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toestemming van het Kwaliteitscentrum. 
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Demo-omgeving 

De demo-omgeving van het Vlaams BelRAI Platform biedt de mogelijkheid aan BelRAI trainers en 

indicatiestellers om het correct gebruik van de BelRAI instrumenten aan te leren en te oefenen met 

de software. In de demo-omgeving wordt uitsluitend gewerkt met fictieve namen.  

Om in te loggen in de demo-omgeving surf je naar http://belrai-vl-webapp-

demo.int.pub.vascloud.be/ en geef je de tijdens de opleiding verkregen login in.   

 

 

 

Na 8 weken worden de ingegeven BelRAI beoordelingen verwijderd uit de demo-omgeving.  

 

Vlaams BelRAI Platform 

De productieomgeving is de software die je gebruikt om BelRAI beoordelingen van reële 

zorgbehoevenden in te geven. Er zijn twee mogelijkheden om toegang te krijgen tot het Vlaams 

BelRAI Platform:  

Je surft bij voorkeur vanuit volgende browsers: Microsoft Edge of Google Chrome.                            

Internet Explorer 11 (of lager) wordt niet ondersteund. 

http://belrai-vl-webapp-demo.int.pub.vascloud.be/
http://belrai-vl-webapp-demo.int.pub.vascloud.be/
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1. De zorgorganisatie koppelt de eigen software (cliëntbeheersysteem) met het Vlaams 

BelRAI Platform. 

= “COT organisatie” – Circle Of Trust/ Cirkel van vertrouwen (COT) 

 

2. De medewerkers van de zorgorganisatie maken rechtstreeks gebruik van de Vlaamse 

BelRAI webapplicatie, zonder koppeling met de eigen software. 

= “non-COT organisatie” – zonder Circle of Trust 

 

Voor COT organisaties 

Voor COT organisaties is het Vlaams BelRAI Platform gekoppeld aan het eigen CRM of 

cliëntbeheersysteem. Beoordelaars uit deze organisaties vertrekken rechtstreeks vanuit hun eigen 

software.  

 

Voor Non-COT organisaties  

Als Non-COT organisatie is de eigen software niet gelinkt aan het Vlaams BelRAI Platform. Dit 

betekent dat er rechtstreeks ingelogd wordt op de productieomgeving van het Vlaams BelRAI 

Platform. Om de productieomgeving van het Vlaams BelRAI Platform rechtstreeks te gebruiken, 

dien je volgende handelingen uit te voeren: 

1. Elke medewerker dient op voorhand geregistreerd te worden in het eHealth 

toegangsbeheersysteem. 

2. Om in te loggen op het Vlaams BelRAI Platform, surf je naar www.vlaanderen.be/belrai 

en kan je inloggen via één van onderstaande mogelijkheden.  

 

https://www.ehealth.fgov.be/nl/egezondheid/hoe-krijgt-u-toegang-tot-het-portaal-egezondheid-/gebruikers-en-toegangsbeheer
https://www.ehealth.fgov.be/nl/egezondheid/hoe-krijgt-u-toegang-tot-het-portaal-egezondheid-/gebruikers-en-toegangsbeheer
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.vlaanderen.be%2Fbelrai&data=04%7C01%7Cbelrai%40kwaliteitscentrumdiagnostiek.be%7C9fa86306126442e2b34b08d921214345%7C286b9fe1d4bb4f8c80c8781f2a6d7667%7C0%7C0%7C637577250026972052%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=8DsTNNKrXzE7b%2FEwL4UIwc2trUdrvf5EFRggwCVZDC8%3D&reserved=0
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3. Voor elke zorgbehoevende persoon moet een individuele zorgrelatie gecreëerd worden 

via www.vlaanderen.be/zorgrelatiebeheer of via de rechtstreekse link in de webapplicatie, 

zie verder in deze handleiding. 

 

 

 

 

Eenmaal ingelogd in (de demo-omgeving van) het Vlaams BelRAI platform, opent het startscherm. 

In de rechterbovenhoek staat jouw naam, rol en organisatie vermeld.  

 

Indien je meerdere rollen hebt, kan je wisselen door eenvoudigweg op je huidige rol te klikken en 

de gewenste rol te selecteren.  

 

 

In de productieomgeving is het startscherm met het overzicht van de zorgbehoevenden 

niet zichtbaar voor COT organisaties.  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.vlaanderen.be%2Fzorgrelatiebeheer&data=04%7C01%7Cbelrai%40kwaliteitscentrumdiagnostiek.be%7C9fa86306126442e2b34b08d921214345%7C286b9fe1d4bb4f8c80c8781f2a6d7667%7C0%7C0%7C637577250026982008%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Y0GqCsh7Qgq1krgjs43E8sjoV9sNPuB9uVd%2Bm%2FFAcFI%3D&reserved=0
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Op het startscherm staan twee pagina’s1, nl. een overzicht van de zorgbehoevenden en een lijst 

van taken (de nog openstaande beoordelingen).  

 

 

  

 
1 Indien je de admin rol hebt, is nog een derde tabblad ‘rapporten’ zichtbaar.  



 Handleiding Vlaams BelRAI Platform – versie nov 2021  7 

 

Overzicht 

 

Op de pagina van de zorgbehoevenden vind je een overzicht van alle personen, waar al dan niet 

een BelRAI beoordeling voor is ingediend.  

Volgende gegevens zijn beschikbaar voor elke zorgbehoevende: 

• Naam en Voornaam 

• Rijksregisternummer 

• Geboortedatum 

• Zorgrelatie aanwezig:  

Indien je geen zorgrelatie hebt met de persoon worden de ingediende beoordelingen voor 

deze persoon wel bewaard, maar zijn deze niet consulteerbaar door jou.  

 

Het overzicht staat automatisch gesorteerd op zorgrelatie (ja/nee) en daarna chronologisch 

volgens invoer (startdatum).  

Je kan sorteren op Naam, Voornaam, Geboortedatum en Rijksregisternummer door bovenaan op 

de titel van de kolom te drukken. Het pijltje verschijnt naast de kolomtitel. 

In de productieomgeving is het startscherm met het overzicht van de zorgbehoevenden 

niet zichtbaar voor COT organisaties.  

In de demo-omgeving staan standaard een aantal fictieve zorgbehoevenden waarmee je een 

zorgrelatie hebt.  
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Indien de zorgbehoevende is overleden wordt dit aangegeven met een kruisje in het overzicht. De 

BelRAI beoordelingen voor deze persoon blijven nog 100 dagen zichtbaar in het Vlaams BelRAI 

Platform.  

 

 

Nieuwe zorgbehoevende toevoegen 

 

Om een zorgbehoevende toe te voegen klik je op de blauwe knop ‘zorgbehoevende toevoegen’.  

 

Nadien vul je het rijksregisternummer van de zorgbehoevende in. 

Je kan in de demo-omgeving automatisch een willekeurig rijksregisternummer genereren door op 

de desbetreffende blauwe knop te drukken.  

 Wanneer je in de demo-omgeving een nieuwe zorgbehoevende toevoegt, heb je geen 

zorgrelatie met de persoon. Dit betekent dat je wel een nieuwe BelRAI beoordeling kan 

aanmaken, maar eenmaal ingediend kan je die niet meer raadplegen. 

• Zorgbehoevenden met een geboortejaar tussen 1990 en 2010 hebben géén informed 

consent waardoor BelRAI beoordelingen niet gedeeld worden buiten de organisatie. 
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Je hebt de mogelijkheid om de persoon enkel toe te voegen in de lijst door te klikken op ‘toevoegen’, 

of om de persoon toe te voegen én meteen een nieuwe beoordeling te starten door te klikken op 

‘toevoegen en evalueren’.  

 

 

  In de demo-omgeving wordt het informed consent gesimuleerd: 

• Zorgbehoevenden met een geboortejaar tussen 1990 en 2010 hebben géén informed 

consent waardoor BelRAI beoordelingen niet gedeeld worden buiten de organisatie. 
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Nieuwe beoordeling starten 

In de rechterhoek bovenaan klik je op ‘nieuwe beoordeling’ 

 

 

Kiezen van instrument 

Selecteer het gewenste instrument en klik vervolgens op ‘bevestigen’. Op dit moment is enkel de 

BelRAI Screener beschikbaar in het Vlaams BelRAI Platform. In een latere fase worden nog 

verschillende BelRAI instrumenten toegevoegd.  

 

 

BelRAI Screener: Overzicht van de 5 modules  

Zowel bovenaan als aan de linkerkant van het scherm zie je een overzicht van de verschillende 

modules van de BelRAI Screener. 
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Wanneer er problemen bij de persoon aanwezig zijn op dat domein, duid je “Ja” aan waarna de 

module openklapt.  

Bij elke module staat in het overzichtsscherm bovenaan en links in het detailoverzicht een symbool 

dat de status van de module weergeeft.  

 

Je bent de module aan het bewerken. 

 

De module is volledig ingevuld. 

 

De module is niet volledig ingevuld. 

 

De module is niet volledig ingevuld, er 

zijn nog antwoorden in beraad. 

 

Detailoverzicht 

Indien je in de linkerhoek het icoon met de drie streepjes        aanklikt, krijg je een detailoverzicht 

waar je kan zien welke items zijn ingevuld (groen), nog openstaan (grijs), na invullen terug zijn 

afgevinkt (rood) of in beraad staan (oranje).  

Je kan in het detailoverzicht ook op een item klikken, waardoor je meteen naar dat specifieke item 

wordt gebracht.  
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Indicatiestelling 

Indien het bolletje indicatiestelling aan staat, zal deze indicatiestelling gefactureerd worden. Je 

dient eveneens de termijn aan te duiden (6 maanden tot 36 maanden). Indien jouw rol 

‘indicatiesteller’ is, staat dit standaard aan, bij de rol ‘zorgverlener met certificaat’ niet.  

Diensten gezinszorg die een BelRAI beoordeling invullen in het kader van (de opstart van) de 

hulpverlening, duiden dit niet aan. Zij kunnen dit wel aanduiden indien het een indicatiestelling 

betreft in kader van het zorgbudget, die niet gelinkt is aan de hulpverlening. 

Indien het bolletje indicatiestelling aan staat, zal er ook gevraagd worden naar het VSB/GKB-

nummer. In de demo-omgeving wordt voor het VSB/GKB nummer2 enkel een controle gedaan op 

de lengte (20 karakters). Je mag hier dus een reëel VSB/GKB-nummer of een random nummer van 

20 karakters ingeven. In de productieomgeving kan je kiezen uit een lijst van VSB/GKB nummers 

die beschikbaar zijn voor jouw organisatie. 

 

 

 
2 Voor meer informatie: https://zorg-en-gezondheid.be/faq-belrai 
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Invullen van beoordeling 

Duid de correcte codering aan door eenvoudigweg op de tegel te drukken.  

 

 

Commentaar 

Bij elke module en bij elk item apart heb je de mogelijkheid om bijkomend commentaar in te vullen 

(max. 5000 tekens). Deze commentaar is enkel zichtbaar voor jezelf en de collega’s binnen jouw 

organisatie.  

Het commentaarveld dient als geheugensteun of als motivering waarom je een bepaalde codering 

toepast. Deze informatie is erg relevant indien er een bezwaar is ingediend bij de 

administratieve beroepscommissie en kan worden opgevraagd. Gebruik bijgevolg dit 

commentaarveld zeker in geval van twijfel of als verklaring waarom je voor die specifieke codering 

koos. 
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In beraad 

Je kan elke volledige module of de afzonderlijke items in beraad zetten wanneer je nog twijfelt over 

een bepaalde codering.  
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Helpfunctie 

De definities van de items en de coderingen staan standaard in het instrument vermeld. Je kan de 

handleiding met meer informatie over de bedoeling, het proces of de codering van de module of 

het item openklikken door op ‘Meer info’ te drukken. De extra toelichting verschijnt in een geel 

scherm.  

 

 

Taal en meest recente antwoorden  

Het ‘tandwiel-logo’ aan de linkerkant geeft volgende mogelijkheden:  

• Kies een taal: selecteer één van de vier mogelijke talen om de BelRAI Screener in weer te 

geven: Nederlands, Frans, Duits of Engels.  

• Meest recente antwoorden: de recentste antwoorden die gegeven zijn door de eigen of 

een andere organisatie (indien er een informed consent is) worden weergegeven.   

• Laatste antwoorden uit de eigen organisatie: de recentste antwoorden die gegeven zijn 

door de eigen organisatie worden weergegeven. 

 

       

 



 Handleiding Vlaams BelRAI Platform – versie nov 2021  16 

 

Indien de functies ‘meest recente antwoorden’ of ‘laatste antwoorden uit eigen organisatie’ worden 

aangeduid, verschijnen het meeste recente antwoord, de beoordelaar en de beoordelingsdatum 

onder elk item. 

 

 

Opslaan en indienen  

Indien alle items zijn ingevuld (en uit beraad gehaald), kan je de beoordeling indienen. De 

beoordeling is dan definitief en kan niet meer worden aangepast. Ook de geldigheidstermijn kan 

niet meer worden aangepast. 
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Je hebt ook de mogelijkheid om de beoordeling als concept op te slaan, indien je deze nog niet 

meteen wenst in te dienen. Opgelet: je kan een beoordeling 10 kalenderdagen bewaren, nadien 

wordt deze onafgewerkte beoordeling automatisch verwijderd. Zowel de start- als de vervaldatum 

van een concept kunnen worden geraadpleegd in de takenlijst.  

 

Resultaat 

Nadat je een beoordeling indiende, verschijnt het resultaat van de beoordeling: 

• Totaalscore op 30 en de gecombineerde score op IADL en ADL op 12 

• Toegepast beoordelingsinstrument  

• Referentienummer 

• Indien het een indicatiestelling betreft (+ duur indien positief resultaat) 

• VSB/GKB-nummer 

• De zorgverlener die de beoordeling indiende 

• Datum van de beoordeling 

• Positief of negatief resultaat voor het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden 

• Module 0: beoordelingsreferentiedatum 

• Overzicht van de verschillende modules, met de score per module.  
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Elke module is uitklapbaar waardoor je de codering per item kan raadplegen en indien 

beschikbaar de ingevulde commentaar kan consulteren.  

  

 

Je hebt de mogelijkheid om de BelRAI beoordeling te downloaden als pdf-versie en een 

cliëntvriendelijke versie van de resultaten te downloaden door te klikken op ‘exporteren’ in de 

rechterhoek bovenaan. 

 

 

 

Je kan de keuze maken om de scores, de antwoorden en/of de opmerkingen (commentaar) te 

exporteren. 
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Of je kiest ervoor om de cliëntvriendelijke versie van de resultaten te downloaden. In dat geval 

worden automatisch de scores en antwoorden mee geëxporteerd, maar niet de opmerkingen 

(commentaar).  

 

Detailscherm van zorgbehoevende  

In het detailscherm van de zorgbehoevende vind je het overzicht van alle beoordelingen. Indien 

het een eerste beoordeling voor de persoon betreft, is de pagina leeg. Indien de persoon zijn of 

haar informed consent of geïnformeerde toestemming gaf, vind je ook alle beoordelingen van 

buiten jouw organisatie.  

Je kan de zorgbehoevende verwijderen door op het rode venster ‘verwijderen’ te klikken.  

Per beoordeling beschik je over volgende gegevens:  

• Het referentienummer is het specifieke nummer van deze beoordeling. Dit is van belang 

voor jouw eigen administratie.   

• Startdatum van beoordeling. 

• Vervaldatum van een concept. 

• Instrument en bij afgesloten beoordelingen een aanduiding indien het een indicatiestelling 

betreft (+ duur indien positief resultaat). 

• Zorgverlener die de beoordeling indiende.  

• Status: afgesloten beoordelingen of concepten.  

Je kan een concept afwerken door op het potlood te drukken, of verwijderen door op de vuilnisbak 

te drukken. 
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Indien de zorgbehoevende reeds is overleden wordt dit met een kruisje aangegeven in het 

overzicht. De BelRAI beoordelingen voor deze persoon blijven nog 100 dagen zichtbaar in het 

Vlaams BelRAI platform.  

Wanneer je geen zorgrelatie hebt met de zorgbehoevende zullen enkel eventuele concepten 

zichtbaar zijn, niet de afgesloten beoordelingen.  

 

De taken bestaan uit een overzicht van alle online openstaande beoordelingen (concepten) in jouw 

organisatie, nl. de ‘Drafts’ en de beoordelingen die in de offline applicatie werden ingevuld, 

‘Synchroniseren’. Voor meer informatie over de offline applicatie en het synchroniseren, zie het 

desbetreffende hoofdstuk in deze handleiding.  

Een onafgewerkte beoordeling blijft 10 kalenderdagen bewaard in de ‘Drafts’ en indien deze niet 

wordt ingediend binnen die periode, wordt de beoordeling automatisch verwijderd.  

Bij een beoordeling die al 8 dagen openstaat, verschijnt een rood uitroepteken, en een algemene 

melding op het startscherm ‘Er zijn dringende taken gevonden’.  

 

 

Je hebt de mogelijkheid om gericht te zoeken in de taken door gebruik te maken van de 

filterfunctie. Je kan zoeken op de gegevens van de zorgbehoevende, de zorgverlener, het 

referentienummer of de startdatum van de beoordeling.  

Door een waarde in te vullen verschijnt automatisch het overzicht van jouw selectie. Het volledige 

overzicht van alle taken kan je terug oproepen door op de rode knop ‘Filter leegmaken’ te drukken. 
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Er is reeds een beoordeling bezig, opgestart of 

ingediend  

Onderstaande meldingen zijn informatief bedoeld en geven aan dat er reeds een beoordeling 

bezig is, werd opgestart of is ingediend.  

 

 

       

 

Volgende melding ontvang je wanneer je een concept probeert aan te passen wanneer een andere 

zorgverlener nog bezig is in dit concept: 

 

Indien de hulpbehoevende persoon een informed consent gaf voor het delen van zijn/haar 

gegevens is of zijn enkel de ingediende beoordeling(en) voor jou zichtbaar. Een opgestarte 

beoordeling (concept) door een beoordelaar uit een andere organisatie is nooit raadpleegbaar 

buiten de eigen organisatie. 

Indien er een nieuwe Screener voor de hulpbehoevende persoon (waarmee je een zorgrelatie 

hebt) werd ingediend, kan je dit merken aan een icoon naast de zorgbehoevende in 

het overzicht (voor non-COT organisaties).  
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Geen informed consent 

Indien er geen informed consent, of geïnformeerde toestemming, werd gegeven door de 

zorgbehoevende persoon, mogen en kunnen de BelRAI beoordelingen niet gedeeld worden 

tussen organisaties en met externe zorgverleners. De BelRAI beoordelingen die opgestart en 

ingediend werden binnen jouw organisatie, blijven uiteraard consulteerbaar.  

 

Wanneer een persoon instemt met het principe van het beveiligd delen van gezondheidsgegevens, 

dan kan deze persoon de toestemming (zijn/haar informed consent) registreren: 

• Via 'Mijn gezondheid' door te klikken op Toegangsbeheer – toestemming. 

• Of via een zorgverlener (bijv. huisarts, thuisverpleegkundige), ziekenfonds, apotheek of de 

opnamedienst van het ziekenhuis.  

Wanneer een professional de toestemming registreert voor de zorggebruiker, dan is het belangrijk 

dat hij de zorggebruiker voldoende informeert over wat die toestemming inhoudt. 

 

Geen zorgrelatie 

Indien je geen zorgrelatie hebt met de persoon ben je wel in de mogelijkheid om een BelRAI 

beoordeling in te dienen, maar kan je die nadien niet meer consulteren. Dit is echter een 

uitzonderlijke situatie gezien je in het kader van de hulpverlening, of bij een indicatiestelling, wel 

een zorgrelatie hebt met de persoon.   

 

Voor COT organisaties wordt een aparte databank gebruikt voor het bijhouden van de zorgrelaties. 

Non-COT organisaties dienen de zorgrelaties aan te maken via 

www.vlaanderen.be/zorgrelatiebeheer of via de rechtstreekse link in de webapplicatie, zie verder 

in deze handleiding. 

 

Er zijn dringende taken gevonden 

Wanneer concepten binnen de twee dagen dreigen te vervallen zal de melding ‘er zijn dringende 

taken gevonden’ verschijnen in een oranje balk. De concepten die dreigen te vervallen zullen 

bovendien aan de hand van een rood uitroepteken worden aangeduid in de lijst met taken.  

https://www.mijngezondheid.belgie.be/#/
https://www.apotheek.be/sites/default/files/fichiers/leidraad_bij_de_geinformeerde_toestemming_1.pdf
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.vlaanderen.be%2Fzorgrelatiebeheer&data=04%7C01%7Cbelrai%40kwaliteitscentrumdiagnostiek.be%7C9fa86306126442e2b34b08d921214345%7C286b9fe1d4bb4f8c80c8781f2a6d7667%7C0%7C0%7C637577250026982008%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Y0GqCsh7Qgq1krgjs43E8sjoV9sNPuB9uVd%2Bm%2FFAcFI%3D&reserved=0
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Vanuit de rol ‘admin’ kunnen rapporten worden geraadpleegd.  

 

Zowel COT als non-COT organisaties kunnen een ‘prestatierapport’ consulteren waarin een 

overzicht wordt gegeven van de indicatiestellingen per maand en van welke Zorgkas deze worden 

terugbetaald.  

 

Onderstaande extra rapporten zijn enkel beschikbaar voor COT-organisaties:  

• Eigen beoordelingen (mits zorgrelatie) 

• Openstaande beoordelingen (mits zorgrelatie) 

• Gesloten beoordelingen (mits zorgrelatie) 

• Anonieme data voor algemene rapportering 

• Betwistingen: COT organisaties hebben de mogelijkheid om een export te krijgen voor hun 

organisatie van de betwistingen die gedaan zijn. Hierin is een overzicht terug te vinden 

van wie wanneer en voor welke zorgbehoevende een betwisting heeft aangevraagd, wat 

de reden was en welke beoordelingen hij/zij geconsulteerd heeft.  
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Voor zorgbehoevenden waarmee je geen zorgrelatie hebt, heb je wel de mogelijkheid een 

betwisting uit te voeren. Het is dus mogelijk een beoordeling op te vragen waartoe je geen recht 

hebt (bijv. omdat de zorgrelatie verbroken is). Betwistingen kunnen enkel gebeuren via de rol 

‘admin’.  

Om een betwisting uit te voeren, klik je op de zorgbehoevende waarvoor je een betwisting wil 

aanvragen. Vervolgens klik je op het             icoontje rechtsboven. Je zal een reden moeten opgeven 

waarom je een betwisting doet. Je moet hiervoor kiezen uit een lijst van drie wettelijke redenen, 

waarvan je er minstens één moet aanduiden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na het aanvragen van de betwisting kom je terecht in de betwistingsmodus. Als er BelRAI Screeners 

werden ingevuld voor de zorgbehoevende waarvoor je een betwisting aanvraagt, zal je in deze 

betwistingsmodus de beoordelingen van de eigen organisatie kunnen raadplegen. In het geval je 

een zorgrelatie gehad hebt met de zorgbehoevende, kan je ook de beoordelingen zien van andere 

organisaties die werden aangemaakt in de periode waarin er een zorgrelatie was. 
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Er zijn twee manieren om naar het zorgrelatiebeheer te surfen: 

• Surf naar www.vlaanderen.be/zorgrelatiebeheer en log in via jouw gekozen digitale 

sleutel.  

• Klik in het Vlaams BelRAI Platform (online applicatie) in de rechterbovenhoek op 

‘Zorgrelaties’.  

 

 

Je vindt een overzicht van alle zorgbehoevenden waar jij een zorgrelatie mee hebt. Deze zorgrelatie 

kan je bewerken of verwijderen.  

Wanneer je voor het eerst het zorgrelatiebeheer opent, verschijnt eenmalig een pop-up waarin je 

verklaart in overeenstemming met de verschillende criteria (1-5, 8-10, 12-13) voor het uitwisselen 

van gezondheidsgegevens, te handelen.  

 

 

  Deze toelichting van het zorgrelatiebeheer is enkel van toepassing voor non-COT 

organisaties en voor de productieomgeving (niet de demo-omgeving).  

Sinds 18/10/2021 worden de zorgrelaties aangemaakt op niveau van de organisatie, en niet 

meer apart met de individuele zorgverlener(s).  

 

 

 

 

http://www.vlaanderen.be/zorgrelatiebeheer
https://www.ehealth.fgov.be/ehealthplatform/file/view/AW0kmnVfgwvToiwBkkgI?filename=Reglement%20COT%20-%2005032021%20-%20v2.pdf
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Om een nieuwe zorgrelatie aan te maken, klik je op  

 

 

 

Vervolgens vul je de nodige gegevens van de zorgbehoevende in. Opgelet! Je hebt naast het 

Rijksregisternummer ook het eID of kaartnummer van de persoon nodig. Voor 

zorgbehoevenden met een vreemdelingen identiteitskaart (type E en F) geef je het nummer in via 

het formaat ‘B xxxxxxx xx’.  

Vervolledig vervolgens de gegevens van jouw organisaties (deze worden automatisch ingevuld in 

de productieomgeving), het type zorgrelatie en druk op ‘Aanmaken’.  

Het aantonen van de zorgrelatie3 kan op verschillende manieren, de selectie waaruit je kan kiezen 

is afhankelijk van jouw rol en type organisatie: 

• Overeenkomst met zorgbehoevende (duur stemt overeen met duur overeenkomst): 

Wanneer de zorgbehoevende persoon een beroep doet op de zorgverlening (bijv. 

gezinszorg) van de organisatie blijft de zorgrelatie bestaan voor de duur van de 

overeenkomst. Selecteer vervolgens de start- en einddatum.  

• Persoonlijk contact (zorgrelatie van 24 maanden). 

• Telefonisch contact (zorgrelatie van 1 maand). 

Het vak ‘De zorgbehoevenden verblijft in de organisatie waarvoor u de zorgrelatie aanmaakt’ wordt 

enkel aangevinkt in een residentiële setting zoals een woonzorgcentrum.  

Door te klikken op BelRAI in de rechterbovenhoek word je naar het online Vlaams BelRAI platform 

(terug)gebracht.   

 
3 Voor meer informatie: https://zorg-en-gezondheid.be/faq-belrai 
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Installatie applicatie bij eerste gebruik 

Om een BelRAI Screener offline te kunnen invullen moet je eerst de applicatie installeren op de 

computer of tablet. Surf naar www.vlaanderen.be/belrai-offline en selecteer in de 

rechterbovenhoek het icoon om de app te installeren op jouw apparaat.  

 

 

Eenmaal geïnstalleerd vind je de Offline applicatie op het bureaublad van je computer of bij de 

geïnstalleerde programma’s. Een andere mogelijkheid is in de navigatiebalk van je browser 

‘chrome://apps’ of ‘edge://apps’ in te tikken.  

 

De Offline app wordt automatisch geüpdatet als je geregeld de applicatie opent met 

internetverbinding. Wanneer de update niet automatisch start, kan je dit activeren door de F5 (of 

Ctrl-F5) toets in te drukken. Nieuwe releases worden ieder kwartaal (maart, juni, september, 

december) geïnstalleerd. Je kan de releaseversie onderaan-rechts op de toepassing zien (bijv. 

PR21.06). 

 

  Enkel het gebruik van Microsoft Edge en Google Chrome wordt ondersteund. Zorg 

ervoor dat de browser regelmatig wordt geüpdatet.  

 

   De offline applicatie is niet beschikbaar in de demo-omgeving.  

 

http://www.vlaanderen.be/belrai-offline
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Offline BelRAI Screener aanmaken 

Na het openen van de Offline app, vul je het rijksregisternummer van de zorgbehoevende persoon 

in.  

 

 

Vervolgens kan je de beoordeling invullen net zoals je dat doet in de online applicatie. Het enige 

verschil is dat je de meest recente antwoorden en de laatste antwoorden uit je eigen organisatie 

niet kan raadplegen aangezien er niet offline gecontroleerd kan worden of er een zorgrelatie is. 

Opgelet voor indicatiestellers: de schuifbalk ‘indicatiestelling’ staat standaard uitgeschakeld. 

Vergeet deze dus niet aan te zetten in het kader van een indicatiestelling. 

Je kan de beoordeling volledig afwerken en indienen (niet meer bewerkbaar) of tijdelijk opslaan, 

door te klikken op ‘Opslaan als Concept’.  
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Synchroniseren 

Eenmaal je terug internetverbinding hebt, is het noodzakelijk dat de ingevulde BelRAI beoordeling 

wordt toegevoegd in de online databank door te synchroniseren. 

Ga via de online of offline applicatie (met internetverbinding) naar het takenscherm en klik 

vervolgens op ‘Synchroniseren’. Indien je de synchronisatie wil uitvoeren via de online applicatie is 

het noodzakelijk dat je deze opent op hetzelfde toestel (en browser) waar je de beoordeling 

offline hebt ingevuld. 

 

Door te klikken op het icoon met de pijl in het wolkje breng je de onafgewerkte beoordeling naar 

je ‘Drafts’, de lijst met nog af te werken BelRAI beoordelingen. De reeds afgewerkte beoordelingen 

verschijnen in het detailoverzicht van de zorgbehoevende.  
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Indien er nog gegevens moeten aangevuld worden, krijg je een pop-up. Indien je bijv. meerdere 

rollen hebt in het platform dien je o.a. de correcte rol te selecteren. Indien het een indicatiestelling 

in het kader van het zorgbudget betreft, moet je ook het VSB/GKB-nummer toevoegen.  

Vervolgens kan je online deze BelRAI beoordeling verder afwerken en indienen. 


