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COMPETENTIEPROFIEL  

BelRAI LTCF Indicatiesteller 
Opdrachten 

 

▪ De BelRAI LTCF Indicatiesteller (verder in deze tekst ook ‘indicatiesteller’ genoemd) volgt training bij een 

geattesteerd BelRAI Trainer of BelRAI Expert met behulp van het trainerspakket BelRAI Indicatiesteller 

van het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek.  

▪ De BelRAI LTCF Indicatiesteller voert BelRAI LTCF indicatiestellingen uit in functie van zorgplanning op 

maat. 

▪ De BelRAI LTCF Indicatiesteller volgt op geregelde tijdstippen intervisies bij een erkend BelRAI Trainer 

of BelRAI Expert conform het Besluit van de Vlaamse Regering en Ministerieel Besluit over de 

tenuitvoerlegging van BelRAI van 28 mei 2021 en 03 september 2021. Enerzijds bevorderen intervisies 

het correct en betrouwbaar gebruik van het instrument, anderzijds scherpen ze vaardigheden aan die 

betrekking hebben op het ruimere aspect van BelRAI beoordelingen, zoals bijvoorbeeld gespreksvoering 

met een cliënt. 

▪ De BelRAI LTCF Indicatiesteller neemt zijn verantwoordelijkheid in het bewaken van de kwaliteit van het 

(intern) gebruik van het BelRAI LTCF instrument.  

▪ De BelRAI LTCF Indicatiesteller gebruikt het BelRAI LTCF instrument op een verantwoordelijke en 

kwalitatieve manier.  

▪ De BelRAI LTCF Indicatiesteller bouwt expertise op rond het gebruik van de BelRAI Suite (levenslang 

lerende).  

Door de intensiteit van de opdracht en de duurtijd van de training is het raadzaam om als BelRAI Indicatiesteller 

een zorgverlener te kiezen die reeds enige tijd in de organisatie actief is, en zal blijven. 

Begincompetenties 

De indicatiesteller beschikt bij voorkeur voorafgaand aan de BelRAI vorming over de hieronder opgesomde 

basisvaardigheden, ervaringen en kennis. Deze vaardigheden, ervaringen en kennis kunnen indien nodig worden 

aangeleerd of opgedaan via oefening of door het volgen van externe vorming. 

 

▪ Vooropleiding en praktijkervaring 

- De indicatiesteller bezit relevante (recente) praktijk- en klinische (para)medische ervaring in het 

observeren, interpreteren van en rapporteren over het functioneren van personen uit de 

doelgroep. 

- De indicatiesteller bezit relevante (recente) praktijk– en klinische (para)medische ervaring in het 

uitvoeren van kwaliteitsvolle diagnostiek.  

- De indicatiesteller heeft notie van en attitude voor interdisciplinaire, multidisciplinaire en 

cliëntgerichte zorg en heeft ervaring met het opstellen van individuele zorgplannen.  

- De indicatiesteller is minimaal in het bezit van een diploma in een gezondheidsberoep (medisch 

of paramedisch beroep). 

- De indicatiesteller bezit relevante (recente) praktijk- en klinische (para)medische ervaring in het 

werken volgens een biopsychosociale, holistische en cliëntgerichte visie 

(capaciteitsbenadering). 
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▪ Digitale vaardigheden 

- Digitale vaardigheden omvatten het zelfverzekerd en kritisch gebruik van het volledige scala 

aan digitale technologieën voor informatie en communicatie om efficiënter, makkelijker, veilig 

en transparant te werken. Hierbij beschikt de indicatiesteller over de mogelijkheid om volgende 

handelingen te stellen: 

▪ Met vertrouwen gebruik maken van de aanwezige computers/tablets/iPad en 

smartphone ten behoeve van het eigen werk.  

▪ Veilige keuzes maken bij vraagstukken rondom informatiebeveiliging en privacy. 

▪ Over basiskennis beschikken om functionaliteiten van apparatuur en software te 

bedienen in het dagelijks werk zoals het opstarten van een computer, hanteren van 

muis en toetsenbord, het gebruik van het internet en internetbrowsers, het openen 

van de BelRAI applicatie1, het gebruik van MS Office, het volgen van e-learnings …  

▪ Het gebruiken van diverse digitale en technologische (software)applicaties in het 

dagelijks werk om informatie te vergaren/uit te wisselen zoals het raadplegen van e-

mails, het raadplegen en aanvullen van het elektronisch bewonersdossier/zorgdossier, 

verschillende eHealth applicaties … 

 

▪ Zelfstandig en kwaliteitsvol werken 

- De indicatiesteller is in staat om, buiten de trainingsmomenten, op zelfstandige wijze de inhoud 

van de training verder te verwerken zodat hij/zij deze kan toepassen in de praktijk. 

- De indicatiesteller kan oplossingsgericht werken en is in staat om alternatieve methoden te 

zoeken en toe te passen wanneer zich onverwachte situaties voordoen tijdens een 

indicatiestelling. 

- De indicatiesteller heeft een kritische en explorerende ingesteldheid.  

- De indicatiesteller heeft notie van diagnostische methodieken, en erkent hierbij het belang van 

standaardisatie en objectivering. 

 

▪ Communicatievaardigheden 

- De indicatiesteller bezit goede luistervaardigheden.  

- De indicatiesteller bezit een goed inlevingsvermogen en kan de noden en verwachtingen van de 

cliënten goed inschatten.  

- De indicatiesteller heeft praktijkervaring in het uitvoeren van diagnostiek en behoefteanalyses 

bij cliënten en hun netwerk. Het voldoende beheersen van gesprekstechnieken is hierbij sterk 

aanbevolen.  

- De indicatiesteller heeft een open houding ten opzichte van feedback. 

- De indicatiesteller is vaardig in het formuleren van kwaliteitsvolle feedback tijdens de opleiding 

of intervisiemomenten. 

- De indicatiesteller beheerst de Nederlandse taal. 

- De indicatiesteller is een teamspeler. 

  

 
1 Het verder leren gebruiken van de applicatie maakt onderdeel uit van de opleiding. 
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Eindcompetenties  

Tijdens de training worden de hieronder opgesomde vaardigheden en kennis aangeleerd. Er wordt verwacht van de 

indicatiesteller dat hij na de opleiding voldoet aan de beschrijving van dit profiel. Uiteraard zullen de beschreven 

vaardigheden en kennis door verder gebruik van en ervaring met de BelRAI Suite uitgediept worden.  

 

▪ Technische- en interne opleidingsvaardigheden betreffende de BelRAI Suite  

- De indicatiesteller is in staat de algemene principes van de BelRAI Suite, inclusief de 

biopsychosociale, holistische en cliëntgerichte visie (capaciteitsbenadering), toe te passen in de 

praktijk. 

- De indicatiesteller is in staat het BelRAI Stappenplan van de BelRAI Suite toe te passen in de 

praktijk. 

- De indicatiesteller is in staat BelRAI LTCF items te coderen en de BelRAI LTCF Resultaten te 

gebruiken in het kader van het opstellen van een individueel zorgplan. Hierbij is hij of zij in staat 

te om de bijhorende software te gebruiken. 

▪ Zelfstandig en kwaliteitsvol werken 

- De indicatiesteller bezit een positieve attitude tegenover de interRAI Suite en de BelRAI Suite. 

▪ Evaluatie en adviesverlening 

- De indicatiesteller bewaakt mee de interne kwaliteit van de afnames van het BelRAI LTCF 

instrument. 

- De indicatiesteller denkt actief en kritisch mee over inhoudelijke vragen betreffende het BelRAI 

LTCF instrument en over hoe het trainingsmateriaal kan worden geoptimaliseerd. 

- De indicatiesteller is een actief lid van de BelRAI gemeenschap. 


