Samen zorgen voor
dé beste zorg op maat
BelRAI? Het klinkt u vast niet vreemd meer in de oren. De ‘Resident Assessment
Instruments’ is hét inschalingsinstrument van de toekomst. Het schetst immers
een 360°-profiel van de kwetsbare persoon.
Daarbij brengt het de zorgzwaarte en de gezondheidsrisico’s op gestructureerde
en gestandaardiseerde wijze in kaart. Zo maakt u doordacht werk van pro-actieve,
preventieve en passende acties. U anticipeert meteen ook op wijzigingen van overheidswege.
Wij gaan graag samen met u op weg. Via praktijkgerichte opleiding en actiegericht
advies, gekoppeld aan de slimme software van Pyxicare. Zo zorgen wij samen voor
dé beste kwaliteitszorg op maat.

1
In zes stappen
BelRAI doelgericht
implementeren
in uw organisatie.

Kies voor een goede
opleiding en slimme
software.

4
Vertaal de resultaten
in concrete acties.

2
Zorg voor een
doordachte inschaling.

5
Evalueer de impact van
de acties op het zorgen organisatiebeleid.

3
Interpreteer de
resultaten juist.

6
Houd steeds de zorgkwaliteit voor ogen.

Wat levert
BelRAI op?

Zorgconsumenten								• voelen zich gehoord

• behouden langer hun zelfredzaamheid
																																												en autonomie
• signaleren eenvoudig verborgen
																																												problemen aan de zorgprofessional

Zorgprofessionals									• brengen makkelijker blinde vlekken

																																												in kaart
• ontwikkelen doordachte zorg- en
																																												behandelplannen
• monitoren en evalueren eenvoudig
																																												de uitkomsten van hun interventies

Zorgorganisaties											• krijgen inzicht in de mate van over																																												of onderindicatie
• kunnen multidisciplinair en over
																																												zorginstellingen heen werken
• zetten hun teams optimaal in

De juiste zorgen,
op het juiste moment,
op de juiste plaats.
Met BelRAI kan het!

70% minder ziekenhuisopnames & heropnames

30% minder blinde
vlekken in de zorgdiagnose

Aan de slag met BelRAI?
Neem dan vandaag nog contact op met Caroline Van der Perre
via carolinevanderperre@probis.be of 0476 08 33 00.

Samen maken wij
van uw organisatie
a great place to live,
work & care.

•		cognitieverlies, dehy			dratatie en urine			incontinentie worden
			sneller vastgesteld
•		sterk verlaagd medi			catiegebruik
			(antipsychotica, …)
•		significant minder
			valincidenten
•		minder voortijdige
			sterfte
•		verbetering van 30
			van de 32 quality risk
			indicatoren, waarvan
			13 significant binnen
			de zes maanden

