Studie naar het gebruik van
BelRAI
Screener
voor
Kinderen en Jongeren voor
de
toekenning
van
het
Zorgbudget
voor
Zwaar
Zorgbehoevenden
Personen met complexe zorgnoden die
aangesloten zijn bij de Vlaamse Sociale
Bescherming (VSB) kunnen aanspraak
maken op een Zorgbudget voor Zwaar
Zorgbehoevenden (ZZZ). Het ZZZ heeft
geen leeftijdsgrens en is een maandelijkse
tegemoetkoming van €130 die personen vrij
kunnen besteden. Om in aanmerking te
komen, kan men beroep doen op gemachtigde
indicatiestellers van de Diensten voor
Gezinszorg, de OCMW’s of de Diensten
Maatschappelijk Werk die verbonden zijn met
de ziekenfondsen.

Hoe
worden
de
zorgbehoeften van kinderen en
jongeren bepaald?
De zorgbehoeften van kinderen en jongeren
worden in kader van dit Zorgbudget
momenteel bepaald op basis van hun fysiek
functioneren. Dat wil zeggen: Hoeveel hulp
heeft het kind/de jongere nodig om zich te
verplaatsen, te eten, zich te wassen en aan te
kleden? Door deze beperkte kijk, vallen
veel kinderen met een bijkomende
zorgnood uit de boot.

BelRAI Screener
Sinds juni 2021 dienen alle indicatiestellers
de zorgbehoefte van een volwassene in te
schalen met behulp van de BelRAI Screener
om het recht op het ZZZ te bepalen. U vindt
hier meer informatie over dit instrument:
https://www.zorg-engezondheid.be/belrai.
De standaard versie van de BelRAI
Screener is echter niet geschikt voor het
inschalen van de zorgnoden van kinderen.
Daarom ontwikkelden we een versie voor
kinderen en jongeren.

Waarom is er een BelRAI
Screener voor Kinderen en
Jongeren?
Om de zorgbehoeften van kinderen en jongeren
uitgebreider in kaart te brengen, is de BelRAI
Screener voor Kinderen en Jongeren
ontwikkeld in opdracht van de Vlaamse
overheid. Hier wordt breder gekeken naar
hoe een kind in de maatschappij
functioneert en welke steun het nodig
heeft van hun ouders.
U kan meer informatie terugvinden over de
studie
op:
https://steunpuntwvg.be/onder
zoeksprogramma/ef06-03-belrai-kinderen.
In deze vervolgstudie willen we de
betrouwbaarheid van de BelRAI Screener
voor Kinderen en Jongeren onderzoeken
en zicht krijgen op hoeveel kinderen recht
zouden hebben op een ZZZ met deze Screener.

`

Wat wordt er verwacht van
mij en mijn kind?

Hoe kan u hiervoor
huisbezoek inplannen?

Een medewerker van uw mutualiteit zal samen
met u een huisbezoek inplannen. Tijdens dat
gesprek zal men vragen invullen over de
zorgbehoeften van uw kind. Indien mogelijk zal
de medewerker identificeren welke rechten
onderbenut zijn en u hiermee verder helpen.

Neem contact op met een opgeleide
medewerker van uw mutualiteit en plan nog
vóór 30 november 2021 een huisbezoek!

Aan deze studie zijn geen nadelen verbonden.
U of uw kind hoeft verder niets speciaals voor
te doen. Er is geen financiële vergoeding
voorzien.

Bij wie kan ik terecht voor
meer vragen?
Deze studie gebeurt in opdracht van het
Vlaams
Steunpunt
Welzijn,
Volksgezondheid
en
Gezin
en
wordt
gefinancierd door de Vlaamse overheid.
LUCAS KU Leuven voert het onderzoek uit
onder leiding van prof. dr. Anja Declercq.
Het huisbezoek om de BelRAI Screener voor
Kinderen en Jongeren in te vullen gebeurt door
indicatiestellers van uw mutualiteit. Zij
werden hiervoor opgeleid.

Contactinformatie
Prof. dr. Anja Declercq
SWVG@kuleuven.be
016 37 34 20

Uw deelname aan deze studie is volledig
vrijblijvend en alle gegevens die verzameld
worden, zullen vertrouwelijk behandeld
worden. Weigering heeft geen enkele invloed op
de behandeling die u krijgt of op uw relatie met
de zorgverleners.

Help ons om de
zorgbehoeften
van
minderjarigen te
bepalen!

een

Onderstaande contactinformatie kan u verder
helpen.
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Afkortingen:
CM = Christelijke Mutualiteit
LM = Liberale Mutualiteit
NZV = Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen
VNZ = Vlaams Neutraal Ziekenfonds
OZ = Onafhankelijk Ziekenfonds

