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FAQ BelRAI screener 

Algemeen 

Om op een juiste wijze de BelRAI items in te vullen, zijn volgende tips aangewezen: 

 schakel steeds de ‘help’-functie in bij gebruik van de online BelRAI 2.0 web applicatie 

(rechtsboven). Overloop steeds alle antwoordmogelijkheden van boven naar onder en tracht 

goed te begrijpen wat deze antwoordmogelijkheden betekenen.  Zo heb je een beter zicht op 

alle mogelijke antwoordmogelijkheden vóór je scoort voor de desbetreffende cliënt. Merk op 

dat de antwoordmogelijkheden meestal  gerangschikt zijn van meest zelfstandig naar meest 

zorgbehoevend.  

 Probeer info in te winnen bij het hele multidisciplinaire team. Dit houdt in bij elke 

hulpverlener die betrokken is bij de zorg rond de zorgvrager, maar ook bij de zorgvrager en 

de  mantelzorger zelf.  Bij twijfel primeert wel het professioneel oordeel van de hulpverlener. 

Vraag: Hoe scoor je de items van de BelRAI screener wanneer iemand in het ziekenhuis werd 

opgenomen? In het ziekenhuis moet een zorgvrager immers geen maatlijden bereiden, 

boodschappen doen, de trap nemen enzovoort.  

Antwoord: de items van de BelRAI screener komen uit instrumenten voor de ambulante setting 

(BelRAI Home Care en Community Mental Health). Deze zijn niet geschikt voor beoordeling binnen 

de residentiële sector. Daarvoor kunnen hulpverleners de BelRAI Acute Care instrumenten 

gebruiken. De BelRAI Acute Care heeft geen screener, opname op een acute dienst wijst al op een 

zorgsituatie die verdere verkenning vereist.  

Indien een cliënt net ontslaan werd uit het ziekenhuis, wordt de BelRAI screener ingevuld zoals die 

bedoeld is (beoordelingsperiode van 3 dagen). Echter, om een beter beeld te krijgen over het 

functioneren in de thuissituatie is het aan te raden de BelRAI screener pas in te vullen nadat de cliënt 

enkele dagen thuis is.  

Vraag: Hoe scoor je ‘mogelijkheden’ wanneer een zorgvrager de activiteit nog nooit heeft uitgevoerd 

in zijn of haar leven? Vb: een vrouw die nog nooit geholpen heeft met het financieel beheer of een 

man die nog nooit geholpen heeft met huishoudelijk werk. 

Antwoord: beoordeel of de zorgvrager in staat zou zijn deze taak uit te voeren, mocht je hem/haar 

hierover uitleg / opleiding geven.  

Vraag: Wat is het verschil tussen ‘hulp beperkt tot klaarzetten’, ‘toezicht’ en ‘beperkte hulp’ ? 

- Hulp beperkt tot klaarzetten  

o Definitie: Voorwerp of apparaat bezorgd of binnen bereik geplaatst, bij geen enkele 

activiteit fysieke steun of toezicht nodig  

o Hier volg je de redenering: de hulpverlener zet iets klaar / doet iets en nadien gaat 

de hulpverlener weg en voert de cliënt de activiteit verder zelfstandig uit. Tijdens het 

uitvoeren van de activiteit is de hulpverlener dus niet aanwezig. Vb item 

‘geneesmiddelenbeheer’   mantelzorger zet het pillendoosje ’s morgens klaar op 

de ontbijttafel en vertrekt dan naar zijn werk. Nadien neemt de cliënt zijn medicatie 

zelfstandig in. 
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- Toezicht  

o Definitie: Toezicht of aanwijzingen geven. De hulpverlener is aanwezig tijdens het 

uitvoeren van de taak maar moet nooit fysiek helpen. 

o Vb: item ‘geneesmiddelenbeheer’  de echtgenoot geeft telkens aan dat het tijd is 

om de medicatie in te nemen en blijft ook tijdens de inname bij de cliënt staan om 

aan te geven waar de medicatie staat. 

o ‘Er zijn voor het geval dat’ valt ook onder toezicht. 

Vb: item ‘persoonlijke hygiëne’  de dochter spoort de cliënt iedere morgen verbaal 

aan om zich te gaan wassen en blijft dan aanwezig in huis tot de cliënt gewassen is 

‘voor het geval dat’ er een probleem is.   

 

- Beperkte hulp 

o Definitie: Bij sommige gelegenheden / een subtaak hulp nodig   

o Indien de hulpverlener één subtaak overneemt, scoren we ‘beperkte hulp’. 

 Vb. item ‘maaltijdbereiding’  de hulpverlener snijdt de groenten en al de 

rest van de maaltijdbereiding wordt uitgevoerd door de cliënt.  

o Of indien er hulp nodig is bij ‘sommige gelegenheden’ 

 Vb: item ‘maaltijdbereiding’  zorgvrager bereidt zelf de maaltijden, maar 

gisteren had hij echter hulp nodig bij het snijden van een pompoen. De 

zorgvrager heeft enkel hulp nodig bij dergelijke moeilijk te snijden 

etenswaren. 

 

Module 1: IADL 

1. Maaltijdbereiding 

a. Definitie: bv. maaltijden plannen, ingrediënten bijeenbrengen, koken, bestek 

klaarleggen… 

b. Scoor de (voor)bereiding van alle maaltijdmomenten over de drie dagen heen van 

zowel de koude als de warme maaltijden.  

c. ‘Activiteit kwam niet voor’ impliceert dus dat de cliënt in de voorbije drie dagen niet 

gegeten heeft,  geen warme maaltijd en geen koude of broodmaaltijden. 

d. Bij een klassiek maaltijdpatroon (twee maal broodmaaltijd en een warme maaltijd) 

telt de (voor)bereiding van de warme maaltijd voor 50% mee.  

e. Er wordt geen oordeel geveld over de kwaliteit van de maaltijden. Als de zorgvrager 

altijd broodmaaltijden nuttigt en hierbij geen hulp nodig heeft, scoort deze 

zelfstandig voor de uitvoering van deze taak. Indien deze persoon hulp nodig heeft 

en dit ook wenst bij de warme maaltijden, kan dit gescoord worden bij 

‘mogelijkheden’. Echter, indien de cliënt enkel broodmaaltijden wil nuttigen en dus 

geen voorkeur heeft om warme maaltijden te eten, zal deze cliënt ook bij de 

mogelijkheden ‘zelfstandig’ scoren.  

f. Warme maaltijden aan huis worden gescoord als hulp van derden aangezien deze 

persoonlijk bereid werden voor de zorgvrager.  

g. Een kant en klare maaltijd, niet specifiek bereid voor de cliënt, wordt gezien als  een 

hulpmiddel en wordt niet gescoord als hulp.  

Vb: zorgvrager warmt zelf een lasagne van in het warenhuis op en bereidt de twee 
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broodmaaltijden zelf: uitvoering = zelfstandig 

Vb: zorgvrager warmt de persoonlijke maaltijd geleverd aan huis op en bereidt de 

twee broodmaaltijden zelf: uitvoering = uitgebreide hulp 

h. ‘Totale afhankelijkheid’ wordt enkel gescoord wanneer de zorgvrager niets meer 

doet of kan doen, ook niet het klaarleggen van bestek.  

i. ‘Activiteit kwam niet voor’ wordt bijvoorbeeld gescoord bij een zorgvrager die enkel 
sondevoeding tot zich neemt en wanneer die sondevoeding niet verder bereidt moet 
worden.  

 

2. Huishoudelijk werk 

a. Definitie: Hoe alledaags huishoudelijk werk wordt uitgevoerd bv. afwassen, afstoffen, 

het bed opmaken, opruimen, de was doen…  

b. Bij uitvoering wordt ook hier geen rekening gehouden met de kwaliteit van het 

huishoudelijk werk.  

Vb: zorgvrager krijgt geen hulp in het huishouden. Hij doet alles zelf maar wanneer 

hij poetst, blijven er soms stofnetten hangen en onder de meubels wordt niet 

gepoetst. Score uitvoering = zelfstandig.  

c. ‘Activiteit kwam niet voor’ wordt enkel gescoord als zowel de zorgvrager als de  

hulpverlener geen enkele subtaak uitvoerde gedurende de drie observatiedagen.  

 

3. Financieel beheer 

a. Definitie: Hoe rekeningen worden betaald, huishoudelijke uitgaven worden 

gebudgetteerd, de zichtrekening wordt beheerd  

b. ‘Totale afhankelijkheid’ wordt enkel gescoord wanneer de zorgvrager gedurende de 

drie observatiedagen geen enkele inspraak had én geen enkel subtaak heeft 

uitgevoerd in het financieel beheer Vb: de zorgvrager zit onder volledige financiële  

bewindvoering en krijgt géén zakgeld voor kleine boodschappen. Uitvoering = totale 

afhankelijkheid 

c. Indien de zorgvrager nog enige inspraak heeft, is de cliënt niet totaal afhankelijk 

Vb. zorgvrager geeft haar bankkaart mee met de dochter en geeft de toestemming 

om verrichtingen uit te voeren . Naast deze verrichtingen heeft de zorgvrager geen 

andere verrichtingen uitgevoerd tijdens de observatiedagen: uitvoering = maximale 

hulp.  

 

4. Geneesmiddelenbeheer 

a. Definitie: bv. niet vergeten geneesmiddelen in te nemen, flesjes openen, de correcte 

dosis innemen, injecties geven, zalf aanbrengen  

b. Scoor enkel de zorg die voor de zorgvrager een ‘dagdagelijkse taak’ is tijdens de drie 

observatiedagen.  

Vb: zorgvrager kan zichzelf geen injectie toedienen maar dit werd ook niet 

voorgeschreven in de laatste drie dagen. Het beheer en innemen van de orale 

medicatie doet de zorgvrager volledig zelf: uitvoering en mogelijkheden = 

zelfstandig.  

Vb: zorgvrager heeft nood aan aanbrengen zalf op de rug en heeft hiervoor dagelijks 

hulp nodig gehad de afgelopen drie dagen. Het beheer en innemen van de orale 

medicatie doet de zorgvrager volledig zelf: uitvoering en mogelijkheden = beperkte 
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hulp aangezien de cliënt enkel hulp nodig had bij één subtaak, het insmeren van de 

zalf. 

c. ‘Totale afhankelijkheid’ wordt enkel gescoord wanneer de zorgvrager niets meer 

doet of kan doen, ook niet medicatie in de mond plaatsen en doorslikken. De hele 

taak wordt dan uitgevoerd door een derde persoon (hulpverlener of mantelzorger). 

 

5. Telefoongebruik 

a. Definitie: Ev. met hulpmiddelen zoals vergrote nummers, versterkt geluid… 

b. Voorgeprogrammeerde nummers zijn een hulpmiddel en worden niet gescoord als 

hulp. Bekijk dus bij de uitvoering of de cliënt effectief geen hulp heeft nodig gehad bij 

het telefoongebruik, ook niet bij personen die hij/zij heeft gebeld die niet 

voorgeprogrammeerd zijn. Ook bij de mogelijkheden wordt hierbij rekening 

gehouden, bijvoorbeeld de cliënt kan zelfstandig telefoneren met 

voorgeprogrammeerde nummers, echter bij nieuwe nummers is er hulp nodig om 

deze in te tikken  beperkte hulp 

 

 

6. Trappen 

a. Definitie: Hoe een trap (12-14 treden) wordt op- en afgelopen  

b. Een traplift is een hulpmiddel en wordt niet gescoord als hulp. Om te scoren wordt 

er gekeken in welke mate de cliënt hulp nodig heeft om de traplift te hanteren. 

Vb: zorgvrager gaat dagelijks naar het eerste verdiep met hulp van een traplift die hij 

volledig zelfstandig bedient: uitvoering = zelfstandig. Bij de ‘mogelijkheden’ wordt de 

hulp die de cliënt nodig heeft om een trap zonder traplift te gebruiken, ook 

gescoord.   

c. Een lift wordt niet gescoord als het nemen van de trap. 

Vb: zorgvrager neemt dagelijks de lift naar het eerste verdiep en bedient deze 

volledig zelfstandig. Ook voor de andere activiteiten is er geen trap genomen: 

uitvoering = activiteit kwam niet voor.  

d. Voor dit item wordt een trap van 12 – 14 treden gescoord, een klein trapje van 

bijvoorbeeld 3 of 5 treden wordt hier dus niet gescoord.  

e.  ‘Totale afhankelijkheid’ wordt gescoord wanneer de zorgvrager de trap wordt 

opgedragen. 

 

7. Boodschappen 

a. Definitie: Hoe boodschappen voor voedsel en huishoudelijke artikelen worden 

gedaan (bv. aankopen kiezen, betalen) - NIET VERVOER  

b. ‘Totale afhankelijkheid’ wordt enkel gescoord wanneer de zorgvrager in de drie 

observatiedagen geen enkele subtaak op zich heeft genomen en een derde persoon  

(hulpverlener of mantelzorger) de hele activiteit heeft uitgevoerd.  

Vb: indien de zorgvrager kiest wat zij wil eten en dit doorgeeft aan de mantelzorger 

die de boodschappen doet, is de zorgvragen betrokken bij het boodschappen doen: 

uitvoering = maximale hulp.  

c. Kijk steeds naar welke hulp de zorgvrager had in de afgelopen drie dagen.  
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Vb: zorgvrager doet zelf boodschappen maar heeft hulp nodig voor de zware items 

zoals een bak bier of pak water. De afgelopen drie dagen werden er geen zware 

items gekocht. Uitvoering = zelfstandig. 

Vb: zorgvrager doet zelf boodschappen maar heeft hulp nodig voor de zware items 

zoals een bak bier of pak water. De afgelopen drie dagen werd er één maal een bak 

bier gehaald door gezinshulp. Uitvoering = beperkte hulp. 

 

8. Vervoer  

a. Definitie: Hoe de persoon met het openbaar vervoer reist (traject uitzoeken, ticket 

betalen) of zelf rijdt (ook uit het huis komen, in en uit het voertuig stappen) 

b. Dit item scoort alle vervoer: openbaar vervoer, zelf rijden en ook een busje van het 

Lokaal Diensten Centrum of DagVerzorgingsCentrum.  

c. ‘Totale afhankelijkheid’ wordt enkel gescoord wanneer de zorgvrager geen enkele 

subtaak uitgevoerd heeft in de afgelopen drie dagen en een derde persoon  

(hulpverlener of mantelzorger) de hele activiteit heeft uitgevoerd.  

Vb: Indien de zoon het busje van de DVC geregeld heeft en de zorgvrager zelf naar en 

in het busje van het DVC stapt, is er een subtaak uitgevoerd door de zorgvrager en is 

er dus geen totale afhankelijkheid . Uitvoering = maximale hulp.  

 

 

Module 2: ADL 

Waarom wordt bij ADL enkel ‘uitvoering’ gescoord en geen ‘mogelijkheden’ zoals bij module IADL? 

Antwoord: de BelRAI screener is een screener en niet meer dan dat. Binnen een uitgebreid 

instrument, zoals de BelRAI Home Care worden de ADL mogelijkheden via andere items gescoord.  

1. Persoonlijke hygiëne 

a. Definitie: Het zich wassen, inclusief haar kammen, tanden poetsen, scheren, 

maquilleren, wassen en afdrogen van gezicht en handen - NIET BADEN EN DOUCHEN  

b. Binnen dit item wordt de dagdagelijkse hygiëne gescoord. Er wordt dus gekeken naar 

wat de cliënt dagdagelijks doet.  

c. Baden en douchen wordt niet gescoord in dit item. Echter, als een zorgvrager zich 

dagelijks doucht en zich nooit aan de lavabo wast, mag je het douchen wel als 

persoonlijke hygiëne scoren. Ter info: binnen een BelRAI Home Care wordt ‘baden en 

douchen’ als een apart item gescoord. 

d. ‘Totale afhankelijkheid’ wordt enkel gescoord wanneer een zorgvrager geen enkele 

subtaak op zich genomen heeft tijdens de drie observatiedagen en een zorgverlener 

de taak uitgevoerd heeft. 

Vb: indien de zorgvrager volledig gewassen wordt door een hulpverlener maar wel 

nog zelf haar gezicht droogt, is deze niet totaal afhankelijk en wordt er ‘maximale 

hulp’ gescoord.  
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2. Zich verplaatsen 

a. Definitie: Het zich voortbewegen (wandelen of met rolstoel) van de ene plaats naar 

de andere op dezelfde verdieping. Bij gebruik van een rolstoel: zichzelf kunnen 

voortbewegen eens men in de rolstoel zit  

b. Een rollator, wandelstok en andere zijn hulpmiddelen en worden niet als hulp 

gescoord. Er wordt enkel gekeken naar hoe men met dit hulpmiddel functioneert. 

Heeft de cliënt geen verdere hulp nodig bij het gebruik van het hulpmiddel, wordt er 

‘zelfstandig’ gescoord.  

c. Denk zeker bij dit item ook aan antwoordmogelijkheid ‘hulp beperkt tot 

klaarzetten’.  

Vb: zorgvrager stapt zelfstandig met een rollator maar deze wordt wel aangereikt 

door een hulpverlener = hulp beperkt tot klaarzetten  

 

 

3. Toiletgebruik 

a. Definitie : Het gebruik van de toiletruimte (of toiletstoel, urinaal, bedpan) en het 

zichzelf reinigen; bij incontinentie het vervangen van incontinentiemateriaal, het 

omgaan met stoma of katheter; kleren in orde brengen - NIET OP EEN TOILET(STOEL) 

GAAN EN VAN EEN TOILET(STOEL) KOMEN 

b. Ook hier wordt geen rekening gehouden met de kwaliteit van de uitvoering. 

Vb: zorgvrager krijgt geen hulp bij het reinigen maar zou hier wel nood aan hebben 

aangezien er steeds sporen van stoelgang in het ondergoed zijn = zelfstandig.  

c. Hou bij de scoring rekening met zowel urinair als faecaal toiletgebruik. 

Vb: zorgvrager heeft een urostoma en krijgt dagelijks volledige hulp om dit te 

vervangen en te verzorgen. Deze zorgvrager kan volledig zelfstandig stoelgang 

maken, zich reinigen en kleden. De zorgvrager had dagelijks stoelgang tijdens de drie 

observatiedagen. Als we hier de beslissingsboom gebruiken zien we dat de score = 

maximale hulp. 

 

4. Eten 

a. Definitie : Het eten en drinken (ongeacht vaardigheid) inclusief de opname van 

voedsel op andere manieren (bv. sondevoeding, totale parenterale voeding) 

b. Hou hier rekening met alle aspecten van eten én drinken tijdens de afgelopen drie 

observatiedagen. 

Vb: zorgvrager eet en drinkt zelfstandig maar heeft hulp nodig bij het snijden van 

biefstuk. De afgelopen drie dagen stond er geen biefstuk op het menu = zelfstandig. 

Vb: zorgvrager eet en drinkt zelfstandig maar heeft hulp nodig bij het snijden van 

biefstuk. Gisteren stond er biefstuk op het menu en werd het vlees gesneden, nadien 

at de zorgvrager zelfstandig verder. Er is dus een afwisseling tussen ‘zelfstandig” en 

‘hulp beperkt tot klaarzetten’. Als we de beslissingsboom volgen, komen we bij de 

score ‘hulp beperkt tot klaarzetten’.  
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Module 3: cognitieve problemen 

Tip: twijfel je of je deze module moet openklappen of niet? Niet twijfelen maar doen: er zijn maar 4 

items in deze module. Zo ben je zeker dat je een zo volledig mogelijk beeld schetst van de zorgvrager.  

In deze module worden o.a. cognitieve problemen gescoord die verband houden met 

neurocognitieve stoornissen zoals dementie.   

1. Cognitieve mogelijkheden voor dagelijkse besluitvorming  

a. Definitie: Hoe neemt men beslissingen over taken van het dagelijks leven? - bv. 

wanneer opstaan of eten, welke kleren aantrekken, welke activiteiten uitvoeren 

 

b. Om dit goed te scoren, bedenk volgende: Kan de persoon zelf een (verantwoorde en 

veilige) keuze maken of niet? Zijn het bewuste keuzes die gemaakt worden? Wat zou de 

persoon doen als de mantelzorgers er niet zijn? 

 

2. Kortetermijngeheugen 

a. Definitie: Schijnt/blijkt zich na 5 minuten nog te herinneren 

b. Vraag: Hoe beoordeel je het KTG bij een zorgvrager die je niet kent?  

Antwoord: op de BelRAI wiki site zie je dat er verschillende manieren zijn om dit te 

bevragen. Zo kan je  (zoals dit in de MMSE gebeurt)  drie veelvoorkomende 

voorwerpen (bvb. appel, sleutel, tafel) benoemen en vraag om deze te herhalen. 

Zorg ervoor dat je zeker weet dat de persoon de woorden goed begrepen heeft. 

Herhaal de woorden maximaal 5 keer tot de zorgvrager deze kan herhalen. Vermeld 

duidelijk dat je deze binnen 5 minuten nog een opnieuw zal vragen. Verlaat de kamer 

niet en vraag na 5 minuten om de woorden te herhalen. Indien de zorgvrager dit niet 

kan, zijn er problemen met het korte termijn geheugen. 

 

 

3. Procedureel geheugen 

a. Definitie: Kan (bijna) alle stappen van een reeks taken uitvoeren zonder aanwijzingen 

b. Vraag: Hoe beoordeel je het procedureel geheugen bij een zorgvrager die je niet 

kent?  

Antwoord: Het makkelijkst is bvb. een tas koffie vragen en kijken hoe de zorgvrager 

deze taak uitvoert. Kan dit niet dan kan je ook hier de vraagstelling van de MMSE 

gebruiken: “neem dit blad papier met uw rechterhand, vouw het in twee en leg het 

op uw schoot”. Merk op dat er pas van een procedureel geheugen probleem wordt 

gesproken van zodra de cliënt moeite blijkt te hebben met twee of meer stappen.  

Let wel op dat het bij dit item gaat om cognitieve problemen en geen lichamelijke. 

Zorg er dus voor dat de persoon lichamelijk in staat is om de taak uit te voeren. 

 

4. Uiting 

a. Definitie: Zichzelf duidelijk maken: De inhoud van informatie uiten - verbaal en non-

verbaal. 
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Module 4: psychische problemen 

Tip: twijfel je of je deze module moet openklappen of niet? Niet twijfelen maar doen: er zijn maar 5 

ja/nee vragen in deze module. Zo ben je zeker dat je een zo volledig mogelijk beeld schetst van de 

zorgvrager.  

In deze module worden cognitieve problemen die verband houden met neurocognitieve stoornissen 

zoals dementie niet gescoord. 

1. Vormt een bedreiging of gevaar voor zichzelf 

 

2. Vormt een bedreiging of gevaar voor anderen 

 

3. Kan niet voor zichzelf zorgen door een psychische aandoening  

a. Psychische aandoening 

De aandoening of stoornis zorgt voor een verstoring in iemands denken, beleving of gedrag, 

met een effect op het functioneren van de persoon en zijn kwaliteit van leven. Voorbeelden 

hiervan zijn: Schizofrenie, bipolaire stoornis, depressie, angststoornis, eetstoornis, autisme, 

gedragsstoornis, persoonlijkheidsstoornis, verslaving.  

Een diagnose is gesteld of de persoon is in begeleiding en/of wordt opgevolgd door een dienst 

of een discipline verbonden aan de sector geestelijke gezondheidszorg (incl. eerste lijn zoals 

huisarts of CAW). 

 Onder psychische aandoening verstaan we geen (neuro)cognitief probleem, zoals 

bijvoorbeeld personen met dementie, syndroom van Korsakov, Niet-aangeboren hersenletstel 

(NAH).  

b. Geestelijke stoornis = diagnose aanwezig of ondersteuning nodig door GGZ.  

 

4. Heeft een verslavingsprobleem 

a. We zullen hier enkel ‘ja’ scoren wanneer de verslaving een impact heeft op het 

functioneren van de zorgvrager. 

Vb: zorgvrager rookt een pakje sigaretten per dag maar dit heeft geen weerslag op 

zijn functioneren = ‘nee’.  

Vb: zorgvrager rookt een pakje sigaretten per dag, kan dit niet uitstellen en kan 

daardoor zijn werk niet behouden = ‘ja’.  

 

5. De persoon vertoont symptomen zoals depressiviteit, hallucinaties, waanideeën, 

neveneffecten van geneesmiddelen enz…  

a. De nadruk ligt hierbij op de symptomen, er moet dus (nog) geen diagnose aanwezig 

zijn.  

b. Wat als dementie aan de oorzaak ligt van deze symptomen? Een persoon met 

dementie die psychiatrische symptomen vertoont zoals hallucinaties, zal hier JA 

scoren.  
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Module 5: gedragsproblemen 

Tip: twijfel je of je deze module moet openklappen of niet? Niet twijfelen maar doen: er zijn maar 6 

items in deze module. Zo ben je zeker dat je een zo volledig mogelijk beeld schetst van de zorgvrager.  

In deze module worden o.a. cognitieve problemen gescoord die verband houden met 

neurocognitieve stoornissen zoals dementie.   

1. Ronddolen 

2. Verbaal geweld 

3. Lichamelijk geweld 

4. Sociaal ongepast of storend gedrag 

5. Seksueel ongepast gedrag 

6. Verzet zich tegen zorg 

a. Het bewust en weloverwogen weigeren van zorg, wordt hier niet gescoord. 

Vb: getuige van Jehova die een transfusie weigert = ‘nee’ 

Vb: palliatieve zorgvrager die chemokuur weigert = ‘nee’ 
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