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Artikel 1 - Voorwerp 

De BelRAI-prijs wil 5 studenten belonen voor een scriptie of eindwerk dat een relevante en originele 

wetenschappelijke bijdrage levert over het gebruik van BelRAI in de hulp- en zorgsector: twee 

studenten van de tweede universitaire cyclus (niveau master) en drie studenten van het hoger 

onderwijs van het korte type (hogescholen).  

Voor de Franse en de Vlaamse Gemeenschap worden 1 universiteitsstudent (master) en 1 

hogeschoolstudent (bachelor) van elke gemeenschap beloond.  

Voor de Duitstalige Gemeenschap wordt 1 hogeschoolstudent (bachelor) beloond. 

 

Er kan ook een scriptie worden voorgesteld buiten het strikte domein van de volksgezondheid (bijv. 

analyse van communicatieaanpak/-proces rond de implementatie van BelRAI). 

 

Met betrekking tot de in de scriptie behandelde problematiek, kunnen verschillende standpunten 

worden overwogen.  

Het kan gaan om dat van de patiënt, van de zorgverlener (BelRAI-gebruiker), beleidsmakers, de 

beheerder van een zorgorganisatie of van een wetenschappelijke organisatie of zelfs een 

softwareontwikkelaar. 

 

De student is niet verplicht om zich tot een van de standpunten te beperken, andere invalshoeken 

kunnen worden overwogen zolang die voldoende aansluiten op de doelstelling van BelRAI, zoals 

omschreven in het protocolakkoord van 26 maart 2018. 

 

Het werkstuk moet vooral de praktische aspecten van het gebruik van BelRAI naar voren brengen of 

de wetenschappelijke aspecten over zijn ontwikkeling in België. 

 

Het werkstuk kan zijn verdedigd aan het einde van het academiejaar dat voorafgaat aan het jaar waarin 

de prijs wordt uitgereikt, 

(2021-2022) maar niet later.  

 

De kandidaten mogen slechts eenmaal aan de uitreiking van de BelRAI-prijs deelnemen. 
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Artikel 2 - Bedrag en periodiciteit 

Voor de editie van 2023 wordt een prijs met een actuele waarde van 2.500 euro uitgereikt. 

De laureaten zullen in de herfst van 2023 worden geselecteerd. De prijs zal hen tijdens een openbare 

plechtigheid worden uitgereikt.  

 

Een samenvatting van de winnende werkstukken wordt gepubliceerd op de websites van de FOD 

Volksgezondheid en het RIZIV. 

 

Artikel 3 - Procedure voor de toekenning van de prijs 

 

§1 Publiciteit 

De oproep tot kandidaten wordt verspreid in de publicaties van de FOD Volksgezondheid en van het 

RIZIV. 

De oproep wordt ook ruim verspreid in academische milieus en op elke andere passende wijze. 

 

§2 Kandidaturen 

De kandidaturen moeten verband houden met het indienen van een scriptie van de tweede cyclus 

van het hoger onderwijs van het lange type (Master 120; Aanvullende master; Specialisatiemaster) of 

een eindwerk van het hoger onderwijs van het korte type (professionele Bachelor).  

 

Het kandidaat-dossier moet een samenvatting van maximaal een A4-pagina (3.000 tekens) bevatten, 

een kandidaat-formulier is online beschikbaar op www.belrai.org. 

 

Het secretariaat van de jury zal de kandidaten per e-mail een ontvangstbewijs sturen binnen de 3 

dagen die volgen op de ontvangst van het kandidaat-dossier. 

 

Op initiatief van de student en/of zijn promotor spreekt het BelRAI-team met hem/hen af om een 

eerste verkennende vergadering te organiseren. Het doel van deze vergadering is de student de nodige 

richtlijnen te geven om een werkstuk te maken dat in overeenstemming is met de filosofie van BelRAI. 

 

Op vraag van de student en/of zijn promotor kan deze vergadering gevolgd worden door maximaal 

twee andere vergaderingen tijdens het maken van het eindwerk. Het gaat hier niet om het vervullen 

van de rol van promotor (intern of extern). 



4 
 

 

 

§ 3 Selectiecriteria 

 De kandidaat moet een eigen scriptie of origineel eindwerk voorleggen ter afsluiting van zijn 

studies in het hoger onderwijs.  

 De scriptie of het eindwerk moet aan een Belgische universiteit of hogeschool zijn gemaakt en 

in het Frans, Nederlands of Duits zijn opgesteld.    

 De kandidaat stelt een kandidaat-dossier op aan de hand van het onlineformulier (cf. bijlage 

1), en stuurt dit binnen de vastgestelde termijn terug.  

 Er moet een samenvatting worden toegevoegd, waarin aanbevelingen, best practices, risico's, 

sterke punten, oplossingen voor zwakke punten, opportuniteiten, ... worden vermeld. 

 De scriptie of het eindwerk moet betrekking hebben op het gebruik van BelRAI in een Belgische 

context. Bijv. een Franse student die aan de ULB studeert en een werk voorstelt in verband met het gebruik van 

RAI in Frankrijk, komt bijvoorbeeld niet in aanmerking. 

 De kandidaat heeft zijn of haar proefschrift reeds verdedigd en heeft daarvoor een cijfer van 
minimum 12/20 behaald. 
 

§ 4 Indieningstermijn van de kandidaturen 

Het kandidaat-dossier moet uiterlijk op 30 november 2022 bij het secretariaat van de jury van de 

BelRAI-prijs toekomen. 

 

§ 5 Preselectie 

Een preselectie van de kandidaten die aan de BelRAI-prijs mogen meedingen zal gebeuren op basis van 

het kandidaat-formulier en specifiek op basis van de voormelde samenvatting (§ 2). Die moet een titel, 

een omschrijving van het onderwerp en van de onderzoeksvragen bevatten, evenals de aangewende 

theoretische en methodologische benaderingen en de verwachte resultaten. 

 

De kandidaten die in het kader van deze preselectie zijn weerhouden, zullen tijdig per e-mail worden 

verwittigd. 

 

§ 6 Indiening van de werkstukken 

De scriptie of het eindwerk wordt ten laatste op woensdag 31 augustus 2023 vóór middernacht aan 

het secretariaat van de jury van de BelRAI-prijs bezorgd.  
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De deelnemers worden op de prijsuitreiking uitgenodigd zonder dat dit afbreuk doet aan hun 

eindresultaat. Die zal midden november 2023 plaatsvinden. 

 

Door het indienen van zijn scriptie verbindt de kandidaat zich ertoe om, als hij de prijs wint, de scriptie 

te komen presenteren hetzij op de officiële prijsuitreiking, hetzij op een door de FOD Volksgezondheid 

- RIZIV georganiseerd evenement.    

§ 7 Selectiejury 

De prijs wordt uitgereikt door de jury1   van de BelRAI-prijs. 

 

Alle beslissingen worden bij gewone meerderheid van de aanwezige leden genomen. Bij gelijke 

stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. 

 

De jury behoudt zich het recht voor de prijs niet toe te kennen als het ingediende werkstuk niet voldoet 

aan de criteria zoals vermeld in § 8 van artikel 3 van dit reglement. 

 

De jury beraadslaagt uiterlijk 30 september, maar de uitslag wordt geheim gehouden tot de officiële 

prijsuitreiking. Alle kandidaten worden uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.     

 

De jury kan een of meer extra lezers aanwijzen die voor hun expertise op het gebied van BelRAI en/of 

aanverwante domeinen bekend staan. 

 

De jury vergadert zo vaak als nodig en beslist over de toekenning van de prijs in de herfst van 2023. 

 

(De laureaten worden unaniem door de jury gekozen) Voor de Vlaamse en Franse Gemeenschap 

behoudt de jury zich het recht voor om 2 bachelors of 2 masters te belonen als er geen laureaat is in 

die 2 categorieën). 

 

De jury is soeverein in zijn beraadslagingen en moet zijn beslissingen niet motiveren. 

 

  

 
1 Die bestaat uit vertegenwoordigers van de administraties: de FOD Volksgezondheid, AViQ, Iriscare, de COCOF, 
het ministerie van de Duitstalige Gemeenschap en het Vlaams Agentschap Zorg & Gezondheid. 
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§ 8 Selectiecriteria 

Om zijn beslissing te nemen zal de jury rekening houden met de volgende criteria: 

- Naleving van de aandachtspunten zoals bepaald in bijlage 2 van dit reglement; 

- Trouw aan de BelRAI-principes (finaliteit en doelstellingen) 

- Originele en/of creatieve benadering qua methodologie; 

- Samenhang en leesbaarheid van de algemene presentatie; 

- Werkstuk met een intrinsieke meerwaarde; 

- Het werkstuk moet betrekking hebben op een van de praktische aspecten van het gebruik/de 

implementatie/het gebruik van BelRAI of de wetenschappelijke aspecten over zijn 

ontwikkeling in België. 

- De student moet zijn scriptie hebben voorgesteld en daarvoor een resultaat van 12/20 hebben 

behaald. 

 

Artikel 4: toepassing van het reglement 

De jury is soeverein met betrekking tot de interpretatie en de toepassing van dit reglement. 
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Bijlagen 
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Bijlage 1: Kandidaat-formulier2 

Gelieve de deelname- en selectiecriteria zoals gepreciseerd in artikel 3, § 2 van het reglement op 

voorhand aandachtig te lezen. 

De jury wil een onderscheid maken tussen de kandidaat-dossiers die het best aan de volgende criteria 

voldoen:  

 Naleving van de aandachtspunten zoals bepaald in bijlage 2 van het reglement van de BelRAI-

prijs; 

 Trouw aan de BelRAI-principes (finaliteit en doelstellingen) 

 Originele en/of creatieve benadering qua methodologie; 

 Samenhang en leesbaarheid van de algemene presentatie; 

 Werkstuk met een intrinsieke meerwaarde; 

 Het werkstuk moet betrekking hebben op een van de praktische aspecten van het gebruik/de 

implementatie/het gebruik van BelRAI of de wetenschappelijke aspecten over zijn 

ontwikkeling in België. 

 De kandidaat heeft zijn of haar proefschrift reeds verdedigd en heeft daarvoor een cijfer van 
minimum 12/20 behaald. 
 

 

  

 
2 Overeenkomstig de Europse Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming (AVG) verzoeken wij u om 
ons die gegevens te bezorgen voor de verdere follow-up van de oproep tot kandidaten voor de BelRAI-prijs en 
ons algemene informatie over de promotie van BelRAI te bezorgen. Die gegevens zullen aan onze 
gecentraliseerde databank worden toegevoegd. U hebt het recht om die gegevens te raadplegen en te wijzigen 
door contact op te nemen met het BelRAI-team. Het BelRAI-team zal uw gegevens niet aan derden doorgeven. 
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Contactgegevens   
Burgerlijke stand   

Voornaam   

Naam   

E-mail   

Telefoonnummer   

Geboortedatum  

 

 

Scriptie  
(Voorlopige) titel van de scriptie: 

Beschrijving (motivering, problematiek, uitgangspunt, methodologie) - max. 1 A4-pagina. 

  

 

 

Datum verdediging         

Universiteit - Hogeschool        

Faculteit - Departement  

Promotor(en)         

Contactgegevens van de promotor(en) 

 

 

Ik verklaar een exemplaar van het reglement van de BelRAI-prijs te hebben ontvangen en gelezen. 

  

Opgemaakt te ____________, op        

 

Datum voor het afsluiten van de oproep 

30 november 2022 om middernacht. 

 

Contact 

Gelieve voor aanvullende informatie contact op te nemen met: belrai@health.fgov.be  
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Bijlage 2: Aandachtspunten 

 

De student moet met de volgende punten rekening houden, in het bijzonder bij het schrijven van het 

theoretische gedeelte, maar ook met betrekking tot de methodologische aspecten van zijn werkstuk. 

 

1. Het BelRAI-instrument is in de eerste plaats bedoeld om een holistische beoordeling(fysiek, 

cognitief, psychisch en sociaal) te kunnen maken van de behoeften en de capaciteiten 

waarover de patiënt of de kwetsbare persoon3 nog beschikt om hem de best mogelijke zorg 

en het best mogelijke zorgplan voor zijn concrete situatie te kunnen aanbieden; 

2. Het wetenschappelijke karakter van de door InterRAI ontwikkelde instrumenten die de 

basis vormen van het BelRAI-instrument, en het feit dat deze instrumenten de intellectuele 

eigendom zijn van InterRAI, moeten duidelijk in de tekst worden vermeld; 

3. BelRAI-beoordelingen kunnen door een multidisciplinair team worden uitgevoerd, wat één 

van de meerwaarden is van BelRAI.  

4. Het BelRAI-instrument moet worden gezien in een perspectief van transmurale 

zorgcontinuïteit, en als communicatie-instrument tussen de verschillende zorgverleners en 

instellingen die bij het zorgtraject van de patiënt betrokken zijn; 

5. Gebruikers van het BelRAI-instrument moeten een gecertificeerde opleiding hebben 

gevolgd om het instrument op een rigoureuze en constructieve manier te kunnen gebruiken; 

6. Het gebruik van een screener alleen is nog geen BelRAI-beoordeling. In de scriptie zal 

daarom rekening moeten worden gehouden met het verschil tussen een "uitgebreide" 

beoordeling door middel van een van de BelRAI-instrumenten en een "screener"4 ; 

7. Idealiter worden de resultaten van de beoordeling gedeeld met de patiënt, niet alleen door 

hem toegang te geven tot de resultaten van de beoordeling, maar ook door hem te 

betrekken bij de analyse van de resultaten en de ontwikkeling van een zorgplan dat is 

aangepast aan zijn situatie, behoeften, maar ook aan zijn levensdoelen; 

8. De gegevens die in het kader van BelRAI worden verzameld, zijn persoonsgegevens waarbij, 

zowel wat de opslag als de raadpleging ervan betreft, de beginselen van evenredigheid, 

veiligheid, privacy, toestemming van de patiënt, therapeutische of zorgrelatie, enz. strikt in 

acht worden genomen; 

 
3 Het gaat om personen die met verschillende problemen tegelijkertijd worden geconfronteerd: comorbiditeit 
of opeenstapeling van gezondheidsproblemen met sociale, psychische of andere moeilijkheden. 
4 De screener is belangrijk om het nut van een grondige beoordeling te kunnen objectiveren en om de mate 
van kwetsbaarheid van een persoon vast te stellen; 
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9. De centrale databank is versleuteld en, hoewel ze onder de verantwoordelijkheid valt van de 

overheid, is ze enkel toegankelijk voor personen met een therapeutische of zorgrelatie met 

de patiënt; hergebruik van deze gegevens voor gezondheidsbeleid of onderzoek is enkel 

mogelijk via een geanonimiseerde gegevensbank en mits akkoord van de 

Gegevensbeschermingsautoriteit; 

10. De gegevens van de BelRAI-databank mogen alleen voor administratieve doeleinden 

worden hergebruikt(bijvoorbeeld om rechten toe te kennen aan begunstigden) als dit in de 

regelgeving is voorzien en dit in overeenstemming is met de regels die door de 

Gegevensbeschermingsautoriteit zijn goedgekeurd. 
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Bijlage 3: Oproep tot kandidaten voor de BelRAI-prijs - Editie 2023 

 

We verzoeken u de presentatiebrochure en het prijsreglement te lezen, waarin onder meer de 

deelnamevoorwaarden en de selectiecriteria worden gepreciseerd, alvorens uw kandidaat-formulier in 

te vullen (downloadbaar op www.belrai.org).    

 

Het kandidaat-dossier moet ons vóór 30 november worden bezorgd aan de hand een ingevuld kandidaat-

formulier. 

 

BelRAI-scriptie 

Om mee te dingen naar de BelRAI-prijs moet de scriptie of het eindwerk aan een Belgische universiteit 

of hogeschool zijn gemaakt en in het Frans, Nederlands of Duits zijn opgesteld. Het werkstuk moet 

bovendien betrekking hebben op het gebruik van BelRAI in een Belgische context. 

Met betrekking tot de in de scriptie behandelde problematiek, kunnen verschillende standpunten 

worden overwogen. Het kan gaan om dat van de patiënt, van de zorgverlener (BelRAI-gebruiker), 

beleidsmakers, de beheerder van een zorgorganisatie of van een wetenschappelijke organisatie of 

zelfs een softwareontwikkelaar. 

 

Het werkstuk moet vooral de praktische aspecten van het gebruik van BelRAI naar voren brengen of 

de wetenschappelijke aspecten over zijn ontwikkeling in België.  

 

De volgende thema's hebben bij wijze van indicatie betrekking op een of meer van deze aspecten: 

- Implementatie van BelRAI in instellingen of binnen een diensten; 

- Ontwikkeling van een multidisciplinaire aanpak van de BelRAI-evaluaties; 

- Versterking van de dialoog met de patiënt op basis van BelRAI;  

- Gebruik van beoordelingsgegevens; 

- Gebruik van specifieke BelRAI-instrumenten in sommige contexten; 

- Behoefteanalyse naar de ontwikkeling van specifieke aanvullende instrumenten; 

- Gegevensanalyse vanuit een territoriaal perspectief (populatiemanagement); 

- … 
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Beloning 

Voor deze editie worden 5 prijzen uitgereikt, telkens voor een bedrag van 2.500 euro. 

 

Procedure 

Stap 1:  

Selectie van de kandidaten op basis van een kandidaat-formulier. Het is dus essentieel om dit 

zorgvuldig in te vullen. 

Het secretariaat van de jury die bestaat uit vertegenwoordigers van de administraties, 5 zal de 

kandidaten per e-mail een ontvangstbewijs sturen binnen de 3 dagen die volgen op de ontvangst van 

het kandidaat-dossier6. 

  

Stap 2:  

Verzending van de scriptie/het eindwerk7 naar het secretariaat van de jury. Uiterste datum voor de 

verzending is donderdag 31 augustus 2023 om middernacht. 

 

Stap 3: 

De deelnemers worden ten laatste op 30 september 2023 van hun klassement/resultaat op de hoogte 

gebracht.  

 

Stap 4: 

Officiële uitreiking van de BelRAI-prijs midden november 2023. 

De laureaten moeten een poster en/of een presentatie van hun werkstuk maken. 

  

 

 

  

 
5  De FOD Volksgezondheid, AViQ, Iriscare, COCOF, het ministerie van de Duitstalige Gemeenschap en het 
Vlaams Agentschap Zorg & Gezondheid. 
6 Indien u nog bevestiging wenst te krijgen over de goede ontvangst van uw kandidaat-dossier, gelieve ons per 
e-mail te contacteren op belrai@health.fgov.be. 
7 Uitsluitend voor de kandidaten die in de eerste stap zijn weerhouden. 
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