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ER STAAT VEEL TE GEBEUREN IN DE WERELD VAN RAI.

Beste zorg -en welzijnsprofessional, zorgmanager, beleidsmaker, onderzoeker of andere
geïnteresseerde. Er is weer veel gebeurd in de wereld van RAI de afgelopen tijd en er
staat ook weer veel op stapel voor het komend jaar! In deze eerste nieuwsbrief van het
nieuwe jaar staat het laatste RAI nieuws, zowel internationaal als van Nederlandse bodem,
belangrijke informatie over gebruikersdagen en introductiedagen en er staan ook save de
dates in voor interessante evenementen. Verder vindt u een korte RAI introductie en een
handleiding om snel met RAI aan de slag te kunnen. Veel leesplezier toegewenst van de
redactie.

NedRAI is een vereniging die zich bezighoudt met de verspreiding en implementatie van
InterRAI instrumenten in Nederland. Voor meer info ga naar http://www.nedrai.org

Indien u geen NedRAI nieuwsbrief meer wenst te ontvangen dan kunt zich onderaan de
nieuwsbrief afmelden.

Wat is RAI?
Met RAI worden professionals en organisaties ondersteund bij het nemen van veilige en
passende beslissingen tijdens zorg en welzijn voor kwetsbare personen. De basis vormt
een systematische vastlegging van observaties door verpleegkundigen en verzorgenden.
RAI produceert vervolgens zeer betrouwbare, hoogwaardige en beproefde
beslisondersteuning waarmee professionals overzicht krijgen van iemands zorgzwaarte en
belangrijkste gezondheidsrisico’s. Een persoon kan door zorgsettings heen worden
gevolgd, De gegevens kunnen ook worden gebruikt om je eigen team of organisatie te
vergelijken met anderen. Zo kan je gericht werken aan het verbeteren van kwaliteit en
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vergelijken met anderen. Zo kan je gericht werken aan het verbeteren van kwaliteit en
veiligheid. Zie ook Een korte RAI introductie hieronder.
 

Het laatste InterRAI
nieuws

InterRAI lanceert het
Acute Care system,
ontwikkeld voor snelle en
volledige assessments
van kwetsbare patienten
in het ziekenhuis, tijdens
het Global Acute Care
Excellence Forum in
Brisbane 20-21februari.

Op donderdag 20 april is
er in Brussel een InterRAI
congres over de bijdrage
van assessments aan
praktijk, beleid en
wetenschap. zie ook save
the dates

In november 2017 komt
de InterRAI community
naar Amsterdam om op
een symposium o.a.
publieke
informatiesessies te
houden. Zie ook save the
dates.

Het laatste NedRAI
nieuws

Zorgkoepel West
Friesland kiest met de
regionale zorgpartners
ervoor om het Geriatrisch
Zorgmodel verder uit te
rollen in de regio.

In het Europese IBenC
project is een methode
ontwikkeld om best
practices van thuiszorg in
6 landen te identificeren
door de kwaliteit van
patiënten uitkomsten en
kosten van zorg te
benchmarken.
Onderzoeksresultaten
worden gepresenteerd op
de Geriatriedagen Den
Bosch, zie save the date.

Release tweede RAI
animatiefilm over
workflow RAI
instrumenten in de
langdurige zorg: "Fransje

Save the date

Vrijdag 10 februari

Geriatriedagen Den Bosch:

Presentatie dr. M. Boorsma en

prof. dr. HPJ van Hout:

"Mogelijkheden en gebruik van

InterRAI instrumenten.

Vrijdag 10 februari

Geriatriedagen Den Bosch:

IBENQ symposium: "Kosten

en kwaliteit van thuiszorg

gebenchmarked".

Woensdag15 februari

Congres over ouderenzorg

voor verpleegkundigen in

Papendal Arnhem: Innovatie

in de ouderenzorg" presentatie

dr.M.Boorsma

Donderdag 20 april InterRAI

congress for mental health

in Brussel. Coline van

Everdingen presenteert

resultaten van onderzoek naar

functioneren en welbevinden
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dates.

Na Finland, IJsland,
Spanje en Zwitserland
kiezen ook België,
Ierland, Frankrijk en Italië
voor RAI.

5 redenen om met
RAI te beginnen

Snel aan de slag met
RAI

RAI
gebruiksvriendelijker
dan ooit door nieuwe
software

Zelf ervaren? Kom naar een
RAI Introductiemiddag.

Lees meer

langdurige zorg: "Fransje
naar het verpleeghuis",
gepland in maart 2017.

NedRAI gaat beginnen
met videotutorials om
gebruikers te
ondersteunen. Planning
maart 2017

NedRAI gebruikersdagen
komen dit jaar naar de
aangesloten organisaties
toe! Dit om het mogelijk te
maken in je eigen regio
de middagen te bezoeken
en daardoor de
uitwisseling met
medewerkers van
regionale
partnerorganisaties te
vergroten. 

Lees meer

functioneren en welbevinden

van dak en thuislozen met RAI

in Nederland.

Donderdag 1 juni NedRAI

Gecombineerde Introductie -

en gebruiksersmiddag

12:30-14:30u en 15:00-17:00u

in Hoorn

Donderdag 16 november

2017 InterRAI congres

Amsterdam: publieke

informatiesessies met

internationale sprekers.

Een korte RAI
introductie

Lees meer

SCHRIJF JE IN VOOR DE RAI
INTRODUCTIE/GEBRUIKERSMIDDAG EN PROBEER RAI ZELF

UIT OP TABLET P TABLET
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