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WELKOM! ER IS WEER VEEL GEBEURD IN
DE WERELD VAN RAI.

Welkom kwetsbare burgers, uw naasten, zorgprofessionals en andere geïnteresseerden.
In deze eerste nieuwsbrief van NedRAI hebben we het laatste InterRAI nieuws, het RAI
nieuws van Nederlandse bodem, belangrijke informatie over gebruikersdagen en
infodagen, een korte RAI introductie, een handleiding om snel met RAI aan de slag te
kunnen en nog veel meer verzameld. Veel leesplezier toegewenst!

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 U 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 settings 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 veiligheid. Zie
ook Een korte RAI introductie hieronder.
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Het laatste InterRAI
nieuws

Zes nieuwe USA staten
gaan RAI thuiszorg
implementeren, dat brengt
het totaal op 26 staten.

De staat New York
implementeert de RAI
voor verstandelijk
beperkten.

Frankrijk kiest voor RAI
om geïntegreerde zorg te
bevorderen.

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

RAI
gebruiksvriendelijker
dan ooit door nieuwe
software

Zelf ervaren? Kom naar de
RAI infomiddag.

Lees meer

Het laatste NedRAI
nieuws

IGZ rapport:  in eenderde
van alle Nederlandse
verpleeghuizen is de
veiligheid onder de maat.
Maar niet in de RAI
huizen.

De zorginhoudelijke
vastlegging van iemands
wensen en functioneren
door RAI kan ook gebruikt
kan worden om de
kwaliteit te monitoren. RAI
vormt hierdoor een
oplossing voor de "Losse
afvinklijstjescultuur"

DSV-verzorgd leven heeft
hun indicatiestelling op
orde gekregen dankzij
RAI.

RAI GGZ helpt om een
goed beeld te krijgen van
de dak en thuislozen.
Bijna 30% heeft een
verstandelijke beperking
en ruim de helft kampt
met
verslavingsproblemen.

Eerste info en
gebruikersmiddag op de
VU een groot succes.

Snel aan de slag met
RAI

Een korte RAI
introductie

Snel aan de slag met
RAI

5 redenen om met
RAI te beginnen

Benieuwd naar
gebruikerservaringen?

Kom naar de RAI

gebruikersmiddag op 27

oktober, de infomiddag op 24

november of de trainingsdag

op 25 november.
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SCHRIJF U IN VOOR DE RAI INFOMIDDAG EN PROBEER RAI
ZELF UIT OP TABLET OP TABLET
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