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Stroom vesta
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Welke score stuur je door naar vesta?
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- Zorgbehoevende bereikt geen afkappunt BelRAI screener → score 0 doorsturen naar vesta

- Zorgbehoevende bereikt een afkappunt BelRAI screener → score 35 doorsturen naar vesta

- Dossiers kraamzorg → score 0 doorsturen naar vesta

- Dossiers acute zorg → geen score doorsturen naar vesta

- Huisbezoek voor 1 juni, doorsturen naar vesta na 1 juni →exacte score BEL-profielschaal 
doorsturen naar vesta



Cipal/Schaubroeck
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Wij wensen jullie te informeren dat bij het doorsturen van een belscore = 0 zowel aan KSZ- als aan WinSoc-
kant er momenteel een probleem is vastgesteld. De waarde wordt momenteel geblokkeerd.

Concreet betekent dit dat er tot nader order geen doorsturingen van belscores mogen gebeuren.

We hebben momenteel een oplossing voor ogen en stellen alles in het werk om deze zo snel mogelijk te 
implementeren.
We houden jullie verder op de hoogte via onze nieuwsbrieven.



Folder informed
consent
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Leidraad hoe zorgbehoevende informed consent kan 
indienen
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- Deze vind je hier

https://www.vvsg.be/knowledgeitem_attachments/folder-leidraad-geinformeerde-toestemming_tcm47-17031.pdf


F51
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F51 reactie agentschap
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Alleen een digitale handtekening met e-ID en pincode heeft dezelfde bewijswaarde als een handgeschreven 
handtekening. Het gaat in dat geval om een gekwalificeerde elektronische handtekening.

Als een voorziening ervoor kiest om een document digitaal te laten ondertekenen door een gebruiker, in plaats van 
op papier, moet de gebruiker dus verplicht zijn eID én pincode gebruiken. Zonder pincode kan er geen 
authenticatie uitgevoerd worden. Alleen wanneer men zijn pincode ingeeft, wordt de identiteit bevestigd van 
degene die de informatie “ondertekent”. Bijgevolg is alleen een digitale handtekening met e-ID én pincode 
juridisch gelijkwaardig aan een handtekening op papier.

Verder wordt het niet toegelaten om tijdens het huisbezoek een onvolledig F51-formulier te laten onderteken door 
de gebruiker en achteraf zaken toe te voegen of te schrappen. Het is wel mogelijk om tijdens het huisbezoek het 
F51-formulier niet te laten ondertekenen en achteraf het volledige ingevulde F51 formulier eventueel met de 
verzorgende mee te geven of via de post op te sturen in een gesloten enveloppe, zodat de gebruiker vervolgens 
het volledig ingevulde F51-formulier kan ondertekenen en terug bezorgen aan de dienst (eventueel via de 
verzorgende of met de post).

→ Hoe gaan jullie in de praktijk hiermee aan de slag?



Flowchart
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Deze vind je hier

https://www.vvsg.be/knowledgeitem_attachments/flowchart.pdf


Opleidingsaanbod
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In opmaak…



Meer info

- Algemeen

- Inhoudelijk
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https://www.vvsg.be/kennisitem/vvsg/belrai
https://www.vvsg.be/kennisitem/vvsg/belrai


Volgend 
vragenuurtje

Donderdag 9 september om 10u

Aansluiten via deze link
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https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/ap/t-59584e83/?url=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253ameeting_MmFmMDE3ZDgtMTY4ZS00NmI3LWIzOWMtMjBlM2Y3ZWVjODU4%2540thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522416a27b7-d5b2-47b6-8a3d-a39392c4d6b4%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522fd4e6a3b-9adf-4985-80f3-ba95960af26b%2522%257d&data=04%7C01%7Cjoke.vandewalle%40vvsg.be%7C09c806b0fe8943cc17fb08d890b430f4%7C416a27b7d5b247b68a3da39392c4d6b4%7C0%7C0%7C637418450881210384%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=%2BUTt%2FlxHPLDLpMjMjnjqUfValkF5tFRzNZEAfIMAdd4%3D&reserved=0


Vragen? Bekijk de Veelgestelde vragen

Is jouw vraag niet beantwoord? 
Stuur een mail naar 

leen.vandenheuvel@vvsg.be

Stuurgroep thuiszorg14

https://www.vvsg.be/kennisitem/vvsg/belrai
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