
GRZ: maatwerk of confectie? 

donderdag 14 maart 2019 
 
 
 
 

 

 

Symposium geriatrische revalidatie 

van het netwerk kaderartsen GRZ 



 

Inleiding 

Sinds 6 jaar bieden de verpleeghuizen geriatrische revalidatiezorg binnen de zorgverzekerings-

wet. Tijd om stil te staan hoe maatwerk GRZ er in de toekomst uitziet of waar het naar toe 

moet… 

 

 

 
• Doelgroepen: 

Kaderartsen GRZ (en i.o.), specialisten ouderengeneeskunde (en i.o ), artsen, 

verpleegkundig specialisten (VS), physician assistants (PA) werkzaam in de GRZ, 
revalidatieartsen, klinisch geriaters, internisten ouderengeneeskunde en managers met 

geriatrische revalidatie zorg (GRZ) in de portefeuille. 

 

• Accreditatie (ABC1 cluster) is toegekend voor 4 punten voor het dagprogramma en 2 

punten voor het avondprogramma (in totaal 6 punten ABC1). Accreditatie voor andere 

disciplines wordt bij de desbetreffende beroepsorganisatie aangevraagd. 

 

• Het inschrijfgeld bedraagt € 170,-- (voor kaderartsen GRZ en kaderartsen GRZ i.o. is dit 

inclusief buffet en besloten avondprogramma). 

 

• Locatie en tijdstip 

Aanvang: 10.30 uur  

NBC Congrescentrum Nieuwegein  

Blokhoeve 1, 3438 LC Nieuwegein 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Namens de congrescommissie 2019, 

 

Anne-Marie Donselaar, specialist ouderengeneeskunde en kaderarts GRZ 

Jeannet Hekert, specialist ouderengeneeskunde en kaderarts GRZ 

Joes Meens, specialist ouderengeneeskunde en kaderarts GRZ 

Jessica Sleeswijk, specialist ouderengeneeskunde en kaderarts GRZ 

Anneke van Strien, specialist ouderengeneeskunde en kaderarts GRZ 



GRZ: maatwerk of confectie? 

Programma donderdag 14 maart 2019 

 

 

10:30 uur Ontvangst met koffie en thee 

 

 
Ochtendprogramma (11:00 - 12:30 uur) 

Opening door congrescommissie 

 
Domotica en e-Health, waar staan we en wat kunnen we verwachten? 

 
1. Sensor monitoring to measure and support activities of daily living for independently 

living older persons. 

Spreker: Margriet Pol, PhD UvA, ergotherapeut 

 
2. Comfortstudie. Een internationale studie naar de mate van belasting van een been na 

een heupoperatie. 

Spreker: Taco Blokhuis, orthopedisch chirurg/onderzoeker: Marco Raaben, technisch 

geneeskundige 

 
12:30 - 13:30 uur Lunch 

 
Middagprogramma (13:30 - 16:45 uur) 

 
Thema: ‘Maatwerk’, hoe ziet dat er in de toekomst uit binnen de GRZ? 

 
1. Observatiebedden/uitgestelde triage (Onderzoek Canisius/WilhelminaZH + CZ) 

Spreker: Alice den Hollander, specialist ouderengeneeskunde en kaderarts GRZ 

 
2. Hoe ziet ‘maatwerk’ er in de toekomst uit binnen de GRZ? 

Onderstaande sprekers geven hierover een korte pitch van 10 minuten: 

 
• Margreet Hofstede, senior politiek beleidsmedewerker (VWS) 

• Yvonne de Jong, expert familieparticipatie (Vilans) 

• Corinne Tutein Nolthenius, strategisch innovatie manager (VGZ) 

• Ronald Buijs, RvB de Zorgcirkel, vice-voorzitter kerngroep Revalidatie & Herstel 

(ActiZ) 

• Ellen van Ginkel, beleidsmedewerker (Verenso) 

 

 
15:15 - 15:45 uur Pauze 

 
3. Paneldiscussie aan de hand van stellingen (interactief met de zaal) 

 

 

 
16:45 - 17:30 uur Borrel en afsluiting dagprogramma 



Besloten deel voor kaderartsen 

 
17:30 - 19:00 uur Buffet 

 
19:00 - 20:30 uur Avondprogramma 

 
• Mededelingen vanuit het bestuur, terugblik op afgelopen jaar 

 
• Zorgcontinuüm of modulaire bekostiging ? 

Aafke de Groot 

 
• Hoe past het netwerk kaderartsen GRZ in de nieuwe 

organisatiestructuur van Verenso? 

Bestuur netwerk kaderartsen GRZ 

 
• Hoe denken we over herregistratie voor kaderartsen GRZ? 

Presentatie uitkomsten enquête en discussie 

 
21:00 uur Nog een drankje ter afsluiting 
 
 

 
Inschrijven kan tot 7 maart 2019 via de website van Verenso 
 
Bij vragen over inschrijving kunt u mailen naar: KaderArtsen@verenso.nl 

https://www.verenso.nl/nieuws/aanmelden-netwerkbijeenkomst-grz

