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Voor u ligt de derde nieuwsbrief van het Netwerk Kaderartsen GRZ. Het Netwerk Kaderartsen 

GRZ is een netwerk van geregistreerde kaderartsen GRZ, die lid zijn van Verenso.  

Er zijn inmiddels 88 geregistreerde kaderartsen GRZ.    

In deze derde nieuwsbrief wil ik u namens het bestuur van het netwerk op de hoogte brengen van 

de ontwikkelingen binnen de GRZ in de afgelopen periode.  

  

Werkgroep herdefiniëring GRZ 
In de 2e Nieuwsbrief is er een oproep gedaan aan leden om deel te gaan nemen aan de 
werkgroep herdefiniëring GRZ, ook in relatie tot het Eerstelijns Verblijf ( ELV) en ZZP 9B. Vier 
enthousiaste leden hebben gereageerd: Jan van der Waaij, Ellen Vreeburg, Carla Nieuwenhoff en 
Elis Bardelmeijer. 

Samen met Helen Bolle, die namens het bestuur deelneemt aan deze werkgroep, is er een eerste 

bijeenkomst geweest waarin vooral gebrainstormd is over doelen, aanpak en goede borging. In 

september is er een tweede bijeenkomst. Medio oktober zal de werkgroep met een voorstel op 

inhoud komen. Dit voorstel zal in het bestuur besproken worden. Het bestuur zal met de 

werkgroep en Pieter le Rütte, aanspreekpunt binnen Verenso, naar de procesmatige kant gaan 

kijken. Eind van het jaar komt er een eindvoorstel.  

 

Het onderwerp “De positionering van de kaderarts GRZ “ wil het bestuur vervolgens na afronding 

van de eerste werkgroep oppakken.  

 

 

Verdere ontwikkelingen 

Aan de hand van eerder gehanteerde thema’s vinden jullie hier de meest recente ontwikkelingen  

op een rij: 

 

Inhoud 

- De pilot van ActiZ betreffende de kwaliteitsindicatoren in de geriatrische revalidatiezorg is 

afgerond. Het doel van de pilot, waaraan 10 organisaties hebben deelgenomen, was om 

zicht te krijgen op ervaringen uit de praktijk bij het maken en gebruiken van GRZ-

indicatoren voor het verbeteren en verantwoorden van zorg. De pilot was gericht op de  

thema’s doelmatigheid en patiëntervaringen. De conclusies van de pilot zijn terug te vinden 

in het rapport “De waarde van indicatoren voor de Geriatrische Revalidatie Zorg” op de 

website van ActiZ. In het rapport wordt vooral gepleit voor een focus op hoe de organisatie 

monitort en stuurt en niet zo zeer op de cijfers of uitkomsten zelf. De bestuurlijke 

commissie GRZ van ActiZ  adviseert om de beroepsgroepen te stimuleren en faciliteren bij 

het ontwikkelen van professionele instrumenten en evidence voor verbetering van de 

geriatrische revalidatiezorg en – behandeling. 

- Het netwerk is betrokken bij de ontwikkeling van de oncologische revalidatie (richtlijn en 

behandelprogramma’s) voor ouderen vanuit het IKNL.  

 

Regelgeving, financiering en organisatie van de GRZ 

- Vanuit ActiZ is de vraag gekomen of een aantal kaderartsen GRZ aan wil sluiten bij een 

tweetal vergaderingen van de bestuurlijke commissie  GRZ van ActiZ. Het voorstel is om 

de volgende  thema’s aan de orde te laten komen: 

 Het duidelijker laten zien van de (toegevoegde) waarde van de GRZ (o.a. middels 

opstellen wetenschapsagenda en/of verder onderzoek met hulp van ZonMW) 
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 Het stimuleren van meer inzicht in uitkomsten van zorg in de keten  

 Verder professionaliseren van opleidingen met betrekking tot competenties GRZ 

 Het verder laden van de “inhoud” van de GRZ  met daarbij ook ontwikkelen 

“zorgstandaard” GRZ 

 Informatie over GRZ ( instellingen) via Zorgkaart NL ontsluiten en het meer 

bekendmaken van de GRZ bij de burger 

Namens het bestuur is Jan Visschedijk bereid gevonden om deel te gaan nemen aan deze 

bijeenkomsten met de bestuurlijke commissie GRZ van ActiZ.   

 

Wetenschappelijk onderzoek en scholing 

- Er is afgesproken dat vanuit de kaderopleiding Anne-Marie Donselaar de linking-pin wordt 

met het bestuur van Netwerk Kaderartsen GRZ. De eerste contacten zijn gelegd. 

- Eén van de bestuursleden, René Boeren, heeft meegewerkt aan een scholing bij MyDoc. 

- De symposiumcommissie is al weer bezig met de organisatie van een vierde symposium . 

Dit keer is de focus vooral gericht op inhoudelijke thema’s. Het symposium is gepland op 

26-01-2017. Noteer die datum vast in je agenda! 

 

Intervisie en accreditatie 

- Er lopen al diverse intervisiegroepen in verschillende regio’s. Jessica Verhage is namens 

het bestuur van het Netwerk bezig om de draaiende intervisiegroepen met ook de namen 

van de contactpersonen op de website van Verenso te laten plaatsen. 

- Veelgestelde vragen over accreditatie en registratie kun je vinden op de website van 

Verenso. Daarnaast kun je met je vragen altijd terecht bij Corinne de Ruiter 

(cderuiter@verenso.nl).  

 

Mochten leden van het netwerk betrokken zijn bij ontwikkelingen op het gebied van de GRZ, meld 

je bij het bestuur! 

 

Het bestuur bestaat uit de volgende leden: 

 Marian van Gaasbeek, voorzitter 

 Helen Bolle 

 René Boeren 

 Jessica Verhage 

 Jan Visschedijk 

 Anne van Reemst 

Pieter le Rütte is het vaste aanspreekpunt binnen Verenso en is goed op de hoogte van alle 

ontwikkelingen binnen de GRZ. Pieter neemt ook deel aan de bestuursvergaderingen. 

 

 

 

Marian van Gaasbeek 

Voorzitter bestuur netwerk Kaderartsen GRZ 

E-mailadres: m.van.gaasbeek@azora.nl  
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