
SO samen met de PA en/of VS in de GRZ, een goede 

combi?

Anneke van Strien, kaderarts GRZ





Enkele gegevens

Saffier een middelgrote zorgaanbieder in regio Haaglanden:

9 locaties totaal 

2x alleen zp4

3 locaties x combi zp 4 en hoger

4 locaties alleen zp 5 en hoger

Enkele bijzondere doelgroepen zoals NAH en Korsakov patiënten 

90 bedden voor GRZ

9 bedden voor ELV

Binnen de GRZ bezig met traject om ons over 2 jaar aan te melden voor het 

TOP Care label.
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• Wordt gedaan op 2 locaties, 1 locatie met 60 bedden 

en een locatie met 30 bedden 

• Gestart in 2013, veel enthousiasme bij paramedici, 

enige weerstand bij toenmalige artsen groep.

• Als kaderarts GRZ gestart in 2014 op de locatie met 
60 bedden. 

• Op die locatie ook een PA in opleiding werkzaam met 
als onderwerp voor masterthese: Invoering ICF in de 
GRZ.

22-3-2018 Voetnoot 4

GRZ



• Invoering ICF liep samen met invoering nieuwe versie van ons 
EPD, (plancare) hierdoor kon ICF integraal onderdeel zijn van 
plancare. 

• ICF is ook gekozen voor hele organisatie i.p.v. Domeinen van 
ACTIZ. 

• Heeft veel voeten in de aarde gehad maar gaat ook in de 
langdurige zorg steeds beter. 

• PA heeft  hier een  centrale rol in gespeeld. 
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Invoering ICF



• Voor een aantal diagnose groepen zijn zorgpaden 

opgesteld. 

• Bij opstellen van deze zorgpaden veel input geweest 

van PA en paramedici. 

• Zorgpaden zijn er voor CVA, orthopedie trauma en 

orthopedie electief. 

• Vanuit de zorgpaden zijn er ook standaard doelen 

voor het MDO en het zorgplan  opgesteld.

• Duur van zorgpad kan variëren afhankelijk van 

conditie bij opname en bijkomende co-morbiditeit 
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Opstellen van zorgpaden



• Voor ieder onderdeel van het zorgpad is een werk 

instructie gemaakt. 

• Dit betreft de opname, de wekelijkse evaluatie, het 

MDO en het ontslag. 

• Werkinstructie is gemaakt door de PA. SO heeft 

uiteraard wel kritisch meegekeken. 

• Ervaring leert dat de VS en de PA zich veel makkelijker 

kunnen aanpassen aan de protocollen dan de arts. 

• Met name bij de korte zorgpaden wordt inzet van 

medische behandelaars zoveel mogelijk beperkt. 
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Inhoud zorgpad



• De wekelijkse evaluatie is een kruising tussen de 
wekelijkse medische visite en het gezamenlijk 
voorbereiden van het MDO door de arts/VS/PA en de zorg 
coördinator. 

• Op de ochtend voor het MDO wordt iedere revalidant die 
die dag staat ingedeeld voor het MDO volgens een bepaald 
stramien besproken. 

• Dit wordt genoteerd in het ECD en vormt ook de basis voor 
de MDO bespreking. 

• Er komen met name revalidatie gebonden zaken aan de 
orde. Medische zaken alleen als dit een belemmerende 
factor is voor verdere revalidatie. 
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Wekelijkse evaluatie



• De PA/VS/BA worden op de twee GRZ locaties op een 
verschillende manier ingezet 

• Op een locatie heeft VS eigen patiënten waar zij de 
volledige verantwoordelijkheid voor heeft met SO als 
achterwacht.

• Op de andere locatie hebben de VS/PA/BA ook eigen 
patienten, maar zijn daar met name verantwoordelijk voor 
revalidatie gebonden zaken. 

• Complexe medische problematiek wordt overgenomen 
door de SO.

• Op dit moment zijn wij bezig met een evaluatie van beide 
systemen. 
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Inzet PA/VS/BA in de revalidatie 



• Laagdrempelig overleg mogelijk tussen SO en VS 

en/of PA. 

• Aanwezigheid van duidelijke werkinstructies.

• Door beperking inzet medische behandeluren is er 

meer tijd voor paramedische en psychologische 

behandeling. 
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Succesfactoren



• Door de protocollering in de GRZ is de VS/PA hier bij 

uitstek op zijn plaats.
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Stelling 1 



• Artsen hebben de neiging om ook zaken die 

thuishoren bij de huisarts te behandelen. Hierdoor 

minder tijd beschikbaar voor paramedische en 

psychologische behandeling.
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Stelling 2 



• Door de toename van complexe patiënten in de GRZ 

zijn er meer (kader)artsen nodig om supervisie te 

geven.
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Stelling 3



• De GRZ wordt steeds meer gebruikt als snelle toegang 

voor een WLZ plek. 
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Stelling 4
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