
Februari 2020 

Nieuws vanuit de Kerngroep Netwerk GRZ 

Er zijn 2 grote thema’s waar de kerngroep GRZ zich de laatste maanden zich mee bezig heeft 
gehouden: 

1.       Doorontwikkeling kortdurende zorg:  

10 februari heeft  een expertsessie plaatsgevonden, georganiseerd door NZA en VWS, waarbij 
verschillende kaderartsen GRZ aanwezig waren, alsook managers vanuit de zorg, zorgverzekeraars en 
psychologen.  

Discussies werden gevoerd in kleine groepen in de ochtend met als uitgangspunt tekorten SO/AVG 
en andere zorgprofessionals. Met de vragen; wat komt er op ons af, wat is nodig? 

Hieruit zijn meerdere standpunten gekomen die bekeken zullen worden door VWS. 

Middagprogramma: NZA presenteerde het belang van registratie; maar vooral wat moet er worden 
geregistreerd en voor welk inzicht. Daarnaast uitgebreid gesproken over de bekostiging  ELV in begin 
opname en verandering financiering ELV-hoog in 2 fasen, vanwege veel inzet behandeling in begin 
opname. 

Doel voor de korte termijn is de ontwikkeling van fase 1 en fase 2 in ELV-hoog 
Voor de lange termijn is het doel om te komen tot een ander bekostigingssysteem.  
 

2.       Samenwerking GRZ-MSR: 

In het jaarcongres van de revalidatie-artsen is vanuit beide partijen aangegeven dat er behoefte is 
aan verdere samenwerking tussen MSR en GRZ. Hiermee wordt een start gemaakt in de te plannen 
werkconferentie rondom het thema amputatie en prothesiologie. De richtlijn is op dit moment 
herzien (met medewerking van Heike de Wever, kaderarts GRZ), het behandelkader is in 2019 
gepubliceerd. Voor deze werkconferentie worden revalidatie-artsen en kaderartsen GRZ met 
belangstelling/ervaring op gebied van amputatie en prothesiologie uitgenodigd om best practices te 
delen en na te denken hoe kwaliteit van revalidatie rondom beenamputatie op de GRZ vorm gegeven 
kan worden (volgens het behandelkader).  

  

Verder is meegewerkt aan de subsidie-aanvraag m.b.t. meetinstrumenten en is de 
onderzoeksaanvraag inmiddels ingediend. Het is een eerste aanzet van de Kwaliteitsagenda GRZ. 

 

Wil je ook meedenken en meedoen over bovenstaande thema’s? Meld je dan aan bij: Nicole 
n.haarman@szmk.nl of Marjan m.schoemaker@zorggroepsintmaarten.nl . We hebben input uit het 
land nodig om te komen tot kwalitatief goede kortdurende zorg! 

Verdere informatie nodig? Mail dan naar bovenstaande adressen. 



  

 


