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Specialist ouderengeneeskunde mag zelf GRZ indiceren  

Met deze uitspraak geven het Zorginstituut, VWS en de NZa duidelijkheid over de toegang tot de GRZ 
zonder tussenkomst van een klinisch geriater of internist ouderengeneeskunde. Deze regeling is niet 
alleen geldig tijdens de periode van de corona-uitbraak, maar zal ook daarna van toepassing zijn.   

Verenso trekt samen met het netwerk GRZ op om te komen tot goede afspraken met de Nederlandse 
Vereniging van Klinische Geriatrie (NVKG). Voorstel hierbij was dat er voortgeborduurd zou worden 
op de al bestaande afspraken en richtlijnen ten aanzien van het Geriatrisch Assessment (GA) en 
triage. De NVKG zet druk op het regelen van de indiceren GRZ door SO. Er is afspraak in de maak 
tussen Verenso (namens de kaderartsen GRZ nemen Nicole Haarman, Heike de Wever, Elis 
Bardelmeijer en Ellen Vreeburg deel) en de NVKG, NHG en NIV. 

De kerngroep is van mening dat het moet gaan om: herziening toegankelijkheid GRZ (en overige 
kortdurende zorg). 

Daarnaast is Actiz bezig met de financiën rondom dit geheel. Verenso (in de persoon van Yvonne 
Lensink) schuift bij Actiz aan en gebruikt de kerngroep GRZ als inhoudelijke achterban. 

 

Herijking GRZ tarieven 2021: race to the bottom 

De uitkomsten van het GRZ kostenonderzoek laten een daling van het tarief zien van gemiddeld 
4.3%. Deze daling is een direct gevolg van de generieke afslagen die zorgverzekeraars de afgelopen 
jaren gehanteerd hebben. 

De NZa heeft een kostenonderzoek over boekjaar 2018 verricht onder 66 geselecteerde GRZ 
aanbieders. Het doel van het onderzoek is om geactualiseerde kostprijsgegevens op te vragen en na 
toepassing van tariefprincipes, daarmee de tarieven voor de GRZ DBC’s te herijken voor 2021. 
De uitkomsten van het kostenonderzoek laten zien dat de tarieven gemiddeld 4,3% lager liggen dan 
de maximum NZa tarieven 2018.  
 
De kerngroep GRZ wil benadrukken dat we net als Verenso dit absurd vinden. We trekken 
hierin met Verenso en dienen samen bezwaar in. Dit is helaas een langdurige juridische procedure. 
Eerst zal achterhaald moeten worden waarop deze besluitvorming gebaseerd is. Verenso en Actiz 
hebben tot nu toe deze informatie niet.  
Onze bezorgdheid is ook dat het achterliggende doel is om de ELV en de GRZ financieel naar elkaar 
toe te laten groeien. 
 
 
Behandeladvies post-Covid 
Huidig behandeladvies is met name gebaseerd op het COPD-behandelprogramma. De tweede 
herzien versie is inmiddels gereed.  
De kerngroep merkt op dat gebleken is dat in tijden van crisis heel snel geschakeld kan  
worden en er snel een behandeladvies opgesteld kon worden. Mooi om te zien dat er zoveel 
kaderartsen bij betrokken zijn!  
 

https://www.actiz.nl/nieuws/voorbereidingen-herijking-tarieven-grz-2021-in-volle-gang


 
Subsidie binnengehaald. Terugkoppeling vanuit het Consortium GRZ  

Het programma Beter Thuis wil - in opdracht  van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport (VWS) - het ontwikkelen van 'beschrijvingen van goede zorg' in de tijdelijke intensieve zorg en 
behandeling stimuleren. Het gaat hierbij om de zorgvormen Eerstelijnsverblijf (ELV), Geriatrische 
revalidatiezorg (GRZ) en Geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (GZSP). De komende 
vier jaar wordt gericht op het bevorderen van de volledige kwaliteitscyclus binnen de drie 
zorgvormen. Dit wordt gedaan door: 

• het ontwikkelen van kwaliteitsstandaarden te stimuleren; 

• het proces van kennisontwikkeling te bevorderen; 

• praktijkvoorbeelden te (laten) verzamelen, verspreiden en onderbouwen. 

Op 15 mei is hiervoor door Yvonne Lensink (Verenso), mede namens de kerngroep, een oproep per 
mail gedaan aan alle kaderartsen GRZ. De ontwikkelagenda moet eind 2020 gereed zijn. 


