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Overzicht 

• Aanleiding project ‘Op weg naar herstel’ 

• Ontwikkeling zorgpad 

• Methode Delphi studie 

• Resultaten Delphi studie 

• Discussie 
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Aanleiding 
Uitdagingen in het traject ziekenhuis - geriatrische 
revalidatiezorg – eerstelijnszorg op gebied van 
coördinatie en continuïteit van zorg: 
 

• Triage in ziekenhuis niet optimaal; 
 

• Patiënten en mantelzorgers onvoldoende betrokken 
bij beslissingen in revalidatietraject; 

 

• Overdrachten niet altijd tijdig en van voldoende 
kwaliteit; 

 

• Grote verscheidenheid aan behandelaren in de 
keten. 
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Project “Op weg naar herstel” 
  
Doel 
• Ontwikkelen, implementeren en  

evalueren van zorgpad GRZ  
in de regio Maastricht 

 
• Ziekenhuis – geriatrische revalidatiezorg – nazorg in de 

thuissituatie 
 
• Doelgroep overigen  zorgpad gericht op verbeteren 

zorgprocessen en bevat geen inhoudelijke informatie 
over de aard van de revalidatiebehandeling 
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Ontwikkeling zorgpad 
 
• Literatuur  
 

• Consultatie experts 
 

• Drie multidisciplinaire werkgroepen 
– Multidisciplinaire werkgroep zorgprofessionals (n=13)  
– Klankbordgroep: vertegenwoordigers van 

belangenorganisaties (n=12)  
– Doelgroeppanel: patiënt en mantelzorgvertegenwoordigers 

(n=3) 

 
 

 
 

 
 
 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKn8vZ3m3MYCFcm3FAod1qUGjA&url=http%3A%2F%2Fouderraadderanke.be%2Findex.php%2Fcomponent%2Fcontent%2F&ei=lCSmVaniMMnvUtbLmuAI&bvm=bv.97653015,d.d24&psig=AFQjCNFWyi2IKeNCdTMEnMKpFKWHj2pMRA&ust=1437035340568050
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Landelijke implementatie 
 

• Wordt het zorgpad ook gedragen buiten de regio? 
 
• Wat is de consensus over de afspraken in het zorgpad? 
 
• Verdere invulling van het zorgpad 

 
 Delphi studie 
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Methode (1) 

• Delphi methode: consensus onder experts door 
tweemaal voorleggen van een vragenlijst 

 
• Ontwikkeling  vragenlijst 

– 65 vragen (inclusief sub-vragen) 
– Likertschaal 1-5: (1) helemaal mee oneens (2) mee oneens (3) 

neutraal (4) mee eens (5) helemaal mee eens 
 

• Experts: kaderartsen GRZ  
 

• Contactgegevens via Verenso (n=82) 
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Methode (2) 

Vragenlijst 
 

• Thema’s: 
 Screening en triage in ziekenhuis (8) 
 Overdracht en transfer van ziekenhuis naar GRZ (3) 
 Vaststellen zorg en behandelplan binnen de GRZ (32) 
 Informatievoorziening en eigen regie binnen de GRZ (3) 
 Overdracht en transfer van GRZ naar eerste lijn (14) 
 Evaluatie samenwerking ziekenhuis, GRZ en eerste lijn (2) 
 Zorg en behandeling in de eerste lijn (2) 
 De zorgpadcoördinator (1) 
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Methode (3) 
• Ronde 1: September 2015 – 65 vragen 
• Consensus: IQR ≤1, mediaan 
• Ronde 2: November 2015 – 9 vragen 
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Resultaten (1) 

• 37 ingevulde vragenlijsten na ronde 1 (45%) 
• 29 ingevulde vragenlijsten na ronde 2 (78%) 
 

Achtergrondkenmerken: 
 

 
 

Kenmerk 

Vrouwelijk 26 (70%) 

Leeftijd ≥45 27 (73%) 

Jaren werkzaam in GRZ ≥ 10 jaar 26 (70%) 

≥300 patiënten per jaar in GRZ instelling 17 (44%) 

Voert zelf de triage uit 19 (51%) 
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Resultaten (2) 

IQR & Mediaan (n=65) n  % 

Geen consensus (IQR > 1) 5 7.7% 

Consensus (IQR ≤ 1) & Mee eens (mediaan ≥ 4) 40 61.5% 

Consensus (IQR ≤ 1) & Neutraal (mediaan = 3) 18 27.7% 

Consensus (IQR ≤ 1) & Mee oneens (mediaan ≤ 2) 2 3.1% 
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Resultaten (3) 
Consensus & mee eens: 
 

 Screening en triage in ziekenhuis: 
• Vraag aanvullende informatie voor triage aan behandelaren 
• Hou nadrukkelijk rekening met wensen patiënt en mantelzorger 
• Geef mondelinge en schriftelijke informatie aan patiënt over de 

GRZ 
 

 Overdracht en transfer van ziekenhuis naar GRZ 
• Altijd actuele medicijnlijst, medische, verpleegkundige en 

paramedische overdracht op de dag van ontslag 
• Indien niet aanwezig op dag van ontslag neemt de GRZ altijd 

contact op met het ziekenhuis 
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Resultaten (4) 
 

 Vaststellen zorg en behandelplan binnen de GRZ 
• Patiënten moeten binnen 2 weken systematisch en 

multidisciplinair worden onderzocht. 
• Instrumenten van belang bij multidisciplinair onderzoek: Barthel 

Index, TUG, USER, Braden Scale, SNAQ. 
• Eerst verantwoordelijke voor iedere patiënt (verzorgende of 

verpleegkundige niveau 4 of 5) 
• Binnen 2 weken na opname MDO 
• Voorafgaand en na elk MDO gesprek met patiënt en mantelzorger 
• Behandelprogramma dient rekening te houden met onderzoek bij 

opname en met wensen en behoeften patiënt en mantelzorger 
• Binnen 2 weken na opname voorlopige ontslagdatum 
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Resultaten (5) 
 Informatievoorziening en eigen regie binnen de GRZ 

• Intensiteit behandeling en voorlopige ontslagdatum worden 
aangepast wanneer vooruitgang van patiënt hier om vraagt 

• Aandacht aan zelfmanagement 
 

 Overdracht en transfer van GRZ naar eerste lijn 
• Minstens een week voor ontslag onslaggesprek met patiënt 
• Fysio/ergotherapeut geven advies over aanpassingen in huis 
• Thuiszorg wordt aangevraagd door GRZ medewerkers 
• Intake door thuiszorg in de GRZ is een optie 
• Medicijnlijst, medische, verpleegkundige en paramedische 

overdracht op dag van ontslag naar eerste lijn 
• Tijdens ontslaggesprek wordt medicijnlijst met patiënt 

doorgenomen 
• In overdracht staat vermeld welke vervolgzorg is geadviseerd 
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Resultaten (6) 
 

 Evaluatie samenwerking ziekenhuis, GRZ en eerste lijn  
• Twee keer per jaar overleg tussen ziekenhuis en GRZ 
• Een keer per jaar overleg tussen GRZ en eerste lijn 
 

 Zorgpadcoördinator 
• Er dient een zorgpadcoördinator te zijn/te worden aangesteld 
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Resultaten (7) 

Consensus & mee oneens: 
 

• De patiënt (en indien gewenst de mantelzorger) dient altijd 
aanwezig te zijn tijdens het MDO waarin hij wordt besproken 
 

• De specialist ouderengeneeskunde moet, naast een 
schriftelijke overdracht, ook altijd een mondelinge 
(telefonische) overdracht geven aan de huisarts 
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Discussie (1) 

Geen consensus 
• De triage voor geriatrische revalidatiezorg dient altijd uitgevoerd te 

worden door een specialist ouderengeneeskunde. 
• De triage voor geriatrische revalidatiezorg kan ook uitgevoerd 

worden door een professional die verantwoordelijk is voor het 
regelen van vervolgzorg na ontslag uit het ziekenhuis (bijv. 
transferconsulent), mits dit gebeurt onder verantwoordelijkheid van 
een specialist ouderengeneeskunde.  

• Een maatschappelijk werker is geschikt om als eerst 
verantwoordelijke van de patiënt op te treden. 

• Alle patiënten moeten minstens om de 2 weken worden besproken in 
een MDO. 

• De thuissituatie van de patiënt moet altijd ruim voor ontslag naar 
huis in kaart worden gebracht door een huisbezoek van 
fysiotherapeut en/of ergotherapeut.  
 
 



Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 20 

Discussie (2) 
(Hoe) Kunnen de stellingen worden aangepast om WEL consensus te 
bereiken? 
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Discussie (3) 
De triage voor geriatrische revalidatiezorg dient altijd uitgevoerd 

te worden door een specialist ouderengeneeskunde. 
 
 
 

 
De triage voor geriatrische revalidatiezorg kan ook uitgevoerd 
worden door een professional die verantwoordelijk is voor het 
regelen van vervolgzorg na ontslag uit het ziekenhuis (bijv. 

transferconsulent), mits dit gebeurt onder verantwoordelijkheid 
van een specialist ouderengeneeskunde.  

 
 

(Helemaal) mee oneens Neutraal (Helemaal) mee eens 
13 (46.5%) 1 (3.6%) 14 (50%) 

(Helemaal) mee oneens Neutraal (Helemaal) mee eens 
8 (27.6%) 0 21 (72.4%) 
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Discussie (4) 
 
 
 

Een maatschappelijk werker is geschikt om als eerst 
verantwoordelijke van de patiënt op te treden. 

 
 
 
 

 

(Helemaal) mee oneens Neutraal (Helemaal) mee eens 
14 (48.2%) 6 (20.7%) 9 (31%) 
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Discussie (5) 
 
 

Alle patiënten moeten minstens om de 2 weken 
worden besproken in een MDO 

 
 
 
 

 

(Helemaal) mee oneens Neutraal (Helemaal) mee eens 
14 (48.2%) 4 (13.8%) 11 (37.9%) 
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Discussie (6) 
 
 

De thuissituatie van de patiënt moet altijd ruim voor 
ontslag naar huis in kaart worden gebracht door een 
huisbezoek van fysiotherapeut en/of ergotherapeut.  
 

 
 
 
 

 

(Helemaal) mee oneens Neutraal (Helemaal) mee eens 
8 (27.6%) 4 (13.8%) 27 (48.6%) 
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Implementatiematerialen 

Afspraken 
zorgpad 
GRZ 

Praktische 
hulp bij 
implementatie 

Factsheet 
afspraken 
zorgpad 

Factsheet over 
GRZ voor 
ziekenhuis 

Factsheet 
project ‘Op weg 
naar herstel’ 
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Bedankt voor uw aandacht! 

Health Services Research 
Focusing on Chronic Care and Ageing 

Meer informatie? 
Neem contact op met: 
 
E: i.everink@maastrichtuniversity.nl 
T + 31 (0)43-3881730 
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