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Vivium helpt u verder 

GRZ van de toekomst ook ambulant… 

Voorstel ruimere indicatie 
multidisciplinaire 
polikliniek/ambulante GRZ 
 
Mw dr Ellen M Vreeburg 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&ved=0CAcQjRw&url=http://www.netwerkpalliatievezorg.nl/salland/Actueel/Agenda/tabid/4093/ctl/Details/ArticleID/5156/mid/10777/Symposium-geriatrische-revalidatie-en-active-ageing-in-Overijssel.aspx&ei=9ncuVceqDszFPaDSgYgL&bvm=bv.90790515,d.ZWU&psig=AFQjCNHUcojNXGDz9iybs39CcgrDf4jvgg&ust=1429194966669284


Pagina 

DISCLOSURE 
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Geen belangen of sponsering 
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Tussen Wal en Schip….. 
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Polikliniek 

2015 
GRZ zonder 
ziekenhuisopname 
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Patient 84 jaar, CVA links 
• Opname ziekenhuis; trombolyse. Restverschijnselen; 

lichte parese rechts, veilig met rollator 
woordvindstoornissen. 

• Comorbiditeit: cardiaal belast, COPD. 
• Bartelscore 14. Huis zonder trap en vitale echtgenote 
 
Indicatie geriatrische multidisciplinaire revalidatie: JA, 
klinisch NEE 
 
GEEN DBC mogelijk….. 
Dagbehandeling? Nee: andere zorgvraag en indicatie 
AWBZ aanvraag duurt 6 weken/ geen begeleiding nodig 
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2014 
Polikliniek maar niet ambulant vanuit  
(zieken-)huis? 
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Hr Y, 86 jaar. Parkinson, cardiaal belast. 
Sociaal; alleen staand, h hulp 
Huisarts belt; mijnheer valt steeds vaker, nu ook weer 
gevallen. Er is sprake van verwaarlozing, is er nog iets te 
verbeteren met revalidatie? 
 
Indicatie GRZ: ja 
Opname nodig: nee 
 
Dagbehandeling; geen optie, mijnheer behoeft geen 
begeleidings component en indicatie aanvragen duurt 6 
weken 
2017: verdwijnen dagbehandeling uit subsidie regeling 
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Casus ambulante GRZ vanuit 
thuis? 
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Wens: poliklinische DBC voor kwetsbare ouderen 
Waarom? 
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2014 
Polikliniek maar niet ambulant vanuit huis? 
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Revalidanten 

geven ons 
een 
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Gastvrijheidszorg  
met sterren  

2014 
 

 **** ! 
 

∆EQ-5D-5L….. 

TOPcare 2015! 
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Prestatie indicator 2 
Naarderheem 2014 (n=653) 
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Huidige programma’s 
polikliniek/dagbehandeling 

Ontwikkelde programma’s voor de indicaties 
• CVA    
•  Parkinson  
•  COPD  
•  Vallen  
•  Overige aandoeningen   
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• Polikliniek ook toegankelijk vanuit (zieken) huis na 

triage GRZ 
• Indicatie stelling polikliniek door SO 
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2016: Wensenlijstje? 
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Hoofd doelstelling proeftuin 
polikliniek 

• verhogen van kwaliteit van leven,  
• het voorkomen van onnodige zorg (bijvoorbeeld 

ziekenhuisopname of GRZ opname)  
• behouden van autonomie 
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Overige doelen 

• Verbeteren revalidatiebehandeling voor thuiswonende 
kwetsbare ouderen door gespecialiseerd en integraal 
werkend behandelteam   

• substitutie klinisch-poliklinisch GRZ  
• Evalueren van duur en inzet 
• De toekomstige triage (huidige indicatiestelling) 

ontwikkelen 
• Onderzoek naar de grootte en aard  van de vraag 
• Duidelijkheid over dit product (haalbaarheid en 

doelmatigheid) verkrijgen om advies te kunnen geven 
aan verzekeraars en ZIN.   
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Hoofdlijnen experiment ambulante 
dbc zonder klinische dbc GRZ 
 
• Inclusie na triage 
• verwezen op advies van een specialist uit het 

ziekenhuis of huisarts; na indicatie stelling door SO 
• Multidisciplinair behandelplan onder regie SO 
• Duur gemiddeld 8 weken (6-12) 
• 2 x per week op poli , minimaal 2 behandelingen per 

dag, individuele en groepsbehandelingen (analoog aan 
huidige ambulante programma GRZ 

•  zelfoefenprogramma voor thuis  
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Effectiviteit, haalbaarheid en 
doelmatigheid  

• Verschil in functionaliteit (BI en User-P) bij start en 
einde programma 

• Cliënt tevredenheid einde programma 
• Mantelzorg belasting (CSI aan het begin en einde van 

het programma en 3 mnd) 
• Haalbaarheid meten door interviewen van 

medewerkers en verwijzers 
• Kosten worden bijgehouden  
• Patiënt kenmerken (comorbiditeit, leeftijd, revalidatie 

diagnose etc) 
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Financiering? Voorstel: 

• Gebruik maken van innovatiegelden? 
• Samen met zorgverzekeraars?  
• Wie het weet mag het zeggen…. 
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Proeftuin poliklinische GRZ: Durft U het 
aan? 
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