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Onderwerpen: 

● Waarom meten in de GRZ?  

● Meetplan en keuze voor USER 

● Ervaring in de praktijk 

● ICT ondersteuning 

 

 

 

  



  Meetplan GRZ 

●4 doelen: 

●Individuele voortgang meten; SMART doelen in behandelplan 

●Interne kwaliteitsverbetering door historische metingen op 

instelling en afdelingsniveau 

●Interne kwaliteitsverbetering door benchmark met 

vergelijkbare instellingen 

●Wetenschappelijk onderzoek 



● Sivis registratie beëindigd in 2004 

● CQ index geriatrische revalidatie 

● Landelijke prevalentie meting zorg 

● Normen verantwoorde zorg 

 

 

● DBC –GRZ 

● Opnameduur, herkomst, 

ontslagbestemming, therapie intensiteit 

● Barthel Index 

 

Geriatrische revalidatie transparant? 



International classification of functioning, disability and 

health. ICF 



 Meetplan geriatrische revalidatie 

stoornis Instrument/bron wie wanneer 

sexe EPD administratie opname 

leeftijd EPD administratie  opname 

diagnose  ICD 10 arts opname 

gewicht weegschaal verpleging Opname +1 x per 

maand 

lengte Identiteitbewijs/ 

meetlint 

verpleging opname 

Comorbiditeit 

 

 

 

Complicaties (opt) 

Functional 

Comorbidity 

Index 

 

indeling volgens 

Bernardini 

Arts 

 

 

 

arts 

Opname 

 

 

 

ontslag 



 Meetplan geriatrische revalidatie 

(afspraken binnen UNC-ZH) 

Functie/participatie instrument wie wanneer 

Cognitie 

 

USER 

MOCA (opt) 

verpleging Opname 

Ontslag 

MDO (ook poli) 

stemming USER verpleging Opname/ontslag 

MDO 

Loopvermogen FAC 

6 min wandeltest 

fysiotherapie Opname/ontslag 

MDO 

Spierkracht handkrachtmeter FT/ET Opname/ontslag 

Voedingstoestand SNAQ-65+ verpleging opname 

Fysiek functioneren USER 

(BI premorbide) 

verpleging Opname/ontslag/ 

MDO 

ADL/BDL 

revalidatiedoelen 

COPM ergotherapie Opname/ontslag 

(ook poli) 

gedrag NPI-Q verpleging Opname/ontslag 



Meetplan geriatrische revalidatie 
omgevingsfactoren Bron/instrument Wie  wanneer 

woonsituatie Eigen lijst verpleging opname 

ontslagbestemming Eigen lijst verpleging ontslag 

mantelzorg Eigen lijst verpleging Opname/ontslag 

Draagkracht 

mantelzorg 

CSI Verpleging/mantel 

zorger 

3 maanden na 

ontslag 

proces Bron/instrument Wie  wanneer 

Opnameduur 

ziekenhuis 

overdracht administratie opname 

Opnameduur ger. 

revalidatie 

DBC administratie ontslag 

Therapie intensiteit DBC administratie ontslag 

Tussentijdse 

ziekenhuis opname 

Duur 

reden 

 

 

DBC 

ICD 10 

 

 

Administratie 

arts 

 

 

Ontslag 

ontslag 



Laurens meetplan geriatrische revalidatie 

satisfactie Bron/instrument Wie  wanneer 

Kwaliteit van leven EQ-5L-5D Patiënt/mantel 

zorger 

Opname/ontslag 

6 maanden 

Tevredenheid met zorg Net promoter score Patiënt/mantel 

zorger 

ontslag 

Ervaren regie Vragen prestatie indicator 

GRZ 

Patiënt /mantel 

zorger 

ontslag 



Aan/uitkleden 

 

Hulpbehoevend     0 

De helft zelf           1 

Zelfstandig             2 

Hulp behoefte 

Niet: 

functioneren 
 

 



Mobiliteit   Communicatie 

1. Zitten   15. zich uiten 

2. Staan   16 begrijpen 

3. Transfers  Cognitie 

4. Lopen binnenshuis  17. visuele waarneming 

5. Lopen langere afstanden 18. oriëntatie  

6. Traplopen  19. aandacht 

7. Rolstoelrijden  20. geheugen 

Zelfverzorging  21. taakuitvoering 

8. Eten en drinken  Gedrag  pijn 

9.Persoonlijke verzorging 22. initiatief  vermoeidheid 

10. douchen/baden  23. gedragsregulatie somberheid 

11. aan/uitkleden  24. sociaal  gedrag verdriet 

12. Toiletgang    angst 

13. Incontinentie blaas   boosheid 

14. Incontinentie darm 

 

5 = zonder moeite, zonder hulp,  zonder 

hulpmiddel of aanpassing 

4 = zonder moeite zonder hulp, met 

hulpmiddel of aanpassing 

3 = met moeite, zonder hulp, zonder 

hulpmiddel of aanpassing 

2 = met moeite, zonder hulp, met 

hulpmiddel of aanpassing 

1 = met gedeeltelijke hulp van anderen (> 

50% zelf) 

0 = grotendeels of volledig door anderen 

( < 50 % zelf) of niet uitgevoerd 

 

vas 

0 : helemaal geen 

100: ergst 

voorstelbaar 

Onderzoek 

Effect meting 

Utrechtse Schaal Evaluatie Revalidatie (USER) 



Ervaringen met USER in GRZ 

●USER draagt bij aan voorspelling revalidatieduur GRZ. T. 

Frowijn. TVO  2016 

●Gebruik USER in het verpleeghuis. J Thiessen. TVO 2013 

Minder plafondeffect 

Meer dimensies 

Beter te gebruiken in 

SMART revalidatiedoelen 

Brengt problemen beter in 

kaart 

Goed te gebruiken in 

voorspelling 

Meerwaarde op 

groepsniveau boven de 

BI niet aangetoond  



Andere argumenten 

●Aansluiting MSR 

●Stroke service benchmark 

●Geen goed alternatief   

●Breed instrument geschikt voor alle doelgroepen GRZ 



Problemen bij implementatie 

●Wie vult in? 

●Op welk moment? 

●Hoeveel tijd kost het? 

●Weer een lijstje erbij……. 

●Onze doelgroep kan problemen niet aangeven 



Gebruik in de praktijk 

COPD revalidatie 

●82 jarige alleenstaande vrouw. GRZ opname na 

ziekenhuisopname wegens exacerbatie COPD. 3-e 

ziekenhuisopname in 9 maanden . Comorbiditeit diabetes 

mellitus, decompensatio cordis, gegeneraliseerde artrose. 

Polyfarmacie-12 medicijnen.  

●Woont in 50 + appartement; alles gelijkvloers 



Metingen bij opname 

●Barhel Index : 17/20 (traplopen gaat niet  en douchen met 

hulp) 

●USER mobiliteit 20/35; zelfverzorging 21/35; communicatie 

10/10; cognitie 25/25, gedrag 9/15 

●USER pijn 10/100; vermoeidheid 80/100; somberheid 

60/100;verdriet 0/100; angst 60/100; boosheid 0/100 

●COPM problemen: lopen binnenshuis zonder benauwdheid, 

koffie/thee zetten, kleinkinderen bezoeken, winkelen 



probleem 

●Lopen binnenshuis 

USER score 2 

doel 

●Lopen binnenshuis met 

rollator zonder moeite 

Score 4 

100 meter lopen met 

zuurstofsaturatie > 90 % 

en zonder subjectieve 

benauwdheid in 6 weken 

klinische opname 

behandelplan 



probleem 

●Kleinkinderen 

bezoeken en 

winkelen niet mogelijk 

 

 

Lange afstanden 0 

 

doel 

●Gebruikt scootmobiel 

zonder probleem 

Na 6 weken klinische en 

6 weken AGRZ 

 

Lange afstanden 0 

 

behandelplan 



probleem 

Ervaart ernstige 

vermoeidheid 

Score 80/100 

doel 

●Score < 40 

In 6 weken klinische 

opname en stabiel in 6 

weken AGRZ 

behandelplan 



eindmeting 

●BI: 17 = 17 

●USER mobiliteit 20 > 24; persoonlijke verzorging 21 > 27; 

gedrag 9 > 15; vermoeidheid 80 > 30; angst 60> 20; 

somberheid 60 > 20 



Project UNC-

ZH  

●9 instellingen in Zuid Holland 

●Implementatie meetplan; ICT beperkingen 

●Quest Manager met koppeling naar ICD 

●Half 2017 klaar 

Ysis 



Quest manager 

Vital health 

●Persoonlijk en beveiligd webportaal voor cliënten, 

behandelaars en derden 

●Signaleringsfunctie voor risicovolle beantwoordingen 

●Efficiënt plannen van metingen en trajecten 

●Uitgebreide koppelmogelijkheden met o.a. EPD’s en 

patiëntenportalen 

●Uitgebreide en aanpasbare rapportages in overzichtelijke 

weergave 

●Uitgebreide data exportmogelijkheden 



Linkje naar QuestManager 



Voorbeeld vragenlijst (COPM) 



Dashboard 



Details USER 



Koppeling; welke gegevens  

● Herkomst .  Welk Ziekenhuis 

● Herkomst vóór het ziekenhuis: thuis, alleenwonend of met inwonende 

partner/familielid, verpleeg/verzorgingshuis 

● ontslagbestemming einde DBC: dood, huis, verpleeg/verzorgingshuis, 

ziekenhuis 

● opnameduur intramuraal 

● lengte DBC in dagen 

● type dbc (achteraf gedeclareerd) 

● dbc diagnose  

● uren therapie per discipline 

● medicatie, aantal medicijnen? 

● vervolg afspraak . ambulant/1e lijn 

 

Real time koppeling 

 BSN, naam en  

Geboortedatum en geslacht 



Conclusie/discussie 

●Meten in de GRZ  wel/niet 

●USER geschikt instrument wel/niet 

●Implementatie haalbaar wel/niet 

●EPD geschikt ? apart EPD voor GRZ? 

●Meer/minder meetinstrumenten  




