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Geriatrische revalidatie 
draagt bij aan aging in 

place….

Prof. Jos Schols
Hoogleraar ouderengeneeskunde, UM

Onder alle negatieve media-aandacht over 
minder goed functionerende verpleeghuizen 
vallen goede berichten vaak minder op….;

Terwijl verpleeghuizen vanuit hun unieke 
geriatrische revalidatiezorgfunctie juist 
bijdragen aan het langer thuis wonen van 
kwetsbare ouderen!

Jos Schols , blog Skipr

22 september 2016
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Over de GRZ gaat het vandaag!

Positionering in het kader van 
de transformatie van de 

chronische zorg in ons land…
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Waarom die transformatie?

• Kosten van de gezondheidszorg rijzen de pan uit…

• Institutionele capaciteit van de chronische zorg is al te
hoog in vergelijking met andere Europese landen

• Er komt een tekort aan professionele zorgprofessionals

• Veranderende voorkeuren van (geëmancipeerde)
ouderen en chronisch zieken ( kwetsbaar en niet
kwetsbaar)

Ook kwetsbare ouderen willen meer 
ruim te voor een eigen leven..!

En het liefste zolang mogelijk in de eigen woonomgeving blijven
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Nieuwe trend: 
socializatie van de chronische zorg

Nog meer ouderen in instellingen stoppen is geen optie 
meer….

DE TREND:

- de-institutionalisatie (deels!), normalisatie en                                                               
sociale integratie

- x Sterke focus op community care en informele zorg

Is het instituut dan helemaal “uit”….?



15-2-2017

5

De institutionele ouderenzorg...

onder de Wlz is institutioneel verblijf 
alleen nog maar bedoeld voor fragiele 
ouderen EN ANDERE KWETSBARE 
BURGERS die echt niet meer in hun 
eigen woonomgeving kunnen blijven…!

Toekomstige institutionele 
capaciteit

• 163.000    - 100.000  +   33.000      = 96.000 VH-bedden
= Wlz bedden

VzH+VH bedden   - VzH bedden +  extra VH bedden

Ongeveer 100.000 bedden blijven over !

Nederland (2015): OUDERENZORG…..

1.  100.000 bedden in verzorgingshuizen

2.    63.000 bedden in verpleeghuizen

EEN DEEL IS GRZ CAPACITEIT EN BETAALD UIT ZVW
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Wat is er in de ZORG nodig voor deze transformatie?

Nu is er NOG STEEDS 
sprake van een 
geëchelonneerde en 
gebrekkig geïntegreerde 
zorg, die erg ingewikkeld is 
voor de oudere patiënt!

We moeten naar een echte ‘open’ en 
complementaire versterking van de 
informele zorg en de professionele 
zorg thuis, ook in hun onderlinge 
samenhang en in de hele keten! 

Nodig in de zorg is OOK….

Het realiseren van complementaire power van 
institutionele zorg en thuiszorg…, opnieuw in 
samenhang met de informele zorg!

Naast ondersteuning van de community care door 

institutionele expertise draagt m.n. ook de GRZ 
essentieel bij aan de empowerment van kwetsbare 
ouderen en het weer terugkeren naar en thuisblijven 
van deze ouderen als ze even door het ijs zijn gezakt....
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Current transformation of chronic care in  
EU countries requires:

Amongst others:

• a stronger and even better performance of geriatric
rehabilitation settings to start early and adequate 
tailormade geriatric rehabilitation in older patients, if
indicated….; also to prevent early institutionalisation…. 

(http://www.ancien-longtermcare.eu/)

• Definition of Geriatric Rehab: evaluative, diagnostic and therapeutic 
interventions whose purpose is to restore functional ability or enhance residual 
functional capability in elderly people with disabling impairments (Boston Working 
Group, 1997).

GRZ

• Historie

• …. op weg naar top GRZ via relevante 
zorgpaden..!
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Wat biedt het Nederlandse verpleeghuis al 
jaren aan zijn cliënten?

Van Revalidatie - Chronische zorg en Respijtzorg tot Palliatieve zorg….              

Not only fixing the broken body, but helping to put a broken 
life together again… to regain or preserve participation..!

GRZ , hoe was het in de AWBZ?

Circa 27.500 patiënten elk jaar
6.900 Trauma, 5.000 Electieve orthoped. chirurgie

6.300 CVA en 9.300 Overige diagnosen

50-60% v.d. patiënten keerde terug naar huis; 

15-20% ging definitief naar een verpleeghuis;

10% naar een verzorgingshuis en         

10% stierf 

*Revalidatie in de AWBZ; ETC Tangram 2008
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GRZ , hoe was het in de AWBZ?

- Optimale revalidatietraject was    
niet bekend..!

- Individuele verpleeghuizen
boekten verschillende resultaten
(bv. t.a.v. opnameduur en aantal
succesvol gerevalideerden)!

- Te weinig samenwerking in de 
keten; barrières tussen
zorgvoorzieningen hinderden de 
transities

*Revalidatie in de AWBZ; ETC Tangram 2008

In tegenstelling tot andere landen, waar 
verpleeghuiszorg veelal definitieve 
verblijfszorg betekent, houden Nederlandse 
verpleeghuizen zich dus van oudsher al 
bezig met revalidatie van kwetsbare 
ouderen. 

Conclusie: Verpleeghuizen dragen met 
deze zorgfunctie dus van oudsher al bij 
aan het langer thuis blijven van 
kwetsbare ouderen!
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GRZ: 2013 
Betalingsregiem van AWBZ naar ZVW

WAAROM naar ZVW?

-financiering vanuit 1 financieel regiem zou beter zijn…:

Omdat het om kortdurende en multidisciplinaire 
zorg gaat, die veelal een ketenbenadering 
vereist…

DBC-systeem heeft intrede gedaan voor GRZ

• Gebaseerd op diagnosegroepen…:

-CVA, Electieve chirurgie, Trauma, Overige diagnosen…

• Een DBC representeert en vergoedt alle service en 
behandelingen in een specifiek, multidisciplinair                         
GRZ-zorgtraject en kan geopend worden door een SO.

• De ontwikkeling van integrale multidisciplinaire GRZ 
zorgpaden voor verschillende diagnosegroepen heeft zijn 
intrede gedaan……; onder supervisie  van een bij voorkeur 
speciaal opgeleide SO.



15-2-2017

11

Zorgpaden in de regionale zorgketen

Reguliere MSR                  ‘Verzorgingshuis’ (?)

Thuis         Ziekenhuis  THUIS**

! GRZ*
Verpleeghuis

**met aanvullende thuiszorg

en zorg door huisarts, 1e-lijns

paramedici, etc.)

• GRZ settings hebben
gemiddeld 60 bedden;

verbonden aan verpleeghuis
of  ziekenhuis of als los
zorghotel…

Relevante kenmerken van een GRZ zorgpad (1)
ideaalbeeld

1. Ziekenhuis:

Adequate triage voor de GRZ en 1e triage voor de 
intensiteit van de klinische GRZ-behandeling…

triage focust op: 
leeftijd, comorbiditeit, functionele prognose, fysiek en emotioneel niveau van 
traningsintensiteit dat de patient aan zal kunnen, cognitie (leerbaarheid en 
trainbaarheid), de behoeften en mogelijkheden van de informele zorger(s), 
de noodzakelijke REVA setting (thuis, klinische GRZ setting  of elders…)
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Relevante kenmerken van een GRZ zorgpad (2)
ideaalbeeld

2. Klinische GRZ:

-Comprehensive assessment bij start van de GRZ                                      
(is prognose in overeenstemming met triage?)

-SMART geformuleerde revalidatiedoelen (met patiëntsysteem!)

-Multidisciplinaire behandeling

-Speciale aandacht voor de informele zorgverlener(s)                               
(-goal setting / educatie)

-Huisbezoeken met de patiënt gedurende klinische GRZ-periode   
(fysio/ergo)

-Checklist voor ontslag (let op tijdigheid!)

-Overdracht (multidisciplinair…)

Relevante kenmerken van een GRZ zorgpad (3)
ideaalbeeld

3. Nazorg thuis (door thuiszorg, huisarts en paramedici…)

-Focus op zelfmanagement thuis:

-SMART geformuleerde zelfmanagement ‘goals’ met patiënt 
en informele zorger(s);

-Versterken van zelfmanagement skills;

-Versterken van caregivers’ skills; 

-Verdere reva-behandeling ( kort nog ambulant in GRZ-zetting, of 
primair in de community of gewoon bij de patiënt thuis).
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Ideaalbeeld is er vaak nog niet

• 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.

Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 26

De ontwikkeling, implementatie en evaluatie 

van een zorgpad geriatrische revalidatiezorg

Irma Everink, MSc & Dr. Jolanda van Haastregt

Health Services Research
Focusing on Chronic Care and Ageing

Prof. dr. Gertrudis Kempen, Prof. dr. Jos Schols
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Project “Op weg naar herstel”

Doel
• Ontwikkelen, implementeren en 

evalueren van zorgpad GRZ 
in de regio Maastricht – Heuvelland 

• Ziekenhuis – geriatrische revalidatiezorg – nazorg in de 
thuissituatie

• Doelgroep ‘overigen’  zorgpad gericht op verbeteren van de 
zorgprocessen

Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 28

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)
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Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 29

www.academischewerkplaatsouderenzorg.nl

Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 30

Speerpunten zorgpad (1)

31 afspraken tussen ziekenhuis, GRZ en eerste lijn

5 kernonderdelen:

1. Een zorgpadcoördinator vormt de schakel tussen 
ziekenhuis, GRZ en eerste lijn

- Optimaliseren van communicatie, overdracht en transfers

2. In het ziekenhuis wordt door transferconsulenten gebruik 
gemaakt van een triage instrument

- Onder verantwoordelijkheid van de SOG
- Functionele prognose, belastbaarheid, leerbaarheid/trainbaarheid en wensen 

en mogelijkheden van cliënt en mantelzorger
- Bij twijfel wordt de SOG geraadpleegd
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Speerpunten zorgpad (2)

3. Patiënten en mantelzorgers worden actief betrokken bij het  
opstellen van hun zorg en behandelplan en revalidatiedoelen 
gedurende het hele traject.

4. Alle overdrachten zijn van goede kwaliteit en moeten op de  
dag van ontslag worden verstuurd naar organisatie die   
vervolgzorg biedt.

- Medicijnlijst, medische, verpleegkundige en paramedische overdracht
- Zowel vanuit ziekenhuis naar GRZ als vanuit GRZ naar eerste lijn.

5. Er worden structurele overlegvormen georganiseerd tussen 
de zorgverleners van ziekenhuis, de GRZ en de eerste lijn

- 2x per jaar tussen ziekenhuis en GRZ
- 1x per jaar tussen GRZ en eerste lijn
- Focus ligt op het optimaliseren van de samenwerking  

Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 32

Delphi studie (1)

• 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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Delphi studie (2)

• Consensus onder experts door tweemaal voorleggen van een 
vragenlijst

• Experts: kaderartsen GRZ (n=82)

• Vragenlijst
– 65 stellingen (inclusief sub-stellingen)
– Likertschaal 1-5: (1) helemaal mee oneens (2) mee oneens (3) neutraal 

(4) mee eens (5) helemaal mee eens

• 2 rondes:
– Ronde 1: September 2015 – 65 stellingen
– Ronde 2: November  2015 – 9 stellingen

Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 34

Delphi studie (3)



15-2-2017

18

Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 35

Delphi studie (4)

Oordeel experts n %

Geen consensus 5 8%

Consensus & Mee eens 40 60%

Consensus & Neutraal 18 28%

Consensus & Mee oneens 2 3%

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

Conclusie
• Brede consensus over inhoud en structuur 

zorgpad
• Potentie voor verspreiding op bredere schaal

Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 36

Evaluatie zorgpad

1. Effectevaluatie
- Effecten van het zorgpad op zelfredzaamheid, functionele status, 

sociale participatie, ervaren kwaliteit van leven en ontslaglocatie van 
patiënten;

- Effecten op subjectieve zorglast van mantelzorgers, kwaliteit van 
leven en objectieve zorglast (uren/week).

2. Procesevaluatie 
- Is het zorgpad uitvoerbaar? (feasible)
- Zorgpad volgens plan geïmplementeerd? 
- Oordeel van patiënten, mantelzorgers en zorgverleners 
- Bevorderende en belemmerende factoren bij implementatie

3. Economische evaluatie
- Kosten gerelateerd aan het zorggebruik van patiënten
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Effectevaluatie (1)

• Prospectieve cohort studie: 2 cohorten van patiënten en 
mantelzorgers.

• 1e cohort: 2011-2012; 2e cohort: 2013-2014 

Patiënten Mantelzorgers

Dataverzameling Interviews Vragenlijsten

Referentiecohort

Zorgpadcohort

Meetmomenten:

• Opname GRZ (T0)
• Na 9 maanden (T9)

Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 38

Effectevaluatie (2)

Primaire uitkomstmaten:

• Patiënten: zelfredzaamheid (KATZ-15)

• Mantelzorgers: subjectieve zorglast (Self-rated burden)
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Resultaten kort samengevat  1.

• Geen significant verschil in zelfredzaamheid tussen 
referentiecohort en zorgpadcohort bij nulmeting.

• Op de 9 maanden meting in beide cohorten is de 
zelfredzaamheid van de ouderen van het 
zorgpadcohort significant beter  ten opzichte van de 
ouderen in het referentiecohort.

• Mantelzorgers in de twee cohorten zijn bij nulmeting 
ook op de primaire uitkomstmaat (subjectieve 
zorglast) gelijk.

• Dit verandert bij de 9 maanden meting niet. 

Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 40

Resultaten kort samengevat  2.

• Vanuit het zorgpadcohort worden 
significant meer ouderen ontslagen naar 
de thuissituatie (89 % t.o.v. 67 % uit het 
referentiecohort)
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Procesevaluatie (1)
5 kernonderdelen zorgpad

• Zorgpadcoördinator

• Triage

• Actief betrekken patiënten en 
mantelzorgers

• Tijdigheid en kwaliteit 
overdrachten

• Structurele overlegvormen 
ziekenhuis, GRZ en eerste lijn

Per kernonderdeel bekeken:

• Geïmplementeerd volgens plan?

• In hoeverre zijn patiënten, 
mantelzorgers en zorgverleners 
tevreden?

• Wat is de invloed van externe 
factoren geweest op het 
implementatieproces?

Design: mixed-methods design (kwantitatief en kwalitatieve 
dataverzameling)

Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 42

Procesevaluatie (2)
Resultaten:
• Zorgpad is goed uitvoerbaar.

• Onderdelen bijna allemaal geïmplementeerd volgens plan.

• Patiënten en mantelzorgers geven aan dat na implementatie 
van het zorgpad beter rekening wordt gehouden met hun 
persoonlijke wensen en behoeften.

• Zorgverleners ervaren de afspraken in het zorgpad als 
bijzonder nuttig en ze vinden het gemakkelijker om met en 
aan elkaar terug te koppelen.
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Economische evaluatie (1)

Zijn de kosten gerelateerd aan het zorggebruik van patiënten 
voor en na implementatie van het zorgpad veranderd?

Maatschappelijk perspectief:
• Zorgkosten patiënten
• Hulpmiddelen en aanpassingen aan huis patiënten
• Reiskosten patiënten
• Uren verleende mantelzorg
• Interventiekosten

Methode: erkende HTA-techniek:
Richtlijn economische evaluaties (ZiN)

Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 44

Economische evaluatie (2)

Zorgkosten in 9 maanden dat patiënten zijn gevolgd:

• Significant verschil van ruim €10.000 per patiënt                       
(ten voordele van het zorgpadcohort).

• Voornamelijk veroorzaakt door verschil in aantal ligdagen in 
ziekenhuis (12.4 dagen) en ligduur in GRZ (23.7 dagen).
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Uitdagingen voor praktijk en onderzoek 
gerelateerd aan ziekenhuis – GRZ setting - thuis

ALGEMEEN: 
I. -Nadenken over het loslaten van ziektegerichte 

zorgpaden…?           

II. -Bepalen wat de goede kwaliteitsindicatoren voor GRZ zijn:
(bijv. opnameduur, aantal heropnames, mate en duur nazorg, 
participatiegraad etc.; maar ook % goede triage, evt. 
verkeerde  bedden; door cliënt(systeem) ervaren QoC etc.. 

Uitdagingen voor praktijk en onderzoek 
gerelateerd aan ziekenhuis – GRZ setting - thuis

ZIEKENHUIS: 
- Hoe is verdere verkorting van de ziekenhuisopnameduur te realiseren?
- Het ziekenhuis is een slechte omgeving voor (kwetsbare) ouderen…..  
- 10 dagen in ziekenhuis is functioneel equivalent met 10 jaar 

veroudering.. ( bij frailty al eerder…).
- Eenmaal verloren functies herstellen moeilijk, leiden tot verlies aan QoL

en niet zelden ook tot permanent zorgbehoefte…
- Veel ouderen percipiëren dat anders en hadden dat graag geweten…!
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Uitdagingen voor praktijk en onderzoek 
gerelateerd aan ziekenhuis – GRZ setting - thuis

GRZ-setting: 

- Optimalisatie behandelingen; 

- Ontwikkelen innovatieve behandelmethoden ( denk aan zelf-
training, ook met gebruik van zorgtechnologie, die feedback 
genereert etc. ….)

- Versterking van de rol van de cliënt en informele zorger(s), door 
versterking van self-management competenties en coping-stijl…

- Naar een betere samenwerking met de MSR  en de 
revalidatiegeneeskunde…; hier ligt nog onbenutte winst!!

Uitdagingen voor praktijk en onderzoek 
gerelateerd aan ziekenhuis - GRZ setting - thuis

THUIS:
Les uit DUITSLAND:  vanwege dringende noodzaak om                     
fragmentarische benadering extramuraal terug te dringen                 
en om tot duurzamer reva-eindresultaat te komen….:

Klinische GRZ zeer fors (in tijd) reduceren (max 1 maand…)…. en 
vooral goed geregisseerde MD-GRZ-teams vanuit de GRZ-kliniek 
extramuraal inzetten bij de patiënt thuis…;

dus niet in dagbehandeling, maar thuis oefenen met sterke 
betrokkenheid van de informele zorgers en tailored op het leefpatroon 
van de patiënt…; 

Na de korte intensieve MD-thuisbehandeling vanuit de GRZ kan de 
reguliere eerstelijns zorg het weer overnemen…..



15-2-2017

25

Samenvatting:
• Ontwikkelingen in de GRZ passen bij de duurzame transitie die 

we doormaken in de chronische zorg

• GRZ vraagt om een goede en niet vrijblijvende samenwerking 
(multidisciplinair (in de keten) incl. het patiëntsysteem).

• Een goed GRZ zorgpad is Value Based; het werkt, het is 
kosteneffectief en het draagt bij aan aging in place met tevreden 
professionals en patiënten. 

• De (samenwerkings)principes van een goed GRZ zorgpad kunnen 
als voorbeeld dienen om al samenwerkend in de eerstelijn tot een 
proactieve duurzame ouderenzorg te komen.

• Ambulante GRZ verdient meer aandacht, zeker in een straks 
gerenoveerde eerstelijn; de SO ( extramuraal vanaf 2018 in ZVW) 
en andere verpleeghuisprofessionals kunnen hier een 
gewaardeerde ondersteunende rol spelen….

Goed naar huis gaan en goed thuis 
blijven vereisen natuurlijk meer…!!

• n.l. het doorgroeien van een reactieve (ouderen)zorg 
naar een proactieve (ouderen)zorg!

Meervoudige verantwoordelijkheid

burger                                  familie                      en         professional
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Oost West, Thuis Best      mag niet verworden tot…..
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Tijden veranderen…;
Oud en kwetsbaar betekent niet meer dat je als 

mens én ook voor de samenleving hebt 
afgedaan…

Ze zijn bovendien creatief genoeg om mee te 
blijven doen…
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Deze plaatjes tonen dat evident


