
Ontwikkelingen en uitdagingen 
voor GRZ professionals.

Welke rol ziet het GRZ-
management voor u weggelegd?

Thed van Kempen en Marco Wisse

Almere 27 januari 2017



Inhoud

• 1 Wat is er aan de hand?

• 2 Hoe gaan we ermee om?



1. Wat is er aan de hand?







Overheid









Martin van Rijn © ANP

Tweede Kamer eist verbetering kwaliteit 

ouderenzorg
Partijen in de Tweede Kamer vinden dat de kwaliteit in de ouderenzorg omhoog moet. Ze reageren op de bevindingen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) die 

concludeert dat de zorg aan ouderen in instellingen beter kan. SP, PVV, D66 en CDA willen snel een debat met verantwoordelijk staatssecretaris Martin van Rijn.

http://www.volkskrant.nl/photoseries/articlephotos/3671074/801c6bca-b282-41a4-aaa9-92bbfb075e1e
http://www.volkskrant.nl/photoseries/articlephotos/3671074/801c6bca-b282-41a4-aaa9-92bbfb075e1e
http://www.volkskrant.nl/photoseries/articlephotos/3671074/801c6bca-b282-41a4-aaa9-92bbfb075e1e






Klachtbeeld 2015



Professioneel handelen



Ouderenzorg doet mee





Verzekeraars









VGZ over GRZ

• streven naar kwalitatief hoogwaardige, toegankelijke en
betaalbare zorg

• verzekerden regie geven over hun eigen leven en gezondheid

• stimuleren zorgaanbieders om hun zorgverlening continu te verbeteren

• Een zo kort mogelijke opname sluit goed aan bij het klant- en 
kwaliteitsperspectief

• De K/L index passen wij toe op zowel de CVA indicatiegroep als ook op
de indicatiegroep overige diagnosen

• aan te vullen met een inhoudelijke component die de 
zorgzwaarte/belastbaarheid in beeld brengt

• optimaliseren van de zorgpaden binnen GRZ is ons doel

• dichtbij huis met een optimale balans tussen kwaliteit, klantbeleving en kosten



CZ



klantwaarde



Waar of niet waar?



Trends GRZ
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Doelgroep



Kan hij nog wel naar huis?



Klantwaarde en Klantregie



Klantwaardecyclus GRZ

Klantgedrag is in elke fase anders
Waarde toevoegen is dus ook in elke fase 
anders

• Wat waarom nodig?
• Welke leverancier?
• Wat is klantbelofte?

• Zorgleveringsovereenkomst (aankoop)
• Levering
• Gebruiker van?
• Toevoegingen, extra’s

• Service en onderhoud
• Nazorg
• Referentie? 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjM5bzEyqTLAhUmMJoKHZjLCOIQjRwIBw&url=https://www.pinuts.de/blog/webstrategie/modernes-persona-konzept&psig=AFQjCNFMJsGjmoMzRhUObbt0H7EN4hHdcA&ust=1457096222702071


“Unfortunately, markets always change faster than
marketing or organisations” 

“look for the individual in each customer”
“demonstrate the expected results”
-Nirmalaya Kumar, professor of marketing (Prof. Lucas Reinders)

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiqqbrLqaTLAhWKHpoKHfxcDjsQjRwIBw&url=http://www.slideshare.net/optimaltransformation/collection-of-quotes-from-peter-f-drucker&psig=AFQjCNEXTbJth86y3aF-wtAzuXUMOtafUQ&ust=1457087866106915


2. Hoe gaan we ermee om?



Hoe help ik mijn medewerkers 
met de uitdagingen van de 
toekomst?



Voor de manager;

• De systeemwereld, de 
wereld van regels, 
protocollen en 
prestatie indicatoren;

• De leefwereld, de 
waardecreatie tussen 
professional en de 
klant in het hier en nu;

• De bedoeling, daar 
waar het uiteindelijk 
om te doen is

Wie gaat er in dit land eigenlijk over 
“De Bedoeling”?



In de systeemwereld;

• Het doorgaan op die manier van denken, leidt er niet toe in 
control te komen of goede (financiële) resultaten te 
realiseren. Integendeel, het wordt er duur, complex en 
middelmatig van. 

• De wereld is veel minder maakbaar en beheersbaar dan we 
geneigd zijn te denken.



In de leefwereld;

• Staat de bedoeling centraal. 

• Zoeken medewerkers een werkelijk gedragen gezamenlijke 
doelstelling . (Er toe doen.)

• Willen medewerkers de ruimte zich te ontwikkelen en hun 
professionele doelen te realiseren. (Van betekenis zijn.)



De leefwereld en de systeemwereld

• De leefwereld is de wereld zoals we die ervaren, de zorg die we 
verlenen, de mensen die we ontmoeten, et cetera. 

• De systeemwereld is de wereld die deze activiteiten in de leefwereld 
zou moeten ondersteunen: een deugdelijke bureaucratie, regels, 
targets, enzovoorts. 

• Goed organiseren is in beide werelden van belang maar gekaapt 
door management (plannen, controle, beheersing) terwijl het in 
wezen een praktijk is die gericht is op gezamenlijk handelen in het 
hier en nu.



Voor de professional;

• Het voeren van de regie gaat steeds complexer worden. Hoe hou ik 
het bij?

• Hoe maak ik keuzes tussen wat MOET en wat KAN?

• Weinig wetenschappelijk onderzoek.

• Hoe ontwikkelen we ketens over de schotten heen?

• Concurrentie versus professionele ontwikkeling?

• Ben ik ook verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering?



Voor de behandelaar

• Er is een toenemend risico dat artsen en andere zorgprofessionals 
niet meer beslissen op basis van hun professionele competenties bij 
de diagnostisering en behandeling van hun patiënten. 

Alleen een goede behandelaar/verzorgende zijn is 
dus niet meer voldoende. Als regievoerder in de 
behandeling, als vertegenwoordiger van de patiënt, 
als coördinator van het behandelproces dient u ook 
leiderschap te tonen in het team, in de organisatie in 
het land. Pas dan geniet u het vertrouwen van uw 
patiënt, de organisatie en het management.



Voor de zuster

• Bent u al een professional ?



Samenwerken

• Zijn de cliënt belangen, maatschappelijke belangen, 
politieke belangen, organisatorische belangen, 
vakinhoudelijke belangen en financiële belangen 
verenigbaar?



Multidisciplinair Werkproces

• Mensgericht

• Organisatie

• Gericht en systematisch werkproces

• Goed georganiseerd en gestructureerd

• Effectief en efficiënt

• Inhoudelijk

• Effectieve inbreng van professionele disciplines

• Kennis van de doelgroep / kennis van zaken (lerend)

• State of the art / vakkundig



De sleutel ligt in het multidisciplinair 
behandelproces in de GRZ
• Mensgerichtheid

• Professionaliteit

• Gericht op de cliënt doelen 

• Met oog voor de organisatiebelangen



Professionaliteit 

• Handelen vanuit kennis en kunde

• Kennis

• Vakkennis bijhouden (bij en nascholing)

• Vakkennis bevorderen

• Best practices delen

• Intercollegiale toetsing

• Registratie vereisten 



Veel kwaliteiten

• Elke professionele groep kent

• Kwaliteitscriteria

• Normen

• Werkwijzen

• Consensus 

• Best practices

• Evidence based ………….



Regiebehandelaar

• Kennis van zaken

• Kent de context van kwaliteit van leven

• Kan de effectiviteit van interventies beoordelen

• Kan inhoudelijk (andere) disciplines aansturen

• Communicatief (vanuit de inhoud) en affectief

• Kent de integrale benadering 

• Moet volgens de verzekeraars een SO-GRZ zijn



Regie  

op 

proces

Regie op inhoud SOG

Wat is goed voor de cliënt?

Fysiotherapie

Ergotherapie

Logopedie

Verzorging en 

verpleging

Specialist 

ouderengenees-

kunde

Psycholoog

overige

Fysiotherapie

Ergotherapie

Logopedie

Verzorging en 

verpleging

Specialist 

ouderengeneesk

unde (SOG)

Psycholoog

overige



Vragen:

Stuurt u op klantwaarden of op verantwoording?

Kent u de belangen van overheid, 
verzekeraar en uw zorgorganisatie?

Bent u nog liefdevol aan 
het verzorgen of aan het 
professionaliseren?


