
Samenwerking GRZ en MSR in

Revalidatie Kliniek Noord Limburg (RNL)

EEN SAMENWERKING 
TUSSEN DE 
ZORGGROEP EN 
ADELANTE



Inhoud
1. Doel 

2. Aanleiding

3. Voortraject

4. Start

5. Ervaringen



Doel

• De juiste zorg op de juiste plek

• Revalidatiezorg dichtbij huis

• Integrale revalidatiezorg bieden  ongeacht leeftijd of betaaltitel



Vraag
Wie heeft ervaring met deze vorm 

van samenwerking?



Aanleiding
1. Samenwerking tussen MSR en GRZ: grenzen 

vervagen in de toekomst

2. Vernieuwend werken

3. Mogelijkheden tot revalideren dichtbij huis

4. Samenwerken met ketenpartners in de regio



Haalbaarheids

onderzoek
1. Wens tot samenwerking uitgesproken 

in 2018

2. Kwalitatieve analyse oktober 2019

3. Kwantitatieve analyse maart 2020

4. Businesscase grote nieuwbouw maart 

2021

5. Businesscase start op kleine schaal 

april 2022



Uitkomsten

1. Betere doorstroom ziekenhuis –

vervolgzorg

2. Positieve exploitatie is mogelijk

3. Mogelijk een kleine daling van 

GRZ bedden voor De Zorggroep

4. Wisselend draagvlak bij 

medewerkers

1. Ervaringen op andere locatie

2. Kritische notes t.a.v. 

randvoorwaarden



De 

projectstructuur

• 2 projectleiders

• 1 project ondersteuner

• Stuurgroep met maandelijkse 
besluitvorming: nauw overleg met directie 
en raad van bestuur

• Werkgroepen met medewerkers van 
beide organisaties noodzakelijke 
randvoorwaarden voor de start –
evalueren - bijstellen







Start kleine schaal

5 september 2022

Waarom klein beginnen?

• Ervaring opdoen in de samenwerking

Hoe?

• 1 afdeling, 10 bedden, 5 MSR en 5 GRZ

Medewerkers betrokken?

• Kijkje in de keuken

• Uitwisseling

• Kick off bijeenkomsten gericht op 
thema’s



In- en 

exclusiecriteria



Hoe is de 

samenwerking 

vormgegeven
• 1 ECD

• zorgmedewerkers vanuit De Zorggroep

• behandelaren vanuit Adelante en de 
zorggroep

• 1 SO van De Zorggroep en 1 RA van 
Adelante

• bestaande locatie van De Zorggroep

HET BESTE VAN BEIDE WERELDEN COMBINEREN 



De praktijk
• Geïntegreerde behandeling door 

behandelaren van De Zorggroep en 
Adelante

• Verpleegkundigen en behandelaren 
participeren in elkaars werkveld

• Groepstherapieën

• Nauw contact SO en RA

• SO basis medische zorg en GRZ cliënten. 
RA MSR cliënten. 

• Consultatie functie over en weer

• Revalidatie klimaat

• Zelfstandig handelen nog meer 
stimuleren, frequent weekendverlof, 
familieparticipatie



De praktijk
• Nog geen integrale financiering

• Gesprekken met zorgverzekeraars 
worden gevoerd

• Veel ruimte voor eigen initiatieven en 
uitwerken van werkprocessen

• 80% vooraf geregeld, 20% bewust 
niet

• Wetenschappelijk onderzoek

• Innovatie

• Nog niet alles gaat goed…

• Flexibele formatie inrichten

• Aansturingsstructuur



“Verpleegkundigen binnen 

de GRZ hebben een 

prominentere rol”

“Gecombineerde revalidatie 

biedt toekomstperspectief”

“Sociaal aspect van 

activeren, stimuleren 

en motiveren”

Nauw samenwerken 

met disciplines

Meer bezig met 

coachen

Ervaringen medewerkers



Vragen ???
ankie.van.schaik@dezorgroep.nl

n.hermans@adelante-zorggroep.nl

lieke.verstappen@dezorggroep.nl

Wat neem je mee uit ons 

verhaal?

mailto:Anie.vanschaik@dezorgroep.nl
mailto:N.Hermans@adelante-zorggroep.nl
mailto:lieke.verstappen@dezorggroep.nl
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