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Vernieuwde ambulante GRZ 
met een passende financiering



Aanleiding 



Doel: Toegankelijk houden van de GR voor 
kwetsbare ouderen

Er zullen 2 bewegingen in gang gezet moeten worden:

1. Kortere klinische GR opnames

2. Directe ambulante GR vanuit thuis en vanuit het ziekenhuis, 
zonder voorafgaande GR opname in het verpleeghuis.



Knelpunt regelgeving: Artikel 2.5c Bzv
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Knelpunt: Financiering DBC indeling

DBC product DBC opbrengst NZA tarief 

2021

Kostprijs per dag (incl 

behandeling)

Opname 35 dagen met 30 

behandeluren

Overige diagnosen | Klin 29-

56 | Tussen 27 en 36 

behandeluren 

€ 13.961,24 398,-

Opname 28 dagen met 14 

dagen ambulant

35 uur (incl reistijd)

Overige diagnosen | Klin 15-

28 | Tussen 18 en 41 

behandeluren klin/ ambulant 

€ 8.357,62 298,-

Heupfractuur korter?



Samen het systeem in 
beweging brengen…

• Van concurreren naar (regionaal) samenwerken

• Van ketenzorg naar netwerkzorg

• Van 24/7 fysiek toezicht naar 24/7 monitoring met e-
health (ongeacht verblijfsplek) 

• Artikel 2.5c Bzv naar ? 

• Van dbc-financiering naar ?

• …  



Drie pijlers 

GRZ netwerkzorg (Vivium, ZGA) 

e-GRZ net: beeldbellen en Hipper (SET-subsidie)

Proeftuin GRZ net met Zilveren Kruis (e.a.) 



Definitie GRZ net en inclusie

• GRZ net is geïntegreerde multidisciplinaire zorg onder regie van de 
specialist ouderengeneeskunde, die gericht is op verwacht herstel van 
functioneren en participatie bij laag belastbare (voornamelijk 
ouderen) patiënten na een acute aandoening of functionele 
achteruitgang. GRZ net streeft ernaar dat de revalidant zoveel als 
mogelijk werkt aan herstel in of vanuit zijn thuissituatie en dagelijks 
leven. 



Start proeftuin 1 mei 2022: zorgprestatie Klinisch-
Ambulante GRZ vanuit (zieken)huis: GRZ-net 

2023: 250 revalidanten met GRZnet naar 
huis 

Intensieve pilot fase 1 
met ZK (e.a.) op 
specifieke doelgroepen 
per 1 mei 2022

Doelgroep 
orthopedie 
electief  en 
heupfracturen

• Zorgpad gemiddeld 5-7 dagen 
korter intramuraal

• GR ambulant (vanuit) huis met 
deels behandelen op afstand 
(van behandelaar naar coach)

• Binnen bestaande DBC 
financiering (gesloten beurs)

• Kostprijsberekening en ervaring 
opdoen



Inclusie proeftuin 

• Kwetsbare (voornamelijk ouderen 65+) patienten die wegens een (sub) 
acute aandoening (doelgroepen zoals in de GR)

• Er is bij aanvang multidisciplinaire zorg nodig (minimaal 2 behandelaren) 

• Er is een functionele prognose die herstel van functioneren en verbetering 
van (i) ADL en kwaliteit van leven mogelijk maakt

• Revalidant is leerbaar, trainbaar en gemotiveerd (of te motiveren)

• Medische stabiliteit, belastbaarheid en benodigde intensiteit en 
specialisatie passen bij de GR

• Zorg en behandeling is planbaar (thuiszorg) hulpmiddelen zijn voorhanden 
en inzetbaar, het is thuis veilig



Hoe gaan we dat doen?

Het gaat om 2 zorgprestaties; 

• Fase 1: Zorgprestatie klinisch-ambulant die dezelfde 
financieringsopbouw kent als de huidige DBC’s, maar met 1 gemiddeld 
tarief voor de geleverde prestatie; 

• Fase 2: Zorgprestatie ambulant zonder verpleegdagcomponent (volledig 
ambulante GRZ); 

• Omzet = PxQ

Starten met doelgroep orthopedie/trauma; 1 week korter-thuis verder

- Electieve heupen en knieën 

- heupfracturen



Bouwstenen ambulante GRZ

Kostprijzen Behandeling

Kostprijzen reistijd 
behandeling

Kostprijzen ICT en Domotica

Kostprijzen Poli onderdelen:

Oefenzaal gebruik, Koffie en 
thee voorziening, 
hulpmiddelen etc.

Kostprijs verpleging en 
verzorging bij klinische 

opname, maar ook bij poli 
inzet.



Bouwstenen ligdag bij klinische opname

Gebouw

Medicatie en overige 
cliëntgebonden kosten (Inco, 

verbandmiddelen etc.)

Kosten verpleging en 
verzorging

Hulpmiddelen 
persoonsgebonden en huur 
rolstoelen, rollators, speciale 

bedden etc.

Kostprijs verpleging en 
verzorging bij klinische 

opname, maar ook bij poli 
inzet.

Overhead centraal en 
decentraal, rendementseis, 
overige personele kosten, 

opleidingskosten, etc.



Zorgpaden
klinisch-

ambulant



Intensiteit Doel Wie Behandeluren (totaal) Thuis?

Laag Veilige mobiliteit 
binnenshuis

ET 4x 40 min Deels aan huis tot 
volledig thuis

FT 8x35 min Deels aan huis (50/50)

SO 1x 20 min Consult aan huis, deels 
via (beeld)bellen

Medium Veilige mobiliteit 
binnenshuis

ET 8x 40 min Deels aan huis tot 
volledig thuis

FT 16x 35 min Deels aan huis (50/50)

SO 2x 30 min Consult aan huis, deels 
via (beeld)bellen

Hoog Veilige mobiliteit 
binnenshuis

ET 12x 40 min Deels aan huis tot 
volledig thuis

FT 24x 35 min Deels aan huis (50/50)

SO 4x 30 min Consult aan huis, deels 
via (beeld)bellen

Veilige mobiliteit binnenshuis



Evaluatie o.b.v. 
Quadruple Aim 

We streven naar een quadruple aim benadering. 
• Patiëntervaring; 
• Gezondheid populatie; 
• Reductie kosten van zorg; 
• Joy in de zorgverleners ervaring



DATA bij te houden

patientkenmerken leeftijd

diagnose

geslacht

comorbiditeit

patientevredenheid NPS bij einde traject 

ligdagen duur in dagen

totale duur traject + ambulante dagen

behandelzinzet klinisch uur per discipline

behandelinzet ambulant uur per discipline

inzet e-health uur per discipline

reistijd uur per discipline

medewerkers tevredenheid NPS bij einde traject 



Sub-doelen

1. De inhoud van de huidige behandelprogramma's, de duur en inzet van de 

verschillende professionals evalueren: Wat is passende zorg en 

behandeling? 

2. Aanwenden van e-health om de zelfregie en veiligheid van GR thuis te 

ondersteunen 

3. De toekomstige triage en indicatiestelling door de SO ontwikkelen 

4. Onderzoek naar de grootte van de vraag en de aard van de vraag van 

kwetsbare ouderen naar poliklinische kortdurende behandelprogramma's 

5. Duidelijkheid over dit product (haalbaarheid/doelmatigheid) verkrijgen 

om advies te kunnen geven aan verzekeraars en NZA. 



Wat vinden de revalidanten van de GR?

Veilig naar huis

Kan wel eerder maar ik had al een ontslagdatum

Eenzaamheid als ik thuis kom

*Ontwikkelpraktijk UNO VUMC
Astrid Preitschopf en Anne Lubbe



Wat vinden de behandelaren van ambulantisering?

• Nog ingewikkeld, hoe moeten we het logistiek doen?

• E-health: Niet al onze patiënten willen en kunnen het

• We doen het al zo snel

• Het betekent nog meer werk

• Maar…. We willen wel de zorg toegankelijk houden, de en de GR is 
ons vak!

*Ontwikkelpraktijk UNO VUMC
Astrid Preitschopf en Anne Lubbe



Planning

Nieuwe afspraken financiering ZK en anderen: jan-feb 2023

Start zorgpad electief en heupfractuur 1 maart 2023

2023: inrichten zorgpaden 
1. COPD 
2. CVA
3. …… Parkinson-amputaties-etc….
4. Direct ambulant

Samen met andere zorgorganisaties!!!
• Leren van elkaar

Onderzoek ism UNO-VUMC en binnen Consortium



e.vreeburg@vivium.nl
h.bus@vivium.nl

mailto:e.vreeburg@vivium.nl
mailto:h.bus@vivium.nl

	Dia 1
	Dia 2: Aanleiding 
	Dia 3: Doel: Toegankelijk houden van de GR voor kwetsbare ouderen
	Dia 4: Knelpunt regelgeving: Artikel 2.5c Bzv  
	Dia 5: Knelpunt: Financiering DBC indeling
	Dia 6: Samen het systeem in beweging brengen…
	Dia 7: Drie pijlers 
	Dia 8: Definitie GRZ net en inclusie
	Dia 9: Start proeftuin 1 mei 2022: zorgprestatie Klinisch- Ambulante GRZ vanuit (zieken)huis: GRZ-net 
	Dia 10: Inclusie proeftuin 
	Dia 11: Hoe gaan we dat doen?
	Dia 12: Bouwstenen ambulante GRZ 
	Dia 13: Bouwstenen ligdag bij klinische opname
	Dia 14: Zorgpaden klinisch-ambulant
	Dia 15
	Dia 16: Evaluatie o.b.v. Quadruple Aim 
	Dia 17: DATA bij te houden
	Dia 18: Sub-doelen
	Dia 19: Wat vinden de revalidanten van de GR?
	Dia 20: Wat vinden de behandelaren van ambulantisering?
	Dia 21: Planning
	Dia 22

