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GRZ…, zorg om trots op te zijn.

•GRZ volop in ontwikkeling en Nederland 
laat zich goed zien (…ook internationaal). 

• Afbakening t.o.v. long-stay verpleeghuiszorg is 
inmiddels evident; en niet alleen w.b. financiering.

•Maar hoe zit het met andere vormen van 
kortdurende V&V-zorg en hun relatie tot 
GRZ?  

   Ontwikkelingen en kansen…?!

   (wel of niet denken in  bedreigingen)



DE TRANSITIE….; hoe zat het ook al weer



Nieuwe trend: socialisatie van de chronische 
zorg

Nastreven van een (nog) hogere institutionalisatiegraad is geen 
optie meer…

Dit betekent, een ontwikkeling richting:

- de-institutionalisatie, normalisatie en sociale integratie

- een toenemende focus op community care; op informele en 
informele zorg aan huis



   Rutte 1          Rutte 2 pakte door       Rutte 3 zet voort



Transitie
van adipeuze (zwaarlijvige) AWBZ 

naar afgeslankte AWBZ + WMO

      Wlz
• http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hervorming-langdurige-zorg/wet-langdurige-zorg-wlz



Beleid kabinetten Rutte!

Veel kwetsbare burgers verliezen hun ZZP 
en moeten zelf ZZP-er worden om hun 

zorgproblemen op te lossen!





              Rekensom bij aanvang transitie

Institutionele zorg toekomst:

163.000 – 100.000 + 33.000 = 96.000
      VH + VZH   -        VZH      +    extra VH

Dus ca. 100.000 bedden over (alleen verpleeghuiszorg)

= Toekomstige verpleeghuis: dat wordt de LT-intensive care 
van de toekomstige ouderenzorg…! 



Thuis moet het dan maar gebeuren…; wat kregen 
we er ‘aanvankelijk’ voor terug?

Wijkverpleegkundige 
in ere hersteld Overbelaste huisartsen

De extramuraal werkende 
SO…,  soms onhandig of     
onthand….;  en nog vaak 
onzichtbaar en niet goed   
(structureel) gefinancierd 



Transitie verliep/verloopt abrupt en al snel werd het 
gapende gat tussen thuis en het verpleeghuis evident!

• “…Ziekenhuizen raken nu vaak verstopt met 
ouderen die daar ten onrechte een bed bezet 
houden en er vervolgens moeilijk wegkomen. 
Ze kunnen tijdelijk niet alleen thuisblijven en 
hebben ondersteuning en verzorging nodig. 
Hoogleraar ouderengeneeskunde Jos Schols 
vindt dat er sprake is van een weeffout die 
snel moet worden hersteld. "Er is nu een 
gapend gat…."

ELV



Nog niet klaar…
Waar staan we nu?

Het verpleeghuis wordt inderdaad de ‘warme 

intensive care’ van de ouderenzorg voor 

kwetsbare ouderen die echt niet meer th
uis 

kunnen blijven..

De community care is nog niet in orde; sociaal en 

zorgdomein sluiten nog niet goed op elkaar aan

We profiteren nog steeds onvoldoende van de unieke 
medische as voor ouderen in ons land:  HA – SO – KG/IO



Herkenbaar in meer  EU landen….

•The issue of ‘wrong beds’ in 
hospitals is urgent now in many EU 
countries: meaning that there is a 
considerable number of older 
people admitted to hospitals, who 
could have been better looked after 
elsewhere…; or who might have 
profited from a low care short-stay 
bed elsewhere…

• And overall: politicians and 
stakeholders stick to the crisis driven 
model and only seek temporary 
solutions…

IAGG congress 2019



Het GAT (KZ) is bij ons nog niet opgelost, maar 
men zoekt allerlei oplossingen….

• Jan 2020

Enkele oplossingen Ned.
• Doorontwikkeling ELV (LC en HC)

• Triage- en observatiebedden (in ZH of VH)
• Transferafdelingen/Schakelafdelingen/Acute 

Care Units

• Regionale coördinatie inzet ELV…
• Wijkverpleging op SEH
• SO én wijkverpleging ingezet op SEH 
• Etc…

• SO in eerste lijn in zorgverzekeringswet (2020)
    SO en GZSP (Geneeskundige Zorg voor  Specifieke Patiëntgroepen)

     - SO erkend als community geriatrician…



Oplossingen gaan veelal een eigen leven leiden, 
creëren eigen vraag- en aanbod én ontwikkelen /  
groeien niet in samenhang door……….









Maar goed…
Ondertussen ontwikkelde de GRZ zich 
verder…

•GRZ valt sinds 2013 onder de Zvw.

•De scheiding tussen kortdurende GRZ vanuit 
de Zvw en langdurige zorg vanuit de Wlz 
kreeg dus in dezelfde transitieperiode 
definitief gestalte….

•Dat werd door GRZ die-hards als een 
bevrijding ervaren en als erkenning voor het 
echt specifieke van de GRZ…; en er was én is 
drive om dat verder onderscheidend door te 
ontwikkelen…...                                                          
(- o.a. via eigen agenda voor onderzoek)!



Het overkomt ons allemaal… maar kunnen we slim verder?

•Niet als we ELV als bedreiging voor het 
unieke v.d. GRZ zien.. (ideologisch en 
financieel)…

•Niet als SOs de kansen die ze nu 
krijgen om ‘erkend’ in de hele keten te 
opereren, afdoen met….. Kunnen we 
dat wel aan...; in het verpleeghuis is er 
al teveel werk en er is een SO tekort...

•Helemaal terug naar af kan ook niet 
m.i.

 Het aantal mensen dat 

verpleeghuiszorg 

nodig heeft, neemt toe tot ruim 

260 duizend in 2040



BETER THUIS en ZODJP blijven zoveel mogelijk het devies!

Hoe kunnen de bouwstenen GZSP – ELV – GRZ hieraan verder 
bijdragen en gefragmenteerde zorg voorkomen?



KANSEN
…
• Afgelopen jaar 

presenteerde ik op 
dit congres het               
Frailty balance 
model.......

Frailty-balance model (D-Scope project)



Het in balans brengen van kwetsbare ouderen vraagt om 
een proactief integraal model van ouderenzorg...!

• Dat past in het ‘aging in place beleid’

• Dat kwetsbaarheid aanpakt in het publieke 
domein, via de ontwikkeling van een 
proactieve, goed ondersteunde en duurzame 
integrale ‘community care’…

• Dat onnodige opnames van ouderen in 
ziekenhuizen en verpleeghuizen voorkomt…

• Dat waarborgt dat tijdelijk kwetsbare 
ouderen na ziekenhuisopname goed kunnen 
herstellen en revalideren!



Piramidaal 
zorgmodel 

Binnen en tussen de treden bestaat een zeer actieve SAMENWERKING; laagdrempelig en 
modern, met direct persoonlijk contact waar nodig en verder door optimaal gebruik te 
maken van digitale hulpmiddelen.                                                                                                                                                      
SAMENWERKING is er vanuit empowerment en SDM primair met het cliëntsysteem om 
uiteindelijk de (kwetsbare) oudere en diens natuurlijke omgeving in de eigen kracht van 
optimaal zelfmanagement te laten en alleen waar nodig de echt noodzakelijke integrale 
formele zorgondersteuning te bieden en vooral ook overbodige zorg te vermijden.

3e lijn

2e lijn

1e lijn

o.a. 1,5 lijns zorg 
en ondersteuning 

vanuit VH



De integraal ondersteunende schil draagt bij aan ZODJP en 
Beter Thuis…

                      GZSP   ELV
 THUIS                                            Ziekenhuis

                               GRZ
    
                            HA               SO           
                         
                                   Ger/IO   
    
 Thuiswonende ouderen kunnen, indien nodig, via
 een continuüm van GZSP – ELV- GRZ op de juiste
 plek ondersteund worden, om weer in balans te
 komen…



Toekomstige ontwikkeling kortdurende V&V zorg          

• Geen fragmentatie dus...; maar doorontwikkeling in 
samenhang

• Op onderdelen verdiepen mag zeker; bijv. op ‘herstel-‘ of op 
‘revalidatie-‘ aspecten/programma‘s van de kortdurende zorg, 
maar kijk naar de samenhang!                                                                     

    (denk daarbij ook aan de vorming van kwaliteitsstandaarden...)



Kansen voor de Specialist Ouderengeneeskunde en 
zijn/haar team 

• De SO (en zijn/haar team) moeten meer de lead nemen in de 
kortdurende V&V zorg voor ouderen!

• De SO is de triagist voor de ouderenzorg;....als het ware...
       de SEH arts voor de V&V zorg....

• De SO kan en moet zich nu ‘erkend‘ bewegen in het hele traject van 
thuis t/m het ziekenhuis; en moet in dat traject ook z.s.m. vast 
herkend en gekend raken!

• Maar wel vanuit een ander paradigma...



Paradigma gericht op goede samenwerking...

NIET: 
De SO (met zijn/haar team) gaat nu nadrukkelijk in de 1e lijn 

zijn diensten aanbieden….

MAAR:

De specialist ouderengeneeskunde is er (met zijn/haar team), 
samen met andere collega medici en zorgprofessionals,  voor 
alle patiënten met complexe problematiek ongeacht de plaats 
waar zij verblijven…. 



Het macro-probleem is immers veel te groot voor 
territorium discussies!

De patiënt staat centraal

De dokter en diens team volgt de    
patiënt (niet andersom)

Kennis is uiteindelijk niet gebonden 
aan een plaats



Dit gaat niet vanzelf… realiseer je….

• De huidige specialist ouderengeneeskunde is niet slechts 
omgeven door collega’s, die direct ruimte voor hem 
maken..;

de huidige specialist ouderengeneeskunde is omgeven 
door professionals die naast arts ook ondernemer zijn!

• De mate waarin de specialist ouderengeneeskunde 
vakinhoudelijk serieus genomen wordt, is de basis voor 
acceptatie door anderen in het (regionale/lokale) 
netwerk…



Dus..: 
• Vakinhoudelijke doorontwikkeling is en blijft dringend geboden;

– om te laten zien wat de SO, die van oudsher vanuit zijn thuisbasis een 
exponent is van optimaal integraal en interdisciplinair werken, kan 
toevoegen om in het hele spectrum van de gezondheidszorg voor ouderen 
het belang van integraliteit en interdisciplinariteit duidelijk te maken!

• De SO die, t.a.v. de kortdurende zorg, het belang van een continuüm 
van GZSP - ELV- GRZ niet inziet, heeft het dan ook niet begrepen! 

• Verdere randvoorwaarden voor SOs zijn o.a. heroverweging van de inhoud en 
opzet v.d. opleiding tot SO en kaderopleidingen; het werken aan de optimalisering 
van de eigen bedrijfsvoering (o.a. via taakherschikking realiseren van een grotere patiëntenload) 

en het mooie van  het vak uitdragen aan medisch studenten en basisartsen.



Epiloog

• We gaan op weg van een gefragmenteerde short-stay zorg 
naar een continuüm van short-stay zorg!

• Een continuüm van short-stay zorg is niet het einde van de 
GRZ!

• Een continuüm van short-stay zorg biedt grote kansen voor de 
SO en andere verpleeghuisprofessionals.



Welnu, kom uit uw schulp en voeg de daad 
bij het woord…!


