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! Geen andere 
  dan die van de (potentiele) oncologische  
GRZ-revalidant

Belangen:



! 1. Is de doelgroep Oncologische Revalidatie 
goed te positioneren op een GRZ-afdeling? 

! 2. Benut het ‘Behandelprogramma geriatrische 
oncologische revalidatie’ als onderbouwing van 
uw oncologische revalidatie. 

! 3. Past oncologische revalidatie eigenlijk wel in 
de doelgroep “overig”?

De volgende vragen/stellingen worden 
besproken:



!Waarom niet?

1. Is de doelgroep Oncologische 
revalidatie goed te positioneren op 
een GRZ afdeling?



! Voldoen aan de criteria van GRZ (integrale en 
multidisciplinaire revalidatiezorg) 

! Doel: verminderen functionele beperkingen zodat 
terugkeer naar huis/vzh mogelijk is. 

! GRZ Volgt op verblijf in ziekenhuis 
! Of via een geriatric assessment vanuit de poli of 
thuissituatie 

! Begint met een klinische opname in GRZ, daarna evt 
ambulant 

! Max 4 maanden (+/-)

Voorwaarden revalidant



! Liggen al op onze afdelingen 
! Niet altijd onder dbc 513 (oncologische aandoening) 
(wie vult dit in in uw organisatie?) 

! Komen terecht in andere dbc’s, bijv:  fractuur, 
respiratoire aandoening, overige orgaan 
aandoeningen, complicatie/ongewenst gevolg v chir/
med handelen.  

! Aantal potentiele revalidanten neemt toe door 
verschuiving leeftijdsopbouw, incidentie kanker, 
behandelmogelijkheden, reeds aanwezige 
multimorbiditeit, frailty.

Wie? Aantallen?



! Keuze management: beschikbaarheid voorzieningen, 
participatie in netwerken, beschikbaarheid 
verschillende behandelaren 

! Professionele interesse en durf vd behandelaars en 
(bereidheid tot) aanvullende scholing binnen 
vakgebied oncologie. 

! Zo nodig bereidheid tot clusteren van doelgroepen 
indien logistiek beter.

Voorwaarden instelling



!  bekendheid en kennis arts/verpleging/
behandelaren 

! logistiek soms ingewikkelde doelgroep 
!  bepaalde behandelaren meer betrokken 
   ( psycholoog, wondvpk, dietist, logopedie, 
maatschappelijk werk, FT, ET) 

!  andere planning ivm oncologische 
behandelingen 

! contacten met oncologische centra 

 
Clusteren beter voor de revalidant?  



! Contacten met oncologen/oncologische 
afdelingen van algemeen of gespecialiseerd 
ziekenhuis 

! Verduidelijking/uitleg over wat onco-GRZ is 
! Verduidelijking over doelgroep(en) voor GRZ (of 
andere financiering) 

! Opbouw samenwerking,  bijv middels gerichte 
triages, bekendheid met elkaars werk en 
omgeving, evt gezamenlijk zorgpad

Voorwaarden proces



! Er is een nieuw behandelprogramma beschikbaar voor 
oudere patiënten met kanker die na ziekenhuisopname 
nog niet direct naar huis kunnen. Het 
behandelprogramma voor geriatrische oncologische 
revalidatie is toegespitst op kwetsbare oudere patiënten 
die tijdelijk intensieve begeleiding nodig hebben. 

! Op basis van de IKNL richtlijn Oncologische revalidatie, 
en op basis van evidence uit de geriatrische praktijk, is 
het behandelprogramma opgesteld. 

2. Behandelprogramma geriatrich 
oncologische revalidatie (2018)



 
 
Wie maakten dit behandelprogramma?  
 
In het project werkten vijf projectlocaties samen onder begeleiding van IKNL: 
Laurens (Rotterdam), Evean Oostergouw (Zaandam), Sint Jacob (Haarlem), 
GRMN (meerdere locaties in Midden Nederland) en RSZK (Veldhoven).  
 



!  
Een werkgroep van knowledge brokers, bestaande uit een 
multidisciplinaire afvaardiging uit deze projectorganisaties 
en IKNL hebben het behandelprogramma opgesteld. Zij 
hebben dit programma ontwikkeld samen met IKNL en 
met instemming van Verenso, de wetenschappelijke en 
beroepsvereniging van Specialisten Ouderengeneeskunde. 

! Naast het behandelprogramma is ook een handleiding 
voor implementatie van geriatrische oncologische 
revalidatie geschreven door een multidisciplinaire 
afvaardiging uit de projectorganisaties en IKNL. 

! https://shop.iknl.nl/shop/zoeken?search=geriatrische-
oncologische-revalidatie%20

Voor  wie? 

https://www.verenso.nl/
https://shop.iknl.nl/shop/zoeken?search=geriatrische-oncologische-revalidatie%20


! Vooralsnog is het goed dat er in de 
onderverdeling überhaupt een keuze is voor 
oncologische revalidatie (513)  

! (Hierover denken zorgverzekeraars mogelijk 
verschillend)  

! Wij zullen eerst moeten laten zien dat dit een 
bijzondere groep is, die wel degelijk (ook 
kortdurende) revalidatie nodig heeft, niet “allemaal 
doodgaan” en het geen zinloos revalidatietraject 
is waar we mee bezig zijn.

3. Past oncologische GRZ wel in de 
doelgroep overige?



! Triage moet goed zijn (grz of toch elv/
palliatief) Hiervoor is intensieve samenwerking 
en afstemming nodig met (oncologisch) 
ziekenhuis. 

! Doelgroep moet goed benoemd worden (513) 
! Uitkomsten van de oncologische GRZ moet 
duidelijker worden

Verder: 



Vragen?



! 1 . De  groeiende (kwetsbare) patiëntenpopulatie 
met kanker maakt het noodzakelijk  na te denken 
over positionering van oncologische revalidatie in 
onze organisaties. 

! 2. Het behandelprogramma geriatrisch oncologische 
revalidatie levert uitgebreide handvatten hoe  deze  
vorm kan worden gegeven. 

! 3. Geriatrisch oncologische revalidatie kan 
(voorlopig) prima passen in de doelgroep overige. 

Aanbevelingen


