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Aanleiding
Ambulante GRZ: een hot topic!

• We spreken er al jaren over!

• Brede consensus dat “we er iets mee moeten”

• Maar het komt nog niet goed van de grond….

• Wat zijn de redenen? 

• Hoe kunnen we daar mee omgaan?

Ambulante
GRZ

Ambulante GRZ = poliklinisch en/of thuis



Wat gaan we bespreken?

• Het potentiële belang van ambulante GRZ

• De mening van zorgprofessionals over 
ambulante GRZ

• En .. een leuk nieuwtje!



Het potentiële belang van 
ambulante GRZ



We hebben te maken met:
• toenemende vergrijzing
• steeds meer ouderen met multimorbiditeit
• toename zorggebruik en zorgkosten
• toename personeelstekorten in de zorg
• visie op zorg verandert: thuis, digitaal en zelf als het kan

Belangrijk om de GRZ toekomstbestendig te maken!
Dus….. met minder personeel aan meer mensen
kwalitatief goede GRZ bieden 
tegen zo laag mogelijke kosten

Grote uitdagingen in de zorg



Ambulante GRZ kan deel van de oplossing zijn

Ambulante GRZ biedt aantal interessante mogelijkheden:

• gebruikt de thuissituatie als natuurlijk therapeutisch klimaat

• stimuleert zelfmanagement revalidant

• activeert sociaal netwerk 

• kan op afstand geboden worden (eHealth)

• revalideren door te participeren!



Wat zegt de wetenschap?

• Ambulante GR heeft vergeleken met reguliere zorg: 
̶ Vergelijkbare uitkomsten op: activiteiten, kwaliteit van leven, en 

heropnames
̶ Betere uitkomsten op: klinische opnameduur

• Aanwijzingen dat ambulante GRZ ook kosteneffectief is

• Ook eHealth in de GR laat positieve effecten zien:
̶ eHealth interventies in GR lijken even effectief als reguliere zorg
̶ Geen adverse events
̶ Maar …… KEEP IT SIMPLE!

Maar is het ook effectief?

Aanvullend
onderzoek is 

nodig!

Preitschopf, et al. (2023); Kraaijkamp et al. (2021)



Wat vinden de 
zorgprofessionals van 

ambulante GRZ?



Verkennend onderzoek zorgprofessionals

Doel
Inzicht krijgen in factoren die de toepassing van ambulante GRZ beïnvloeden
volgens zorgprofessionals

Methoden
• Kwalitatieve studie
• GRZ professionals geselecteerd via netwerkcontacten
• Semigestructureerde interviews
• Analyse via transcripten en codering



Kenmerken deelnemers

Deelnemers
• 24 zorgprofessionals
• 19 GRZ organisaties
• 5 verschillende functies

Functie Aantal

Specialist ouderengeneeskunde 12

Fysiotherapeut 5

Manager GRZ 5

Verpleegkundig specialist 2

Ergotherapeut 1



Inschatting huidige toepassing ambulante GRZ

Figuur 2. Inschatting van het percentage revalidanten dat ambulante GRZ ontvangt na klinische behandeling
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Factoren van invloed op toepassing ambulante GRZ (1)

sociaal netwerk

Patiëntfactoren Zorgprofessional factoren

belastbaarheid

fitheid

zelfmanagementvaardigheden

voorkeur

bewustzijn mogelijkheid

kennis over potentiele 
voordelen

concensus

inschatting juiste moment

behoefte aan controle en 
toezicht patiëntvervoer



Factoren van invloed op toepassing ambulante GRZ (2)

Contextuele factoren

Vergoedingen en regelgeving
Reiskosten

twee disciplines op 1 dag
kosteneffectiviteit

Beschikbare faciliteiten:
Oefenruimte
Wachtkamer 

Materiaal

Beschikbaarheid personeel

Aantal lopende trajecten
“bedden worden meteen

weer gevuld”

Mate van planbaarheid

Beschikbaarheid thuiszorg Beschikbaarheid richtlijn
Tijd besteed aan
sociale interactie

(thuis)



Kort uitstapje naar de praktijk….

Ondanks belemmeringen blijkt er ook al veel mogelijk te zijn

Diverse mooie initiatieven in het land:
• Bijvoorbeeld de proeftuin ambulante GRZ van Vivium-Zilveren Kruis 

(zie break-out sessie Ellen Vreeburg)

• Ook in regio Zuid-Holland aantal mooie initiatieven: 
- Korte toelichting door Leonoor van Dam van Isselt



Mening over uitbreiding ambulante GRZ

Overwegend voor uitbreiding:

• 21 van de 24 deelnemers  is vóór uitbreiding

• Redenen die genoemd worden:
- Toegevoegde waarde voor de patiënt en samenleving
- Minder druk op klinische bedden
- Grotere zelfstandigheid revalidant
- Geleidelijke overgang tussen klinische opname en ontslag
- Mogelijkheid patiënt te observeren in eigen setting
- Er kan functioneel geoefend worden



Het antwoord op mijn vraag

Ambulante GRZ … willen we het wel echt?

• Ja we willen het wel, maar …… 
we zien ook nog veel belemmeringen

• Maar ondanks belemmeringen zijn 
er al mooie goede voorbeelden!

• Belangrijk te experimenteren en te 
werken aan betere  randvoorwaarden!



Aanbevelingen
Voor de praktijk
• Stel interne werkgroep ambulante GRZ in
• Zorg dat alle neuzen zelfde kant op staan (consensus)
• Betrek de keten (1e lijn -> thuiszorg)
• Inventariseer en organiseer de benodigde faciliteiten
• Maak gebruik van eHealth waar mogelijk
• Vergroot bewustzijn revalidant, naasten en zorgprofessionals 
• Betrek en versterk sociaal netwerk revalidant
• Versterk zelfmanagementvaardigheden revalidant
• Werk samen in de regio en sluit aan bij landelijke initiatieven

Voor beleid en onderzoek
• Stimuleer het experimenteren met ambulante GRZ
• Ontwikkel passend bekostigingssysteem met juiste incentives
• Ontwikkel landelijk bruikbare leidraden/modules voor ambulante GRZ
• Voer effect-, proces, -en kostenanalyses uit



Tot slot
Een leuk nieuwtje!



Nieuw project in aantocht!

Thuis als het kan: 
doorontwikkeling, invoering en evaluatie van ambulante GRZ

Trekkers
• Jolanda van Haastregt UM
• Leonoor van Dam van Isselt LUMC
• Margriet Pol Amsterdam UMC

Zorgorganisaties (n=8)

Belangen- en beroepsorganisaties Verzekeraars
Burgerkracht Limburg, Ouderenberaden (Leiden, A’dam), 
ActiZ en Verenso

Limburg

Sevagram, Vitala+,
Meandergroep

Zuid-Holland

Pieter van Foreest,
Laurens

Noord-Holland

Vivium, Omring,
De Zorgcirkel

Programma:
Beter thuis



Meer informatie?

j.vanhaastregt@maastrichtuniversity.nl

mailto:j.vanhaastregt@maastrichtuniversity.nl
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