
Studio GRZ
26 januari

Jaarcongres GRZ
2018



1. Revalidatie binnen ActiZ
2. Wat gebeurt er al?
3.  Landelijke ontwikkelingen (in de breedte)
4.  Ambities ActiZ om GRZ te versterken toetsen
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Samen invulling geven aan GRZ ambities



ActiZ vereniging

Kerngroepen binnen 
segmenten

Thema commissies
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1. Geriatrische Revalidatie binnen ActiZ



Expertgroepen in oprichting met:
Directie/ managers, beleids- en kwaliteitsmedewerkers

Online netwerken
Breed, iedereen met affiniteit (lidmaatschap ActiZ)

4



Ambitie: GRZ met elkaar laten zien

• Groot bereik via website, socials
• Professionals aan het woord
• Doel : zichtbaarheid, inzet op het thema, in beeld komen 

voor media en stakeholders op dit onderwerp, spinoff
creëren.
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2. Wat gebeurt er al?



Nieuwsbriefspecial 
Geriatrische revalidatie
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Zorginkoop
- handreikingen Zorginkoop
- samenvatting zorginkoop beleid
- uniformering van contracten
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Wat gebeurt er al?



• Geneesmiddelen
• Eerstelijnsverblijf en GRZ
• Ambulante GRZ
• Toegang tot GRZ met Wlz 

indicatie

Herkenbaar?
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Vragen van leden



• Onderzoek kwetsbare ouderen thuissituatie 
• Onderzoek eerstelijnsverblijf 
• Brief minister over uitstel overheveling extramurale 

behandeling (2020). Van belang in samenhang te 
bezien met eerstelijnsverblijf en grz.
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3. Landelijke ontwikkelingen 



Kahoot.it
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4. Ambities ActiZ om GRZ te versterken 



• Meer ambulant behandelen is passend bij de 
doelgroep

• Mijn organisatie maakt gebruik van technologische 
innovatie

• Er moet meer aandacht voor specifieke grz 
competenties in opleidingscurricula
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Te toetsen stellingen (via Kahoot.it)



• GRZ moet apart worden geprofileerd
• De GRZ verdient een eigen kwaliteitskader 
• Ik ben benieuwd hoe mijn organisatie het doet ten 

opzichte van andere organisaties
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• GRZ cliëntkeuze- informatie
• Pilot Benchmarken van 

declaratie-gegevens t.b.v. 
stuurinformatie

• Kennisontwikkeling op basis van 
zorginhoudelijke en 
declaratiegegevens
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Big data;



• Gezamenlijke 
wetenschapsagenda 
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Wetenschappelijk onderzoek



1. De patiënt centraal
2. Triage
3. Zorgpaden
4. Ambulante revalidatie
5. Cognitieve vermogens
6. Ondersteunende technologie
7. Meetinstrumenten 
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Position paper: 7 thema’s



Patricia Geerts 
p.geerts@actiz.nl

Anne Lee Edens
a.edens@actiz.nl

www.actiz.nl/samenwerken
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Nadere informatie


