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Prestatie-indicatoren Geriatrische 
Revalidatiezorg 
In 2014 heeft een werkgroep van Verenso 
bestaande uit specialisten ouderengeneeskunde en 
de NPCF (patiëntenorganisatie), na raadpleging van  
klankbordleden uit diverse relevante organisaties, 
een set ‘Prestatie-indicatoren Geriatrische 
Revalidatiezorg’ ontwikkeld en aangeboden aan de 
opdrachtgever, het ministerie van VWS.  
Het volledige document kunt u hier nalezen:  
http://www.studiogrz.nl/wp-content/uploads/2014/12/Prestatie-
indicatoren-Geriatrische-Revalidatiezorg1.pdf   
 
Waarom prestatie-indicatoren GRZ?  
Met de ‘Prestatie-indicatoren GRZ’ worden drie 
doelen nagestreefd: 
• het verbeteren van de kwaliteit van geriatrische 

revalidatiezorg in de keten 
• het onderling vergelijken van de kwaliteit tussen 

de verschillende GRZ-instellingen (benchmark) 
• het genereren van keuze-informatie voor 

patiënten en hun mantelzorgers over de kwaliteit 
van GRZ-instellingen 
 

 
 
 
Werken met indicatoren 
Een indicator wordt berekend door een beschreven 
‘teller’ te delen door een beschreven ‘noemer’. Dit 
levert een getal tussen de 0 en 1 op. Doorgaans 
wordt een percentage berekend door de uitkomst 
van de breuk met 100 te vermenigvuldigen. 
 
 
Thema’s en prestatie-indicatoren GRZ  
De prestatie-indicatoren zijn bepaald voor 4 thema’s 
met elke één of meer geformuleerde indicatoren.  

2

Thema: Doelmatigheid 
 
1. Ontslagbestemming na geriatrische revalidatie 

 

Teller: Per instelling het aantal patiënten dat in het lopende 
jaar van de GRZ-afdeling ontslagen is naar de 
oorspronkelijke woonomgeving.  
 

Noemer: Per instelling het totaal aantal patiënten dat in het 
lopende jaar is ontslagen van de GRZ-afdeling.  

 
2. Revalidatie-efficiëntie  

 

Teller: Per instelling voor GRZ de som van de verschillen in 
scores tussen opname en ontslag van alle ontslagen 
geriatrische revalidanten in het rapportagejaar.  
 

Noemer: De som van de opnameduur in weken van alle 
geriatrische revalidatiepatiënten per jaar.  
 

 
Thema: Patiëntenervaringen 
 
3. Kwaliteit van leven na geriatrische revalidatie  

 

Teller: Som verschil scores EQ-5D begin en eind GRZ. 

 

Noemer: Aantal gescoorde patiënten.  
 
4. Regie over de zorg 

 

Teller: Per vraag per instelling het aantal positieve 
antwoorden (’ja’) op: a) voldoende informatie gekregen?, b) 
voldoende naar u geluisterd? en c) voelde u zich gehoord?  
 

Noemer: Per vraag per instelling het totaal aantal patiënten 
dat de vraag heeft beantwoord.  

 
5. Tevredenheid over zorg en zorgovergangen  

 

Teller: Net Promotor Score boven nul, per instelling.  
 

Noemer: Totaal aantal respondenten voor ingevulde  
Net Promotor Score per instelling.  
 

 
Thema: Expertise 
 
6. Deskundigheid  

 

Teller:  
a) Dit verpleeghuis dat GRZ levert heeft een     
    gespecialiseerde afdeling voor GRZ (ja / nee).  
b) Op deze locatie is een specialist ouderengeneeskunde  
    met expertise op het gebied van GRZ (bij voorkeur  
    afgeronde kaderopleiding) onderdeel van het behandel-    
    team van een verpleeghuis-GRZ-afdeling (ja / nee).  
c) Op deze locatie met een GRZ-afdeling is er 24-uur  
    aanwezigheid van verpleegkundig niveau 4 of 5 (ja / nee). 
 

Noemer: n.v.t.  
 

 
Thema: Ketenafspraken 
 
7. Convenant  

 

Teller: Aantal instellingen met een convenant dat aan de 
minimumeisen voldoet.  
 

Noemer: n.v.t.  
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