
Binnen een week een overzicht van het
verbeterpotentieel van uw geriatrische revalidatie

QUICKSCAN
 VAN UW GERIATRISCHE REVALIDATIE

WWW.STUDIOGRZ.NL

De Quickscan die Studio GRZ heeft ontwikkeld, biedt u inzicht in de sterke en minder 

sterke punten van uw revalidatie afdeling(en). Door een tweedaagse visitatie waarin 

documenten worden bestudeerd, medewerkers en revalidanten worden geïnterviewd 

en de werkwijze wordt geanalyseerd (o.a. door bezoek aan MDO) brengt Studio GRZ 

uw revalidatieafdeling(en) in kaart. Geen audit voor een keurmerk, of een bezoek van 

de inspectie, maar gewoon omdat u zeker wilt weten dat u kwalitatief hoogstaande 

en efficiënte revalidatie verleent.  

EEN QUICKSCAN VAN UW GERIATRISCHE AFDELING

INFORMATIE

Binnen een week na onze Quickscan ontvangt u een uitgebreide rapportage van de 

bevindingen. U krijgt op deze wijze inzicht in de kwaliteit en mogelijkheden tot verbe-

teringen op uw afdeling(en) geriatrische revalidatie. Tevens wordt u getoetst aan de 

bij ons bekende benchmarkgegevens.    

Op de website van Studio GRZ (www.studioGRZ.nl ) vindt u  aanvullende informa-

tie. We maken graag een telefonische afspraak om onze werkwijze en resultaten 

verder aan u toe te lichten. Een offerte stellen we op uw verzoek graag op. 

WAT LEVERT HET OP? 



GERIATRISCHE REVALIDATIE
EEN VAK APART
Met ingang van 1 januari 2013 is de geriatrische revalidatie (GRZ)  overgegaan van de 

AWBZ naar de zorgverzekeringswet. Dat heeft niet alleen gevolgen gehad voor de 

wijze waarop de geriatrische revalidatie wordt gefinancierd, maar ook op welke wijze 

de GRZ het best kan worden georganiseerd. 

De DBC-financiering vraagt om goede tijdsregistratie en efficiënte inzet van de 

beschikbare tijd van behandelaars. Het nadrukkelijker sturen op opnameduur vraagt 

om doelgericht toewerken naar ontslag met een van tevoren voorlopig vastgestelde 

ontslagdatum. Het werken in een revalidatieklimaat vraagt om specifieke deskundig-

heid van verzorging, verpleging en behandelaars. Kortom geriatrische revalidatie is 

binnen de V&V-instellingen een vak apart. 

GERIATRISCHE REVALIDATIE
VRAAGT OM EEN SPECIFIEKE WERKWIJZE

Herkent u onderstaande vraagstukken binnen uw geriatrische revalidatieafdeling(en)?

Welke specifieke deskundigheid vraagt de GRZ en is die in mijn team voldoende 

aanwezig?  

Past onze werkwijze wel bij efficiënt revalideren? 

Hoe verhoudt de daadwerkelijke inzet en opnameduur zich tot de gemaakte 

plannen? 

Kan de inzet van behandelaren efficiënter? Wordt alles geregistreerd?

Wat zijn onze sterke en verbeterpunten binnen de geriatrische revalidatie?

Wat vinden de revalidanten en hun mantelzorgers van onze geriatrische revalida-

tie?  

Zijn er nog verbetermogelijkheden in de werkwijze op uw revalidatieafdeling(en)? 

Wat zijn de sterke punten van uw revalidatieteam? Wordt er gewerkt volgens de 

afgesproken zorgpaden? Is het opnametraject efficiënt georganiseerd? Hoe staat 

het met de kwaliteit van de geriatrische revalidatie? Past de aanwezige kennis en 

expertise voldoende bij de werkwijze die geriatrische revalidatie vereist? Deze 

vragen komen aan bod in de quickscan die wij voor uw revalidatieafdeling(en) 

kunnen doen. 

Meer weten over deze cursus of ons volledige aanbod bekijken? www.studioGRZ.nl


