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Tijdens de training komen de volgende thema’s aan bod:

De zin en onzin van meten in de geriatrische revalidatie

Een uitgebreide toelichting met inzet van experts op de diverse meetinstrumenten

Instructie voor het invullen en gebruiken van (een deel van) de set meetinstrumen-

ten

Het gebruik van meetinstrumenten om het individuele revalidatieplan te evalueren

Meerdere toepassingen van meetgegevens.

DE INHOUD VAN DE TRAINING

INSCHRIJVEN & KOSTEN

De scholing van anderhalve dag, wordt aangeboden aan het gehele interdisciplinair 

GRZ-team. Tijdens de scholing wordt samen met het team het belang van het 

gebruik van meetinstrumenten in de behandeling verkend en worden er keuzes 

gemaakt welke meetinstrumenten uit de UNC-ZH-set in de dagelijkse praktijk 

gebruikt gaan worden. Per gekozen meetinstrument wordt vervolgens een instructie 

verzorgd. Uitgangspunt is dat altijd het meetinstrument de USER gebruikt gaat 

worden.  

Op onze website www.studioGRZ.nl is meer informatie te lezen over deze 

incompany-training.

INVULLING



HET GEBRUIK VAN MEETINSTRUMENTEN
IN DE GERIATRISCHE REVALIDATIE
De geriatrische revalidatiezorg (GRZ) ontwikkelt zich snel. Daarbij blijft het gebruik van 

meetinstrumenten bij aanvang, tijdens en bij afsluiting van de revalidatie relatief achter. 

Behandelaars, werkzaam in de GRZ, gebruiken wel meetinstrumenten, maar er lijkt 

weinig overeenstemming te zijn over welke instrumenten geschikt zijn om standaard af 

te nemen bij elke GRZ-revalidant en welke bij specifieke diagnosegroepen. Spelen 

onderstaande vragen ook bij uw organisatie?

Hoe krijgen we beter zicht op de uitkomstmaten van onze revalidatie? 

Is de vooruitgang van deze revalidant ook objectief vast te stellen? 

Welke meetinstrumenten zijn eigenlijk geschikt voor de GRZ doelgroep? 

Hoe kunnen we op basis van harde gegevens ons vergelijken met andere GRZ 

aanbieders?  

Hoe kunnen we het individuele revalidatieplan evalueren met behulp van meetin-

strumenten? DOEL VAN DE SCHOLING
Studio GRZ vindt het implementeren van de basisset meetinstrumenten pas 

succesvol als meten en evalueren met behulp van de meetgegevens wordt geïnte-

greerd in het revalidatietraject en zinvol wordt gebruikt tijdens het MDO. Het doel 

van deze scholing is om GRZ-teams te helpen om het gebruik van meetinstrumen-

ten een vast onderdeel te laten zijn van het revalidatietraject.

DOCENTEN
De kerndocenten zijn drs. Arnold Jongenburger en dr. Roland van Peppen met 

ondersteuning van (praktijk)docenten (o.a. uit de Hoogstraat en het UNC-ZH-net-

werk).

EEN SET MEETINSTRUMENTEN
Door zorgorganisatie Laurens (Rotterdam) geïnitieerd en verder ontwikkeld door het 

Universitair Netwerk voor de Care-sector Zuid-Holland (UNC-ZH) is een basisset 

meetinstrumenten tot stand gekomen. De implementatie van deze set meetinstrumen-

ten betekent een grote stap in de transparantie en mogelijkheden tot kwaliteitsverbe-

tering in de geriatrische revalidatie.

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


