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studio GRZArnold Jongenburger studio GRZ

studio GRZ

Grote vier: 
Mooie missie en visie op 
GRZ en ELV!
Zinnige en zuinige zorg

studio GRZ

Betaalbaar 

Bron:  M edisch Contact m aart 2017

studio GRZ

Betaalbaar

Bron:  Vektis, Zorgvisie septem ber 2018  studio GRZ

Betaalbaar in de toekomst?   

Bron:  Vektis, Zorgvisie septem ber 2018  
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studio GRZ

Kwaliteit: Al jaren de beste!  

Bron:  European Health Consum er Index 2017 studio GRZ

Kwalitatief goed? en betaalbaar!

studio GRZ

Leveren we kwalitatief goede zorg? 

• Dagelijkse vraagstukken management en SO:

- Hebben we de juiste revalidanten op de GRZ?
- Krijgen de revalidanten voldoende en de juiste therapie?
- Is het revalidatieklimaat voldoende ontwikkeld? 
- Heb ik alle noodzakelijke deskundigheid in huis?
- Hoe zit het met cliënttevredenheid?   

studio GRZ

Ambities kwaliteit in de GRZ/ ELV? 
VGZ CZ Menzis Achmea

Persoonsgericht x x

Mogelijkheden ambulante GRZ x

Goede triage x x x

Revalidatieklimaat x

Kwaliteitssysteem PDCA x x x x

Deskundig personeel/ kaderarts xx -x bij voorkeur xx kwal. Reg -x bij voorkeur  

Dossier met behandeldoelen x x

Zorgpaden x x

Clienttevredenheidsonderzoek x x x

Dagen opname en therapie 6 6 7

Concentratie doelgroepen x x x

Keten samenwerking x x x

Info aanleveren x x

studio GRZ

Kansen of bedreigingen inkoopbeleid 

Regio’s met een hoge opname ratio krijgen geen of minder volume 
groei toegekend dan regio’s met een lage opname ratio. 

studio GRZ

Kansen of bedreigingen inkoopbeleid

Verder anticiperen we op een 
landelijke ontwikkeling op weg naar
2023 om de zorgsoorten ELV en GRZ in
samenhang vorm te gaan geven en een nieuwe vorm van bekostiging 
op te gaan zetten.  
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Kansen en bedreigingen inkoopbeleid

Ter voorbereiding op de zorginkoop 2020 vergelijken wij zorgaanbieders 
op de resultaten van de gemiddelde kosten per cliënt, de delta Barthel
en het gemiddelde aantal cliënten dat uiteindelijk weer in staat is om 
thuis te wonen.  

studio GRZ

Kansen en bedreigingen inkoopbeleid

Wij zien initiatieven die leiden tot  
het verbeteren van de acute 
keten voor ouderen.  

In een aantal van onze kerngebieden maken wij met aanbieders waar 
mogelijk en wenselijk aanvullende afspraken op dit thema.  

studio GRZ

Alle zorgverzekeraars hechten grote waarde aan een juiste verwijzing, 
triage en indicatiestelling. 

U kunt daarbij gebruik maken van de instrumenten: 
1. Afwegingsinstrument eerstelijnsverblijf 2.0
2. Triage instrument Geriatrische revalidatiezorg
3. Verwijskader en medische zorg 1e lijnsverblijf

Ondersteuning door regionale coördinatie punten 
studio GRZ

Innovatie mogelijkheden

Dien uw zorginnovaties in bij de zorginnovatiedesk

CZ wil ook in 2020 ruimte bieden voor innovatief 
zorgaanbod. Projectvoorstel indienen bij zorginkoper 

Experimenten rondom de ELV zijn wenselijk en doen 
we primair binnen onze allianties zoals Omring 

Menzis wil aanbieders stimuleren innovatieve 
zorgvormen te ontwikkelen. Gebruik daarbij de 
experimenteer bepaling die beleidsregel ELV biedt     

studio GRZ

Wanneer lijken we tegenover elkaar te staan? 

• Ambities versus mogelijkheden (betaalbaarheid)

• Eigenlijk lijken managers net zorgverzekeraars
• Scholingsbegroting
• Personeelsplanning
• Materiele begroting

• We hebben beiden de inhoudsmensen nodig om ambities 
versus mogelijkheden te beoordelen en keuzes te maken. 

• De zorgverzekeraars hebben u nodig!  (Managers en SO) 


