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GRZ als er een randje is

(potentiële) belangenverstrengeling Geen / Zie hieronder

Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met 
bedrijven Geen

• Sponsoring of onderzoeksgeld
• Honorarium of andere (financiële) vergoeding
• Aandeelhouder
• Andere relatie, namelijk …

• Geen (financiële) banden met commerciële 
bedrijven

• Medisch manager Maasstadziekenhuis en 
regionaal manager Geriatrie Rijnmond Zuid

• Voorzitter Ned Ver Kl Geriatrie (NVKG)

Disclosure belangen spreker

1

2



7-9-2021

2

3

Casus

Vrouw 87

RvO tibia-plateau fractuur > GTU

VG/ collumfractuur bdz; HT; delier; 2019 MCI

Funct/ ADL met hulp; mobiel met rollator

Soc/ weduwe; zoon mantelzorger; zelfstandig; 
WLZ 4 somatiek

Beloop/ mild delier; in overleg met familie ZZP-5 
aangevraagd….

© Van Hoogdalem: 
Gezichten van dementie
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Rand omstandigheden

• Druk op de klinische bedden is hoog

• Aantal zorgvragen neemt toe, terwijl het budget gemaximeerd is > 
alleen door doelmatiger inzet is de zorgvraag te beantwoorden

• De groep patiënten (vooral liggend op geriatrie/ interne/ 
traumatologie/ cardiologie) met een cognitieve comorbiditeit en 
gedragsproblemen is het moeilijkste uit te plaatsen
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Problematiek

Korte enquête geriaters

- Landelijk probleem

- Goede zorg in ziekenhuis/ uitplaatsing probleem

- Ook veel presentaties uit de doelgroep/ crises

- Nauwelijks voorzieningen voor de doelgroep

- Vrees dat binnen huidige palet, de doelgroep sneller achteruit gaat 
dan mogelijk noodzakelijk is
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Problematiek

Wat zijn onze opties?

GRZ

- cognitieve comorbiditeit/ bestaand delier/ gedragsproblemen vaak 
uitgesloten

- vooral gericht op duidelijk omschreven doelgroepen

- specialisatie

cave informatieoverdracht
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Problematiek

Wat zijn onze opties?

PG-observatie

- allerlei namen DDD-afdeling etc

- geen revalidatiefinanciering

- gros wordt doorgeplaatst naar WLZ

- beschikbaarheid regionaal zeer verschillend

8

Problematiek

Wat zijn onze opties?

PG-revalidatie

- meestal op PG-afdeling met EVL-HC of ZZP5 of oude 9 indicatie

- grote verschillen in toegang/ indicatiestelling

- gros wordt doorgeplaatst naar WLZ

- sterke regionale verschillen
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Moonshot

Preventie: voorkomen/ beter managen van crisis

Goed aansluitend netwerk, waarbij de zorg continue 
wordt

Gedrag/ cognitieve revalidatie onderdeel van GRZ 
(betaaltitel)

Meer uniformiteit èn meer specialiteit

Functionele revalidatie en diagnostische fase lopen 
naast elkaar

Voorkomen dat mensen tussen wal en schip vallen

Dank u voor uw aandacht
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