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Vaandelhof – een

bijzondere GRZ

Tbv Werkconferentie studio GRZ

dd 3-9-2021

Dave Erkens, verpleegkundig specialist

Annelies Wijnberg, specialist ouderengeneeskunde

Zomaar een casus

77 jarige dame

• Opname GRZ ivm pertrochantaire femurfractuur wv Gamma Nail

• In de VG oa

• alcohol abuses, 

• benzo-diazepine afhankelijkheid wv meerdere malen opname PAAZ

• Angststoornis

• Afhankelijke persoonlijkheid

• Op de afdeling initiëel veel angst en manipulatief gedrag

• Na 3 maanden fysiek volledig herstel

• Na bijna 1 jaar nog geen ontslag ivm psychiatrische problematiek en geen passende

woonvorm

Nog een casus

74 jarige vrouw

- Revalidatie bij crurisfractuur wv plaatosteosynthese

- In VG oa

- Autisme

- Angststoornis

- Lichte cognitieve beperking

- Angst en onzekerheid belemmerende factor – GZ psycholoog intensief betrokken

- Na 6 weken voldoende vertrouwen bij mw - loopt zelfstandig met looprek

- Na 7 weken ontslag naar huis

Vitalis Vaandelhof

Geschiedenis:

- Start 2013 in samenwerking GGzE

- Bij start 2 vastgestelde doelgroepen in 3 woongroepen: 

- rehabilitatie na opname acute psychiatrie

- stabiliseren PG met ernstig probleemgedrag

- Van lieverlee toegevoegd: revalidatie icm probleemgedrag

- 2019 herijking doelgroepen

- 2020 GRZ wordt gekort ivm te hoge ligduur en te hoge uitstroom WLZ (mede door 
populatie Vaandelhof)

- 2021 projectgroep

- Expliciete beschrijving doelgroepen

- In kaart brengen fianciële mogelijkheden

- Uitwerken keten- en netwerken

- Toekomst bestendig besluit nemen

De doelgroepen uitgewerkt

Woongroep 1 (9 bedden)
• Geriatrische cliënten met middelenverslaving

én

• Cognitieve veranderingen tgv middelengebruik

Doel: 

• Stabiliseren alcohol-/middelenproblematiek

• Herstellen/stabiliseren lichamelijke problematiek

• Doorplaatsen naar toekomstbestendige woonvorm

Gewenste ketenpartners:

• Novadic Kentron

• Regionale dak- en thuislozen opvang

• Regionale Korsakov expertise centra

De doelgroepen uitgewerkt

Woongroep 2 (10 bedden)
• Geriatrische cliënten met een acute revalidatie behoefte

én

• Psychiatrische problematiek die revalidatie beïnvloedt

Doel

• Revalidatie somatische aandoening

• Stabiliseren/verbeteren psychiatrisch toestandsbeeld

• Terugkeer naar zelfstandige woonvorm

Gewenste ketenpartners

• ziekenhuizen

• GGZ

• Huisartsen/POH

1 2

3 4

5 6



6-9-2021

2

De doelgroepen uitgewerkt

Woongroep 3 (10 bedden)
• Geriatrische cliënten met psychogeriatrische problematiek

én

• Ernstige gedragsproblematiek

Doelgroep valt buiten de scoop van GRZ

Successen

• Cliënten met ernstig verstorend gedrag niet op de reguliere GRZ = goed voor 
therapeutisch klimaat 

• Expertise op gebied psychiatrie / verslavingsproblematiek = cliënt krijgt een echte 
herstel kans

• Verbeteren samenwerking in de keten voorkomt draaideurproblematiek

uitdagingen

• Noodzaak tot specifieke expertise behandelaren en zorg → een goed revalidatieklimaat  

komt niet altijd overeen met een goed psychiatrische klimaat

• Zeer hoge gemiddelde ligduur in relatie tot landelijke benchmarks

• Complexe uitstroom

• Keten (nog) niet sluitend – groot risico terugval oud gedrag

• Beperkte mogelijkheden indien terugkeer naar huis niet haalbaar is

• Passende financieringsstromen – wat kan vanuit DBC GRZ? Wat is ZZP 9b? Wat als 

beide niet passend zijn?

• Financiering samenwerking ketenpartners (vb betrokkenheid Novadic tijdens opname 

moet vanuit Vitalis gefinancierd worden)
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