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WELKOM

De toekomst van
Revalidatie & Herstel

op de
BESTUURDERSDAG GERIATRISCHE REVALIDATIE

Hub naar huis!

OP ZOEK NAAR EEN TOEKOMSTBESTENDIGE
GERIATRISCHE REVALIDATIE,

IS HET HEDEN VOORTZETTEN NOG WEL EEN OPTIE?

Ton Poos, voorzitter Raad van Bestuur Vilente,
vicevoorzitter kerngroep revalidatie & herstel ActiZ
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Over ActiZ

Verenigingsstructuur

Leden van ActiZ: stuk voor stuk unieke organisaties
• Actief op de zorgterreinen:
ouderen, chronisch zieken en jeugd
• 400 leden
• 500.000 medewerkers
• Bieden zorg aan 2 miljoen cliënten
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Meerjarenambitie /jaarambities

De weg naar ouder worden
Stel het niet uit. Praat vandaag over morgen.
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Waarom samenwerking met creatieve
industrie?

Puzzel klopt niet

De ouderentoekomst moet fundamenteel anders worden ingericht

Het gevoel dat het onbegonnen werk is: geen
oplossing mogelijk, we komen meer en meer geld
en mensen tekort om te kunnen doen wat we
denken dat noodzakelijk is om te doen.

Creatieve industrie helpt om met een andere bril naar het
vraagstuk te kijken m.b.v. design thinking
Gestart met denkkamers met de creatieve industrie in 2020:
perspectieven ontwikkeld voor ouderentoekomst

Paradox

Dit maakt het lastig
Het lijkt onvermijdelijk
dat je steeds méér van
iets nodig hebt om te
voorkomen dat het heel
erg mis gaat, maar er is
onvermijdelijk steeds
minder van.
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2021: twee ontwerpstudio’s concrete opdrachten
2022: verbreding en bestendiging netwerk… leden aan de slag!
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Aan de slag in Denkkamers
Twee ontwerpvragen
Welke nieuwe producten en diensten ondersteunen een actief bestaan voor
ouderen in een samenleving waar wederkerigheid tussen generaties (ook
jongeren) de norm is? Hoe faciliteer je die wederkerigheid?
Studio Anne Ligtenberg

Wat als er woonvormen in de wijk/stad/gemeente zijn waar mensen van alle
leeftijden soepel kunnen wonen, leven, verhuizen en zorg en ondersteuning
krijgen? Hoe zien die woonvormen eruit en wat is daarvoor nodig?
We are social rebels

Via samenwerking met dutch design foundation deze
twee ontwerpstudio’s geselecteerd en tijdens
tentoonstelling op dutch design week bezoekers input
gevraagd
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Context zorg voor ouderen
Fundamentele verschuivingen door oprekken context van
zorg voor ouderen
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Langer thuis wonen dankzij de VVT

Continuüm

Kortdurend herstelgerichte zorg is de oplossing:

Van opvang en lichte zorg tot herstel en behandeling

Voorkomen opnames SEH
Verkorten ligduur ziekenhuis
Oplossing kritische thuissituatie
Zodat men langer thuis kan blijven wonen.

➢ GZSP
➢ Tijdelijk verblijf in de vorm van EERSTELIJNSVERBLIJF
➢ GRZ, klinisch
Ambulante GRZ:
- voor onze doelgroep is reizen naar een polikliniek of
behandelsetting een belemmering;
- GRZ organiseren dichter bij de client levert een grote
meerwaarde.
➢ Samenwerking GRZ – MSR
❖ zorgvraag leidend in plaats van betaaltitels!
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Langer thuis
Zo lang mogelijk verantwoord thuis

Doorontwikkeling eerstelijnsverblijf

• Inzet expertise in de thuissituatie (geneeskundige zorg voor
specifieke patiëntgroepen)
• Tijdelijk verblijf als het thuis even niet gaat (eerstelijnsverblijf)
• Revalidatie na acuut probleem (geriatrische revalidatiezorg)
• Ziekenhuis verplaatste zorg (wijkkliniek ‘anderhalve lijnszorg’)

NZa: registratie
onderzoek als
nulmeting

ActiZ:
zorginhoudelijk
traject

Kostenonderzoek
2023

Herijking
tarieven

Verenso:
Zorginhoudelijk
traject vanuit so
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Geriatrische revalidatiezorg

GRZ en MSR

Positief advies Zorginstituut om besluit 2.5c Zorgverzekeringswet te

- Samenwerking tussen Geriatrische Revalidatiezorg en Medisch
Specialistische Zorg neemt toe
- Door toename aantal oudere, kwetsbare cliënten
- Kennis Specialist Ouderengeneeskundige toevoegen aan
expertise Revalidatiearts
- Onderscheid in belastbaarheid en behandeldoel
- Goede triage aan de voorkant
- GRZ verhoogt belastbaarheid, waarna behandeling in MSR
- Al enkele goede voorbeelden (in onze regio Klimmendaal)

laten vervallen: moet ambulante GRZ mogelijk maken
experimenteren in proeftuinen
belangrijk onder zelfde condities om ook betaaltitels te
kunnen genereren
reizen naar behandelsetting is een belemmering; GRZ
dichter bij de client levert een grote meerwaarde.
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❑ Anders kijken
❑ In volle breedte (zorgcontinuüm)
❑ In coalitie: afspraken maken met
zorgverzekeraars samen
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