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A. Resultaten Kwaliteitsbeoordeling Fase 1 

 

1. Formulier kwaliteitsbeoordeling 
 

  

Vraag 1: Past het document binnen het thema GRZ en/of ELV?* 

Vraag 2: Is de inhoudelijke uitwerking van het document voldoende toegespitst op GRZ en/of 
ELV? 

Vraag 3: Is het document praktisch bruikbaar voor zorgorganisaties en zorgverleners? 

Vraag 4: Draagt de beschrijving van goede zorg bij aan het verlenen van goede zorg en/of 
aan het inzichtelijk maken van wat men van goede zorg mag verwachten? 

Vraag 5 Heeft het document betrekking op een proces of de structuur van de zorg, of juist 
meer op de inhoud van de te leveren zorg? Of op allebei? 

Vraag 6:  Is er overlap tussen het document en andere het documenten? 

Vraag 7:  Is de informatie uit het document correct, actueel, en passend bij de nieuwste 
inzichten uit wetenschap en praktijk? 

Vraag 8:  Welke onderdelen bevat het document?  (meerdere antwoorden mogelijk) 

Vraag 9:  Welke herzieningen zijn er nodig om het document aan te passen? 

Vraag 10: Zijn er kennislacunes, en zo ja welke?  

Vraag 11:  Korte beschrijving van het document 

Vraag 12:  Eindoordeel totaal 

Vraag 13:  Indeling o.b.v. model 
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2. Resultaten overall 
 

Totaal aantal ontvangen documenten       275 

• Aantal VV organisaties        32 
• Overige organisaties, branche- en beroepsvereniging, netwerken etc:   19 

 

Vragen kwaliteitsbeoordeling 

 

*Zie figuur 1 
** Deze 9 documenten vallen uit en zijn verder niet inhoudelijk beoordeeld 
***Deze 63 documenten vallen uit op de vragen 3 t/m 10. Uiteindelijk wordt wel om een eindoordeel gevraagd en blijkt 
een deel wel ‘deels bruikbaar’. 
 

Figuur 1 

 

 

 

 
 

JA NEE 

Vraag 1: Past het document binnen het thema GRZ en/of ELV?* 266 9** 

Vraag 2: Is de inhoudelijke uitwerking van het document voldoende toegespitst op 
GRZ en/of ELV? 

203 63*** 

Vraag 3: Is het document praktisch bruikbaar voor zorgorganisaties en 
zorgverleners? 

173 30 

Vraag 4: Draagt de beschrijving van goede zorg bij aan het verlenen van goede 
zorg en/of aan het inzichtelijk maken van wat men van goede zorg mag 
verwachten? 

177 26 

215; 78%

9; 3%

42; 16%
9; 3%

Indeling GRZ/ELV

GRZ ELV Beiden Geen van beiden
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Vraag 5: Heeft het document betrekking op een proces of de structuur van de zorg, of juist 
meer op de inhoud van de te leveren zorg? Of op allebei? (figuur 2) 

Figuur 2.  

 

Vraag 6:  Is er overlap tussen het document en andere het documenten? 

Vraag 7:  Is de informatie uit het document correct, actueel, en passend bij de nieuwste 
inzichten uit wetenschap en praktijk? 

Vraag 8:  Welke onderdelen bevat het document?  (meerdere antwoorden mogelijk) 

Vraag 9:  Welke herzieningen zijn er nodig om het document aan te passen? 

Vraag 10: Zijn er kennislacunes, en zo ja welke?  

Vraag 11:  Korte beschrijving van het document 

Vraag 12:  Eindoordeel totaal (figuur 3) 

Vraag 13:  Indeling o.b.v. model (figuur 4) 

19

86116

INHOUD PROCES/STRUCTUUR BEIDEN
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Figuur 3. Eindoordeel totaal 

 

 

 

Figuur 4. Indeling obv model 
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Figuur 5. Kwaliteitsbeoordeling in combinatie met indeling o.b.v. model 

 

 

Zorgpaden/behandelprogramma’s N 
• CVA 42 
• Trauma 14 
• Electief/orthopedie 19 

• Amputatie 11 
• COPD 18 
• Hartfalen/cardio 4 

• Oncologie 7 
• Parkinson 9 
• COVID-19 15 

• Overige/Algemeen/Meerdere 29 
Totaal 168 
Modules  

• Algemeen/ELV 16 

• Cognitie en delier 11 
• Voeding 6 
• Stemming 3 

• Slikken 2 
• Vallen 2 
• Overig (Decubitus, wonden, medicatie) 4 

Totaal 44 
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3. Resultaten Domein R 
 

Van de in totaal 275 binnengekomen ‘Beschrijvingen van goede zorg’ zijn er 87 door de beoordelaars 
ingedeeld in domein R. Hieronder zie je de verdeling van deze 87 documenten over de verschillende 
modules (NB: documenten kunnen in meerdere modules zijn ingedeeld; som>87) en het overall 
eindoordeel dat door de beoordelaars gegeven is.  

 

Hieronder worden de resultaten per module samengevat en worden punten die opvallen kort 
besproken. 

 

a. R1: Visie op GRZ/ELV 

Totaal 27 
Geheel of deels bruikbaar 23 
Echt visie document 9 
GRZ 23 
ELV 0 
Beiden 4 

  

Wat valt op:  

• Van de 27 documenten zijn er ‘slechts’ 9 een echt visiedocument, de kwaliteit is matig, 2 
documenten beoordeeld als ‘deels bruikbaar’ voor een eventueel vervolgtraject 

• Geen enkel visiedocument dat specifiek over ELV gaat ontvangen 

Opmerking beoordelaar: “De Leidraad GRZ is achterhaald en aan herziening toe” 

b. R2: Cliënt Centraal 

Totaal 14 
Geheel of deels bruikbaar 10 
GRZ 13 
ELV 0 
Beiden 1 
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Wat valt op:  

• Het betreft een aantal zorgpaden en een aantal documenten zijn folders met patiënt informatie 

Opmerking beoordelaar: “Aantal documenten zijn folders met pt info over GRZ. Ik kan me voorstellen 
dat er wel een standaard komt over de vraag waarover hoe revalidanten geïnformeerd zouden 
moeten worden, en wanneer, en aan welke eisen die informatie moet voldoen." 

c. R3: Interdisciplinair werken 

Totaal 0 
Wat valt op:  

• Geen enkel document ontvangen dat hier is ingedeeld.  

 

d. R4: Veiligheid 

Totaal 10 
Geheel of deels bruikbaar 9 
GRZ 3 
ELV 0 
Beiden 7 

 

Wat valt op: 

• Onderwerpen: voeding, medicatie, slikken, vallen, delier 
• Veel documenten zowel voor GRZ als ELV bruikbaar. Meestal niet als zodanig beschreven, maar 

wel voor beiden bruikbaar geacht door beoordelaars.  
• Veel documenten die goed bruikbaar lijken te zijn over: decubitus, vallen en medicatie. 
• Voeding kan veel beter uitgewerkt worden, matige kwaliteit en relatief weinig hierover. 

Opmerking beoordelaar: "Vraag is waar je dit soort documenten positioneert. Zou overstijgend 
kunnen zijn. Ik plaats het nu in onder veiligheid, maar er zou ook een domein 'overkoepelende 
modules' (bv: delier, cognitie etc.) nodig  kunnen zijn” 

 

e. R5: Gekwalificeerde professionals 

Totaal 12 
Deels bruikbaar 11 
GRZ 11 
ELV 0 
Beiden 1 

 

Wat valt op: 

• Input bestaat veelal uit zorgpaden waarin hier iets over wordt gezegd, meestal wel vrij summier.  
• Twee competentieprofielen vanuit opleidingen (kaderopleiding GRZ en 

beroepscompetentieprofiel GRZ). 
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f. R6: Faciliteren van kennisontwikkeling 

Totaal 16 
Geheel of deels bruikbaar 15 
GRZ 11 
ELV 0 
Beiden 5 

 

Wat valt op: 

• Het betreft onder andere de volgende documenten: Leidraad GRZ, Position paper GRZ, Prestatie 
indicatoren GRZ en een paar zorgpaden 
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4. Resultaten Domein K 
 

Van de in totaal 275 binnengekomen ‘Beschrijvingen van goede zorg’ zijn er 27 door de beoordelaars 
ingedeeld in domein K. Hieronder zie je hoeveel documenten specifiek voor GRZ of ELV waren en het 
overall eindoordeel dat door de beoordelaars gegeven is. Ook zie je de verdeling van deze 27 
documenten over de verschillende modules (NB: documenten kunnen in meerdere modules zijn 
ingedeeld; som>27)  

 

 

 

Hieronder worden de resultaten per module samengevat en worden punten die opvallen kort 
besproken. 

 

a. K1: TOEGANKELIJKE ZORG OP DE JUISTE PLEK 

Totaal 10 
Geheel of deels bruikbaar 9 
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Wat valt op: 

• Vaak betreft het een onderdeel van een zorgpad 
• Twee documenten gaan specifiek over observatiebedden; het betreft een beschrijving en 

evaluatie van regionale observatiebedden 
• Het landelijke ‘Afwegingsinstrument ELV’ is hier (ook) ingedeeld (Beoordeling: geheel bruikbaar) 

 

Opmerking beoordelaar: “Het betreft een rapport van een pilot met observatiebedden voor mensen 
voor wie onduidelijk is of ze voor GRZ in aanmerking komen. Mooi opgezet, moet nog wel vertaald 
worden naar een landelijk format.” 

 

b. K2: TRIAGE EN REGIONALE KETENAFSPRAKEN 

Totaal 21 
Geheel of deels bruikbaar 16 

 

Opmerking beoordelaar: “Triage-instrument Verenso is gedateerd en heeft dringend een update 
nodig” 

Wat valt op:  

• Vaak betreft het een onderdeel van een zorgpad 
• Het betreft ook een aantal procesbeschrijvingen over: Observatiebedden; Weekendopnames; 

Regionale triageafspraken 

 

Opmerking beoordelaar: “Elementen uit dit document zouden eventueel toegepast kunnen worden in 
een algemene blauwdruk over wat er in ketenafspraken vanuit de GRZ/ELV moet worden 
opgenomen. Maar in huidige vorm is het niet bruikbaar voor een landelijke standaard. " 
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5. Resultaten Domein G 
 

Van de in totaal 275 binnengekomen ‘Beschrijvingen van goede zorg’ zijn er 113 door de 
beoordelaars ingedeeld in domein G. Hieronder zie je de verdeling van deze 113 documenten over 
de verschillende modules en het overall eindoordeel dat door de beoordelaars gegeven is. 

 

 

 

Hieronder worden de resultaten per module samengevat en worden punten die opvallen kort 
besproken. 

a. G1: Zorgpaden en behandelprogramma’s per doelgroep 

 

Wat valt op: 

• Veel CVA behandelprogramma’s waarvan er drie als ‘Geheel bruikbaar’ beoordeeld zijn en goed 
als voorbeeld zouden kunnen dienen voor een landelijke CVA standaard. 
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• Ortho/electief, Parkinson en Cognitie: overall matige kwaliteit, geen één is als ‘Geheel bruikbaar’ 
beoordeeld. 

• Trauma, Hartfalen en Amputatie: van alle drie is in ieder geval één document als ‘Geheel 
bruikbaar’ beoordeeld en deze zouden goed als voorbeeld voor landelijke standaard kunnen 
dienen. 

• Landelijke standaard is al beschikbaar voor: COPD, COVID-19; Oncologie 

Opmerking beoordelaar: “Zorgpad amputatie als 'geheel bruikbaar’ beoordeeld, kan goed worden 
gebruikt als voorbeeld voor verder ontwikkelen landelijke standaard. Er mist nog wel het een en 
ander. Aansluiting landelijke richtlijn amputatie is ook nodig.” 

 

b. G2: Meetplan GRZ 

Totaal 22 
Geheel of deels bruikbaar 20 

 

Wat valt op:  

• Bijna allemaal aangevinkt als onderdeel van een zorgpad/behandelprogramma. Alléén het 
document van het UNC-ZH (‘Handleiding Meetplan GRZ’) gaat echt specifiek over meetplan GRZ. 

 

c. G3: Uitdagend revalidatieklimaat GRZ 

Totaal 2 
 

Opmerking beoordelaar: “Het betreft een wetenschappelijk artikel, dat als basis voor de inhoud van 
een landelijke standaard kan dienen. Het andere document kan mogelijk als blauwdruk dienen, mits 
een landelijke standaard op dit onderwerp gewenst is”. 

d. G4: Gespecialiseerde professionals 

Totaal 1 
 

Wat valt op: 

• Het betreft een zorgpad met hierin een korte paragraaf over dit onderwerp. Er zijn geen 
documenten binnengekomen die hier specifiek over gaan.  
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6. Resultaten Domein E 
 

Van de in totaal 275 binnengekomen ‘Beschrijvingen van goede zorg’ zijn er 13 door de beoordelaars 
ingedeeld in domein E. Hieronder zie je de verdeling van deze 13 documenten over de verschillende 
modules en het overall eindoordeel dat door de beoordelaars gegeven is. 

 

 

Hieronder worden de resultaten per module samengevat en worden punten die opvallen kort 
besproken. 

 

a. E1: zorgpaden en behandelprogramma’s per doelgroep 

Totaal 13 
Geheel of deels bruikbaar 8 

 

Wat valt op 

• Van de 8 bruikbare documenten betreffen er 4 daadwerkelijk een zorgpad ELV 

 

Opmerking beoordelaar: “Dit document betreft een beschrijving van het primaire proces ELV en 
zorgpad ELV. Kan dit een basis zijn vanuit waar verder gewerkt kan worden?” 

 

b. E2: Meetplan ELV 

Totaal 0 
 

Wat valt op:  

• Geen enkel document ontvangen dat hier is ingedeeld.  



17 
 

 

c. E3: Herstelklimaat ELV 

Totaal 0 
 

Wat valt op:  

• Geen enkel document ontvangen dat hier is ingedeeld.  

 

7. Resultaten Domein T 
 

Van de in totaal 275 binnengekomen ‘Beschrijvingen van goede zorg’ zijn er 8 door de beoordelaars 
ingedeeld in domein T. Alle 8 documenten waren specifiek voor de GRZ ontwikkeld. Hieronder zie je 
het overall eindoordeel dat door de beoordelaars gegeven is. 

 

Wat valt op: 

• Uiteindelijk betreft het maar 2 documenten die specifiek over dit onderwerp gaan 
• Weinig input, ook niet op ambulante GRZ en/of GRZ thuis.  

Opmerking beoordelaar: “Dit document beschrijft mooi hoe transmurale zorg (of misschien 
ambulante nazorg) ingezet kan worden en waarom dat effectief is”. 

 

 

  

1

7

Eindoordeel Thuis Tenzij

Geheel bruikbaar Deels bruikbaar Niet bruikbaar
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B. Concept model overkoepelende kwaliteitsstandaard 
 

DOMEIN RANDVOORWAARDEN 
R1. VISIE OP REVALIDATIE EN HERSTEL 

R2. CLIENT CENTRAAL, SHARED DESICION MAKING, REGIE OP BHP, BETROKKEN SYSTEEM 
R3. INTERDISCIPLAIR WERKEN 

R4. VEILIGHEID 
R5. GEKWALIFICEERDE PROFESSIONALS 

R6. FACILITEREN VAN KENNISONTWIKKELING, LEREN EN VERBETEREN VAN KWALITEIT 
 
 

DOMEIN KETEN 
K1. TOEGANKELIJKE ZORG OP DE JUISTE PLEK 
K2. TRIAGE EN REGIONALE KETENAFSPRAKEN 

 
 
 

DOMEIN GRZ   DOMEIN ELV 
G1. Zorgpaden en behandelprogramma’s per doelgroep 

• CVA; Ortho/Electief; Trauma; Amputatie 
• Overig : COPD, Cardio, Oncologie, Parkinson, Cognitie 

 
G2. Meetplan GRZ 

G3. Uitdagend Revalidatieklimaat GRZ 
G4. Gespecialiseerde GRZ professionals 

 
DOMEIN THUIS TENZIJ 

T1. Ambulante GRZ, GRZ thuis, 

E1. Zorgpaden en behandelprogramma’s: 
• Zorgpad ELV-HC 
• Zorgpad ELV-LC 

 
E2. Meetplan ELV 

  E3. Herstelklimaat ELV 
 
 

 
ELV in (nabijheid van) eigen woonomgeving 

 
 

                  

randvoorwaarden 
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Toelichting op overkoepelende domeinen en modules 

Module R1. VISIE OP REVALIDATIE EN HERSTEL 
In deze module van de overkoepelende standaard staat beschreven dat iedere GRZ/ELV 
aanbieder werkt vanuit een expliciete visie op revalidatie- en herstelzorg en wat er in deze 
visie beschreven zou moeten worden. Bijvoorbeeld: 1) In de visie wordt beschreven welke 
toegevoegde waarde de aanbieder heeft voor de client. 2) Op basis van deze visie maakt de 
aanbieder keuzes in doelgroepen, expertise en functie in de regio. 3) In de visie wordt 
gestuurd op kernwaarden, leiderschap, goed bestuur en doelmatigheid. 4) Kwantitatieve 
norm op minimum aantal plaatsen/trajecten per doelgroep.  

 
R2. CLIENT CENTRAAL, SHARED DESICION MAKING, REGIE OP BHP, BETROKKEN SYSTEEM 

Deze module staat beschreven hoe vorm kan/moet worden gegeven aan het centraal stellen 
van de client en zijn systeem en op welke wijze shared decision making in praktijk kan/moet 
worden gebracht. Tedenken valt aan: behandeldoelen, behandeling en voorlopige 
ontslagdatum samen met client en systeem opstellen; Informatievoorziening voor client en 
systeem over proces van revalidatie- en herstelzorg (Waar moet deze informatie aan 
voldoen?); Het systematische verzamelen en evalueren van ervaringen cliënten en hun 
systeem; Het betrekken van de client en zijn systeem bij revalidatie- en herstelzorg. 
 

R3. INTERDISCIPLAIR WERKEN 
Wat is interdisciplinair werken in de geriatrische revalidatie- en herstelzorg en waar moet dit 
aan voldoen? Hoe kan de aanbieder hier vorm aan geven? Te denken valt aan: handreiking 
interdisciplinair behandelplan en multidisciplinair overleg.  

 
R4. VEILIGHEID 

In deze module staat beschreven waar veiligheid in de geriatrische revalidatie- en 
herstelzorg over gaat en waar de aanbieder aan moet voldoen. Te denken valt aan: 
richtlijnen over medicatieveiligheid, decubituspreventie, ondervoeding, preventie 
complicaties (wondinfecties, valincidenten en (her)opnames ziekenhuis), gemotiveerd 
gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen (denk aan CVA, delier). 

 
R5. GEKWALIFICEERDE PROFESSIONALS 

In deze module wordt omschreven wat basis (para-)(medische) zorg in de geriatrische 
revalidatie- en herstelzorg is en waar deze aan moet voldoen. Te denken valt aan: specifieke 
expertise van zorgverleners en professionals voor revalidatie en herstelgerichte zorg. 

 
R6. FACILITEREN VAN KENNISONTWIKKELING, LEREN EN VERBETEREN VAN KWALITEIT 

In deze module staat omschreven hoe kennisontwikkeling, leren en verbeteren van kwaliteit 
kan/moet worden vorm gegeven. Te denken valt aan: actieve deelname aan lerend 
wetenschappelijk netwerk, vijfjaarlijkse (multidisciplinaire) kwaliteitsvisitaties, meten van 
patiënt-uitkomsten, multidisciplinair regionaal jaarverslag. 

 

K1. TOEGANKELIJKE ZORG OP DE JUISTE PLEK 
In deze module staat beschreven wat tijdigheid (denk aan: wachttijden) en toegankelijkheid 
betekent en waar deze aan moet voldoen voor de GRZ en ELV.  

 
K2. TRIAGE EN REGIONALE KETENAFSPRAKEN 

In deze module staat beschreven hoe triage voor GRZ en ELV georganiseerd kan/moet zijn 
en waar deze aan moet voldoen. Denk bijvoorbeeld aan: regionale triageafspraken (inhoud 
en proces), regionaal ELV loket, zorgpad-afspraken in de keten over inhoud en proces; 
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ketenafspraken met verwijzende partijen of partijen met aanvullende expertise zoals 
medisch specialistische revalidatie, regionale ketenzorg per doelgroep. 

 

G1. ZORGPADEN EN BEHANDELPROGRAMMA’S PER DOELGROEP 
Deze module bestaat uit standaard Zorgpaden en/of Behandelprogramma’s en/of 
behandelkaders voor meest voorkomende doelgroepen in de GRZ.  
 

G2. MEETPLAN GRZ 
In deze module staat de visie en strategie op het meetplan GRZ beschreven en worden 
tevens generieke en doelgroep specifieke vragenlijsten en meetinstrumenten voor de GRZ 
benoemd en toegelicht.  

  
G3. UITDAGEND REVALIDATIEKLIMAAT GRZ 

In deze module staat beschreven wat een uitdagend revalidatieklimaat is en waar deze uit 
bestaat. Hoe kunnen/moeten organisaties dit vormgeven, waar moet het revalidatieklimaat 
van een GRZ aanbieder (minimaal) aan voldoen? 

   
G4. GESPECIALISEERDE GRZ PROFESSIONALS 

In deze module staat beschreven welke gespecialiseerde (para-)(medische) zorg en expertise 
van zorgverleners/professionals nodig is voor het kunnen bieden van geriatrische revalidatie. 
Bijvoorbeeld: de aanbieder beschikt over een SO die gespecialiseerd is in GRZ; specifieke 
expertise van behandelteam op GRZ ; professionals beschikken over voldoende 
competenties en kennis m.b.t. GR in het algemeen en specifieke doelgroepen in het 
bijzonder; omschreven opleidingsklimaat gericht op specialisatie van professionals in de 
GRZ.  

 

E1. ZORGPADEN EN BEHANDELPROGRAMMA’S PER DOELGROEP 
Landelijke standaard van uitgewerkte Zorgpaden en/of Behandelprogramma’s en/of 
Behandelkaders voor ELV-HC en ELV-LC 

 
E2. MEETPLAN ELV 

Landelijke standaard meetplan ELV: Hierin wordt beschreven en onderbouwd welke 
meetinstrumenten gebruikt kunnen/moeten worden. Te denken valt aan een basis-set en 
een optionele set, ook ter ondersteuning van aanbieders om keuzes te kunnen maken hierin.  
 

 
E3. HERSTELKLIMAAT ELV 

Landelijke standaard waarin staat beschreven wat herstelklimaat ELV is en waar deze 
(minimaal) aan moet voldoen.  

 

T1. THUIS TENZIJ; AMBULANTE GRZ, GRZ THUIS. ELV IN (NABIJHEID VAN) EIGEN WOONOMGEVING. 
In deze module staat beschreven wat er van de aanbieder verwacht mag worden op het 
gebied van ambulante GRZ en ELV in (nabijheid van) eigen woonomgeving. Denk 
bijvoorbeeld aan: Visie op ambulante GRZ en ELV in (nabijheid van) eigen woonomgeving; 
Regionale samenwerking; Zorgpaden en/of Behandelprogramma’s/behandelkaders voor 
meest voorkomende doelgroepen in de ambulante GRZ/GRZ thuis (of als onderdeel van 
klinische zorg- en behandelpaden?).  



II  
Resultaten Fase 2
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A. Opzet digitale bijeenkomsten 

1. Uitwerking digitale bijeenkomst Beter Thuis UKON; dd 14-09-2020 
 

Introductievragen: In werk werkveld bent u werkzaam, welke functie heeft u? 

 

 

Vraag: Vind je dat er een overkoepelende kwaliteitstandaard voor GRZ & ELV moet komen? 
(antwoord opties: ja/nee/neutraal) 

 

 

        Waarom 1x neutraal gescoord? 

*Kwaliteitskader verpleeghuiszorg 
biedt ook al een goede standaard, 
weliswaar niet helemaal van 
toepassing op GRZ/ELV.   
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Het gehanteerde model wordt kort besproken en toegelicht. Het model wordt gepresenteerd als 
hulpmiddel voor het ontwikkelen van een overkoepelende kwaliteitsstandaard GRZ/ELV.  

Vraag: Biedt dit model, met de 5 domeinen, een goede basis voor een overkoepelende 
kwaliteitsstandaard? (oneens-eens op schaal 1-5) 

 

 

Gemiddelde score model: 3.6  

Met name veel 3 gescoord (4x) 

 

Waarom helemaal eens (score 5):  

-Het is een bruikbare passende basis 
waarmee we verder kunnen 

Waarom neutraal (score 3): 

-Praten over kwaliteit zonder 
financieel kader is altijd lastig, m.n. 
ook bij ELV (nu dagtarief) 

 

Vervolgens vindt er een inhoudelijk gesprek plaats over de domeinen en modules van het model. Dit 
gesprek gaat over de 1)Inhoud van de modules: zijn de modules compleet? Missen er modules? Zijn 
het er teveel, m.a.w., is het te gedetailleerd en kunnen modules worden samengevoegd? 2) indeling 
modules: Zijn de modules goed ingedeeld? Kunnen sommige modules worden samengevoegd tot 
overkoepelde modules voor GRZ en ELV of andersom? 

 

De belangrijkste uitkomsten van dit gesprek: 

-ELV en GRZ lopen in de praktijk vaak erg door elkaar heen. Dus bij voorkeur niet teveel aparte 
modules binnen de overkoepelende standaard ontwikkelen, bv t.a.v. het meetplan: een generiek 
meetplan op overstijgend niveau (GRZ en ELV) is wenselijk. 

-Anderzijds: een meetplan vanuit landelijke professionele standaarden is wellicht ook voldoende, 
apart voor de GRZ en/of ELV ontwikkelen hoeft dan niet.  

Tevens word benoemd:  

-Angst voor enerzijds kwaliteitseisen zonder anderzijds ook extra financiële middelen. 

-Term GRZ versus GR 

 

Er wordt een samenvatting van de overall resultaten van de landelijke uitvraag beschrijvingen van 
goede zorg GRZ/ELV en de kwaliteitsbeoordeling gegeven. Daarna volgt een samenvatting van de 
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resultaten binnen het domein ‘Randvoorwaarden’. Deze laatste resultaten zijn vooraf gedeeld met 
de mensen die deelnamen aan deze sessie. 

 

Gesprek: verdieping op Domein R. Dit gesprek vindt plaats aan de hand van een aantal vragen die 
vooraf zijn opgesteld en toegestuurd:  

 

• Voor dit domein zien wij deze modules die relevant zijn om standaarden voor te ontwikkelen. Is 
dit naar jullie idee volledig of zien jullie nog andere relevante onderdelen/ hebben jullie nog 
andere behoeften? 

• Zijn jullie zelf bezig met het ontwikkelen van standaarden, zo ja op welk gebied?  
• Kijkend naar dit domein, waar loop je nu in de praktijk tegenaan dat er geen standaard voor is? 

Waar ervaren jullie nu knelpunten? 
• Zijn er in de praktijk bepaalde onderwerpen waar regelmatig een verschil van mening over is 

over de aanpak/ of wat kwaliteit is? Of waar je grote verschillen ziet tussen instellingen?  
 

De belangrijkste uitkomsten van het gesprek:  

-Een module betreffende ‘Visie op GRZ/ELV’ wordt als wenselijk benoemd. Hierin zou moeten staan 
dat iedere aanbieder van GRZ/ELV een visie dient te ontwikkelen waarin omschreven staat welke 
toegevoegde waarde de aanbieder heeft voor de client. Op basis van deze visie maakt de aanbieder 
keuzes in doelgroepen, expertise en functie in de regio.  
-De modules R2, R3, R4 kunnen worden samengevoegd aangezien ze inhoudelijk sterk op elkaar 
lijken en/of in elkaars verlengde liggen. 

-Er wordt veel gediscussieerd over de vraag of een aparte module ‘Veiligheid’ wenselijk is. 
Voorbeelden uit de MSR worden benoemd. In de MSR is men ook gestart met veiligheid apart te 
benoemen en te meten, maar dit leverde geen kwaliteitsverbetering op, aangezien veel 
onderwerpen, zoals decubitus, eigenlijk geen issue bleken te zijn in de MSR. Uiteindelijk is de 
consensus in dit gesprek dat voor het onderwerp veiligheid geen aparte module wenselijk is. 
Veiligheid wordt beschouwd als basiszorg en is daarmee niet specifiek voor GRZ/ELV. Wel kan het 
zinvol zijn om bepaalde onderwerpen, zoals bijvoorbeeld voeding en vallen, specifiek onderdeel te 
laten zijn van zorgpaden/behandelprogramma’s. Dat zou ook in de vorm van generieke modules (als 
voorbeeld wordt genoemd: voeding) kunnen. Wel is het belangrijk om hierin een keuze te maken 
(generiek of specifiek voor bepaalde doelgroepen/zorgpaden).  

-Er wordt nog een duidelijke behoefte benoemd: Stel een landelijke gestandaardiseerde set van 
uitkomstmaten voor GRZ/ELV vast. Nu zijn er veel verschillen in wat wel/niet gemeten wordt. Ook in 
gesprek met verzekeraars (de ene verzekeraar wil dit, de andere dat). Dat wordt als niet bijdragend 
aan de kwaliteit van de GRZ/ELV ervaren, het geeft onduidelijkheid, extra werk en is daardoor vaak 
frustrerend. Als voorbeelden voor zo’n landelijke set uitkomstmaten worden genoemd: 
ontslagpercentage, delta-BI/USER, opnameduur etc.  

 

Het domein Randvoorwaarden wordt afgesloten. Het gesprek gaat vanaf nu weer over het geheel. 
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Vraag: Wat is voor jou de toegevoegde waarde van een landelijke overkoepelende standaard?  

 

 

 

Thema: wat is kwaliteit? 

Gesprek: Waar moet een overkoepelende standaard aan voldoen? We willen een landelijke 
standaard, maar waar hebben we het dan over? Wat bedoelen we dan?  

• Hoe generiek of specifiek moet het zijn? 
• Tot welk detailniveau? 

Als voorbeeld wordt nu het landelijke behandeladvies post-COVID-19 revalidatie van Verenso 
besproken. Bij de uitvraag hebben we veel zorgpaden/behandelprogramma’s voor deze specifieke 
doelgroep ontvangen (n=9). Wat daarbij opviel is dat deze allemaal duidelijk gebaseerd waren op dit 
landelijke document, maar dat iedere organisatie hier wel zijn eigen vertaling naar de praktijk aan 
had gegeven. Er wordt gesproken over de vraag of dit is wat men wil, of dit een mooi voorbeeld is 
van hoe een landelijke standaard de praktijk kan helpen en daarmee kan bijdragen aan de kwaliteit?  

 

De belangrijkste uitkomsten van het gesprek:  

-De vraag wordt gesteld of dit wel een goed voorbeeld is, want het was een bijzondere situatie 
waarbij nog niemand veel kennis had. Het is de vraag of dit voor bijvoorbeeld een landelijk CVA 
zorgpad/behandeladvies ook haalbaar is. Er vindt een uitgebreide discussie plaats over dat laatste 
punt. Is een landelijke standaard/behandelkader (per doelgroep) wel haalbaar? Wie gaat dit doen en 
betalen? Consensus verkrijgen zal niet eenvoudig zijn. Voegt het wat toe? Hoe wordt het up-to-date 
gehouden? Welk platform? Hoe hou je landelijke behandeladviezen/kaders per doelgroep actueel? 
Aan de andere kant wordt juist ook de efficiëntie hiervan benoemd. Nu doen we het allemaal zelf, 
nu vindt iedereen het wiel zelf uit.  Een landelijke standaard is dus juist veel efficiënter. Nu doet 
iedereen dit zelf. Op dit punt wordt geen consensus bereikt. 

-Ook wordt benoemd dat landelijke behandeladviezen/kaders (per doelgroep) mogelijk wel 
passend/zinvol kunnen zijn, en dat hier ook behoefte aan is (deel van de groep, geen consensus). De 
verwachting is dat het zal leiden tot minder praktijkvariatie. Dit kader overstijgt dan wel de 
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monodisciplinaire richtlijnen. Dit lijkt wel zinvol te zijn want het gaat juist om een multidisciplinaire 
behandeling (deel van de groep, geen consensus). 

-Er vindt een discussie plaats over een alternatieve indeling in doelgroepen:  niet per 
doelgroep/aandoening, maar: laag complex, hoog complex, GRZ-CVA, GRZ-overig, palliatief, 
observatie. Eventueel in matrix-vorm. Waarbij dan bij voorkeur geen onderscheid meer gemaakt 
wordt tussen GRZ en ELV. En ook patiënten met een ZZP9b indicatie zouden hierin moeten worden 
opgenomen. Want ook daarbij gaat het om revalidatie/herstelzorg. In de praktijk wordt er nu veel 
willekeur gezien. Op sommige plekken komen deze ptn direct op een WLZ afdeling terecht en krijgen 
ze dus geen revalidatiebehandeling en klimaat aangeboden. Op andere plekken in het land vindt 
opname plaats op de GRZ. Men wil af van deze willekeur. Hierover is vrij snel consensus. Landelijke 
standaarden (bv zorgpaden) moeten dus ook niet alleen voor de GRZ gemaakt worden, maar ook 
voor ELV en ZZP9b gaan gelden. Laat de structuur van de financiering niet bepalend zijn, maar de 
behoefte van de patiënt. De financiering moet los staan van de standaard. Het gaat om de 
kenmerken van de doelgroepen.  

Prioritering 

In de volgende fase van de sessie worden de prioriteiten bepaald. Welke modules hebben een hoge 
urgentie? En welke modules zijn relatief makkelijk te realiseren? Hierbij worden de modules gesplitst 
in 1) overkoepelende domeinen/modules en 2) specifieke domeinen/modules. 

Uitkomsten overkoepelende domeinen/modules 

 

• Kleine groep (n=5) 
• Veiligheid minst urgent: komt overeen met discussie, was dus te verwachten 
• Hoog urgent en complex: gekwalificeerde professionals (spreiding ook aanzienlijk). Waarom 

complex: beschikbaarheid GZ psychologen is erg beperkt.  
• Vanuit kwaliteitskader verpleeghuiszorg al een behoorlijke basis voor deze onderwerpen.  
• Geen laaghangend fruit 
 

Uitkomsten specifieke domeinen/modules 
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• Kleine groep (n=4) 
• ELC-HC/LC zorgpad: hoge urgentie (veel overeenstemming) 
• Zorgpad trauma: relatief makkelijk, meningen over urgentie laat een grote spreiding zien. 

Zorgpad amputatie: idem dito 
• CVA zorgpad komt er niet duidelijk uit als laaghangend fruit (wel veel en goede input bij 

uitvraag) 
 

 

2. Uitwerking digitale bijeenkomst Beter Thuis UNC-ZH; dd 24-09-2020 
 

Introductievragen: In werk werkveld bent u werkzaam, welke functie heeft u? 
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Er wordt en korte toelichting gegeven op kwaliteitsstandaarden, richtlijnen, zorgstandaarden en 
behandelkaders en hun onderlinge relatie.  

Vraag: Vind je dat er een overkoepelende kwaliteitstandaard voor GRZ & ELV moet komen? 
(antwoord opties: ja/nee/neutraal) 

 

 

 

          Waarom JA?  
         -Tegengaan te grote  

praktijkvariatie 

 

 

 

 

Vraag: Waar ervaar je nu in de praktijk knelpunten in de GRZ/ ELV door het ontbreken van een 
standaard?  
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Gesprek over knelpunten: 

-Veel verschillen in de praktijk, in de gehele keten, bv ook in het triageproces. Een gezamenlijke doel, 
stip op de horizon, wordt nu gemist.  

-Cliënten weten nu niet goed wat ze kunnen verwachten. Een kwaliteitsstandaard kan daarbij 
helpen.  

-ELV wordt heel divers gebruikt in de praktijk. Ook hier een zeer grote praktijkvariatie.  

-Grote overlap tussen GRZ en ELV-HC. Een overkoepelende standaard voor het continuüm van 
kortdurende zorg is wenselijk. Over dit continuüm wordt veel gesproken en is de groep het eens. Er 
zijn vraagtekens of ELV-LC hier ook bij hoort, ook omdat dit vaak anders georganiseerd is. Aan de 
andere kant weten we hier eigenlijk nog zeer weinig van. We weten niet wie die patiënten zijn die 
voor ELV-LC krijgen, we hebben geen zicht op hoe die zorg nu wordt ingeregeld. Wat zijn de criteria 
voor ELV-LC/HC?  

 

Het gehanteerde model wordt kort besproken en toegelicht. Het model wordt gepresenteerd als 
hulpmiddel voor het ontwikkelen van een overkoepelende kwaliteitsstandaard GRZ/ELV.  
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Vraag: Biedt dit model, met de 5 domeinen, een goede basis voor een overkoepelende 
kwaliteitsstandaard? (oneens-eens op schaal 1-5) 

 

 

Gemiddelde score model: 3.9  

Met name veel 4 gescoord (5x) 

 

Waarom oneens (score 2): 

-Beter om te starten met een model 
hoe je het zou willen en niet met 
hoe het nu is. 

-Scheiding ELV/GRZ niet wenselijk 

Waarom helemaal eens (score 5):  

-Model maakt dit alles juist 
inzichtelijk.  

-Model is juist een goede basis, je 
moet ergens beginnen met iets dat 
herkenbaar is. 

 

 

Vervolgens vindt er een inhoudelijk gesprek plaats over de domeinen en modules van het model. Dit 
gesprek gaat over de 1)Inhoud van de modules: zijn de modules compleet? Missen er modules? Zijn 
het er teveel, m.a.w., is het te gedetailleerd en kunnen modules worden samengevoegd? 2) indeling 
modules: Zijn de modules goed ingedeeld? Kunnen sommige modules worden samengevoegd tot 
overkoepelde modules voor GRZ en ELV of andersom? 

 

De belangrijkste uitkomsten van dit gesprek: 

-Hulpvraag van client moet centraal staan, uitgaan van behoefte van client. Dat gaat ons verder 
helpen. Het blijft wel de vraag hoe ELV-LC hierin te plaatsen. Maar ook hier geldt: we weten er 
feitelijk nog te weinig van.  Er wordt gesteld dat ELV-LC eigenlijk verder van ELV-HC afstaat dan ELV-
HC van GRZ vandaan zit. Wel gaat het allemaal over tijdelijke herstelzorg/revalidatie gericht op zo 
lang mogelijk thuis. Daar zit de overeenkomst. Het is een continuüm. Vanuit die invalshoek is het 
goed om juist een overkoepelende standaard te ontwikkelen. Je zou kenmerken van groepen binnen 
deze gehele groep kunnen benoemen. Hiervoor is wel eerst meer kennis nodig, over de kenmerken 
van de doelgroepen, met name over ELV.  
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Er wordt een samenvatting van de overall resultaten van de landelijke uitvraag beschrijvingen van 
goede zorg GRZ/ELV en de kwaliteitsbeoordeling gegeven.  

 

Hierna gaat de groep uiteen in drie aparte subsessies in zogenaamde ‘break-out rooms’. De indeling 
in de subsessies is gemaakt op basis van het model. In deze digitale bijeenkomst worden de 
volgende domeinen besproken: Domein G (GRZ); domein T (Thuis Tenzij) en domein E (ELV). 

  

 

 

Nadat de groepen uiten zijn gegaan volgt eerst een korte samenvatting van de resultaten binnen het 
betreffende domein. Deze laatste resultaten zijn vooraf ook gedeeld met de mensen die deelnamen 
aan deze subsessie. 

 

 

 

Gesprek: verdieping op Domein T.  

Dit gesprek vond plaats aan de hand van een aantal vragen die vooraf zijn opgesteld op basis van de 
input van de kwaliteitsbeoordelingen uit fase 1 (uitvraag beschrijvingen van goede zorg GRZ/ELV):  

1. Is een landelijke standaard ambulante GRZ gewenst, of beter als onderdeel van GRZ 
zorgpaden?  

2. Idem tav ELV in nabijheid eigen woonomgeving?  
3. Ontbreekt er nog een module? 
 

De belangrijkste uitkomsten van het gesprek:  

Ervaren knelpunten: 

-Ambulante GRZ komt maar moeizaam op gang. Het is in de praktijk vaak ook ‘lastig’ te organiseren 
en moeilijk om een goede financiële vergoeding hiervoor te krijgen. Dit wordt nu vaak opgelost door 
toch maar het klinische deel te verlengen, terwijl men wel ziet dat eerder ontslag naar huis met 
voortzetting middels ambulant traject wel kan.  

-Reistijd is een issue, logistiek hierdoor vaak lastig. Reiskosten zijn ook niet gedekt (kosten voor 
behandelaren en patiënten). Hier moet een oplossing voor komen. 
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-Wisselend aanbod is ook een factor. Bij leegstand ga je minder snel ontslaan naar huis. Hoe zorg je 
voor voldoende flexibiliteit? 

-Kan poliklinische revalidatie ook vanuit de eerste lijn? Maar wie voert dan de regie? Huisarts gaat 
dit niet oppakken. Waarom kan poliklinische GRZ niet ook bestaan uit alleen FT en SO? 

 

Waar ligt de behoefte:  

-Beschrijving poliklinische GRZ/GRZ thuis in landelijke standaard is nodig. Hierover is snel consensus 
in dit gesprek. Hierin ook opnemen: de verbinding met de eerste lijn maar ook juist de verschillen 
beschrijven. Dit gaat ook helpen in de verdere ontwikkeling. Het gaat ook helpen in het 
verwachtingsmanagement van cliënten. Uitgangspunten beschrijven: deel revalidatie is klinisch, deel 
is in principe altijd poliklinisch. Dit moet de standaard worden. Je kan het ook beter poliklinische GRZ 
noemen (ipv ambulante GRZ), dat is veel herkenbaarder. Ook voor cliënten. Tevens in standaard: 
welke nazorg is geïndiceerd? Waar hebben cliënten dan recht op? 

Voorbeeld: I.p.v. VOD: start revalidatie thuis. NH is NIET het einddoel van de revalidatie.  

Ontslagvoorwaarden opnemen in landelijke standaard? Hier is geen consensus over, want dat is best 
lastig uitvoerbaar en mogelijk te gedetailleerd (haalbaarheid?, want dit zal bv verschillen per 
doelgroep).  

-Model MSR wordt als goed voorbeeld genoemd: daar is ook altijd een poliklinische fase in de 
revalidatie. De ene keer meer klinisch, de andere keer meer poliklinisch. Ook de SO moet patiënten 
die poliklinisch revalideren kunnen zien, net als de revalidatiearts. Ook dit moet worden opgenomen 
in een landelijke standaard.  

-Bij ouderen praten we over: ‘Wat hebben ze minimaal nodig om naar huis te gaan?’. We praten te 
weinig over doelen op participatie niveau. In die zin gaat de revalidatie verder dan ontslag naar huis. 
Dit punt zou je ook moeten opnemen in een kwaliteitsstandaard.  

-Klinische trajecten kunnen zeker korter. It is ook noodzakelijk, vanwege toename aantal ouderen en 
geen verdere uitbreiding aantal GRZ bedden.  

Keten ook goed neerzetten, ook dit moet onderdeel van de standaard worden. Het is een 
continuüm.   

 

Conclusie en antwoorden op hoofdvragen domein T: 

 

1. Ja, een landelijke standaard waarin alle revalidatie en herstelzorg tussen klinische GRZ/ELV 
en thuis in, als een continuüm, wordt beschreven is zeker gewenst. 
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Gesprek: verdieping op Domein E.  

Dit gesprek vond plaats aan de hand van een aantal vragen die vooraf zijn opgesteld op basis van de 
input van de kwaliteitsbeoordelingen uit fase 1 (uitvraag beschrijvingen van goede zorg GRZ/ELV):  

1. Is een landelijk zorgpad/behandelprogramma of behandelkader-ELV (eventueel per ELV 
doelgroep; ELV-LC en ELV-HC) wenselijk? 

2. Is een landelijk standaard voor het meetplan en herstelklimaat wenselijk?  Moet het voor 
GRZ en ELV gelijk zijn of verschillend? 

3. Ontbreekt er nog een module? 
 

De belangrijkste uitkomsten van het gesprek:  

Ervaren knelpunten 

-Grote praktijkvariatie binnen ELV. ELV wordt vaak oneigenlijk gebruikt. Hierdoor is er een behoefte 
aan een landelijke standaard voor een zorgpad/behandelprogramma.  

-Een van de organisaties is bezig met het ontwikkelen van een zorgpad ELV voor verschillende 
locaties, aangezien er daar nu grote praktijkverschillen zijn (ELV op de GRZ afdeling van deze 
organisaties ziet er in de praktijk totaal anders uit dan ELV op een WLZ afdeling).  

-Juist de kwetsbare groep, waarvoor GRZ eigenlijk wel bedoeld is, komt nu vaak in de ELV terecht 
omdat men bang is voor een te lange ligduur. Dat is toch nooit de bedoeling geweest van dat 
onderscheid.  

-Klinimetrie wordt nog te weinig gebruikt in het gesprek met de patiënt. 

-Kenmerken van deze doelgroep en inclusiecriteria moeten eerst bekend zijn voordat je een landelijk 
zorgpad kunt maken. Dit moet dus eerst onderzocht worden want we weten er nu te weinig van.  

 

Waar ligt de behoefte? 

-Zelfde benadering GRZ en ELV-HC zou kunnen leiden tot vlotter herstel en ontslag naar huis van die 
laatste groep, en dus tot ligduurverkorting. Inzet behandeluren is dan wel wat meer, maar ligduur is 
juist korter. 

-Mbt meetplan: je past die klinimetrie toe die nodig is. Dat is voor GRZ niet anders dan voor ELV. In 
die zin kan het dus overkoepelend. Klinimetrie hoort thuis in de zorgpaden. Klinimetrie voegt ook 
veel toe, het levert veel info op waardoor je ook sneller to-the-point komt in een herstelklimaat 
(COPM wordt hierbij als voorbeeld genoemd).  

-Triage kan je eigenlijk pas goed doen nadat je iemand in kaart hebt gebracht, dus bijvoorbeeld na 
een paar dagen opname.  Bovendien gebeurt triage nu veelal op papier en dan kan essentiële 
informatie toch gemist worden of verloren gaan. De mogelijkheid tot her-triage is van groot belang.  

-Landelijk meetplan gaat ons juist ook helpen om een duidelijker beeld te kunnen krijgen van de 
kenmerken de groepen binnen ELV.  

-Herstelklimaat is ook voor ELV van belang, ook dat is niet anders dan bij GRZ 
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Conclusie en antwoorden op hoofdvragen domein E: 

1. Ja, dit is zeker wenselijk 
2. Een landelijk standaard voor het meetplan is wenselijk. Dit kan het beste overkoepelend 

voor GRZ en ELV. Over een landelijke standaard voor revalidatie- en herstelklimaat is geen 
uitspraak gedaan, wel wordt herstelklimaat van belang geacht, ook bij ELV.  

3. Er is geen ontbrekende module genoemd. De modules lijken de lading voldoende te dekken.  

 

 

 

Gesprek: verdieping op Domein G.  

Dit gesprek vond plaats aan de hand van een aantal vragen die vooraf zijn opgesteld op basis van de 
input van de kwaliteitsbeoordelingen uit fase 1 (uitvraag beschrijvingen van goede zorg GRZ/ELV):  

1. Is een landelijk Zorgpad/Behandelprogramma of Behandelkader per (hoofd)diagnose 
wenselijk? Zo ja, voor welke diagnosegroepen is dit zo? 

2. Is voor het Meetplan GRZ een aparte landelijke standaard wenselijk? Of beter als onderdeel 
van specifieke zorgpaden? En indien een aparte standaard gewenst is, hierin dan ook 
meetplan ELV opnemen? 

3. Is een aparte landelijke standaard revalidatieklimaat gewenst? Of moet dit onderdeel van de 
overkoepelende visie zijn? Is er een verschil met het ELV herstelklimaat? 

4. Ontbreekt er nog een module? 
 

De belangrijkste uitkomsten van het gesprek:  

Ervaren knelpunten 

-Bij veel zorgpaden/behandelprogramma’s wordt de input van de wetenschap gemist. Dit wordt 
door de anderen ook herkend. In feite is er wel onderbouwing, maar deze wordt niet gebruikt in de 
praktijk. Dit leidt nu tot grote verschillen. Zorgpaden/behandelprogramma’s zijn nu bovendien vaak 
niet goed begrijpelijk en duidelijk, ook niet voor de client. Kortom, de kwaliteit schiet nu vaak tekort. 

-“Het is met de beste bedoelingen, maar eigenlijk doen we nu allemaal maar wat”.  

-Het kost zoveel tijd om als instelling al je zorgpaden te ontwikkelen, herschrijven en up-to-date te 
houden, dat is eigenlijk niet (goed) te doen.  

 

Waar ligt de behoefte? 

-Er wordt een duidelijke behoefte ervaren aan landelijke zorgpaden/behandelkaders voor de 
belangrijkste doelgroepen. Men vindt het eigenlijk raar dat het er al niet is. Wel moet er ruimte zijn 
om op individueel niveau te mogen afwijken van de standaard. Organisaties moeten enige 
speelruimte kunnen hebben hoe alles in te regelen.   

-Het meetplan  keten breed maken wordt geopperd als optie. Een aantal (relatief eenvoudige) 
meetinstrumenten kunnen prima als basis in de keten worden ingezet. Het meetplan moet 
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vervolgens worden geïntegreerd in de verschillende zorgpaden, want daar dragen ze bij aan de 
geboden behandeling. Meten is geen doel op zich.  

-Revalidatieklimaat is overkoepelend, bijvoorbeeld als onderdeel van de visie op revalidatie en 
herstelzorg en is eigenlijk meer een randvoorwaarde. Hiervoor is dus geen aparte standaard 
wenselijk. 

Conclusie en antwoorden op hoofdvragen domein G: 

1. Ja, dat is wenselijk. De diagnosegroepen waarvoor dit wenselijk is worden niet al zodanig 
benoemd.  

2. Is voor het Meetplan GRZ een aparte landelijke standaard wenselijk? Of beter als onderdeel 
van specifieke zorgpaden? En indien een aparte standaard gewenst is, hierin dan ook 
meetplan ELV opnemen? 

3. Ja, dat is wenselijk, in de keten, en dus ook voor ELV.  
4. Er is geen ontbrekende module genoemd. De modules lijken de lading voldoende te dekken.  

 

De subsessies in de break-out rooms worden weer afgesloten. Het gesprek gaat plenair verder en 
gaat weer over het geheel. 

 

Thema: wat is kwaliteit? 

Gesprek: Waar moet een overkoepelende standaard aan voldoen? We willen een landelijke 
standaard, maar waar hebben we het dan over? Wat bedoelen we dan?  

• Hoe generiek of specifiek moet het zijn? 
• Tot welk detailniveau? 

 

 

 

 

Als voorbeeld van een landelijke kwaliteitsstandaard wordt nu het ‘Behandeladvies post-COVID-19 
revalidatie’ van Verenso besproken. Bij de uitvraag hebben we veel 
zorgpaden/behandelprogramma’s voor deze specifieke doelgroep ontvangen (n=9). Wat daarbij 
opviel is dat deze allemaal duidelijk gebaseerd waren op dit landelijke document, maar dat iedere 
organisatie hier wel zijn eigen vertaling naar de praktijk aan had gegeven. Er wordt gesproken over 
de vraag of dit is wat men wil, of dit een mooi voorbeeld is van hoe een landelijke standaard de 
praktijk kan helpen en daarmee kan bijdragen aan de kwaliteit?  
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De belangrijkste uitkomsten van het gesprek:  

-Het is jammer dat iedereen nu veel tijd kwijt is met het maken van eigen zorgpaden. Andere 
medisch specialisten hebben landelijke behandeladviezen. Het is raar dat iedere instelling zijn eigen 
wiel uitvindt. Het zou prettig zijn om landelijke standaarden te hebben, bv per doelgroep. Als dit 
centraal beschikbaar is kan iedereen daar zelf zijn eigen vertaling naar de praktijk aan geven.  

-er zijn behandelkaders voor de GRZ. Deze moeten wel ge-update worden en mogen specifieker en 
verder uitgewerkt worden, bij voorkeur per (grote) doelgroepen.  

 

Prioritering 

In de volgende fase van de sessie worden de prioriteiten bepaald. Welke modules hebben een hoge 
urgentie? En welke modules zijn relatief makkelijk te realiseren? Hierbij worden de modules gesplitst 
in 1) overkoepelende domeinen/modules en 2) specifieke domeinen/modules. 

 

Uitkomsten overkoepelende domeinen/modules 

 

 
• Overall beeld: hoge urgentie en complex, weinig laag hangend fruit 
• Ambulante GRZ: hoge urgentie en complex 
• Triage en regionale ketenafspraken: hoge urgentie maar ook grote spreiding. Met name 

ketenafspraken van belang en bewezen effectief (bij CVA), maar nog weinig voor andere 
doelgroepen ontwikkeld.  
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Uitkomsten specifieke domeinen/modules 

 

 

• CVA: zeer grote spreiding, van zeer complex/urgent (veel variatie, zelfs nog binnen 1 instelling is 
het moeilijk om gestandaardiseerd te werken, maar dit gaat eigenlijk over implementatie), naar 
gemakkelijk/urgent (laag hangend fruit want er zijn al veel mooie voorbeelden) naar 
gemakkelijk/niet urgent.  
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3. Uitwerking digitale bijeenkomst Beter Thuis UNO; dd 30-09-2020 
 

Introductievragen: In werk werkveld bent u werkzaam, welke functie heeft u? 

 

 

 

Er wordt en korte toelichting gegeven op kwaliteitsstandaarden, richtlijnen, zorgstandaarden en 
behandelkaders en hun onderlinge relatie.  

 

Vraag: Vind je dat er een overkoepelende kwaliteitstandaard voor GRZ & ELV moet komen? 
(antwoord opties: ja/nee/neutraal) 

 

 

 

Waarom neutraal gestemd?  

-Overkoepelende standaard is 
alleen nodig als er overkoepelende 
knelpunten zijn. 

-Te weinig ruimte voor maatwerk?  

Waarom JA gestemd? 
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-Grote verschillen GRZ en ELV, ELV 
kan leren van GRZ 

-Veel gemeenschappelijke 
knelpunten tussen GRZ en ELV. 

 

Vraag: Waar ervaar je nu in de praktijk knelpunten in de GRZ/ ELV door het ontbreken van een 
standaard?  
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Gesprek over knelpunten: 

Grote praktijkvariatie, zelfs ook binnen grote organisaties.  

Wetenschap vindt onvoldoende de weg naar de praktijk. 

Nu erg inefficiënt proces. Iedereen vindt nu het wiel zelf uit. 

Verzekeraars stellen verschillende eisen in verschillende regio’s. 

Geen uniforme klinimetrie: moeilijk om uitkomsten te vergelijken. Snellere detectie effectieve 
interventies. Dus hier is veel winst te behalen als je naar overkoepelende standaarden gaat.  

 

Het gehanteerde model wordt kort besproken en toegelicht. Het model wordt gepresenteerd als 
hulpmiddel voor het ontwikkelen van een overkoepelende kwaliteitsstandaard GRZ/ELV.  

 

Vraag: Biedt dit model, met de 5 domeinen, een goede basis voor een overkoepelende 
kwaliteitsstandaard? (oneens-eens op schaal 1-5) 

 

 

Gemiddelde score model: 4.2  

Met name veel 4 gescoord (9x) 

 

Waarom neutraal (score 3): 

-Onderdelen worden gemist, bv 
netwerkzorg. 

-Scheiding ELV/GRZ niet wenselijk 
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Waarom helemaal eens (score 5):  

-Model mooie basis, ervaren 
knelpunten kunnen goed in model 
worden geplaatst.  

 

 

Vervolgens vindt er een inhoudelijk gesprek plaats over de domeinen en modules van het model. Dit 
gesprek gaat over de inhoud en de indeling van de modules.  

 

Zijn er modules die je mist? 

 

 

 

De belangrijkste uitkomsten van dit gesprek: 

-Netwerk apart noemen naast ketenzorg. 

-Domein Thuis Tenzij niet helemaal helder. Waarom staat dit apart van GRZ en ELV klinisch? Dit zou 
onderdeel moeten zijn van GRZ/ELV. Het is niet als apart bedoeld, maar als overstijgend. Wel een 
herkenbaar knelpunt.  

-Generieke modules in domein randvoorwaarden compleet? Zijn hier nog aanvullingen op te 
bedenken?  

 

Er wordt een samenvatting van de overall resultaten van de landelijke uitvraag beschrijvingen van 
goede zorg GRZ/ELV en de kwaliteitsbeoordeling gegeven.  
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Hierna gaat de groep uiteen in drie aparte subsessies in zogenaamde ‘break-out rooms’. De indeling 
in de subsessies is gemaakt op basis van het model. In deze digitale bijeenkomst worden de 
volgende domeinen besproken: Domein G (GRZ); domein E (ELV) en domein K (Keten/Triage) 

  

 

 

Nadat de groepen uiten zijn gegaan volgt eerst een korte samenvatting van de resultaten binnen het 
betreffende domein. Deze laatste resultaten zijn vooraf ook gedeeld met de mensen die deelnamen 
aan deze subsessie. 

 

 

 

Gesprek: verdieping op Domein G.  

Dit gesprek vond plaats aan de hand van een aantal vragen die vooraf zijn opgesteld op basis van de 
input van de kwaliteitsbeoordelingen uit fase 1 (uitvraag beschrijvingen van goede zorg GRZ/ELV):  

5. Is een landelijk Zorgpad/Behandelprogramma of Behandelkader per (hoofd)diagnose 
wenselijk? Zo ja, voor welke diagnosegroepen is dit zo? 

6. Is voor het Meetplan GRZ een aparte landelijke standaard wenselijk? Of beter als onderdeel 
van specifieke zorgpaden? En indien een aparte standaard gewenst is, hierin dan ook 
meetplan ELV opnemen? 

7. Is een aparte landelijke standaard revalidatieklimaat gewenst? Of moet dit onderdeel van de 
overkoepelende visie zijn? Is er een verschil met het ELV herstelklimaat? 

8. Ontbreekt er nog een module? 
 

De belangrijkste uitkomsten van het gesprek:  

Ervaren knelpunten 

Zorgpaden zijn vaak te beperkend, te gedetailleerd. “Papieren tijger”  

Te grote praktijkvariatie 

Evidence vindt nu onvoldoende zijn weg naar de praktijk 

Grote variatie in uitkomstmaten waardoor vergelijking niet mogelijk is. Detecteren goede 
voorbeelden daardoor nu ook lastig. Wildgroei in meetinstrumenten. Vaak ook niet goed 
onderbouwd voor de specifieke doelgroepen.  
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Waar ligt de behoefte? 

De behoefte gaat duidelijk uit naar landelijke behandelkaders. Behandeladvies post-COVID-19 wordt 
als een mooi voorbeeld genoemd. Dit geeft een mooi overzicht van wat er is, de beschikbare 
evidence, de mogelijkheden, maar geeft ook ruimte voor eigen couleur locale. Kader schetsen, 
waarop je de vertaling naar eigen  praktijk kunt maken.  

Ook klinimetrie wordt als zeer belangrijk benoemd. Ook hierin is eenduidigheid van groot belang. 
Ook in de behandelkaders. Dit verhoogt de vergelijkbaarheid. Er is behoefte aan een generieke 
basisset met daarnaast per diagnose behandel specifieke meetinstrumenten die op indicatie in te 
zetten zijn.  

Het helpt ook om duidelijk standpunt te maken naar eigen organisatie van wat er nodig is. Met een 
kader heb je een standaard in handen waarmee je in gesprek kunt met het management,  

Mbt doelgroepen: in eerste instantie behoefte aan kaders voor hoofddoelgroepen GRZ.  Het is ook 
wenselijk om voor de groep overige te bekijken voor welke groepen hierin ook kaders moeten 
komen. Als voorbeeld wordt COPD genoemd. Prioriteit ligt wel duidelijk bij hoofdgroepen.  

Er wordt ook gesproken over behoefte aan een module generieke/basis-revalidatie. Behandelkaders 
Verenso worden besproken. 

Domein thuis tenzij zou in model misschien om alles (GRZ+ELV) heen moeten staan. Revalidatie een 
herstel nu teveel klinisch gericht, dat wordt door iedereen herkend. Het vraagt een andere mindset 
van iedereen, ook de behandelaren. Maar ook de zorg richt zich nog onvoldoende op participatie.  

In genoemde behandelkaders geen verschil maken tussen klinisch en poliklinisch. Kwaliteit over de 
keten heen bespreken. Financiering remt hier nu in.  

Grijze gebied GRZ-ELV: is vooral financieel gedreven. Herijking van wat we willen met ELV-HC is 
nodig. Domein GRZ en ELV is continuüm in de praktijk. Een landelijke standaard moet dit 
onderscheid bij voorkeur niet gaan maken. Dit zou meer recht doen aan de behoeftes van cliënten 
en de doelen van kortdurende herstelgerichte zorg en revalidatie.   

Over al het bovenstaande is consensus in deze groep.  

Conclusie en antwoorden op hoofdvragen domein G: 

5. Ja, landelijke behandelkaders zijn wenselijk. De diagnosegroepen waarvoor dit wenselijk is: 
prioriteit ligt nu bij hoofddoelgroepen en mogelijk een aantal generieke modules. In deze 
behandelkaders ook de klinimetrie meenemen. Tevens een landelijke generieke meetset 
benoemen.   

6. Zie vraag 1. Geen verschil maken tussen GRZ en ELV 
7. Niet duidelijk besproken in deze sessie. Revalidatieklimaat wordt meer als randvoorwaarde 

beschouwd.  
8. Er is geen ontbrekende module genoemd. De modules lijken de lading voldoende te dekken.  
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Gesprek: verdieping op Domein E.  

Dit gesprek vond plaats aan de hand van een aantal vragen die vooraf zijn opgesteld op basis van de 
input van de kwaliteitsbeoordelingen uit fase 1 (uitvraag beschrijvingen van goede zorg GRZ/ELV):  

4. Is een landelijk zorgpad/behandelprogramma of behandelkader-ELV (eventueel per ELV 
doelgroep; ELV-LC en ELV-HC) wenselijk? 

5. Is een landelijk standaard voor het meetplan en herstelklimaat wenselijk?  Moet het voor 
GRZ en ELV gelijk zijn of verschillend? 

6. Ontbreekt er nog een module? 
 

De belangrijkste uitkomsten van het gesprek:  

Ervaren knelpunten 

Groep ELV is zeer divers en we weten er nog te weinig van 

Groep A: Herstel en revalidatie nodig 

Groep B: Observatie en zorgdiagnostiek  

ELV wordt ook vaak ingezet voor respijtzorg (groep C?). Dit is feitelijk oneigenlijk gebruik van ELV, 
maar het gebeurt wel in de praktijk. HA niet altijd goed op de hoogte van de verschillen. Dit wordt 
ook herkend.  

Terugkeer NH is niet altijd het doel. In beginsel, toen ELV er net was wel, maar is later veranderd.  

Afbakenen ELV en GRZ is niet bijdragend, wordt als knelpunt ervaren 

Goede triage is van groot belang. Wat is de vraag en het doel? Dit moet van tevoren goed in kaart 
worden gebracht, nu gebeurt dat vaak pas na de opname in het ELV.  

 

Waar ligt de behoefte? 

Behoefte aan ELV kader/zorgpad op grote lijnen (globale kaders), want de doelgroep is zeer divers. 
Ook behoefte om uitkomsten te kunnen vergelijken. Ook een landelijke standaard met daarin een 
heldere omschrijving van ELV (en afbakening) maakt het makkelijker om goed te communiceren (bv 
in eigen netwerk) wat wat is en wat de verschillen zijn.  

Behandelkader/zorgpad maakt ook duidelijk wat haalbaar is binnen ELV-HC en wat niet.  

 

Conclusie en antwoorden op hoofdvragen domein E: 

4. Prioriteit: Ontwikkelen visie/beschrijving: wat is ELV. Beschrijving verschillende groepen.  
Zorgpad/kader kan helpen in wat je kunt verwachten en bieden.  

5. Maak verschil obv de groepen in ELV. Voor de groep met een herstelvraag kan het samen 
met GRZ. Maar bij een observatievraag is dat waarschijnlijk niet zinvol.  
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6. Welke opleiding is hier nodig? Welke competenties zijn nodig?  
 

 

Gesprek: verdieping op Domein K.  

Dit gesprek vond plaats aan de hand van een aantal vragen die vooraf zijn opgesteld op basis van de 
input van de kwaliteitsbeoordelingen uit fase 1 (uitvraag beschrijvingen van goede zorg GRZ/ELV):  

4. Kijkend naar de triage, waar ervaren jullie nu knelpunten? Is het landelijk triage instrument 
van Verenso behulpzaam?  

5. Kijkend naar de samenwerking in de keten, waar ervaren jullie nu knelpunten?   
6. Ontbreekt er nog een module? 
 

De belangrijkste uitkomsten van het gesprek:  

Ervaren knelpunten: 

-Plaatsing en indicatiestelling vindt soms plaats afhankelijk van wat er beschikbaar is, niet op 
inhoudelijke gronden. Dit komt m.n. voor bij de complexe casuïstiek.  

-Prognose versus eisen van de verzekeraar m.b.t. opnameduur en ontslagbestelling. Dit wordt breed 
ervaren (zie ook artikel van Aafke). 

-Informatie die voor een triage beoordeling nodig is niet altijd goed beschikbaar, soms ontbreekt er 
info, soms wordt de situatie wat rooskleuriger voorgesteld dan dat deze in werkelijkheid is.  

-Grote praktijkvariatie in hoe triage georganiseerd is in regio’s. 

-Financieringsstructuur is nu niet helpend. Deze is nu te bepalend geworden ten koste van de inhoud 
en kwaliteit van de behandeling. Teveel wordt gekeken naar wat kan binnen de financiering, en niet 
naar wat er nodig is voor de client.  

-Samenwerking in de keten: soms (te) veel ketenpartners, dan lukt het maken van afspraken maar 
beperkt. 

-Ketenafspraken zijn niet mogelijk voor alle doelgroepen in de GRZ, dat is niet haalbaar.  

-Kan je uitspraken doen over kwaliteit, en een standaard op dit gebied, terwijl je eigenlijk nog niet 
een praktijk hebt ontwikkeld?  

 

Waar ligt de behoefte: 

-Het is de vraag of een landelijke standaard voor triage hierbij kan helpen. Het formuleren van 
uitgangspunten zou wel kunnen bijdragen en zou al haalbaar moeten zijn. Wel denkt men dat een 
landelijke standaard kan helpen ervoor te zorgen dat de financieringsstructuur minder leidend 
wordt. Hierin zou ook moeten worden opgenomen dat triage altijd in gezamenlijkheid moet worden 
georganiseerd, de standaard moet dus niet alleen over de inhoud van de triage gaan, maar ook over 
de organisatie ervan.  
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Conclusie en antwoorden op hoofdvragen domein K: 

 

1. Knelpunten zijn vooral de grote praktijkvariatie en de ervaring dat de financieringsstructuur 
nu te leidend is. Mogelijk kan een landelijke standaard deels helpen, maar deze zal niet alle 
knelpunten oplossen is de verwachting.  

 

De subsessies in de break-out rooms worden weer afgesloten. Het gesprek gaat plenair verder en 
gaat weer over het geheel. 

Thema: wat is kwaliteit? 

Gesprek: Waar moet een overkoepelende standaard aan voldoen? We willen een landelijke 
standaard, maar waar hebben we het dan over? Wat bedoelen we dan?  

• Hoe generiek of specifiek moet het zijn? 
• Tot welk detailniveau? 

 

 

 

 

Als voorbeeld van een landelijke kwaliteitsstandaard wordt nu het ‘Behandeladvies post-COVID-19 
revalidatie’ van Verenso besproken. Bij de uitvraag hebben we veel 
zorgpaden/behandelprogramma’s voor deze specifieke doelgroep ontvangen (n=9). Wat daarbij 
opviel is dat deze allemaal duidelijk gebaseerd waren op dit landelijke document, maar dat iedere 
organisatie hier wel zijn eigen vertaling naar de praktijk aan had gegeven. Er wordt gesproken over 
de vraag of dit is wat men wil, of dit een mooi voorbeeld is van hoe een landelijke standaard de 
praktijk kan helpen en daarmee kan bijdragen aan de kwaliteit?  

 

De belangrijkste uitkomsten van het gesprek:  

Waardevol om een goede basis te hebben van waaruit je zorgpaden kunt ontwikkelen. Het help in 
feite ook bij het vormen van je visie en het maken van keuzes. Welke zorg willen organisaties bieden, 
wat is haalbaar, welke keuzes maak je daarin? Een dergelijke standaard kan daar goed bij helpen. 
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Prioritering 

In de volgende fase van de sessie worden de prioriteiten bepaald. Welke modules hebben een hoge 
urgentie? En welke modules zijn relatief makkelijk te realiseren? Hierbij worden de modules gesplitst 
in 1) overkoepelende domeinen/modules en 2) specifieke domeinen/modules. 

Uitkomsten overkoepelende domeinen/modules 

 

 
• Overall beeld: redelijk hoge urgentie en complex, weinig laag hangend fruit 
• Interdisciplinair werken: zeer grote spreiding. Laag urgent: dit loopt al goed, andere onderdelen 

zijn nu belangrijker. Hoog urgent: het is zeer bepalend voor kwaliteit van revalidatie en 
verschillen zijn toch nog groot.  

• Ambulante GRZ, GRZ thuis: hoog urgent en zeer complex (lage spreiding). Dit vraagt nog een 
grote omslag, ook bij de professionals. Bovendien is er een noodzaak gezien de vergrijzing.  

 
Uitkomsten specifieke domeinen/modules 
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• Behandelkaders/zorgpaden CVA, ortho/electief, trauma en amputatie; laag hangend fruit 
(urgent en niet erg complex, lage spreiding).  Behandelkaders/zorgpaden groep overige: juist wel 
complex (alge spreiding), komt doordat dit een zeer gemende groep is.  

• Zorgpad ELV-LC minder urgent van ELV-HC. 
 

Aanvullingen vanuit Chat: 

-Vertekenend beeld tav ELV-LC want niet vertegenwoordigd. Suggestie: bij HA en andere 
doelgroepen die hiermee werken nog knelpunten en behoeftes ophalen? 

-Alle modules onder R vallen onder Visie op GRZ en ELV 
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B. Uitwerking digitale bijeenkomst Beter Thuis GrTiMa; dd 05-10-2020 

 

Introductievragen: In werk werkveld bent u werkzaam, welke functie heeft u? 

 

 

 

Er wordt en korte toelichting gegeven op kwaliteitsstandaarden, richtlijnen, zorgstandaarden en 
behandelkaders en hun onderlinge relatie.  

 

Vraag: Vind je dat er een overkoepelende kwaliteitstandaard voor GRZ & ELV moet komen? 
(antwoord opties: ja/nee/neutraal) 

 

 

 

Waarom neutraal gestemd?  

-Eens met standaardiseren maar 
vanuit clientperspectief niet altijd 
even wenselijk. 
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Waarom JA gestemd? 

-Grote verschillen GRZ en ELV, meer 
eenduidigheid is nodig. Echter niet 
tot op teveel detailniveau. 

 

Vraag: Waar ervaar je nu in de praktijk knelpunten in de GRZ/ ELV door het ontbreken van een 

standaard?  

Gesprek over knelpunten: 

Doordat er geen gezamenlijke kwaliteitsstandaard is staan we onvoldoende sterk ten opzichte van 
verzekeraars.  
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Voor cliënten is het vaak moeilijk te begrijpen wat het verschil is tussen de verschillende 
zorgvormen. Dit gaat met name over het grote grijze gebied tussen GRZ en ELV. Dit is ook lastig om 
uit te leggen naar cliënten (“Waarom krijgt de één meer behandeling dan de ander?”). 

Het gehanteerde model wordt kort besproken en toegelicht. Het model wordt gepresenteerd als 
hulpmiddel voor het ontwikkelen van een overkoepelende kwaliteitsstandaard GRZ/ELV.  

Vraag: Biedt dit model, met de 5 domeinen, een goede basis voor een overkoepelende 
kwaliteitsstandaard? (oneens-eens op schaal 1-5) 

 

 

Gemiddelde score model: 3.8  

Met name veel 4 gescoord (9x) 

 

Waarom neutraal (score 3): 

-Model onderscheidt zich niet 
duidelijk van andere modellen, geen 
duidelijke meerwaarde. Het model 
zou eigenlijk los moeten staan van 
de financieringsvorm.  

Waarom helemaal eens (score 5):  

-Model is een goede basis die 
houvast biedt. Ook eens met 
opmerking dat het model teveel 
gebaseerd is op huidige financiering 
en daarmee onvoldoende de client 
als uitgangspunt neemt.  

Nagesprek over model 

Wij zouden zelf meer moeten kunnen bepalen welke patiënt waarvoor in aanmerking komt en welke 
behandeling geïndiceerd is. Dit op basis van een geriatrisch assessment bij de start. We zijn daarin 
nu teveel beperkt door het huidige financieringsmodel. Je zou dit ook gemakkelijker moeten kunnen 
wisselen gedurende een opname. Dit wordt nu te moeilijk gemaakt. 

Als het uitgangspunt is: De juiste zorg op de juiste plek, dan gaat het ook over de MSR. Dus minder 
schotten tussen ELV, GRZ en MSR. Wel zijn er dan heldere criteria tussen deze verschillende 
zorgvormen nodig.  Her-triage is mogelijk maar in de praktijk vaak wel lastig te organiseren, 
waardoor praktisch niet haalbaar. Bovendien zijn er landelijk grote verschillen hierin. Ook hierin 
behoefte aan landelijke eenduidigheid. Een standaard kan hier bij helpen.  

Ook ELV heeft behoefte aan revalidatieklimaat en gespecialiseerde professionals. In die zin is er dus 
geen verschil met de GRZ. Wel in intensiteit van de behandeling. Dit pleit ook weer voor een 
overkoepelende standaard. Ook hier wordt het continuüm genoemd, van herstelzorg tot en met 
MSR.  
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Er wordt een samenvatting van de overall resultaten van de landelijke uitvraag beschrijvingen van 
goede zorg GRZ/ELV en de kwaliteitsbeoordeling gegeven.  

 

Hierna gaat de groep uiteen in drie aparte subsessies in zogenaamde ‘break-out rooms’. De indeling 
in de subsessies is gemaakt op basis van het model. In deze digitale bijeenkomst worden de 
volgende domeinen besproken: Domein R (Randvoorwaarden); domein K (Keten/Triage) en 
domein T (thuis Tenzij). 

  

 

 

Nadat de groepen uiteen zijn gegaan volgt eerst een korte samenvatting van de resultaten binnen 
het betreffende domein. Deze laatste resultaten zijn vooraf ook gedeeld met de mensen die 
deelnamen aan deze subsessie. 

 

 

Gesprek: verdieping op Domein R 

Dit gesprek vindt plaats aan de hand van een aantal vragen die vooraf zijn opgesteld op basis van de 
input van de kwaliteitsbeoordelingen uit fase 1 (uitvraag beschrijvingen van goede zorg GRZ/ELV):  

1. Kijkend naar dit domein, waar loop je nu in de praktijk tegenaan dat er geen standaard voor 
is? Waar ervaren jullie nu knelpunten? 

2. Zijn er in de praktijk bepaalde onderwerpen waar regelmatig een verschil van mening over is 
over de aanpak/ of wat kwaliteit is? Of waar je grote verschillen ziet tussen instellingen?  

3. Voor dit domein zien wij deze modules die relevant zijn om standaarden voor te 
ontwikkelen. Is dit volledig of missen jullie nog modules?  

 

Samenvatting van het gesprek:  

(NB: helaas geen opname van beschikbaar. Hieronder de aantekeningen van de moderator van deze 
subsessie) 

Belangrijk dat de client het uitgangspunt is en dat er goed gekeken wordt welke omgeving de client 
nodig heeft. Het is belangrijk dat er geswitcht kan worden van GRZ naar ELV of andersom. 
Financiering moet hier ondergeschikt aan zijn. 

Het is goed als er een landelijke standaard komt. Daarbij is het ook belangrijk dat dit geen keurslijf is, 
maar een aanbeveling die ruimte laat voor couleure locale. 
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Soms stagneert de doorstroom vanuit de GRZ, bv als iemand naar de WLZ gaat en er daar nog geen 
plek beschikbaar is. Een WLZ-client houdt dan een GRZ-bed bezet waardoor een nieuwe GRZ-client 
niet kan instromen. Als een client vanuit het ziekenhuis naar de WLZ gaat, gaat client meestal eerst 
nog naar huis, tot er een plek in de WLZ beschikbaar komt. Een landelijke standaard kan helpen om 
een visie hierop te omschrijven, dat een client uit de GRZ ter overbrugging naar de WLZ tijdelijk naar 
huis gaat. 

We spraken over het verschil van multidisciplinair en interdisciplinair werken. Het is belangrijk en 
goed dat V&V, behandelaren en SO samen met client een revalidatieplan opstellen en werken aan 
de revalidatiedoelen. Daarbij kan een SO bv een client ook uitnodigen om te proberen naar een 
ruimte te lopen, ipv snel in de rolstoel te duwen, en op die manier als SO ook te werken aan de 
behandeldoelen vanuit de fysio. 

Klinimetrie, en hoe deze gemeten en genoteerd wordt, verschilt per functie. Het zou goed zijn als 
hier consensus in komt en alle functies (V&V, behandelaren, SO) dezelfde taal spreken. 

Kennisontwikkeling voor SO’s/medisch personeel is blijkbaar goed geregeld en daar is 
aandacht/tijd/geld voor. Voor V&V blijkt dat minder te zijn, en dat is wel belangrijk om hier aandacht 
voor te hebben.  

 

 

 

Gesprek: verdieping op Domein K.  

Dit gesprek vond plaats aan de hand van een aantal vragen die vooraf zijn opgesteld op basis van de 
input van de kwaliteitsbeoordelingen uit fase 1 (uitvraag beschrijvingen van goede zorg GRZ/ELV):  

7. Kijkend naar de triage, waar ervaren jullie nu knelpunten? Is het landelijk triage instrument 
van Verenso behulpzaam?  

8. Kijkend naar de samenwerking in de keten, waar ervaren jullie nu knelpunten?   
9. Ontbreekt er nog een module? 
 

De belangrijkste uitkomsten van het gesprek:  

Ervaren knelpunten: 

Bij veel patiënten worden geen knelpunten ervaren omdat indicering en regelgeving duidelijk zijn. 
Als het complex is schiet huidige regelgeving tekort. Behoefte aan bijvoorbeeld observatiebedden 
waar je de tijd krijgt om te bekijken wat de beste indicatie voor de client is. Dit zou leiden tot een 
betere onderbouwing van de triage. Dit zijn geen uitzonderingen in de huidige prakrijk. Bv bij 
cliënten met een ernstig CVA, cognitieve problemen. Dit komt wekelijks meerdere malen voor.  

Triage is afhankelijk van info die je krijgt, maar het ZKH weet vaak nog te weinig. Als de SO in de HA 
praktijk al betrokken was dan kan dit helpen. Maar dit is eigenlijk een soort work-around voor een 
tekortschietende triage.  

CIZ hanteert eigen criteria, met name bij aanvraag ZZP9b. Zodra iemand voor opname nog 
zelfstandig was wil het CIZ, ongeacht de huidige status, geen ZZP9b afgeven.  
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Cognitie, leerbaarheid en motivatie zijn vaak knelpunten voor revalidatie. Voorlichting schiet vaak 
ook tekort. Wordt meer ervaren als een logistiek probleem (“Ik kon niet naar huis en daarom ben ik 
nu hier”). Verslavingsproblematiek, woonproblemen.  

Grote landelijk/regionale verschillen in triage, aanvraag ZZP9b etc. Ook plaatsing verschilt. ELV en 
ZZP9b op WLZ of GRZ. Dat leidt tot grote verschillen. Willekeur zou je kunnen zeggen. Hiervoor zou 
een overkoepelende standaard goed kunnen helpen.  

Huidige triage instrument: revalidatiearts komt eerst in beeld, pas daarna de SO. Dat klopt niet, 
moet worden herzien. Geen landelijke tariefstelling voor triage. 

 

Ketenzorg: ketenafspraken niet per diagnose inrichten. Ketenafspraken moeten onderdeel worden 
van het triage proces. Hoe werken we met elkaar samen en hoe ontwikkelen we de regio als het gaat 
om de zorg voor ouderen.  

 

Waar ligt de behoefte: 

Update triage instrument is wel gewenst, maar gaat niet alles oplossen. Overkoepelende standaard 
zou grote verschillen zoals hierboven beschreven wel kunnen verminderen. SO moet hierin een 
duidelijke en beslissende rol hebben.  

In standaard opnemen: in een regio moeten er afspraken gemaakt worden over hoe de ouderenzorg 
georganiseerd wordt.  

  

Conclusie en antwoorden op hoofdvragen domein K: 

 

2. Update triage instrument is gewenst, goede beschrijving met heldere criteria, duidelijke en 
beslissende rol voor SO hierin vastleggen. Samen met MSR opstellen. Ketenafspraken hierin 
opnemen. Regionale samenwerking heeft de prioriteit.  

 

Dit gesprek vond plaats aan de hand van een aantal vragen die vooraf zijn opgesteld op basis van de 
input van de kwaliteitsbeoordelingen uit fase 1 (uitvraag beschrijvingen van goede zorg GRZ/ELV):  

 

Gesprek: verdieping op Domein T.  

Dit gesprek vond plaats aan de hand van een aantal vragen die vooraf zijn opgesteld op basis van de 
input van de kwaliteitsbeoordelingen uit fase 1 (uitvraag beschrijvingen van goede zorg GRZ/ELV):  

1. Is een landelijke standaard ambulante GRZ gewenst, of beter als onderdeel van GRZ 
zorgpaden?  

2. Idem tav ELV in nabijheid eigen woonomgeving?  
3. Ontbreekt er nog een module? 
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De belangrijkste uitkomsten van het gesprek:  

Ervaren knelpunten 

Onduidelijkheid over term ambulante GRZ wordt gedeeld.  

ELV en respijtzorg, schuurt vaak tegen elkaar aan. Respijtzorg hoort thuis in de WMO, maar dit 
betreft een ambtelijke molen, en daardoor wordt er vaak ELV voor ingezet. Onderscheid ELV-LC en 
respijtzorg is vaak lastig.  

Onvoldoende aandacht voor en focus op stuk dat ELV/GRZ opname kan voorkomen.  

Oneigenlijk gebruik ELV-HC omdat HA zelf de (medische) zorg niet wil/kan organiseren. Maar ook 
hier zijn landelijke verschillen. Soms doet de HA de medische zorg voor ELV-HC. 

Waar ligt de behoefte? 

Ambulante GRZ is onderdeel van het klinische zorgpad. Het is zeer wenselijk dat ambulante GRZ 
zonder een klinische opname kan plaatsvinden, want dan kan deze een opname mogelijk juist 
voorkomen. Dit zou kunnen pleiten voor en aparte standaard, maar het gaat er vooral om dat het 
direct ook poliklinisch kan starten. In die zin kan het ook onderdeel zijn van het GRZ zorgpad. Dan 
zou je ook geen aparte standaard nodig hebben.  Uitgangspunten dan helder benoemen: hoe geef je 
vorm aan interdisciplinair werken bij ambulante GRZ. Wat zijn criteria? Wie is hoofdbehandelaar (dit 
zou de SO moeten zijn). Ook indicaties benoemen voor GRZ thuis en poliklinische GRZ. Moet ook 
weer niet te gedetailleerd. Gaat om een globale richtlijn met voldoende speelruimte. GZSP wordt 
ook benoemd. Hoe wordt dit gepositioneerd. Wat is er verschil met GRZ thuis? Dit moet ook 
duidelijk worden benoemd.  

Uitgangspunt: wat kan er thuis: GRZ thuis, 1elijns behandeling thuis, poliklinische GRZ. Als dat niet 
lukt: opschalen naar klinisch herstelzorg of revalidatie. Het is een continuüm.  

Er is dus behoefte een overkoepelende standaard voor kortdurende herstelzorg en geriatrische 
revalidatie waar ook het ambulante deel (thuis of poliklinisch) in wordt opgenomen.   

ELV in nabijheid van eigen woonomgeving: best complex om te organiseren en geen hele grote 
behoefte, maar ook nog weinig over bekend. Kortom: het is de vraag of dit wel een knelpunt is.  

 

Conclusie en antwoorden op hoofdvragen domein T: 

1. Nee, kan beter worden opgenomen in overkoepelende standaard herstelzorg en geriatrische 
revalidatie, mits hierin nadrukkelijk ook de mogelijkheid wordt benoemd van direct 
poliklinische GRZ zonder klinische opname. Heldere omschrijving van alle producten is hierin 
belangrijk.  

2. Nee, geen behoefte aan. Zie vraag 1. 
3. Iets over GZSP, respijtzorg? Afbakening en overgang. Wel met wat vraagtekens. Ga uit van 

patient-journey.  
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De subsessies in de break-out rooms worden weer afgesloten. Het gesprek gaat plenair verder en 
gaat weer over het geheel. 

 

Prioritering 

In de volgende fase van de sessie worden de prioriteiten bepaald. Welke modules hebben een hoge 
urgentie? En welke modules zijn relatief makkelijk te realiseren? Hierbij worden de modules gesplitst 
in 1) overkoepelende domeinen/modules en 2) specifieke domeinen/modules. 

 

Uitkomsten overkoepelende domeinen/modules 

 

 
• Overall beeld: redelijk hoge urgentie 
• Toegankelijke zorg op de juiste plek: redelijk hoge urgentie en complex. Zeer complex/hoog 

urgent: veel regels, dit maakt het complex.  
• Ambulante GRZ (T): overall niet erg urgent, wel een grote spreiding.  Laag urgent: cliënten vaak 

te kwetsbaar , geen vraag naar dus. Makkelijk: bij goede vergoeding is het niet ingewikkeld om 
te organiseren. 

• Samenhang en afhankelijkheid tussen 7, 8 en 9 is goed zichtbaar. Deze horen bij elkaar en zijn 
afhankelijk van elkaar. En voor alle drie heb je meerdere partijen nodig.  
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Uitkomsten specifieke domeinen/modules 

 

• Algemene opmerking: geen behoefte aan standaard zorgpaden per diagnose. Wel aan 
behandelkaders voor een aantal doelgroepen. Niet uitgaan van ziektebeeld maar vanuit client. 
Modulaire revalidatieprogramma’s sluiten wel aan. Landelijke behandelkaders voor 
hoofddoelgroepen zijn wel wenselijk. Dit kan wel behulpzaam zijn.  
 

 

 

  



58 
 

C. Knelpunten analyse  

De knelpuntanalyse is op basis van de landelijke uitvraag, de kwaliteitsbeoordelingen en de digitale 
sessies binnen de SANO netwerken tot stand gekomen. De indeling van de knelpunten is gebaseerd 
op het conceptuele model overkoepelende kwaliteitsstandaard. 

 Vervolgens zijn de knelpunten als uitgangspunt voor het opstellen van de stellingen gebruikt. De 
indeling van de stellingen is gebaseerd op het concept van kwaliteitsstandaarden uit de Leidraad 
Kwaliteitsstandaarden van het ZN. 

Overkoepelende knelpunten 

1. Met betrekking tot GRZ en ELV is er sprake van een aantal gemeenschappelijke knelpunten, 
namelijk: 

a. Er is sprake van een grote praktijkvariatie (tussen regio’s, instellingen en/of 
afdelingen binnen één instelling). 

b. Er wordt onvoldoende gebruik gemaakt van beschikbare wetenschappelijke kennis.  
c. Er is sprake van onvoldoende uniformiteit in klinimetrie (meetinstrumenten en 

vragenlijsten) waardoor het moeilijk is om uitkomsten te vergelijken en dit 
belemmert ook het doen van wetenschappelijk onderzoek.   

2. De afbakening tussen GRZ en ELV (met name ELV-HC) is in de praktijk een groot knelpunt 
voor het verlenen van goede zorg, aangezien deze indeling niet uitgaat van de zorgvraag van 
de cliënt en het in de praktijk om een continuüm gaat.  

3. Er is sprake van een te grote variatie aan door zorgverzekeraars gevraagde prestatie-
indicatoren voor GRZ en ELV. Dit draagt niet bij aan de kwaliteit, het geeft onduidelijkheid, 
onnodig extra werk en werkt frustrerend. 

4. GRZ en ELV richten zich in de praktijk teveel op functionele doelen (gericht op ontslag naar 
huis) en nog onvoldoende op doelen op participatieniveau. 
 

Knelpunten m.b.t. randvoorwaarden 

5. Het thema veiligheid (bijvoorbeeld: medicatieveiligheid, decubituspreventie, ondervoeding, 
preventie complicaties) is onderdeel van de basiszorg en is daarmee niet specifiek voor GRZ 
en/of ELV. In feite wordt dit thema niet als knelpunt ervaren.  

6. Veel organisaties die GRZ en/of ELV bieden beschikken niet over een specifieke visie op deze 
zorgvorm(en). 

7. Het is onvoldoende duidelijk wat er precies bedoeld wordt met revalidatieklimaat en waar 
dit aan zou moeten voldoen. 

8. Het is onvoldoende duidelijk wat er precies bedoeld wordt met interdisciplinair werken en 
waar dit aan zou moeten voldoen. 
 

Knelpunten m.b.t. ketenzorg en triage 

9. M.b.t. triage en plaatsing is er sprake van een grote praktijkvariatie, zowel tussen als binnen 
regio’s. Dit wordt veroorzaakt door onvoldoende (duidelijke) ketenafspraken en doordat de 
financieringsstructuur nu te leidend is.  

10. Het Triage Instrument Geriatrische Revalidatiezorg (Verenso; 2013) is gedateerd. 
11. Voor het kunnen uitvoeren van een kwalitatief goede triage bij complexe casuïstiek 

ontbreekt het vaak aan informatie en/of tijd en/of een observatieperiode.  
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Knelpunten m.b.t. GRZ 

12. Zie onder ‘Overkoepelende knelpunten’ 
 

Knelpunten m.b.t. ELV 

13. Het is nog niet mogelijk om een kwaliteitsstandaard voor ELV te ontwikkelen omdat er te 
weinig bekend is over de doelgroep die hiervoor wordt opgenomen (patiëntkenmerken, 
hulpvraag, doelen en beloop).  

14. Zie onder ‘Overkoepelende knelpunten’ 
 

Knelpunten m.b.t. ambulante GRZ 

15. Ambulante GRZ komt niet goed van de grond doordat zowel de financieringsstructuur als de 
cultuur van behandelteams te sterk klinisch gericht zijn. 

16. De term ‘Ambulant’ is onvoldoende eenduidig en dit geeft in de praktijk verwarring over wat 
hiermee bedoeld wordt. 

  



I II  
Resultaten Fase 3
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D. Opzet Delphi studie 

Doel: van meningen komen tot een meest betrouwbare, breed gedragen, consensus. In dit geval 
met betrekking tot een overkoepelende kwaliteitsstandaard voor de geriatrische revalidatie en 
eerstelijns verblijf. Het gaat daarbij niet zozeer om feiten, maar om meningen en argumenten die 
deze consensus onderbouwen.  

Stap 1: Vooronderzoek: input vanuit landelijke uitvraag beschrijvingen van goede zorg GRZ/ELV, 
kwaliteitsbeoordeling en digitale sessies.  

Stap 2: Selectie deskundigen/panel: Streven naar panel van ± 60 leden. Hiervoor 100-120 personen 
benaderen.  

Samenstelling panel:  

-vertegenwoordiging landelijke organisaties (2e (landelijke) bijeenkomst) 

-vertegenwoordigers beroepsgroepen GRZ/ELV (3e (landelijke) bijeenkomst) 

-praktijkdeskundigen/professionals (1e (lokale) bijeenkomsten): als laatste stap bekijken welke 
mensen we vragen 

 

Stap 3. Concept stellingen ontwikkelen. 

a. Brainstorm en advies tav gehele Delphi studie 
b. Ontwikkelen stellingen 
c. 1e versie concept stellingen vaststellen 
d. Digitale bijeenkomst aantal leden projectgroep over stellingen met als doel het vaststellen 

concept stellingen 

Stap 4: Pilot fase concept vragenlijst met stellingen/hypotheses: voorleggen aan aantal (ongeveer 5) 
experts (niet al eerder betrokken bij project).  

Stap 5: Definitieve vragenlijst met stellingen/hypotheses vaststellen. 

Stap 6: Online versie vragenlijst maken.  

Stap 7: Definitieve lijst met stellingen aan panel sturen. Elke vragenronde wordt gevolgd door 
terugkoppeling van de resultaten van de vragenronde, in principe anoniem. Opeenvolgende ronden 
totdat voldoende consensus is bereikt.  

a. Ronde 1: 

Level of agreement: Likert scale 1-5. Plus ruimte voor opmerkingen.  

  Consensus: IQR ≤ 1 

(Consensus bereikt en mediaan 4 of 5: belangrijke stelling: stelling behouden maar 
niet inbrengen in ronde 2 

  Consensus bereikt en mediaan 1 of 2: onbelangrijke stelling: stelling verwijderen 

Consensus bereikt en mediaan 3: neutrale stelling: obv % wel/niet behouden (als % 
4 en 5 > van % 1 en 2: behouden, en vv)) 
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b. Verwerken resultaten Ronde 1 
c. Ronde 2: Panelleden krijgen input (anoniem) van andere panelleden te zien. Bij alle 

stellingen het eigen antwoord van ronde 1 en daarnaast de spreiding van de andere 
antwoorden laten zien. 

d. Verwerken resultaten 2e ronde 

Stap 8: Concept eindresultaat: feedback en reacties 

Stap 9: Definitieve resultaat Delphi studie 
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E. Stellingen 

Algemene Informatie 

Naam:    
Functie:   
o Bestuurder/manager/leidinggevende 
o Specialist ouderengeneeskunde/arts 
o Physician assistent/Verpleegkundig specialist 
o Verpleegkundige/verzorgende 
o Paramedicus 
o Psycholoog/maatschappelijk werk 
o Overige (specificeren) 
 
Regio: postcode cijfers hoofdwerklocatie. 

Antwoordopties bij alle stellingen (uitgezonderd de stellingen waar aangevinkt kan worden) 

o volledig oneens 
o gedeeltelijk oneens 
o niet oneens/niet eens 
o gedeeltelijk eens 
o volledig eens 

 

Stellingen over algemene uitgangspunten m.b.t. een kwaliteitsstandaard voor de kortdurende 
herstelgerichte zorg 

1. Er zou een overkoepelende kwaliteitsstandaard moeten komen voor de gehele kortdurende 
herstelgerichte zorg.(Kortdurende herstelgerichte zorg: Deze omvat het eerstelijnsverblijf 
(ELV); -laag complex (-LC) en -hoog complex (-HC) en de geriatrische revalidatiezorg (GRZ))(i) 

2. De herstelgerichte hulpvraag van de cliënt, en niet de financieringsstructuur, zou het 
uitgangspunt van deze overkoepelende kwaliteitsstandaard moeten zijn. 

3. Cliënten met een zorgzwaarte pakket 9b (ZZP9b) indicatie (ZZP 9b (of Zorgprofiel VV9b): 
indicatie afgegeven door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) en wordt gefinancierd uit 
de Wet langdurige zorg (Wlz)), voor cliënten die verpleging, verzorging, behandeling en 
therapie nodig hebben om herstel te bevorderen na een operatie of behandeling in het 
ziekenhuis voor een periode langer dan 3 maanden. Bovendien is het niet zeker of ontslag 
naar eigen woning haalbaar is.)(i) zouden ook onder deze overkoepelende 
kwaliteitsstandaard moeten vallen, aangezien er bij deze doelgroep ook sprake is van een 
kortdurende herstelgerichte hulpvraag. 

4. De overkoepelende kwaliteitsstandaard zou de volgende onderdelen van de  zorgketen 
moeten omvatten: (aanvinken wat volgens u van toepassing is, meerdere opties mogelijk) 

o triage in ziekenhuis of thuis  
o overgang van ziekenhuis naar klinische fase van kortdurende herstelgerichte zorg 
o verblijf en behandeling in kortdurende herstelgerichte zorg (klinische fase) 
o voortzetting ambulante (poliklinisch of thuis) kortdurende herstelgerichte zorg (na 

klinische fase) 
o ambulante (poliklinisch of thuis) kortdurende herstelgerichte zorg zonder 

voorafgaande klinische fase (ziekenhuisopname of herstelgerichte zorg) 
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Stellingen m.b.t. overkoepelende modules voor de kortdurende herstelgerichte zorg 

5. Er zou een standaard set van prestatie-indicatoren (Prestatie-indicatoren:  o.a. opname duur, 
ontslagbestemming, herstel in functioneren, patiënttevredenheid)(i) moeten komen. 

6. Er zou een standaard basis-set van generieke meetinstrumenten (Generieke 
meetinstrumenten: meetinstrumenten die bij alle cliënten worden afgenomen, ongeacht 
diagnose of complexiteit, bijvoorbeeld: Barthel-index, gewicht)(i) voor de gehele 
kortdurende herstelgerichte zorg moeten komen.  

7. Er zouden standaard criteria moeten komen die omschrijven waar een revalidatieklimaat 
(minimaal) aan moet voldoen.  

8. Er zouden standaard criteria moeten komen die omschrijven waar interdisciplinair werken 
(minimaal) aan moet voldoen.  

9. Er zou een beschrijving moeten komen van competenties (Competenties: opleidingseisen, 
specifieke deskundigheid)(i) voor alle relevante beroepen (voor specialist 
ouderengeneeskunde-kaderarts GRZ en GRZ verzorgende bestaan ze al) in de kortdurende 
herstelgerichte zorg.  

10. Iedere aanbieder van kortdurende herstelgerichte zorg zou een specifieke visie (visie: welke 
toegevoegde waarde heeft de aanbieder voor de cliënt, welke keuzes maakt de aanbieder in 
doelgroepen, expertise en functie in de regio)(i) op deze zorg moeten hebben. 
 

Stellingen m.b.t. organisatorische modules voor de kortdurende herstelgerichte zorg 

11. Er zou een herziening van het Triage Instrument Geriatrische Revalidatiezorg (Verenso; 
2013) moeten komen. 

12. Triage voor kortdurende herstelgerichte zorg zou altijd een Comprehensive Geriatric 
Assessment (CGA)(CGA: Uitgebreid geriatrisch onderzoek dat de multipele problemen 
(lichamelijk, psychisch, functioneel en sociaal) van een oudere zo veel mogelijk opspoort, 
beschrijft en verklaart en de capaciteiten en de zorgbehoeften van de persoon onderzoekt. 
Het doel is te komen tot een gecoördineerd en integraal zorg/behandelplan voor het 
individu.)(i) moeten omvatten. 

13. Bij complexe casuïstiek zou het mogelijk moeten zijn in het triage proces de beslissing uit te 
stellen (bv omdat er meer informatie verzameld moet worden of er een langer durende 
observatie nodig is). 

14. Er zouden criteria moeten worden opgesteld op grond waarvan het drempelloos mogelijk 
moet zijn te wisselen tussen GRZ en medisch-specialistische revalidatie (MSR) bij veranderde 
patiëntkenmerken gedurende het herstel/revalidatie proces.  

15. Er zouden criteria moeten worden opgesteld op grond waarvan het drempelloos mogelijk 
moet zijn te wisselen tussen GRZ en ELV bij veranderde patiëntkenmerken gedurende het 
herstel/revalidatie proces.  

16. Er zou een format voor regionale samenwerkingsafspraken voor de gehele kortdurende 
herstelzorg moeten komen. 

17. Er zou een format voor regionale samenwerkingsafspraken voor veel voorkomende 
aandoeningen in de GRZ (Veel voorkomende aandoeningen in de GRZ:  CVA, Heupfractuur, 
Amputatie, COPD, Hartfalen en Parkinson)(i) moeten komen, zoals bij de CVA ketenzorg.  

18. Triageafspraken zouden altijd onderdeel moeten zijn van regionale 
samenwerkingsafspraken. 
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19. Er zou een format voor cliëntinformatie over kortdurende herstelgerichte zorg moeten 
komen.  

20. Er zou een specifieke CGA (definitie weer laten zien) gericht op kortdurende herstelgerichte 
zorg ontwikkeld moeten worden.  

 
 
Stellingen m.b.t. zorginhoudelijke modules 

21. Er zouden doelgroep-specifieke behandelkaders (Behandelkader: Landelijke set van 
minimale eisen m.b.t. de behandeling van een bepaalde doelgroep. De inhoud van het 
behandelkader is afgestemd op landelijke richtlijnen/kwaliteitsstandaarden. Op basis van 
een behandelkader kunnen behandelprogramma’s, zorgpaden en behandelmodules 
ontwikkeld worden)(i) voor de kortdurende herstelzorg moeten worden ontwikkeld.   

22. Voor het ontwikkelen van deze behandelkaders zou de prioriteit bij de volgende 
doelgroepen moeten liggen: (aanvinken en prioriteit aangeven) 

o CVA 
o Trauma 
o Electieve orthopedie 
o Amputatie 
o COPD 
o Hartfalen 
o Parkinson 
o Oncologie 
o Cognitie 
o Algemene herstelzorg en revalidatie 
o Observatie en zorgdiagnostiek 
o Respijtzorg 

23. In ieder behandelkader zouden er eisen moeten worden geformuleerd ten aanzien van de 
specifieke deskundigheid van de behandelaars. 

24. Alle behandelkaders zouden standaard een gedeelte over ambulante revalidatie (poliklinisch 
en thuis) dienen te bevatten. 

25. Behandelkaders zouden zodanig moeten worden beschreven dat de revalidatie kan 
plaatsvinden onafhankelijk van de plaats waar de cliënt verblijft (klinisch, poliklinisch of 
thuis). 

26. Naast de generieke basis-set meetinstrumenten zou er voor veel voorkomende 
aandoeningen in de GRZ (Veel voorkomende aandoeningen in de GRZ:  CVA, Heupfractuur, 
Amputatie, COPD, Hartfalen en Parkinson)(i) een set specifieke meetinstrumenten moeten 
worden vastgesteld. 

27. Er zouden generieke (generiek: van toepassing op alle doelgroepen binnen de kortdurende 
herstelgerichte zorg)(i) behandelmodules (Behandelmodule: Beschrijving van een bepaald 
onderdeel van de revalidatie/herstel behandeling. Behandelmodules kunnen op basis van een 
behandelkader ontwikkeld worden. Andersom kan in een behandelkader ook verwezen 
worden naar een bepaalde behandelmodule. Behandelmodules worden ingezet op basis van 
(haalbare) doelstellingen van de cliënt, en vormen samen met de basiszorg het 
behandelprogramma. Voorbeelden van behandelmodules zijn: huisaanpassing, cognitieve 
revalidatie, slikken, communicatie etc.)(i) beschreven moeten worden waarnaar verwezen 
kan worden in de diverse behandelkaders (Behandelkader: Landelijke set van minimale eisen 
m.b.t. de behandeling van een bepaalde doelgroep. De inhoud van het behandelkader is 
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afgestemd op landelijke richtlijnen/kwaliteitsstandaarden. Op basis van een behandelkader 
kunnen behandelprogramma’s, zorgpaden en behandelmodules ontwikkeld worden).  

28. Deze behandelmodules zouden moeten worden onderverdeeld in laag, midden- en hoge 
intensiteit van therapie. 

29. In de beschrijving van de intensiteit van de behandelmodules zouden er minimum normen 
moeten worden vastgesteld ten aanzien van de (tijds) inzet van behandelaars en de 
belastbaarheid van cliënten. 

30. De kortdurende herstelgerichte zorg zou zich primair op door de cliënt geformuleerde 
participatiedoelen moeten richten (en zich niet moeten beperken tot functionele doelen 
gericht op ontslag naar huis). 

31. Alvorens een kwaliteitsstandaard te kunnen ontwikkelen voor de populatie waaruit de 
huidige ELV groep bestaat, zou er eerst meer onderzoek naar deze doelgroep en de 
mogelijke subgroepen moeten worden verricht. 
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F. Samenvatting resultaten Delphi studie 

In totaal hebben 107 experts (respons rate 88%) de stellingen beoordeeld. Over 16 van de 31 
stellingen werd in de eerste ronde consensus bereikt. Bij twee stellingen werd geen beoordeling 
gevraagd, maar een prioritering. Deze stellingen zijn daarom niet meegenomen naar de tweede 
ronde. De overige 13 stellingen werden op basis van het commentaar en alle opmerkingen 
aangepast. Twee stellingen konden worden samengevoegd met twee andere stellingen. Drie 
stellingen riepen teveel onduidelijkheid op, waardoor deze zijn vervallen. In de tweede ronde 
werden zo acht stellingen en één aanvullende vraag met betrekking tot prioritering, opnieuw 
voorgelegd aan hetzelfde panel van experts. De tweede rond leverde een respons op van 84% (n=90) 
en op alle stellingen werd consensus behaald.  
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G. Resultaten Delphi studie per ronde 

Resultaten 1e ronde 

Vooraf benaderd aantal experts: 181 

Toegezegd:   121 

Respons:  107 (88,4%) 

 

ANALYSE OP BASIS VAN INGEVULDE ANTWOORDEN DOOR 107 EXPERTS. 

 

Functie: 

Overige functies: (deze zal ik nog categoriseren) 
• Voorzitter cliëntenraad Amstelveen Centrum (onderdeel ZHGA), lid 

onderzoekscommissie ZHGA 
• Lid Ouderenberaad 
• Onderzoeker/docent 
• Praktijkverpleegkundige in een huisartsenpraktijk  
• Internist ouderengeneeskunde 
• Onderzoeker 
• Coördinator Universitair Netwerk voor de Care sector Zuid-Holland 
• Onderzoeker 
• Adviseur patiëntbelang 
• Projectleider GRZ 
• Klinisch Geriater 
• Senior onderzoeker 
• Lid Ouderenberaad Zuid-Holland Noord, toezichthouder twee VVT organisaties  
• Partner Studio GRZ  
• Beleidsadviseur 
• Lid Actiz kernteam Revalidatie en Herstel  
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Bestuurder/manager/leidinggevende

Specialist ouderengeneeskunde/arts

Physician assistent/verpleegkundig specialist

Verpleegkundige/verzorgende
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Psycholoog/maatschappelijk werk

Overig

Aantal experts
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Antwoorden van experts in ronde 1.
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• Lector  
• Relatiemanager en adviseur zorgverkoop 
• Arts-onderzoeker 
• Klinisch geriater 
• Revalidatiearts  
• Senior adviseur Informele zorg  
• Senior onderzoeker/onderzoekscoördinator 
• Belangenbehartiger ouderenzorg 
• Implementatiespecialist en promovendus 
• Senior-onderzoeker 
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Stellingen over algemene uitgangspunten m.b.t. een kwaliteitsstandaard voor de kortdurende 
herstelgerichte zorg 

Stelling 1: Er zou een overkoepelende kwaliteitsstandaard moeten komen voor de gehele 
kortdurende herstelgerichte zorg. 

 
*Score 5 komt steeds overeen met ‘Volledig eens’; score 4 met ‘Gedeeltelijk eens’  etc. 

 Conclusie: Consensus 
 

Stelling 2: De herstelgerichte hulpvraag van de cliënt, en niet de financieringsstructuur, zou 
het uitgangspunt van deze overkoepelende kwaliteitsstandaard moeten zijn. 

 

 Conclusie: Consensus 
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Stelling 3. Cliënten met een zorgzwaarte pakket 9b (zzp9b) indicatie zouden ook onder deze 
overkoepelende kwaliteitsstandaard moeten vallen, aangezien er bij deze doelgroep ook 
sprake is van een kortdurende herstelgerichte hulpvraag. 
 

 

 Conclusie: Consensus 
 

 

 
 
Stelling 4. De overkoepelende kwaliteitsstandaard zou de volgende onderdelen van de 
zorgketen moeten omvatten:  
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Stellingen m.b.t. overkoepelende modules voor de kortdurende herstelgerichte zorg 

Stelling 5. Er zou een standaard set van prestatie-indicatoren moeten komen. 
 

 

 Conclusie: Onvoldoende consensus  
 

Toelichting o.b.v. opmerkingen/commentaar: De term prestatie indicatoren kan beter worden 
vervangen door kwaliteitsindicatoren. Dan lijken de meeste respondenten het er wel mee eens te zijn, 
mits deze beperkte set indicatoren gebruikt wordt voor benchmarking, cyclische 
kwaliteitsverbetering en wetenschappelijk onderzoek en niet primair voor 
financierings/verzekeringsdoeleinden. 
 
Aangepaste stelling 5: Er zou een beperkte set evidence based kwaliteitsindicatoren 
moeten komen voor de kortdurende herstelgerichte zorg die gebruikt kan worden voor 
benchmarking, cyclische kwaliteitsverbetering en wetenschappelijk onderzoek. 

 Aangepaste stelling mee naar 2e ronde 
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Stelling 6. Er zou een standaard basis-set van generieke meetinstrumenten voor de gehele 
kortdurende herstelgerichte zorg moeten komen.  

 

 Conclusie: Consensus 
 

 

 

Stelling 7. Er zouden standaard criteria moeten komen die omschrijven waar een 
revalidatieklimaat (minimaal) aan moet voldoen. 

 

 Conclusie: Consensus 
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Stelling 8. Er zouden standaard criteria moeten komen die omschrijven waar 
interdisciplinair werken (minimaal) aan moet voldoen. 

 

 Conclusie: Consensus 
 

 
Stelling 9. Er zou een beschrijving moeten komen van competenties voor alle relevante 
beroepen (voor specialist ouderengeneeskunde-kaderarts GRZ en GRZ verzorgende bestaan 
ze al) in de kortdurende herstelgerichte zorg. 
 

 

 Conclusie: Onvoldoende consensus 
 

Toelichting o.b.v. opmerkingen/commentaar: Haalbaarheid is een issue, ook i.v.m. de huidige 
krappe arbeidsmarkt. Men is het er wel over eens dat een beschrijving op grote lijnen, dus niet te 
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gedetailleerd, wel wenselijk is. Als competenties en specifieke deskundigheid al in beroepsprofielen 
omschreven staan, dan kan daarnaar verwezen worden in de standaard. Competities staan hierbij 
niet gelijk aan opleidingseisen, maar kunnen ook verworven worden d.m.v. aantoonbare 
praktijkervaring.  

Aangepaste stelling 9. Er zou een beschrijving moeten komen van de benodigde basis-
competenties en specifieke deskundigheid (bijvoorbeeld per doelgroep) voor alle relevante 
beroepen in de kortdurende herstelgerichte zorg. 
 
 Aangepaste stelling mee naar 2e ronde 

 
 
Stelling 10. Iedere aanbieder van kortdurende herstelgerichte zorg zou een specifieke visie 
op deze zorg moeten hebben. 
 

 

 Conclusie: Consensus 
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Stellingen m.b.t. organisatorische modules voor de kortdurende herstelgerichte zorg 

Stelling 11. Er zou een herziening van het Triage Instrument Geriatrische Revalidatiezorg 
(Verenso; 2013) moeten komen. 
 

 
 
 
NB: Tweede berekening; veel experts geven aan dit instrument niet te kennen en vullen op 
grond daarvan in ‘niet eens/niet oneens’. Wanneer deze uit de resultaten worden 
verwijderd ontstaat het volgende beeld en is er wel voldoende consensus.  

 
 Conclusie: Consensus 
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Stelling 12. Triage voor kortdurende herstelgerichte zorg zou altijd een Comprehensive Geriatric 
Assessment (CGA) moeten omvatten. 
 

 Conclusie: Onvoldoende consensus  Aangepast en mee naar 2e ronde 

Toelichting o.b.v. opmerkingen/commentaar: Zowel uit de commentaren bij deze stelling als bij 
stelling 20 blijkt dat een aantal respondenten niet goed weten wat een CGA behelst. Verder is er ook 
een aantal respondenten bezorgt dat het veel (overbodige) administratie oplevert en dat een 
uitgebreid CGA niet altijd nodig is. In de aanpassing is daarom gekozen voor de term ‘(beperkt) 
geriatrisch assessment’. Dit GA heeft als doel het op een gestructureerde manier verzamelen  van 
informatie over het lichamelijk, functioneel, psychisch en sociaal functioneren, aangevuld met 
informatie over motivatie, wensen en doelen van de cliënt en de beschikbare inzet van eventuele 
mantelzorgers. 

 
Aangepaste stelling 12 en 20 gecombineerd. Voor de triage van kortdurende 
herstelgerichte zorg en het vaststellen van het behandelplan zou altijd een (beperkt) 
geriatrisch assessment moeten plaatsvinden. 

 Aangepaste stelling mee naar 2e ronde 
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Stelling 13. Bij complexe casuïstiek zou het mogelijk moeten zijn in het triage proces de 
beslissing uit te stellen (b.v. omdat er meer informatie verzameld moet worden of er een 
langer durende observatie nodig is). 
 

 
 
 Conclusie: Consensus 

Stelling 14. Er zouden criteria moeten worden opgesteld op grond waarvan het drempelloos 
mogelijk moet zijn te wisselen tussen GRZ en medisch-specialistische revalidatie (MSR) bij 
veranderde patiëntkenmerken gedurende het herstel/revalidatie proces.  

 Conclusie: Consensus 
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Stelling 15. Er zouden criteria moeten worden opgesteld op grond waarvan het drempelloos 
mogelijk moet zijn te wisselen tussen GRZ en ELV bij veranderde patiëntkenmerken 
gedurende het herstel/revalidatie proces.  

 Conclusie: Consensus 

Stelling 16. Er zou een format voor regionale samenwerkingsafspraken voor de gehele 
kortdurende herstelzorg moeten komen. 

 Conclusie: Consensus 
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Stelling 17. Er zou een format voor regionale samenwerkingsafspraken voor veel 
voorkomende aandoeningen in de GRZ moeten komen, zoals bij de CVA ketenzorg.  

 Conclusie: Consensus 

Stelling 18. Triageafspraken zouden altijd onderdeel moeten zijn van regionale 
samenwerkingsafspraken. 
 

 Conclusie: Consensus 
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Stelling 19. Er zou een format voor cliëntinformatie over kortdurende herstelgerichte zorg 
moeten komen.  

 Conclusie: Onvoldoende consensus 

Toelichting o.b.v. opmerkingen/commentaar: Het blijkt niet voor alle respondenten even duidelijk 
wat met deze stelling bedoeld wordt. Mogelijk zijn de termen ‘format’ en ‘cliëntinformatie’ niet 
duidelijk genoeg. Bedoeld wordt dat in dit onderdeel van de standaard op grote lijnen omschreven 
staat welke onderwerpen er standaard in informatie voor de client (bijvoorbeeld in de vorm van een 
folder, informatie op de website) aan de orde moeten komen. Ook een uniforme uitleg van de 
verschillende zorgvormen, zoals ELV en GRZ (en dus ook de verschillen), in begrijpelijke taal, kan 
wenselijk zijn.  

Aangepaste stelling 19. Er zou een format/blauwdruk voor cliëntinformatie over 
kortdurende herstelgerichte zorg moeten komen op grond waarvan aanbieders hun cliënten 
(en mantelzorgers) kunnen informeren over de geboden zorg en behandeling.  

 Aangepaste stelling mee naar 2e ronde 
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Stelling 20. Er zou een specifieke CGA gericht op kortdurende herstelgerichte zorg 
ontwikkeld moeten worden.  
 

 
 
 Conclusie: Onvoldoende consensus 
 

Zie stelling 12.  

Stellingen m.b.t. zorginhoudelijke modules 

Stelling 21. Er zouden doelgroep-specifieke behandelkaders voor de kortdurende 
herstelzorg moeten worden ontwikkeld. 
 

 Conclusie: Consensus 
 
 

  

0

10

20

30

40

50

Volledig
eens

Gedeeltelijk
eens

Niet
eens/niet

oneens

Gedeeltelijk
oneens

Volledig
oneens

Aa
nt

al
 e

xp
er

ts

Mening

Antwoorden van experts in ronde 1.

0
10
20
30
40
50
60
70

Volledig
eens

Gedeeltelijk
eens

Niet
eens/niet

oneens

Gedeeltelijk
oneens

Volledig
oneens

Aa
nt

al
 e

xp
er

ts

Mening

Antwoorden van experts in ronde 1.

Mediane score 4 

IQR 2 

Mediane score 5 

IQR 1 



83 
 

Stelling 22. Voor het ontwikkelen van deze behandelkaders zou de prioriteit bij de volgende 
doelgroepen moeten liggen:  

 

0
10
20
30
40
50
60
70

Hoge prioriteit Gemiddelde
prioriteit

Lage prioriteit

CVA

0
10
20
30
40
50
60

Hoge prioriteit Gemiddelde
prioriteit

Lage prioriteit

Trauma

0
10
20
30
40
50
60

Hoge prioriteit Gemiddelde
prioriteit

Lage prioriteit

Electieve orthopedie

0
10
20
30
40
50
60

Hoge prioriteit Gemiddelde
prioriteit

Lage prioriteit

Amputatie

0
10
20
30
40
50
60

Hoge prioriteit Gemiddelde
prioriteit

Lage prioriteit

COPD

0

20

40

60

80

Hoge prioriteit Gemiddelde
prioriteit

Lage prioriteit

Hartfalen

0
10
20
30
40
50
60

Hoge prioriteit Gemiddelde
prioriteit

Lage prioriteit

Parkinson

0
10
20
30
40
50
60

Hoge prioriteit Gemiddelde
prioriteit

Lage prioriteit

Oncologie

0
10
20
30
40
50
60
70

Hoge prioriteit Gemiddelde
prioriteit

Lage prioriteit

CVA

0
10
20
30
40
50
60

Hoge prioriteit Gemiddelde
prioriteit

Lage prioriteit

Amputatie

0
10
20
30
40
50
60

Hoge prioriteit Gemiddelde
prioriteit

Lage prioriteit

COPD



84 
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Stelling 23. In ieder behandelkader zouden er eisen moeten worden geformuleerd ten 
aanzien van de specifieke deskundigheid van de behandelaars. 
 

 
 
 Conclusie: Onvoldoende consensus  
 

Toelichting o.b.v. opmerkingen/commentaar: Veel respondenten geven aan dat dit per doelgroep 
erg kan verschillen; bijvoorbeeld: voor COPD revalidatie zijn meer specifieke competenties nodig dan 
voor trauma revalidatie. Daarnaast adviseert men niet te spreken in termen van ‘eisen’ maar over 
‘competenties’. 
 

Aangepaste stelling 23. In een aantal (nader te bepalen) behandelkaders voor complexe 
aandoeningen (bijvoorbeeld: COPD-, CVA- en Amputatie-revalidatie) zouden ook de 
benodigde competenties van het behandelteam moeten worden omschreven. 

 

 Aangepaste stelling mee naar 2e ronde 
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Stelling 24. Alle behandelkaders zouden standaard een gedeelte over ambulante revalidatie 
(poliklinisch en thuis) dienen te bevatten. 
 

 Conclusie: Onvoldoende consensus 

Toelichting o.b.v. opmerkingen/commentaar: Uit het commentaar op stelling 24 blijkt dat de 
respondenten ambulante zorg belangrijk vinden, dat het meer geleverd zou moeten worden, maar 
niet in alle gevallen noodzakelijk dient te volgen op de klinische behandeling.  

Uit het commentaar op stelling 25 blijkt dat meerdere respondenten vinden dat de setting wel 
degelijk bepaalt wat er aan revalidatie geleverd kan worden en dus invloed heeft op de beschrijving 
van de behandelkaders. 

 
Aangepaste stelling 24 en 25 gecombineerd. De behandelkaders zouden setting 
overschrijdend beschreven moeten worden gericht op het bereiken van participatie doelen 
van de cliënt thuis, met als leidend principe “thuis en ambulant als het kan en klinisch als 
het moet”. 
 
 Aangepaste stelling mee naar 2e ronde 
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Stelling 25. Behandelkaders zouden zodanig moeten worden beschreven dat de revalidatie 
kan plaatsvinden onafhankelijk van de plaats waar de cliënt verblijft (klinisch, poliklinisch of 
thuis). 
 

 
 
 Conclusie: Onvoldoende consensus  Aangepast en mee naar 2e ronde 
 
Zie stelling 24 

Stelling 26. Naast de generieke basis-set meetinstrumenten zou er voor veel voorkomende 
aandoeningen in de GRZ een set specifieke meetinstrumenten moeten worden vastgesteld. 
 

 Conclusie: Onvoldoende consensus 

Toelichting o.b.v. opmerkingen/commentaar: Het blijkt onvoldoende duidelijk wat het verplichtende 
karakter hiervan is. Dit is nu opgenomen in de stelling. Het doel van deze set is het verminderen van 
praktijkvariatie en het verbeteren/vergemakkelijken van (toekomstig) wetenschappelijk onderzoek. 
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Belangrijke voorwaarden zijn: 1) de instrumenten moeten helpend zijn in de individuele behandeling 
van een client, 2) instrumenten moeten valide, betrouwbaar en responsief zijn, 3) ze moeten 
aansluiten bij de instrumenten die in de keten worden gebruikt, 4) er moet rekening worden 
gehouden met tijd die nodig is om ze af te nemen. 

 

Aangepaste stelling 26. Naast de generieke basis-set meetinstrumenten zou er voor veel 
voorkomende aandoeningen een aanbevolen set (doelgroep-specifieke) meetinstrumenten 
moeten worden vastgesteld.

 Aangepaste stelling mee naar 2e ronde 

Stelling 27. Er zouden generieke behandelmodules beschreven moeten worden waarnaar 
verwezen kan worden in de diverse behandelkaders.  
 

 Conclusie: Consensus 
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Stelling 28. Deze behandelmodules zouden moeten worden onderverdeeld in laag, midden 
en hoge intensiteit van therapie. 
 

 Conclusie: Onvoldoende consensus 

Toelichting o.b.v. opmerkingen/commentaar: Deze stelling riep erg veel vragen op bij de 
respondenten en leek ook voor verwarring te zorgen over wat precies bedoeld werd met 
laag/midden/hoge intensiteit van therapie, ook in relatie tot behandelintensiteit en belastbaarheid. 
Besloten is om deze stelling te laten vervallen. 

 Stelling vervalt 
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Stelling 29. In de beschrijving van de intensiteit van de behandelmodules zouden er 
minimum normen moeten worden vastgesteld ten aanzien van de (tijds) inzet van 
behandelaars en de belastbaarheid van cliënten. 
 

 Conclusie: Onvoldoende consensus 

Toelichting o.b.v. opmerkingen/commentaar: Deze stelling riep erg veel vragen op bij de 
respondenten en leek ook voor verwarring te zorgen over wat precies bedoeld werd met deze 
minimum normen, ook in relatie tot behandelintensiteit en belastbaarheid. Besloten is om deze 
stelling te laten vervallen. 

 Stelling vervalt 
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Stelling 30. De kortdurende herstelgerichte zorg zou zich primair op door de cliënt 
geformuleerde participatiedoelen moeten richten (en zich niet moeten beperken tot 
functionele doelen gericht op ontslag naar huis). 

 Conclusie: Onvoldoende consensus 

Toelichting o.b.v. opmerkingen/commentaar: De gebruikte term ‘primair’ lijkt consensus in de weg 
te staan. Het gaat naast functionele doelen gericht op ontslag naar huis ook om doelen op 
participatie niveau, beiden zijn van belang. De term ‘primair’ is daarom vervangen door ‘ook’.  

Aangepaste stelling 30. De kortdurende herstelgerichte zorg zou zich, naast functionele 
doelen gericht op ontslag naar huis, in principe ook altijd op door de cliënt geformuleerde 
participatiedoelen moeten richten.  

 Aangepaste stelling mee naar 2e ronde 
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Stelling 31. Alvorens een kwaliteitsstandaard te kunnen ontwikkelen voor de populatie 
waaruit de huidige ELV groep bestaat, zou er eerst meer onderzoek naar deze doelgroep en 
de mogelijke subgroepen moeten worden verricht. 
 

 Conclusie: Onvoldoende consensus 

Toelichting o.b.v. opmerkingen/commentaar: Meningen van respondenten lopen zeer uiteen. Van 
“zeer mee eens en noodzakelijk voor vervolg om eerst meer inzicht te verkrijgen”, tot “niet wenselijk 
en gaat vertragend werken en bovendien willen we geen aparte standaard voor ELV”. Besloten om 
deze stelling te laten vervallen aangezien het bereiken van consensus op dit punt niet haalbaar leek 
zonder teveel af te doen aan in de inhoud van de stelling.  

 

 Stelling vervalt 
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Resultaten 2e ronde 

 

Aantal deelnemers: 90; respons 84% 

 
Functie: 
 

 
 
 
Overig: 

• Kaderhuisarts ouderengeneeskunde 
• Onderzoeker 
• Projectleider GRZ 
• Onderzoeker 
• Lid Ouderenberaad Zuid-Holland Noord, toezichtouder twee VVT organisaties  
• huisarts - kaderhuisarts ouderengeneeskunde 
• Ik werk zelfstandig in project en programamanagement en daarnaast 

parttime als promovendus 
• Netwerkcoordinator geriatrische revalidatie UNC-ZH 
• adviseur zorgverkoop 
• Belangenbehartiger ouderen 
• Partner Studio GRZ  
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Aangepaste stelling 5. Er zou een beperkte set evidence based kwaliteitsindicatoren 
moeten komen voor de kortdurende herstelgerichte zorg die gebruikt kan worden voor 
benchmarking, cyclische kwaliteitsverbetering en wetenschappelijk onderzoek. 

 

 

 Conclusie: Consensus 
 

Opmerkingen/commentaar: Meeste opmerkingen betreffen haalbaarheid van evidence 
based kwaliteitsindicatoren en zorgen over psychometrische eigenschappen van indicatoren. 
Tevens wordt een aantal keren de ‘angst’ voor regeldruk en (financiële) consequenties 
benoemd. Advies: primaire doel: cyclische kwaliteitsverbetering; secundair: onderzoek en 
benchmarking. 
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Aangepaste stelling 9. Er zou een beschrijving moeten komen van de benodigde basis-
competenties en specifieke deskundigheid (bijvoorbeeld per doelgroep) voor alle relevante 
beroepen in de kortdurende herstelgerichte zorg. 
 
 

 
 
 Conclusie: Consensus 
 
Opmerkingen/commentaar: Ook hier ‘angst’ voor regeldruk, dubbel werk, een te hoge lat, 
ook in relatie met de krapte in de arbeidsmarkt. Maar consensus is er wel, met name voor 
het benoemen van een aantal basis-competenties specifiek voor kortdurende herstelzorg, 
zoals bijvoorbeeld ‘kunnen samenwerken’.  
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Aangepaste stelling 12 en 20 gecombineerd: 
 
Voor de triage van kortdurende herstelgerichte zorg en het vaststellen van het 
behandelplan zou altijd een (beperkt) geriatrisch assessment moeten plaatsvinden. 

 

 

 Conclusie: Consensus 
 

 

Opmerkingen/commentaar: Zorgen over hoe dit in de praktijk te organiseren, want veel 
werk, wie gaat dit doen. Inhoudelijk wel veel meerwaarde. Wel valt men over het woordje 
‘altijd’. Het moet wel wat toevoegen, bv bij ELV-LC niet altijd zinvol om te doen. Kan 
onderdeel gaan worden van triage instrument daar dus in opnemen.  
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Aangepaste stelling 19:  
 
Er zou een format/blauwdruk voor cliëntinformatie over kortdurende herstelgerichte zorg 
moeten komen op grond waarvan aanbieders hun cliënten (en mantelzorgers) kunnen 
informeren over de geboden zorg en behandeling.  
 
 

 
 
 
 Conclusie: Consensus 
 
 
Opmerkingen/commentaar: Weinig specifiek commentaar, behoudens de vraag of dit niet 
toch regionaal zou moeten. Maar wel consensus. Overweging: gebruik de term ‘template’.  
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Aangepaste stelling 23: 

In een aantal (nader te bepalen) behandelkaders voor complexe aandoeningen 
(bijvoorbeeld: COPD-, CVA- en Amputatie-revalidatie) zouden ook de benodigde 
competenties van het behandelteam moeten worden omschreven. 

 

 

 Conclusie: Consensus 
 

 

Opmerkingen/commentaar: Samenvoegen met basis-competenties (stelling 9), verder 
dezelfde opmerkingen. Aantal respondenten pleiten voor striktere terminologie, vinden de 
stelling nu teveel ‘afgezwakt’. Advies: Maak gebruik van de reeds bestaande 
behandelkamers van de medisch specialistische revalidatiegeneeskunde; maak inzichtelijk 
wat de overeenkomsten en de verschillen zijn zodat bij triage er ook duidelijk wordt 
waarvoor er wordt gekozen (inhoud van behandeling, expertise van het team);  

  

0

10

20

30

40

50

60

Volledig eens Gedeeltelijk
eens

Niet
eens/niet

oneens

Gedeeltelijk
oneens

Volledig
oneens

Aa
nt

al
 e

xp
er

ts

Mening

Antwoorden van experts in ronde 2.
Mediane score 5  
IQR  1 



99 
 

Aangepaste stelling 24 en 25 gecombineerd: 
 
De behandelkaders zouden setting overschrijdend beschreven moeten worden gericht op 
het bereiken van participatie doelen van de cliënt thuis, met als leidend principe “thuis en 
ambulant als het kan en klinisch als het moet”. 

 

 

 Conclusie: Consensus 
 

 

Opmerkingen/commentaar: Veel steun voor deze stelling. Aantal respondenten 
interpreteert ‘klinisch als het moet’ als dat het o.b.v. zorgafhankelijkheid geïndiceerd moet 
zijn. Bedoeling van stelling is dat er duidelijk meerwaarde moet zijn voor een klinisch traject, 
dat kan ook behandelintensiteit zijn, of benodigde observaties.  

  

0

10

20

30

40

50

60

70

Volledig eens Gedeeltelijk
eens

Niet eens/niet
oneens

Gedeeltelijk
oneens

Volledig
oneens

Aa
nt

al
 e

xp
er

ts

Mening

Antwoorden van experts in ronde 2.
Mediane score 5  
IQR  1 



100 
 

Aangepaste stelling 26: 

Naast de generieke basis-set meetinstrumenten zou er voor veel voorkomende 
aandoeningen een aanbevolen set (doelgroep-specifieke) meetinstrumenten moeten 
worden vastgesteld. 

 

 Conclusie: Consensus 
 

 

Opmerkingen/commentaar: Ook hier wordt de ‘angst’ voor regeldruk, verplichtende 
karakter door een aantal respondenten benoemd. Afstemming en samenwerking met MSR in 
deze van belang.  
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Aangepaste stelling 30: 
 
De kortdurende herstelgerichte zorg zou zich, naast functionele doelen gericht op ontslag 
naar huis, in principe ook altijd op door de cliënt geformuleerde participatiedoelen moeten 
richten.  
 

 
 
 Conclusie: Consensus 
 
 
Opmerkingen/commentaar: Aantal keer wordt benoemd dat ‘ook altijd’ tegenstrijdig is, 
evenals opmerkingen over ‘in principe’. Advies is de stelling om te zetten naar: “De 
kortdurende herstelgerichte zorg zou zich, naast functionele doelen gericht op ontslag naar 
huis, ook op door de cliënt geformuleerde participatiedoelen moeten richten”. De term 
shared decision making wordt gemist in deze stelling.  
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PRIORITERING 
 
Het ontwikkelen van welke van de volgende modules van een kwaliteitsstandaard voor de 
kortdurende herstelzorg heeft wat u betreft de hoogste prioriteit: 
 
 

 

 
Opmerkingen/commentaar: Voordat we behandelkaders kunnen implementeren is het 
belangrijk dat de basis op orde is op de GR afdelingen. Werk samen en baken af met de MSR: 
inzicht in de overeenkomsten en verschillen tussen MSR en GRZ kan leiden tot betere 
samenwerking in het netwerk en hopelijk meer gepersonaliseerde revalidatie. 
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H. Resultaten kwaliteitsbeoordelingen ‘Beschrijvingen van goede zorg’ per doelgroep en module 

 
Doelgroep Totaal Betreft GR Voldoende 

toegespitst 
Praktisch 
bruikbaar 

Draagt 
bij* 

Geheel en/of deels 
bruikbaar 

Zeer mooie 
voorbeelden 

Opmerkingen 

CVA 42 41 29 22 22 22 3  
Trauma 14 14 10 10 10 10 2  
Amputatie 11 11 7 6 6 6 2 Richtlijn amputatie en prothesiologie van de 

VRA valt hierbuiten (‘te algemeen’), maar 
advies is om de recente update wel mee te 
nemen in de ontwikkeling van de standaard 

COPD 18 18 15 15 14 8 3 Eén van deze is het recent uitgekomen 
landelijke behandelprogramma GR_COPD 

Cardio en/of 
Hartfalen 

4 3 3 3 3 3 0 NB1: Geen enkel document is beoordeeld als 
geheel bruikbaar.  
NB2: Geen enkel document betreft algemene 
cardio revalidatie bv. voor  patiënten na 
cardiothoracale chirurgie 

Oncologie 7 7 4 3 3 3 1 Het betreft het programma van het IKNL, er 
is dus een landelijke standaard beschikbaar 

Parkinson 9 8 4 4 4 4 0 Geen enkel document is beoordeeld als 
‘geheel bruikbaar’. Veel kennislacunes in alle 
4 de beschrijvingen.  

Covid-19 15 15 12 12 12 12 1 Het betreft de landelijke standaard van 
Verenso, waarvoor nu ook een ambulant 
module beschikbaar is (destijds nog niet) 

Totaal 120 117 84 75 74 68 12  
Basis module Totaal Betreft GR Voldoende 

toegespitst 
Praktisch 
bruikbaar 

Draagt 
bij* 

Geheel en/of deels 
bruikbaar 

Zeer mooie 
voorbeelden 

Opmerkingen 

Generieke 
revalidatie & 
herstel 

45 45 33 31 28 19 6 Inhoudelijk zeer verschillende documenten. 
Het is daardoor de vraag of het mogelijk is 
om op basis van deze documenten te komen 
tot een landelijke standaard. 

Cognitie 10 10 7 7 7 4 3 Er zijn 3 documenten (waarvan er 2 bij elkaar 
horen) die goed als voorbeeld kunnen 
dienen. Met name 1 document is als geheel 
bruikbaar en mooi voorbeeld beoordeeld. 
Mogelijk zijn er nog wel kennislacunes, dit 
zou opnieuw door deskundigen beoordeeld 
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moeten worden. NB: Het is nog de vraag wat 
de overlap is tussen de modules 
Observatie/diagnostiek en Cognitie. Wellicht 
bedoelt men hier (deels) dezelfde 
doelgroep/hulpvraag.  

Observatie & 
diagnostiek 

0 - - - - - - Er zijn geen beschrijvingen van een module 
Observatie/Diagnostiek ontvangen. 

Totaal         

*Draagt bij aan het verlenen van goede zorg en het inzichtelijke maken van wat goede zorg is. 

 

Zorgpaden/behandelprogramma’s N 
• CVA 42 
• Trauma 14 
• Electief/orthopedie 19 

• Amputatie 11 
• COPD 18 
• Hartfalen/cardio 4 

• Oncologie 7 
• Parkinson 9 
• COVID-19 15 

• Overige/Algemeen/Meerdere 29 
Totaal 168 
Modules  

• Algemeen/ELV 16 

• Cognitie en delier 11 
• Voeding 6 
• Stemming 3 

• Slikken 2 
• Vallen 2 
• Overig (Decubitus, wonden, medicatie) 4 

Totaal 44 
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