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Aanleiding

• Uitdagingen in het traject ziekenhuis - geriatrische 
revalidatiezorg – eerstelijnszorg:

- Triage in ziekenhuis niet optimaal

- Patiënten en mantelzorgers onvoldoende betrokken bij 
beslissingen in het revalidatietraject

- Overdrachten niet altijd tijdig en/of van voldoende kwaliteit

- Grote verscheidenheid aan behandelaren in de keten
GRZ
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Zorgpad geriatrische revalidatiezorg

Gericht op het verbeteren van de zorgprocessen door de hele GRZ keten
afspraken over afstemming van zorg tussen ziekenhuis, geriatrische 

revalidatiezorg en de eerstelijns (na)zorg in de thuissituatie, over de grenzen van 
instellingen en organisaties heen

Doel
betere continuïteit en coördinatie van zorg door de keten heen

Verbeteren kwaliteit van geriatrische revalidatiezorg
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Ontwikkeling zorgpad

• Literatuuronderzoek, interviews 
• Werkgroepen met:

- Maastricht UMC+
- azM Herstelzorg
- 1e lijns organisaties

- diverse thuiszorgorganisaties
- vereniging eerstelijns fysiotherapeuten (Fy’net)
- regionale huisartsenvereniging (ZIO)

- gemeente Maastricht
- zorgverzekeraars
- doelgroeppanel

- vertegenwoordigers ouderen
- vertegenwoordigers mantelzorgers

Afspraken tussen ziekenhuis, 
GRZ en eerste lijn



Speerpunten zorgpad (1)

• Zorgpadcoördinatie

- Aanspreekpunt voor zorgprofessionals in zorgpad

- Verder stroomlijnen van het zorgpad GRZ

- Evalueren van samenwerking 

- Optimalisatie zorgproces



Speerpunten zorgpad (2)

• Gebruik triage-instrument in ziekenhuis





Speerpunten zorgpad (3)

• Actieve betrokkenheid patiënten en mantelzorgers in hele 
traject

- Wensen patient bij triage

- Informatiebijeenkomst

- Gezamelijk opstellen zorg- en behandelplan

- Gezamelijk opstellen revalidatiedoelen



Speerpunten zorgpad (4)

• Tijdigheid en kwaliteit overdrachten

- Uiterlijk op dag van ontslag/opname

- Medicijnlijst, medische, verpleegkundige en paramedische overdrachten

- Indien niet aanwezig: bellen

- Verpleegkundige overdracht ook naar huisarts

- Indien nodig intake GRZ in ziekenhuis en intake thuiszorg in GRZ

- Huisbezoek voor ontslag



Speerpunten zorgpad (5)

• Structureel zorgpadoverleg

- Ziekenhuis (transferpunt) en GRZ

- GRZ en thuiszorgorganisaties

- Naleving afspraken zorgpad

- Evalueren en optimaliseren samenwerking



Resultaten evaluatie zorgpad

• Meer dagelijkse activiteiten onder patiënten

• Meer patiënten ontslagen naar de thuissituatie (89% 
vs. 67%)

• Zorgkosten waren gemiddeld ruim €11.000 per 
patiënt lager

• Tevredenheid onder patiënten, mantelzorgers en 
zorgverleners



Conclusie

• Positieve resultaten uit evaluatie

• Bredere implementatie in reguliere zorg

• Verdere optimalisatie van zorgpad



…vervolg

• Optimalisatie zorgpad door interviews en werkgroepen

• Zorgpad regionaal en landelijk onder de aandacht gebracht

• Betrokkenheid zorgverzekeraars VGZ en CZ
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Bedankt voor uw aandacht!

Zorgpaddocument in map

Of kijk op 
www.academischewerkplaatsouderenzorg.nl

Of neem contact op met: 

E: i.everink@maastrichtuniversity.nl
T + 31 (0)43-3881730

http://www.academischewerkplaatsouderenzorg.nl/

