
 

 

Training behandelpaden en passende  
formatie-inzet voor GRZ-DBC’s 

De DBC’s voor de Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ) zijn regelmatig aangepast.  
Door de ambulante DBC’s zijn er interessante opties ontstaan voor de inzet van 
behandelaren. Juiste behandelpaden en een passende formatie-inzet zijn dé 
succesfactoren voor een effectieve organisatie van de GRZ. Zijn uw behandelpaden 
en formatie-inzet afgestemd op de gewijzigde profielinformatie van de DBC’s? 

Van theorie naar eigen praktijk  
In deze geaccrediteerde praktische training wordt zowel vanuit het normatieve kader (GRZ-DBC’s) als 
vanuit de cliëntvraag naar de inzet van mensen en middelen gekeken. Het startpunt van de training bestaat 
uit twee vragen:  

 Weet u hoeveel behandeltijd in elke DBC is opgenomen?  
 Is bij u bekend hoe deze norm zich verhoudt tot de inzet van 

behandelaren op uw GRZ-afdeling?  

Het is de uitdaging voor de Specialist Ouderengeneeskunde (SO), de 
teamleider paramedici en/of locatiemanager om de weegschaal tussen de 
vraag en belastbaarheid van de cliënt aan de ene kant en de theoretische 
formatie voor behandelaren in de DBC’s aan de andere kant in balans te 
brengen en te houden.  
 
Met de inzichten en ervaringen uit deze tweedaagse training is een 
praktische vertaling naar uw eigen organisatie snel gemaakt. 
 

Dag 1: Tactische inzet van behandelaren  
Op dag 1 besteden we aandacht aan de huidige ontwikkelingen en 
strategische keuzes en de invloed hiervan op het capaciteitsbeleid binnen uw 
instelling: 
 

 Tijdens de training gaan we nader in op de “DBC-bakjes” en de effecten die fluctuaties (eerder/later 
ontslag, regulier/intensief behandeltraject) hebben op de inzet van behandelaren en de 
uiteindelijke (financiële) middelen voor de eigen afdeling; 

 We beschouwen de veranderende rollen van de SO, de behandelaren, de teamleider of 
locatiemanager en de afstemming met de planners en de zorgmedewerkers door de komst van de 
DBC’s.  

 
 
Aan het einde van deze dag staan de deelnemers stil bij de actuele status 
van de behandelcapaciteit in de eigen instelling en stellen zij een top 3 van 
vervolgacties op.  
 
De deelnemers krijgen een opdracht mee naar huis om op de 2e trainingsdag 
praktisch met de eigen GRZ uitgangspunten en organisatie aan de slag te 
gaan. 

  

“Iedere SO zou 

deze training 

moeten volgen, 

want hiermee 

wordt de 

onmisbare waarde 

van registreren en 

sturen pas écht 

duidelijk!” 



 

 

Dag 2: Operationele inzet van behandelaren 
Op dag 2 staat de flexibiliteit van arbeid versus de flexibiliteit van de vraag naar behandeling centraal. Met 
de uitwerking van de opdracht gaan we aan de slag en kijken we allereerst hoe de kaders van uw eigen 
zorgorganisatie richting geven aan de praktische bedrijfsvoering van de GRZ. Wij gebruiken onderstaand 
‘GRZ-inrichtingsmodel’ en geven stapsgewijs vorm aan uw jaarlijkse cyclus in relatie tot de cliëntvraag.  
 

   

Wat leert u in de training 
1. Toepassing van DBC-financiering en behandelcapaciteitsplanning; 
2. Methode om vanuit de DBC’s tot behandelarrangementen te komen; 
3. Inzicht in hoe je vanuit arrangementen inzet van medewerkers kunt berekenen; 
4. Randvoorwaarden voor het in balans houden van de weegschaal kwaliteit en bedrijfsvoering; 
5. Eisen die je aan de ICT-leverancier moet stellen. 

 

Praktische informatie training 
Doelgroep : Functionarissen van het (operationele) management die verantwoordelijk zijn voor de 

inzet van personeel en behandeltijd, zoals SO, afdelingshoofd, teamleider en/of manager 
behandeldiensten.  
Overige disciplines op het gebied van intake van cliënten, (rooster)planners en P&O-
adviseurs die het personeelsmanagement van een GRZ-afdeling ondersteunen.  

Duur : 2 dagen  
Accreditatie : De training is geaccrediteerd voor de SO en de verpleegkundigen door het Accreditatie 

Bureau Cluster 1 (ABC1), het Accreditatie Bureau Kwaliteitsregister V&V en Register 
Zorgprofessionals. 

Op locatie : Deze training wordt aangeboden op uw eigen locatie 
Nadere info : Mail naar info@dosaris.nl of bel ons op 030 – 6661706 

 

Dosaris is als opleidingsinstituut verbonden aan Advisaris 

Inrichten 
planningsfunctie voor 
behandelaren op GRZ-

afdeling

budget personeel 
en actuele 
zorgvraag

behandelpaden 
per GRZ-DBC

kaders netto 
beschikbare uren 
van behandelaren

keuze personele 
flexmix en 

planningstechniek

ontwerp en 
invoeren 

operationele 
planning

Monitoren 
planning en 

bijsturen

(validatie)

GRZ-inrichtingsmodel 

mailto:info@dosaris.nl?subject=Ik%20wens%20extra%20Dosaris%20trainingsinformatie

