
 
 

 

Uitwisselen van kennis, werkwijze en mogelijkheden   

Training ‘GRZ Volledig 2019’ 

Elk jaar wijzigen de beleidsregels en tarieven voor de Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ). Ook in 

2019 zijn er weer nieuwe regels en tarieven vastgesteld door de NZa. In de training ‘GRZ Volledig 

2019’ worden de wijzigingen in regelgeving, productstructuur en tarieven kort aangestipt om 

vervolgens de EersteLijnsVerblijf (ELV) en het ambulante traject uitgebreid te behandelen. 

Bent u benieuwd naar de nieuwste ‘weetjes over de GRZ in 2019’ en wilt u graag uw eigen 

praktijkervaringen delen met anderen? Kom dan naar de training GRZ Volledig 2019. 

Vertaalslag van theorie naar eigen praktijk  
In deze training staat de GRZ-DBC-structuur centraal. We gaan er van uit dat u deze kennis en 

achtergrond paraat heeft en inmiddels enige tijd werkzaam bent op of voor een GRZ-afdeling.  

De nieuwste ontwikkelingen 2019 krijgt u aangereikt door onze ervaren trainer, die vervolgens met u 

samen de processen van opname, doorstroom en ontslag doorneemt, evenals de nieuwste 

ontwikkelingen rondom de ELV en het ambulante traject: 

✓ Welke afspraken zijn te maken rondom triage en opname van cliënten op een GRZ-afdeling? 

✓ Wat is een ideale methode om sturing te geven aan het GRZ-traject gedurende de opname? 

✓ In welke mate zijn behandelpaden nodig of wenselijk? 

✓ Welke procesafspraken moeten we maken rondom ontslag en een eventueel ambulant 

traject? 

✓ Hoe gaan wij om met de ELV op de GRZ afdeling? 

Zorgverzekeraars verwachten steeds kortere GRZ-trajecten waarbij er zo efficiënt mogelijk gewerkt 

moet worden. Dat vraagt een strakke sturing, waarbij de GRZ-processen klip en klaar moeten zijn 

binnen de gehele organisatie en waarbij deze porcessen soepel in elkaar moeten overlopen. Na deze 

dag hebt u praktische handvatten gekregen om daar intern mee aan de slag te kunnen.   

Praktische informatie training 

Doelgroep : Medewerkers die al langere tijd werkzaam zijn op een GRZ-afdeling (teamleiders, 
managers, behandelaren, controllers, klantbemiddelaren en zorgverkopers) die de 
DBC-achtergrond binnen Geriatrische revalidatiezorg beheersen en die graag de slag 
van theorie naar praktijk willen maken. 

Duur : 1 dag – SBU 6 uur 

Open training : Zie onze agenda en het aanmeldingsformulier 

Op locatie : Deze workshop is ook mogelijk op uw eigen locatie 

Nadere info : Mail naar info@dosaris.nl of bel ons op 030 – 6661706 
 

Dosaris is als opleidingsinstituut verbonden aan Advisaris 

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


 
 

 

 

Aanmeldingsformulier 

Hierbij meld ik mij aan voor de training: ‘GRZ Volledig 2019’ 
  

Duur : 1 dag 

SBU : 6 studiebelastingsuren 

Datum : 28 maart 2019 

Tijdstip : van 9:30 tot 16:00 uur 

Locatie : Utrecht 

Kosten : € 495, inclusief trainingsmateriaal 

Opmerking : De training valt onder het BTW nultarief  

 

Gegevens deelnemer 

De heer/mevrouw :  

Voorletter(s) :  

Voornaam :  

Achternaam :  

E-mail :  

Functie :  

Telefoonnummer :  

Naam organisatie :  

Adres :  

Postcode :  

Plaatsnaam :  

 

Facturatie  

E-mail factuur :  

 

Ondertekening deelnemer 

Stuur het volledig ingevulde formulier naar: 

Mail : info@dosaris.nl (ondertekend & gescand) 

Fax : 030-6661758, t.a.v. Dosaris 

Post : Dosaris, Postbus 95, 3450 AB Vleuten 

 

U krijgt binnen drie werkdagen een bevestiging van ons, indien u deze bevestiging niet ontvangt vragen wij 

u telefonisch contact met ons op te nemen. Bij inschrijving accepteert u onze algemene voorwaarden.  

 

 Dosaris is als opleidingsinstituut verbonden aan Advisaris 

handtekening en datum 

mailto:info@dosaris.nl
https://www.dosaris.nl/wp-content/uploads/Algemene-voorwaarden-Dosaris-BV-2018-6.pdf

