
 
 

 

Geriatrische Revalidatiezorg in het nieuwe jaar 

Workshop ‘GRZ Basis 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. De wijzigingen in regelgeving, 

productstructuur en tarieven vormen de speerpunten voor de workshop ‘GRZ Basis 2019'. 

Grip op DBC’s 
Bent u net werkzaam op een GRZ-afdeling en heeft u nog onvoldoende grip op de werking van de 

DBC’s? Kom dan naar de workshop GRZ basis. In één dagdeel het complete overzicht van de 

belangrijkste inhoudelijke én financiële kaders, achtergronden en sturingsmechanismen voor de GRZ. 

Want GRZ is anders dan WLZ! 

Van theorie naar eigen praktijk  
In deze workshop wordt allereerst de GRZ-DBC structuur uitgelegd. Hoe zag deze er in voorgaande 

jaren er uit en hoe ziet deze er in 2019 uit. Weet u hoeveel behandeltijd in elke DBC is opgenomen? 

Wat zijn de financiële pijlers van elke GRZ-DBC? Vervolgens zullen we ingaan op de registratie-eisen 

waar u als organisatie aan moet voldoen. Wordt er binnen uw organisatie aan deze registratie-eisen 

voldaan en zo ja hoe kunt u dit aantonen? Vragen waarop u antwoord gaat krijgen:  

✓ Hoe verhoudt de norm zich tot de inzet van behandelaren op mijn GRZ-afdeling?  

✓ Wat zijn de tarieven voor elke behandelinzet in een DBC en onze eigen kostprijs per discipline? 

✓ Hoeveel zorgmedewerkers mogen er op mijn afdeling rondlopen? 

✓ Kan ik een realistische formatie behandelaren begroten?  

✓ Aan welke knoppen kan ik draaien om kosten en baten op elkaar te laten aansluiten? 

✓ Welke managementinformatie is noodzakelijk voor sturing op mijn GRZ-productie en omzet? 

Het is de uitdaging voor de financieel verantwoordelijke medewerker om de relatief nieuwe DBC-

systematiek op een juiste en adequate wijze te voorspellen en te besturen. Het aantal gerealiseerde 

ligdagen in combinatie met de formatie voor behandelaren op de werkvloer - en de mogelijkheid om 

hier flexibel mee om te gaan - is hierin allesbepalend.  

Praktische informatie workshop 

Doelgroep : Relatief nieuwe medewerkers op een GRZ-afdeling (teamleiders, managers, 
behandelaren, controllers, klantbemiddelaren en zorgverkopers) die in één 
dagdeel meer grip willen krijgen op het werken met GRZ-DBC’s 

Duur : 1 dagdeel – SBU 3 uur 

Open workshop : 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 Basis 2019’ 
  

Duur : 1 dagdeel 

SBU : 3 studiebelastingsuren 

Datum : 14 maart 2019 

Tijdstip : van 9:30 tot 13:00 uur 

Locatie : Utrecht 

Kosten : € 295, 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

