
 

 

Training financiële gevolgen van de nieuwe GRZ-DBC’s  

Ook deze zomer zijn de nieuwe beleidsregels en tarieven voor de Geriatrische 

Revalidatiezorg (GRZ) vastgesteld door de NZa. De belangrijkste wijzigingen in 

regelgeving, productstructuur en tarieven vormen de basis voor de training 

‘Financiële gevolgen van de nieuwe GRZ-DBC’s’. Ook dit jaar zijn er weer een aantal 

aanpassingen die van invloed zijn op de begroting en de exploitatie van het DBC 

pakket medisch specialistische zorg.  

 

Van theorie naar eigen praktijk  
Het is de uitdaging voor de financieel verantwoordelijke functionaris om de impact van al deze wijzigingen 

voor het komende jaar op een adequate wijze te voorspellen en te besturen. Het aantal ligdagen in 

combinatie met de daadwerkelijke medische formatie op de werkvloer én de flexibiliteit om deze continu 

op elkaar af te stemmen, zijn belangrijke factoren voor het succes in de praktijk.  

 

Financiële pijlers 

In de training behandelen we de financiële pijlers onder elke GRZ -DBC en de systematiek om de kosten en 

baten op elkaar te stemmen. Heeft u met het nieuwe pakket aan regelgeving en tarieven al de juiste 

antwoorden op onderstaande basisvragen?  

 

  



 

 

Opzet van de training 

Onze training is specifiek voor alle financieel betrokkenen bij de GRZ-dienstverlening. We starten met de 

vernieuwde en verplichte GRZ registratie eisen en de GRZ bekostigingsstructuur. Met behulp van het GRZ-

inrichtingsmodel wordt er stapsgewijs gewerkt aan alle antwoorden op bestaande vragen. 

   

Deze training biedt 
✓ Registratievoorschriften ten behoeve van uw AO/IC 

✓ Toepassing van de vernieuwde DBC-financiering, realisatie van ligdagen en 

behandelcapaciteitsplanning 

✓ Methode om vanuit de DBC’s sturing te geven aan uw zorg- en behandelinzet en dus kosten per 

DBC op de werkvloer 

✓ Inzicht in hoe je vanuit DBC’s de inzet van medewerkers kunt berekenen 

✓ Opbouw tarieven per zorgactiviteit 

✓ Randvoorwaarden voor het in balans houden van de weegschaal kwaliteit en bedrijfsvoering 

 

Praktische informatie training 

Doelgroep : Verantwoordelijke functionarissen binnen de GRZ organisatie  

Duur : 1 dag 

SBU : 6 studiebelastingsuren 

Open training : Zie onze agenda en het aanmeldingsformulier van deze open training in Utrecht 

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

Nadere info : Mail naar info@dosaris.nl of bel ons op 030 – 666 1706 

 

Dosaris is als opleidingsinstituut verbonden aan Advisaris 
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