
 
 

 

Uitwisselen van GRZ kennis, werkwijze en mogelijkheden   

Workshop GRZ 2022 

Elk jaar wijzigen de beleidsregels en tarieven voor de Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ). Voor 2022 

staan de tarieven onder druk vanwege het kostprijsonderzoek 2018. Wij zullen in de workshop stil 

staan bij de effecten op de verschillende DBC’s. Wij verwachten voor de workshop nog meer 

informatie te hebben hoe de opbouw van de profielen zal wijzigen, ook hier zullen wij bij stil staan.  

Bent u benieuwd naar de nieuwste ‘weetjes over de GRZ in 2022’ en wilt u graag uw eigen 

praktijkervaringen delen met anderen? Kom dan naar onze workshop GRZ 2022.  

De workshop is altijd interessant voor nieuwe sleutelfunctionarissen in uw revalidatie afdeling. Wij 

brengen in één middag uw GRZ werknemer op de hoogte van essentiële GRZ ontwikkelingen. 

Vertaalslag van theorie naar eigen praktijk  
In deze workshop staat de GRZ-DBC-structuur centraal. De nieuwste ontwikkelingen voor 2022 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 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 ambulant traject? 

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 workshop 

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

Duur : 1 dagdeel +/- 4 uur 

SBU : 4 studiebelastingsuren 

Open workshop : Zie onze agenda  

Op locatie : Deze workshop is ook mogelijk als in huis workshop op uw eigen locatie 

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