
 

 

Beheers de basisprincipes van de geriatrische revalidatiezorg 

Workshop GRZ: de basis 
 

DBC profielinformatie, benodigde formatie, inzet van behandelpaden, op welke basis wordt het 
DBC bepaald en hoe kun je de aanwezige informatie gebruiken om te sturen? Na de workshop 
‘GRZ: de basis’ zijn deze basisprincipes van de GRZ helemaal duidelijk en kun je er in de praktijk 
direct mee aan de gang! 

Grip op DBC’s 
Ben je net werkzaam op een GRZ-afdeling en heb je nog behoefte aan kennis van de opbouw en 

werking van de DBC’s? Neem dan deel aan de workshop ‘GRZ de basis’. In één dagdeel het 

complete overzicht van de belangrijkste inhoudelijke én financiële kaders, achtergronden en 

sturingsmechanismen voor de GRZ. Want de GRZ heeft zijn eigen systematiek en uitdagingen! 

 

Van theorie naar praktijk 
In deze workshop leggen we 

allereerst de GRZ DBC structuur uit.  

Hoeveel behandeltijd is in elk DBC 

opgenomen? Wat zijn de financiële 

pijlers van elk DBC?  

We zullen daarnaast ingaan op de 

noodzakelijke registraties en 

stuurinformatie.  

 

 

 

 

Vragen waarop je zeker antwoord krijgt:  

ü Hoe zijn de DBC profielen opgebouwd? 

ü Welke formatie is er nodig om de behandeling te kunnen leveren? 

ü Hoe kunnen behandelpaden ondersteuning bieden? 

ü Wanneer kunnen de ambulante DBC zorgproducten worden ingezet? 

ü Welke managementinformatie ondersteunt de sturing op DBC’s? 

ü Wat zijn de verwachtingen van de zorgverzekeraar? 

  



 

 

 

Sturing op de GRZ 
Het is de uitdaging om de 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 en klantbemiddelaren) die in één dagdeel meer grip 
willen krijgen op het werken met GRZ DBC’s 

Duur : 1 dagdeel 
SBU : 3,5 studiebelastingsuren 
Open workshop : Zie onze agenda en het aanmeldingsformulier 
Kosten deelname : € 295 (inclusief trainingsmateriaal) 
Op locatie : Deze workshop is ook mogelijk op uw eigen locatie en kan 

aangepast worden aan uw eigen organisatie en wensen 

Nadere info : Mail naar info@dosaris.nl of bel ons op 030 – 6661706 
Scan de QR-code hiernaast of download hier  
onze GRZ: de Basis flyer! 

 

Dosaris is als opleidingsinstituut verbonden aan Advisaris 


