
Is mijn organisatie GRZ-proof? 
Overhevelen geriatrische revalidatie zorg van AWBZ naar Zvw 

Per 1 januari 2013 wordt de bekostiging van de geriatrische revalidatie zorg (GRZ) overgeheveld van de 
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) naar de Zorgverzekeringswet (Zvw). Overheveling naar 
de Zvw betekent dat de GRZ wordt opgenomen in de vernieuwde DBC-systematiek: DBC Op weg naar 
Transparantie (DOT). Dit heeft gevolgen op meerdere organisatorische deelaspecten en doelgroepen 
binnen uw instelling. Wie zijn binnen uw instelling betrokken bij de gevolgen van de overheveling van 
de GRZ naar de Zvw en welke resultaten zijn voor hen van belang? Bijgaand een overzicht van de be-
trokkenen partijen en de resultaten die per doelgroep relevant zijn, om als zorginstelling ‘GRZ- proof’ 
te geraken.

Raad van Bestuur
	 ü Een marktanalyse is gemaakt (marktvraag en concurrentie);
	 ü Een business case en risicoanalyse is opgesteld om GRZ te (blijven) leveren; 
	 ü Er is een besluit genomen om GRZ te (blijven) leveren;
	 ü Een (intentie) afspraak met de zorgverzekeraar(s) om GRZ te (mogen) leveren is gemaakt.  

OR
	 ü De OR is geïnformeerd over de nieuwe werkwijze rondom de invoering van de DBC systematiek 
  en de consequenties die hieruit voortvloeien voor de organisatie en haar medewerkers.

Cliëntenraad
	 ü De cliëntenraad is geïnformeerd over de nieuwe werkwijze rondom de invoering van de DBC 
  systematiek en de consequenties die hieruit voortvloeien voor de cliënten.

Management Team
	 ü De betrokken management teamleden hebben kennis van de opbouw van GRZ-DBC’s, de NZa 
  tarieven en het eigen GRZ productaanbod, inclusief de meerwaarde hiervan; 
	 ü Het MT is op de hoogte van de afspraken met de zorgverzekeraar over de verrekening van 
  DBC’s en ZZP’s, inclusief transitietarief en bevoorschotting zorgproducten en dagbehandeling;
	 ü De afspraken in de zorgketen zijn voor het MT bekend. Welke cliënten worden naar het eigen ver- 
  pleeghuis doorverwezen? Hoe vindt die doorverwijzing plaats? Hoe ziet de dossieroverdracht er 
  uit? Wat zijn de afspraken over de nazorg thuis aan ontslagen cliënten en wie levert deze;
	 ü Het product ‘dagbehandeling’ is geanalyseerd en omgevormd naar ‘poliklinische behandeling’;
	 ü Het MT heeft haar medewerkers opgeleid en geïnformeerd over de nieuwe werkwijze rondom  
  de invoering van de DBC systematiek en de consequenties die hieruit voortvloeien.

Specialist Ouderen Geneeskunde (SOG)
	 ü De SOG kan invulling geven aan de rol van de SOG in het ziekenhuis in verband met de triage, 
   inclusief de onderlinge verrekening van kosten voor de inzet van SOG in het ziekenhuis;
	 ü De SOG is zich bewust en heeft inzicht in de financiële consequenties van een onnauwkeurige 
  registratie voor de instelling;
	 ü De SOG is bekend met de (aangepaste) taal en overdrachten in de zorgketen;
	 ü De SOG kan een DBC openen, sluiten en een ontslagdatum invoeren;
	 ü De geleverde zorg en behandeling wordt geregistreerd op vijf minuten nauwkeurig;
	 ü De SOG heeft duidelijke afspraken gemaakt met de ketenpartners op welke dag welke cliënten 
  te verwachten zijn of overgeplaatst worden.

ü
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Behandelaars
	 ü Behandelaars zijn juist en tijdig geïnformeerd over de nieuwe werkwijze rondom de invoering  
  van DBC systematiek en de consequenties die hieruit voortvloeien;
	 ü Behandelaars kunnen de geleverde zorg en behandeling registeren op vijf minuten nauwkeurig; 
	 ü Behandelaars zijn getraind in de omslag naar een therapeutisch klimaat.
 
Verpleegkundigen
	 ü Verpleegkundigen zijn juist en tijdig geïnformeerd over de nieuwe werkwijze rondom de  
  invoering van DBC systematiek en de consequenties die hieruit voortvloeien;
	 ü Verpleegkundigen zijn getraind in de omslag naar een therapeutisch klimaat;
	 ü Verpleegkundigen kunnen de zes verpleegkundige handelingen registreren.

Head of Controller
	 ü De Head of Controller heeft een helder beeld op de zorg- en behandelpaden en de benodigde 
  kostencomponenten;
	 ü De kostprijzen van de te leveren GRZ producten zijn uitgewerkt;
	 ü Er zijn heldere financiële afspraken met de samenwerking partners voor GRZ, zoals de ICT  
  leverancier en de GRZ ketenpartners;
	 ü De Head of Controller Is voorbereid op de onderhandelingen van de productieafspraken met 
  de zorgverzekeraars;
	 ü Het AO/IC proces is opgesteld, procedures rondom registratie en hoe interne controle en  
  sturing plaatsvindt zijn beschreven;
	 ü De Head of Controller heeft de planning & control cyclus goed uitgewerkt en kan de productie  
  en declaraties proactief volgen en voorspellen;
	 ü De standaardrapportages voor het proactief volgen van het ZZP garantiebudget en de DBC 
  declaratie zijn gereed voor het lijnmanagement.

ICT Management
	 ü ICT heeft een helder beeld over de aansluiting met andere (deel)systemen inclusief het  
  financieel pakket en het ECD systeem (agenda, planning, rooster);
	 ü Er zijn afspraken gemaakt met de ICT leverancier over de afname en het beheer van de GRZ 
  software; 
	 ü De benodigde infrastructuur, hardware en software voor de GRZ functionaliteit is geregeld;
	 ü Een valide testplan met testprocedures is doorlopen inclusief ketentest van zorgregistratie tot 
  aan declaratie. 

Cliënt en mantelzorg
	 ü Cliënt en mantelzorg zijn geïnformeerd over de nieuwe DBC systematiek en de consequenties 
  die hieruit voortvloeien;
	 ü Cliënt en mantelzorg worden actief betrokken bij de keuze voor het zorgpad, behandeldoelen 
  en de planning tot (en na) de ontslagdatum.

üAdvisaris garandeert u resultaat!
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