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GRZ – Wat betekent dit voor uw 
therapeutisch klimaat? 
 

Het overgaan van de geriatrische revalidatiezorg (GRZ) van de AWBZ naar de 

Zorgverzekeringswet heeft invloed op de zorgverlening. Dit vraagt om ander gedrag van uw 

medewerkers. Zijn zij al voorbereid op een therapeutisch klimaat? 

 

GRZ van AWBZ naar Zorgverzekeringswet 

Per 1 januari 2013 is de geriatrische revalidatiezorg (GRZ) overgeheveld van de AWBZ naar 

de Zorgverzekeringswet. Dit betekent naast een grote financiële verandering -namelijk de 

overgang van ZZP naar DBC- ook een duidelijke verschuiving van de doelstelling van deze 

geriatrische revalidatiezorg. Gestreefd wordt naar terugkeer in de oude woonsituatie. Het 

doel is specifiek gericht op herstel waarbij integrale en multidisciplinaire zorg vereist is. 

 

Therapeutisch klimaat  

Aangezien er sprake is van “op herstelgerichte zorg”, verschilt deze wezenlijk van de overige 

chronische zorg die in verpleeghuizen geboden wordt en waar het wonen en welzijn op dit 

moment belangrijke items zijn. Het gewenste therapeutisch klimaat binnen GRZ vraagt 

duidelijk om een ander type zorgverlening met een daarmee gepaard gaande 

cultuurverandering op uw revalidatie afdeling. De overheveling naar de DBC vraagt tevens 

een andere financiële aansturing en bewaking.  

 

Gedragsverandering 

Het gewenste therapeutisch klimaat betekent voor de ”eerst verantwoordelijk verzorgende” 

(EVV), “eerst verantwoordelijk verpleegkundige” (EVP), leidinggevende en behandelaars  een 

omslag van regie, aansturing, manier van werken en omgang met de patiënt: 

 Nadrukkelijke regierol Specialist Ouderen Geneeskunde (SOG) vanaf triage tot 

ontslagdatum; 

 Andere (meer geplande) aansturing en validatieproces voor een leidinggevende van 

een GRZ afdeling; 

 Multidisciplinaire samenwerking en een heldere rolverdeling; 

 Hanteren van het uitgangspunt dat de patiënt zoveel mogelijk zelf doet (‘handen op 

de rug mentaliteit’); 

 Ondersteuning is gericht op zo kort mogelijke ligduur met – indien mogelijk – 

intensieve behandeling; 

 Het werken volgens behandel- en zorgpaden met een duidelijk planning naar de 

ontslagdatum voor de patiënt. 
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Samen verbeteren 

U wilt deze visie op GRZ zorg vertalen naar de praktijk; uw medewerkers hebben hierbij een 

belangrijke rol. De overgang naar dit op ‘herstel gericht’ therapeutisch klimaat betekent een 

verandering in gedrag van het gehele team. Het bieden van GRZ zorg vraagt een intensieve 

samenwerking tussen alle betrokken disciplines om een herstelgerichte omgeving te creëren 

waarin deze zorg gerealiseerd wordt. Daarbij spelen voor medewerkers persoonlijke 

motivatie en professionaliteit een belangrijke rol. Het krijgen van inzicht in eigen gedrag, 

juiste houding en communicatie kan door het geven en krijgen van  feedback worden 

bereikt.  

 
Inhoud training 

De training begint met kennisoverdracht om te zorgen dat iedereen voldoende 

geïnformeerd is over de uitgangspunten van de GRZ en de (financiële) consequenties van het 

werken met DBC’s.  

 

Vervolgens wordt ingegaan op de kenmerken van het therapeutisch klimaat. Waarin 

verschilt dit van de huidige wijze van werken binnen de langdurige zorg? Dit wordt 

besproken aan de hand van een aantal voorbeelden van behandelpaden.  

 

De deelnemers gaan dit samen verder interactief uitwerken. Wat  betekent dit voor de eigen 

houding en wijze van werken als verzorgende of verpleegkundige? Hoe gaat hun omgang 

met patiënten veranderen? Met als resultaat dat de deelnemers voor zichzelf weten en 

ervaren welke gedragsverandering nodig is.  

 

Het laatste deel van de training behandelt het verkrijgen van inzicht in eigen gedrag en het 

geven van feedback aan anderen. De deelnemers worden zich bewust van het effect van 

gedrag op anderen en krijgen handvatten om op een krachtige en respectvolle manier 

feedback te geven en te ontvangen.  

 

De training wordt verzorgd op uw locatie, in onderling overleg aangepast aan uw wensen, 

eisen en gangbare terminologie en duurt 2 tot 3 dagdelen.  

 

Doelgroep: 

Leidinggevenden van revalidatie afdelingen, teammanagers werkzaam in GRZ, eerst 

verantwoordelijk verpleegkundigen (EVP); eerst verantwoordelijk verzorgenden (EVV), 

complete teams, eventueel in overleg met uw artsen (SOG) en paramedici.  


