
Training: Onderhandelen met zorgverzekeraars over 

geriatrische revalidatiezorg (GRZ) 

Hoe onderhandel ik over GRZ-DBC’s met een zorgverzekeraar? 

In 2013 is de geriatrische revalidatiezorg (GRZ) overgeheveld van de AWBZ naar de Zorgverzekeringswet, dit 

betreft:  

ü een macrobudget van € 800.000.000 

ü gemiddeld 55.000 cliënten per jaar 

ü ongeveer 150 zorginstellingen die deze zorg in 2013 willen verkopen 

ü Acht ‘hoofdaannemer’ zorgverzekeraars die deze zorg gaan inkopen 

 

 

Veranderingen & uitdagingen 

Door de overheveling van de Geriatrische Revalidatiezorg naar de Zorgverzekeringswet (ZVW) moet u 

voortaan productieafspraken maken met de vertegenwoordiger van de (grootste) zorgverzekeraar in uw 

regio, in plaats van met uw vertrouwde zorgkantoormedewerker.  Er moet een goed contact worden 

opgebouwd en u dient vertrouwd te raken met de taal van de zorgverzekeringswet. Veel instellingen zoeken 

nog naar de invulling van deze DBC-taal, zeker in combinatie met de juiste manier om de zorgverzekeraar te 

benaderen en zo de gewenste onderhandelingsresultaten te bereiken.  

Deze training biedt 

ü Inzicht in de wet- en regelgeving waar u mee te maken krijgt (verstrekkingen, productstructuren, 

tariefstelsels, financieringsvormen en inkoopmethoden) 

ü kennis over de basiskenmerken van het beleid van zorgverzekeraars (representatiemodel, zorgplicht 

ipv. contracteerplicht) 

ü een doorkijkje in de financieringsvorm in de ZVW (de DBC’s)  

ü de theoretische kaders voor het onderhandelen 

ü mogelijkheid tot oefenen met een acteur 

ü de mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen met collega’s 

deringen & uitdagingen



Programma onderdelen 

Het programma van de dag bestaat uit twee delen. In de ochtend 

wordt de relevante wet- en regelgeving behandeld en het beleid 

dat de zorgverzekeraars daarop hebben bepaald. 

Aandachtspunten zijn: 

ü Waar letten zorgverzekeraars op: afspraken in de keten, 

standaarden, registratie; 

ü Waar sturen zorgverzekeraars op: gemiddelde behandelduur, 

% cliënten dat zelfstandig is binnen x weken; 

ü Wat willen zorgverzekeraars: CVA-ketenzorg inkopen, zorg 

rond heupfractuur verbeteren, deel GRZ in diagnosen 

definiëren, productstructuur door ontwikkelen. 

Ook verkennen we de financieringsvorm in de ZVW: de DBC 

financiering. Dit laatste doen we door specifiek naar de situatie 

van de GRZ te kijken. We sluiten de ochtend af met de introductie 

van het onderhandelen met de zorgverzekeraars. 

In de middag gaan we in op basis theorieën (zoals Roos van Leary) voor 

het onderhandelen. We zullen dit doen aan de hand van video en 

oefening. Het laatste deel van de dag gaan we met behulp van een 

acteur (die de zorgverzekeraar zal neerzetten) een aantal concrete 

casussen ‘spelen’. In deze casussen komen alle theoretische 

onderdelen van de dag bij elkaar: naast onderhandelingsvaardigheden 

ook de inhoud van GRZ en beleid zorgverzekeraars. 

Aangezien het onderwerp GRZ onder zorgverzekeringswet nog nieuw is 

worden de deelnemers uitgenodigd om actief te participeren in de 

training en casuïstiek aan te dragen. In het middagdeel krijgen 

deelnemers de gelegenheid om nog een stap verder te gaan en met de 

materie te gaan oefenen; de anderen krijgen zo een goede ‘kijk in de 

keuken’.  

Doelgroep 

Bestuurders, HEAD’s en/of functionarissen die een rol spelen in de relatie met zorgverzekeraar. Neem 

contact op via info@dosaris.nl of bel 030-6661706 voor meer informatie over de mogelijkheden voor uw 

organisatie. 

 

Dosaris is als opleidingsinstituut verbonden aan Advisaris
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onder


