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OPNAME GERIATRISCHE REVALIDATIE ZORG (ZONDER DIRECT 

VOORAFGAANDE ZIEKENHUISOPNAME)  
 

PROCEDURE VOOR VIECURI, LAURENTIUS ZIEKENHUIS, COHESIE, MEDITTA,  

DE ZORGGROEP EN PROTEION 

 

Doel 

Eenduidige afspraken m.b.t. opnames in de geriatrische revalidatiezorg zonder direct voorafgaande 

ziekenhuisopname, met assessment van klinisch geriater, bij voorkeur poliklinisch.   

Doelgroep 

- VieCuri: medisch specialisten en spoedeisende hulp.  

- Laurentiusziekenhuis: medisch specialisten en spoedeisende hulp. 

- Huisartsen Cohesie. 

- Huisartsen Meditta. 

- De Zorggroep: Kaderartsen GRZ en dienstdoende specialisten ouderengeneeskunde. 

- Proteion: Kaderartsen GRZ en dienstdoende specialisten ouderengeneeskunde.  

Totstandkoming 

De geriaters van VieCuri en Laurentius Ziekenhuis en de kaderartsen GRZ van  

De Zorggroep en Proteion ervaarden dat voor huisartsen, SEH-artsen en specialisten de route én in- 

en exclusiecriteria voor patiënten die in aanmerkingen zouden kunnen komen voor GRZ, vaak 

onduidelijk zijn. Dit was voor hen de aanleiding om een overzicht en stroomschema te maken zodat 

voor alle partijen duidelijk is, hoe en wanneer er overleg kan plaatsvinden voor de beoordeling of een 

patiënt in aanmerking komt voor GRZ.      

Status document   

Vastgesteld door afvaardiging:  
geriaters VieCuri, geriaters Laurentius ziekenhuis, Specialisten 
Ouderengeneeskunde en manager GRZ De Zorggroep en specialist 
ouderengeneeskunde Proteion. 

d.d. 6 juni 2018 

 

Evaluatie 
Evaluatie vindt plaats in november 2018.  
Opmerkingen kunt u doorgeven aan caroline.driessen@dezorggroep.nl 
 

_________________________________________________________________________________ 

In- en exclusiecriteria GRZ 

Patiënten die voor GRZ in aanmerkingen komen 

- Patiënt met acute mobiliteitsstoornissen en/of afname van de zelfredzaamheid/functionaliteit. 

- Noodzaak minimaal inzet twee paramedische/ behandeldisciplines. 

- Herstel tot premorbide functionele niveau is haalbaar. 

- Duur revalidatie maximaal zes maanden én de prognose dat de patiënt naar huis terug kan.  

- Gemotiveerde patiënt. 

 

Exclusiecriteria 

- Patiënt bij wie sprake is van dusdanige PG-problematiek dat revalidatie niet haalbaar is. 

- Patiënt met ernstige psychiatrische problematiek.  

- Patiënt met ernstige stemmings- of gedragsstoornissen. 

- Patiënt met actuele verslavingsproblematiek.  

- Patiënt met verpleeghuisindicatie (al dan niet reeds afgegeven). 

- Patiënt met indicatie voor terminale zorg of ernstige progressieve comorbiditeit. 

- Patiënt bij wie sprake is van onvoldoende leerbaarheid of onvoldoende belastbaarheid. 

- Patiënt bij wie een tijdelijk zorgprobleem bestaat door intercurrente ziekte (dan ZZP of ELV).  
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Huisarts / SEH arts overweegt of patiënt 
in aanmerking komt voor de GRZ 

Huisarts / SEH-arts informeert bij
 De Zorggroep of  Proteion  over 

beschikbaarheid bed in GRZ-instelling  

Huisarts verwijst patiënt met spoed naar 
de klinisch geriater

Klinisch geriater neemt contact op met de 
kaderarts GRZ en licht de casus toe. 

Telefoonnummers:
De Zorggroep - Zorgbemiddeling: 

088 – 6101755
Proteion - Klantadviseur 

klantcontactcentrum: 088-8500000

GRZ-bed per direct beschikbaar? 

SEH-arts vraagt consult klinisch geriater 
aan

Geriatrisch assessment  door de klinisch 
geriater op de polikliniek Geriatrie

Geriatrisch assessment door de klinisch 
geriater op de SEH

Wellicht indicatie voor GRZ? 

Patiënt in thuissituatie 
of op SEH

Overbruggingszorg in thuissituatie / ELV 
tijdelijke ziekenhuisopname / alternatieve 

zorgvorm.

Einde GRZ -traject.
Klinisch geriater geeft advies voor 

vervolgbeleid aan de HA / hoofdbehandelaar. 
 

Ja Telefoonnummers:
De Zorggroep - Medisch secretariaten:
- Beukenhof  Venray: 088 - 610 19 74 
- Nieuwe Munt Tegelen: 088 - 610 19 16
- Zorghotel Roermond: 088 – 610 19 33 
(Per ..-..-..  Centraal telefoonnumer: ..)

Proteion - Secretariaat  Expertise en 
behandeling: 0475 – 587538

Ziekenhuismedewerker zorgt voor  
overdracht van:  
-  actueel medicatie-overzicht (meegeven 
aan de patiënt); 
- beschikking 
 - geriatrisch assessment (z.s.m. maar 
uiterlijk dezelfde dag mailen/faxen t.b.v. 
kaderarts GRZ).  

Gaat kaderarts GRZ akkoord met 
opname patiënt? 

Overbruggingszorg in thuissituatie / ELV 
tijdelijke ziekenhuisopname / alternatieve 

zorgvorm (WLZ)

Ja

Opname patiënt op GRZ-afdeling

Opname geriatrische revalidatiezorg (GRZ); 

zonder direct voorafgaande ziekenhuisopname.

(Tijdens kantooruren: ma t/m vr van 8.30 – 17.00 uur) 

De Zorggroep
Emailadres: 

medische.overdracht@dezorggroep.nl 
Fax med. secretariaat: 088 – 610 19 88

Proteion 
Emailadres: secretariaatBC@proteion.nl

Fax: 0475 - 587596

 


