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Financieringskorset fnuikt groei
geriatrische revalidatie

Carina van Aartsen

Specialist ouderengeneeskunde Jisca Vrancken: ‘De geriatrische revalidatiezorg is, als

schakel in de verschuiving van zorg uit het ziekenhuis en duurzaam naar huis, essentieel.’

Topcare predicaat

Het expertisecentrum Revalidatie en herstel van AxionContinu kreeg in mei van dit jaar

het Topcare predicaat geriatrische revalidatiezorg. Daarmee is het centrum de eerste

zorgorganisatie in de regio Utrecht met het Topcare keurmerk en de vierde

zorgorganisatie in Nederland met dit keurmerk. Om in aanmerking te komen voor het

Topcare grz predicaat moet een organisatie voldoen aan strenge eisen op vier

onderdelen: het bieden van specialistische zorg & behandeling, het verrichten van

onderzoek, ontwikkelen en leren en delen van expertise. AxionContinu heeft drie

revalidatie-locaties in Utrecht met in totaal 197 bedden, waar per jaar zo’n 1200

mensen revalideren na een ziekte of na een operatie. Tanja Naastepad, directeur

Revalidatie & Herstel: ‘We kunnen steeds meer toegevoegde waarde bieden. Patiënten

kunnen eerder met ontslag uit het ziekenhuis zodat ze daar meer mensen kunnen
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In de geriatrische revalidatiezorg ontstaan steeds meer specialisaties, wat goed is voor de kwaliteit van zorg. Als

gevolg daarvan neemt de zorgzwaarte in de revalidatie-instellingen toe. Het �nancieringssysteem is hier echter

niet op aangepast.

Tanja Naastepad, directeur revalidatie & herstel (links) en Jisca Vrancken, specialist ouderengeneeskunde. AxionContinu.
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helpen, maar ze kunnen na verblijf in ons expertisecentrum ook beter en duurzamer

naar huis. Daar speelt de grz een heel belangrijke rol in.’

Grz

Ontstaan vanuit de vvt, met een paar bedden op somatische afdelingen in

verpleeghuizen, is de revalidatiezorg voor ouderen uitgegroeid tot een volwaardig

zorgonderdeel. In 2013 ging deze zorg of�cieel geriatrische revalidatiezorg heten. Jisca

Vrancken, specialist ouderengeneeskunde: ‘Expertisevergroting en ook

schaalvergroting en specialisatie, zijn enorm opgekomen. We zijn steeds beter

geworden in het uitdokteren van de best passende behandeling voor de verschillende

doelgroepen.’

Patiënt�nanciering

Bij AxionContinu gaan de ontwikkelingen wat dat betreft hard. Er ontstaan steeds meer

aparte specialisaties binnen de grz waardoor de zorgzwaarte toeneemt. De huidige

bekostiging en doelmatigheidscriteria van de grz, gaan daardoor steeds meer knellen.

Vrancken: ‘Revalidatieafdelingen die zich specialiseren, krijgen de complexere casussen,

dat is een logische aanzuigende werking. Die gespecialiseerde zorg maakt het mogelijk

om de kwaliteit van leven van die patiëntengroep naar een hoger plan te trekken. Maar

de �nanciering blijft hetzelfde dus komen we daar steeds minder mee uit.’ Wat er dus

gebeurt, is dat specialisten juist voor de ‘eenvoudiger’ revalidatie, bijvoorbeeld van

mensen met een gebroken heup, verwijzen naar eenvoudiger revalidatiesettingen.

Financieel minder gunstig voor AxionContinu, want middelen tussen zware en lichtere

zorg kan zo nauwelijks meer.

En daar komt het predicaat Topcare grz om de hoek kijken. Een belangrijke reden om het

Topcare-predicaat aan te vragen, is volgens Naastepad de samenwerking met partijen

die het ook op een andere manier willen aanpakken en die van elkaar willen leren.

Daarbij kunnen de partijen dan toewerken naar een andere vorm van �nanciering, hoopt

ze: ‘We zijn teveel bezig met lapmiddelen en daarmee houden we veel mensen aan het

werk. Als oplossing kun je denken in de richting van patiënt�nanciering in de keten, in

plaats van aparte �nanciering door partijen.’

Steunharten

Een mooi voorbeeld van zo’n ketenaanpak is de revalidatie van patiënten met een

steunhart. Dit is hoog complexe revalidatiezorg voor een relatief kleine groep patiënten.

AxionContinu is op dat gebied twee jaar geleden een samenwerking gestart met het

UMC Utrecht. AxionContinu neemt het revalidatietraject over, waardoor het ziekenhuis

meer patiënten kan helpen. Vrancken: ‘Mensen met een steunhart moeten leren leven

met hun nieuwe “systeem”. Eerst lagen zij daar soms maanden voor in het ziekenhuis.’

Het overnemen van die zorg vraagt wel om expertise. Op de revalidatieafdeling van

AxionContinu zijn de verpleegkundigen dan ook geschoold in technische,

verpleegkundige handelingen die bij de revalidatie van patiënten met een steunhart zijn

vereist. Vrancken: ‘We hebben met elkaar uitgebreid gekeken hoe we de kwaliteit van

zorg voor deze groep mensen konden verbeteren. Zeker in het begin had ik elke week

overleg met het cardiothoracale team zodat we wisten dat we van elkaar op aan konden.

Het is dus echt opgezet vanuit de inhoud, met het welzijn van de patiënt voorop.’

Naastepad: ‘Het hele zorgpad is volledig geïntegreerd. Wij zijn verantwoordelijk maar

de lijnen zijn kort.’
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Reageer op dit artikel

Beter in balans

Zilveren Kruis heeft meegedacht en in overleg kon AxionContinu een pilot starten. Naar

aanleiding van de pilot heeft het team van Naastepad het initiatief genomen om een

businesscase op te stellen om inzicht te krijgen in de meerwaarde van de zorg en de

kosten. Dat gold niet alleen voor de afdeling revalidatie, zegt ze: ‘Het vereiste ook dat

het UMCU bereid was openheid van zaken te geven in de bedrijfsvoering.’ De revalidatie

van patiënten met een steunhart mag een succes worden genoemd, vertelt Naastepad:

‘De ligduur in het ziekenhuis is verkort. Nog belangrijker: Mensen kunnen eerder en

beter naar huis. We vermoeden dat ze sneller aan het werk kunnen gaan en minder

gebruik maken van eerstelijnszorg. Dat zijn allemaal besparingen.’

Vrancken: ‘Naast de fysieke revalidatie zijn we heel erg bezig geweest met de

psychosociale kant van het herstel. Want het is niet niks: er gebeurt iets heel heftigs en

ineens moet je leven aan een batterij. Mensen zijn door hun revalidatie bij ons veel beter

in balans. Dat vind ik een van de mooiste conclusies van dit project.’

Onnodige overhead

Continu ontwarren Vrancken en Naastepad de hele kluwen van revalidatiezorg door er

doelgroepen uit te lichten en businesscases op te maken. Datzelfde gebeurt in andere

revalidatieinstellingen. Wil de grz op deze manier kunnen doorspecialiseren, dan zal er

toch iets moeten veranderen aan de bedrijfsmatige kant. Naastepad: ‘Het

�nancieringssysteem is gericht op ‘onze size �ts all’. Dat werkt zo niet meer.’

Wie kijkt naar het totale budget grz ziet dat er de afgelopen jaren meer patiënten zijn

behandeld tegen relatief steeds lagere kosten ten opzichte van de andere

zorgsegmenten. De splitsing in gespecialiseerde doelgroepen binnen de grz ten spijt,

blijft systematiek gelijk. Er zijn nog steeds slechts twee dbc “smaken”, CVA en Overig, en

maar één ligdagtarief. De bedrijfsvoering is onnodig complex, constateert Naastepad.

‘Het leveren van gespecialiseerde grz kost ons meer administratie met als gevolg een

stijging van de overhead met meer dan 40 procent. Dat geld zouden we veel beter

kunnen besteden aan onze revalidanten, de zorgprofessionals en een meer

toekomstbestendige zorg.’
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‘Woonplannen zijn er alom, maar plannen voor mensen
met dementie nog te weinig’
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Het Rijk neemt regie in bouw ouderenwoningen
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