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Achtergrond 

Binnen Zorginstituut Nederland (ZIN) leefden een aantal vragen rondom de invulling van de 

DBC-producten binnen de geriatrische revalidatiezorg (GRZ). Met behulp van extra inzichten is 

het mogelijk voor ZIN om beter te kunnen adviseren rondom de GRZ en de mogelijke wijzigingen 

in de aanspraak. Daarom zijn een aantal data analyses gedaan op declaratiegegevens vanuit de 

GRZ. Na presentatie van eerste resultaten aan veldpartijen, zijn extra vragen naar voren 

gekomen die in een vervolganalyse behandeld zijn en ook hier gepresenteerd worden.  

 

Methode 

Zorginstituut Nederland ontvangt via Vektis datasets met declaraties van zorgverzekeraars en 

zorgkantoren van alle zorg uit de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz), 

waarbij de declaratiegegevens over meerdere jaren te koppelen zijn met eenzelfde 

pseudoniem.1 Het gaat hier onder andere om de declaraties van medisch specialistische zorg, 

waaronder ook de GRZ valt. In de dataset van de medisch specialistische zorg staan alle 

gedeclareerde DBC-zorgproducten en vanaf 2015 zijn de zorgactiviteiten binnen de DBC ’s ook 

bekend. Het gaat hierbij alleen om de zorgactiviteiten die op nota staan en daarmee ook bekend 

zijn bij de zorgverzekeraar. Op dit moment beschikt het Zorginstituut over declaratiegegevens 

van medisch specialistische zorg t/m 2020, waarbij voor de GRZ geldt dat deze tot en met 2019 

zo goed als compleet is. Het aantal verrichtingen wordt dan ook bepaald voor de jaren 2015 t/m 

2019. In overleg met team Ouderenzorg is de onderstaande methode afgestemd. Voor dit 

onderzoek is het gebruik van GRZ in de jaren 2015 t/m 2019 onderzocht. Hiervoor wordt gebruik 

gemaakt van de gegevens van medisch specialistische zorg van de jaren 2015 t/m 2019, 

gegevens eerstelijnsverblijf (ELV) 2015 t/m 2019, gegevens Wlz 2015 t/m 2019 en gegevens 

over de verzekerden van 2015 t/m 2019.  

 

Patiëntenselectie 

Patiënten met geriatrische revalidatiezorg werden geïdentificeerd door middel van een declaratie 

van een DBC-productcode die begint met 9984. De diagnosetypering uit het DBC -product is 

gebruikt voor een uitsplitsing op diagnose en de verblijfsduuromschrijving uit het DBC-product 

is gebruikt voor een uitsplitsing op duur (waarbij geldt dat 92+ is ingedeeld bij 92-133). 

Zorgactiviteiten die op nota staan en daarmee ook beschikbaar zijn bij ZIN voor data analyses, 

zijn geselecteerd op basis van uniek koppel-id waarmee de activiteiten aan het juiste subtraject 

gekoppeld kunnen worden. 

 

Voor ELV is een selectie gemaakt op alle declaratiecodes die in tot 2020 geldig zijn (geweest)  

voor zowel de periode dat het nog een subsidieregeling onder de Wlz was als voor de Zvw. Voor 

Wlz-verblijf is een selectie gemaakt op alle ZZP-codes voor verblijf (VV4-VV10) en VPT.  

 

Exclusies 

Patiënten werden niet meegenomen indien zij verzekerd waren bij een zorgverzekeraar die geen 
goede gegevens had aangeleverd.  
 
 

  

                                              
1
 Dit pseudoniem is een versleuteling van de BSN en de versleuteling wordt door een TTP uitgevoerd.  



 

 

Zorg na ontslag GRZ 

Om te bepalen wat er met patiënten is gebeurd na ontslag en sluiting van de DBC is eerst 

gekeken of er nog een aansluitend DBC-subtraject werd geopend na sluiting van de vorige. 

Hiervoor is een periode van 30 dagen aangehouden. Als binnen deze periode een nieuwe GRZ -

DBC werd geopend is dit gerekend als één traject. Na afsluiting van traject op basis van de DBC-

sluitingsdatum is gekeken of verzekerden binnen 7 dagen een declaratie hadden voor:  

- Een verpleegdag in het ziekenhuis 

- Een verblijfdag in een ELV 

- Opname in een Wlz-instelling  

Daarnaast is nog gekeken of er na de 30 dagen alsnog weer een nieuwe GRZ-DBC werd geopend. 

Voor beide opties geldt dat er gekeken is binnen het jaar van openen van initieel zorgproduct.  

 

Resultaten 

 

Totale kosten en gebruikers GRZ 

In tabel 1 worden de totale kosten van de GRZ gepresenteerd voor de jaren 2015 t/m 2019 

volgens de stand van de tweede kwartaal aanlevering in 2020. Voor 2018 en 2019 geldt dat 

deze jaren nog niet definitief zijn en dat de bedragen nog veranderen de komende tijd. Een 

overzicht van deze kosten inclusief 2020 volgens de meest actuele stand is terug te vinden op 

de zorgkostenwebsite van het Zorginstituut: www.zorgcijfersdatabank.nl.  

 

Tabel 1: Totale kosten GRZ 2015 t/m 2019. 

  2015 2016 2017 2018 2019 ∆15-17 

Geriatrische revalidatie (670) € 690,4 € 715,2 € 706,5 € 734,2 € 762,0 2% 

Totaal € 690,4 € 715,2 € 706,5 € 734,2 € 762,0 2% 

 

In tabel 2 worden de totale aantallen gebruikers in de GRZ gepresenteerd voor de jaren 2015 

t/m 2019 gebaseerd op de declaratiebestanden van de verzekeraars en gecorrigeerd voor 

mogelijke missende aanleveringen. Hier geldt dat met name 2019 nog licht kan wijzigingen als 

er nog nieuwe declaratiebestanden binnenkomen. Een overzicht van deze aantallen is eveneens 

terug te vinden op de website www.zorgcijfersdatabank.nl, wanneer de Verdiepende analyses 

Zvw worden geselecteerd.  

 

Tabel 3 is een overzicht van deze aantallen uitgesplitst per leeftijd en geslacht en tabel 4 

tenslotte bevat de gemiddelde kosten per gebruiker, ook weer uitgesplitst per leeftijd en 

geslacht. Voor 2019 is gebruik gemaakt van ongecorrigeerde declaratiebestanden, omdat deze 

niet volledig zijn op dit moment. Dit betekent dat de gemiddelde bedragen iets afwijken van het 

gemiddelde van tabel 1 gedeeld door tabel 2. Zowel de kosten als de aantallen laten een redelijk 

stabiel beeld zien over de jaren, hoewel de kosten in vanaf 2017 jaarlijks wel een stijgende 

trend laten zien. De stijging is echter minder hard dan VWS in de begrotingen had voorspelt de 

afgelopen jaren. Daarnaast lijken de gebruikers ook minder hard toe te nemen in de meest 

recente jaren dan de kosten, wat er op duidt dat de gemiddelde kosten per gebruiker zullen de 

stijgende in de komende jaren.  

 

Al deze tabellen zijn gebaseerd op analyses die jaarlijks door ZIN gedaan worden ten behoeve 

van het Verdiepende analyses Zorglasten Zvw rapport welke terug te vinden zijn op de website.  

 

Tabel 2: Totale aantallen gebruikers GRZ 2015 t/m 2019. 

  2015 2016 2017 2018 2019 ∆15-17 

Geriatrische revalidatie (670) 51.410 54.267 52.906 53.543 52.307 3% 

Totaal 51.410 54.267 52.906 53.543 52.307 3% 
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Tabel 3: Totale aantallen gebruikers GRZ 2015 t/m 2019, uitgesplitst per leeftijd en geslacht. 

  2015 2016 2017 2018 2019 ∆15-17 

Alle gebruikers 51.410 54.267 52.906 53.543 52.307 1,1% 

              

Leeftijd             

0-4 jaar       

5-18 jaar       

18-44 jaar 307 294 222 193 187 -28,1% 

45-64  jaar 4.565 5.116 4.615 4.772 4.387 -0,5% 

65-75 jaar 10.486 11.328 11.373 11.470 11.519 6,7% 

75-84 jaar 20.842 21.573 21.086 21.239 20.792 -0,6% 

85 jaar en ouder 15.208 15.954 15.609 15.869 15.418 0,6% 

              

Geslacht             

Man 18.458 19.644 19.747 20.255 19.839 5,1% 

Vrouw 32.951 34.622 33.158 33.288 32.464 -1,2% 

 

 

Tabel 4: Gemiddelde kosten per gebruikers GRZ 2015 t/m 2019, uitgesplitst per leeftijd en 

geslacht. 

  2015 2016 2017 2018 2019 ∆15-17 

Alle gebruikers € 13.430 € 13.180 € 13.353 € 13.713 € 13.965 1,2% 

              

Leeftijd             

0-4 jaar       

5-18 jaar       

18-44 jaar € 15.387 € 16.724 € 15.010 € 16.209 € 17.635 -0,7% 

45-64  jaar € 13.929 € 13.682 € 14.359 € 14.635 € 14.722 4,9% 

65-75 jaar € 13.354 € 12.974 € 13.112 € 13.652 € 13.847 -0,1% 

75-84 jaar € 13.226 € 12.897 € 13.171 € 13.489 € 13.669 1,4% 

85 jaar en ouder € 13.573 € 13.481 € 13.456 € 13.749 € 14.193 0,9% 

              

Geslacht             

Man € 13.701 € 13.450 € 13.622 € 13.989 € 14.290 1,2% 

Vrouw € 13.279 € 13.026 € 13.194 € 13.545 € 13.767 1,2% 

 

 

Uitgesplitst naar diagnose is te zien dat de meeste gebruikers een zorgproduct krijgen voor de 
behandeling van een beroerte (Cerebro Vasculair Accident [CVA]), voor een gebroken heup, 

overige orgaan aandoeningen en respiratoire aandoeningen (figuur 1). De helft van de patiënten 

binnen de GRZ komt binnen voor een van deze vier diagnoses. Daarnaast zijn er een heel aantal 
diagnoses die verhoudingsgewijs heel weinig voorkomen. 



 

 

 
Figuur 1: Aantallen gebruikers binnen de GRZ uitgesplitst naar diagnose voor 2019. 

 

 

Verblijfsduur GRZ 
Op basis van de zorgactiviteit voor verpleegdag binnen een GRZ-DBC is het ook nog mogelijk 

om een uitdraai te maken van het gemiddeld aantal verpleegdagen per gebruiker per jaar. 

Hierbij geldt dat er over DBC heen gekeken wordt en dat het dus mogelijk is dat er meerdere 
zorgproducten per jaar meetellen voor het gemiddelde aantal. Tabel 5 laat zien dat de 

gemiddelde verblijfsduur per gebruiker afneemt over de jaren. 

 
Wanneer uitgesplitst naar de verschillende categorieën die bestaan in de DBC -structuur is te 

zien dat de daling komt de een daling en de producten met een heel lange verblijfsduur (meer 

dan 92 dagen). Deze daalt het sterkst, maar ook de producten van 51 tot 91 dagen dalen in 
aantallen. Daar tegenover staat dat er een lichte stijging te zien is voor producten in de categorie 

15 tot 28 dagen (figuur 2). 

  



 

 

Tabel 5: Gemiddelde verblijfsduur per gebruikers GRZ 2015 t/m 2019, uitgesplitst per leeftijd 

en geslacht. 

  2015 2016 2017 2018 2019 ∆15-17 

Alle gebruikers 47,3 44,8 44,0 43,7 41,9 -5,6% 

              

Leeftijd             

0-4 jaar       

5-18 jaar       

18-44 jaar 54,6 56,2 48,8 51,0 53,9 -6,1% 

45-64  jaar 48,6 46,0 46,9 46,1 43,6 0,3% 

65-75 jaar 46,1 43,6 42,6 43,0 40,9 -6,4% 

75-84 jaar 46,3 43,8 43,3 42,9 40,9 -5,2% 

85 jaar en ouder 48,7 46,4 45,0 44,5 43,4 -6,9% 

              

Geslacht             

Man 47,6 45,2 44,4 44,1 42,5 -5,2% 

Vrouw 47,1 44,6 43,7 43,5 41,6 -5,8% 

 

 

 
Figuur 2: Aantallen zorgproducten GRZ uitgesplitst naar verblijfsduur 2015 t/m 2019. 

 

 

Uitgesplitst naar diagnose van het zorgproduct valt op dat er grote verschillen zijn in de 

verblijfsduur (figuur 3). Vooral bij amputaties hebben een lange verblijfsduur voor revalidatie, 

waar meer dan de helft van de patiënten langer dan 56 dagen ligt. Mensen die een nieuwe knie 

hebben gekregen hebben daarentegen kortere revalidatie nodig. 

 

Uitgesplitst naar kort of lang is gekozen voor een knip op 28 dagen. De meerderheid van de 

zorgproducten is voor een periode van langer dan 28 dagen en dat blijft redelijk stabiel over de 

tijd, wat aangeeft dat de daling van verblijf niet doorzet naar onder de 28 dagen (figuur 4). 

Uitgesplitst naar diagnose van de zorgproducten is vooral bij trauma relatief veel lang verblijf 

(figuur 5). 



 

 

 
Figuur 3: Verhouding van verblijfsduur van zorgproducten binnen de GRZ uitgesplitst naar 

diagnose voor 2019. 

 

 

 
Figuur 4: Verhouding van verblijfsduur van zorgproducten binnen de GRZ uitgesplitst naar meer 

of minder dan 28 dagen voor 2015 t/m 2019. 

 

 
  



 

 

 
Figuur 5: Verhouding van verblijfsduur van zorgproducten binnen de GRZ uitgesplitst naar meer 

of minder dan 28 dagen uitgesplitst per diagnose voor 2015 t/m 2019. 

 

 

Zorg geleverd binnen de DBC 
Een van de vragen die heerste was welke zorg geleverd wordt binnen een DBC -zorgproduct. 

Hiervoor hebben we naar de activiteiten gekeken die geregis treerd werden binnen een 

zorgproduct. Deze activiteiten hebben we ter verduidelijking van de resultaten gegroepeerd op 

onderwerp. De volledige lijst van activiteiten en de groepering staat in bijlage 1.  
 

Binnen de GRZ is de hoofdmoot van de geleverde zorg de paramedische zorg (PMZ) (de meest 

voorkomende activiteit is de verpleegdag, maar daar wordt verder geen zorg geleverd). Na de 
paramedische zorg is de inzet van de specialist ouderengeneeskunde (SO) en psychologie de 

meest voorkomende. Omdat de verblijfsduur over de jaren afneemt, neemt ook het aantal 

activiteiten voor verpleegdagen af. Verhoudingsgewijs wordt het aandeel van de andere 
activiteiten daarmee dus steeds groter over de jaren heen (figuur 6). 

  



 

 

 
Figuur 6: Geleverde zorg binnen de GRZ-zorgproducten 2015 t/m 2019. 

 

 

Wanneer er weer binnen de PMZ wordt gekeken naar welke activiteiten daar geregistreerd 

werden, dan is te zien dat de meerderheid van die geleverde zorg fysiotherapie is. Deze is 

verantwoordelijk voor meer dan de helft van de activiteiten binnen de PMZ in GRZ -

zorgproducten. Daarna volgt ergotherapie en logopedie (figuur 7). 
 

 

 
Figuur 7: Geleverde zorg binnen de PMZ binnen de GRZ-zorgproducten 2015 t/m 2019. 

  



 

 

Wanneer binnen de geleverde psychologische zorg wordt gekeken naar welke activiteiten daar 

geregistreerd werden, dan is te zien dat de meerderheid van die geleverde zorg psychologie is. 

Deze is verantwoordelijk voor meer dan de helft van de activiteiten binnen de psychologi sche 

zorg in GRZ-zorgproducten. Daarna volgt maatschappelijk werk (figuur 8). 

 

 

 
Figuur 8: Geleverde zorg binnen de PMZ binnen de GRZ-zorgproducten 2015 t/m 2019. 

 
 

De uitsplitsing van de verschillende categorieën zorgactiviteiten is ook nog gemaakt verder 

uitgesplitst per duur van het zorgproduct. Hierbij houden we weer de indeling van de duur aan 
die in de zorgproductomschrijving staat. De zorg bij ambulante zorgproducten is voor PMZ, bij 

zorgproducten met verblijf is een substantieel deel uiteraard de verpleegdagen. Deze nemen 

verhoudingsgewijs steeds meer toe naarmate de duur van het product langer is. Tevens stijgt 
het aandeel Klinische verpleging sterk naarmate de duur langer wordt, wat strookt met de 

langere verblijfsduur (figuur 9). 

 
De uitsplitsing is ook gemaakt per diagnose zoals in de productstructuur van de GRZ mogelijk 

is (figuur 10). Hierbij lijkt het beeld van de zorgactiviteitcategorieën over de diagnose een 

redelijk constant te zijn. Vooral het aandeel Klinische verpleging wisselt, wat samenhangt met 
de verschillende gemiddelde verblijfsduur per diagnose. 

 

 



 

 

 
Figuur 9: Geleverde zorg binnen de GRZ-zorgproducten 2015 t/m 2019, uitgesplitst per duur van het product. 

 
  



 

 

 
Figuur 10: Geleverde zorg binnen de GRZ-zorgproducten 2015 t/m 2019, uitgesplitst per diagnosetypering van het product. 
 



 

 

Kosten binnen de GRZ 
In de vergelijking tussen 2015 en 2019 is ook gekeken naar de gemiddelde vergoedde kosten 

per zorgproduct. Deze zijn weer uitgesplitst per diagnose (figuur 11). Overall stijgen de kosten 

van de GRZ over deze periode (van ongeveer 690 naar 760 miljoen euro, tabel 1). Tussen de 
diagnose zit echter groot verschil in de verandering over de tijd. Er zijn een aantal diagnoses 

die in de afgelopen vijf jaren duurder zijn geworden, maar daartegenover staan ook een aantal 

diagnoses die goedkoper zijn geworden. Dit hangt voor een deel samen met de veranderende 
verblijfsduur over de tijd per diagnose. In figuur 10 is te zien dat het aandeel van de 

zorgproducten met een lange verblijfsduur met name voor kostendalingen zorgen terwijl de 

producten met kortere verblijfsduur verhoudingsgewijs voor meer kostenstijgingen zorgen 
(figuur 12). 

 

 

Figuur 11: Verschil in kosten binnen de GRZ-zorgproducten 2015 t/m 2019, uitgesplitst per 

diagnosetypering van het product. 
  



 

 

 
Figuur 12: Verschil in kosten per verblijfsduur binnen de GRZ-zorgproducten 2015 t/m 2019, 

uitgesplitst per diagnosetypering van het product. 
 

 

Waar gaan mensen naar toe na de GRZ 

Vanuit het veld kwam de vraag waar mensen terechtkomen nadat het GRZ-zorgproduct gesloten 
is. Hierbij was met name aandacht voor ziekenhuisopnames, ELV-opnames en Wlz-opnames. Er 

is daarom gekeken of verzekerden binnen 7 dagen na sluiting van hun GRZ-traject een declaratie 

hadden die een van deze drie opties (ziekenhuis, ELV, Wlz) indiceert.  
 

Een deel van de mensen heeft na hun eerste GRZ-traject nog een tweede GRZ-traject in 

hetzelfde jaar gehad, waarbij geldt dat een nieuw traject wordt gedefinieerd als meer dan 30 
dagen geen GRZ-declaratie. Dit percentages stijgt heel licht over de jaren (van 2,7% naar 3,2%) 

(tabel 6). Als er wordt gekeken binnen een week van sluiting van het traject, dan zien we dat 

het overgrote deel van de verzekerden geen opname aans luitend aan de GRZ-opname heeft 
gehad. Meest voorkomend is een ziekenhuisopname, daarna ELV en vervolgens Wlz. Gebruik 

van ELV neemt wel toe over de tijd, terwijl ziekenhuisopnames afnemen.  

   



 

 

Tabel 6: Percentages verzekerden waar ze terecht kwamen na hun eerste GRZ-traject voor de 

jaren 2015 t/m 2019. 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Nieuw GRZ-traject (>30 later) 2,7% 2,9% 3,1% 3,0% 3,2% 

      

Thuis (<7 dagen) 97,1% 97,7% 97,7% 97,7% 97,9% 

Ziekenhuisopname (<7 dagen) 2,1% 1,6% 1,5% 1,4% 1,1% 

ELV-opname (<7 dagen) 0,2% 0,3% 0,3% 0,4% 0,6% 

Wlz-opname (<7 dagen) 0,6% 0,5% 0,5% 0,5% 0,4% 

 

Hoewel het gaat om zeer kleine aantallen, is ook nog gekeken naar een uitsplitsing van deze 

vervolgopnames per DBC-diagnose. Hieruit komen de diagnoses naar voren die sowieso vaak 

voorkomen (CVA, heupfractuur, overige orgaanaandoeningen en respiratoire aandoeningen), 

wat er op lijkt dat vervolgopnames niet onevenredig verdeeld zijn over de diagnoses.  

 

Hoe stromen mensen in, in de GRZ 

Tevens was er de vraag of mensen steeds complexer zijn als ze instromen, oftewel mensen 

hebben steeds meer en steeds ernstigere vormen van co-morbiditeit. Tot op zekere hoogte kan 

ZIN hier onderzoek naar doen. Op basis van declaratiegegevens definieert ZIN een dertigtal 

chronische aandoeningen. Er is gekeken hoeveel van deze aandoeningen mensen hebben in het 

jaar dat een GRZ-zorgproduct geopend wordt.  

 

Voor 2015 t/m 2019 is dit beeld redelijk constant (tabel 7). Gemiddeld over de hele populatie 

ligt het aantal rond de 2,8 waarbij geldt dat 2019 nog niet helemaal compleet is in de data en 

dit aantal nog (licht) kan oplopen. Er is ook gekeken naar het gemiddeld voor iedereen met 

tenminste één chronische aandoening, oftewel zijn de zieke mensen zieker geworden over tijd. 

Ook dit laat een constant beeld zien over de laatste vijf jaren. 

 

Tabel 7: Gemiddeld aantal chronische aandoeningen in het jaar van hun GRZ-traject voor de 

jaren 2015 t/m 2019. 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Gem. aantal chronische 

aandoeningen 
2,81 2,87 2,90 2,80 2,43 

Gem. aantal chronische 

aandoeningen bij >1 
3,53 3,58 3,59 3,52 3,43 

 

 

GRZ zorg na opname in revalidatiecentrum 

Tenslotte was er nog de vraag vanuit het veld of er veel zorgactiviteiten geregistreerd worden, 

nadat de laatste verblijfsdag geweest is. Dit duidt namelijk op het geven van GRZ in een 

ambulante setting na verblijf, maar nog wel binnen het openstaande zorgproduct. Hiervoor is 

een selectie gemaakt van alle zorgactiviteiten binnen een zorgproduct waarvan de 

verrichtingsdatum na de laatste verblijfsdag ligt.  

 

Logischerwijs geldt voor de activiteit Ambulante behandeldag dat deze voor 95% wordt 

geregistreerd na afloop van verblijf. De huisbezoeken zijn voor ongeveer de helft geregistreerd 

na afloop van verblijf. De overige zorgactiviteiten worden slechts minimaal ambulant 

geregistreerd, de overgrote meerderheid wordt geregistreerd tijdens het verblijf van de cliënt 

in de instelling (figuur 13). 

 



 

 

  
Figuur 13: Het percentage van de zorgactiviteitcategorieën (ten opzichte van het totaal van die 

specifieke categorie) binnen de GRZ-zorgproducten 2015 t/m 2019, welke na afloop van verblijf 

(dus ambulant) gegeven werden. 

 


