
  

 

 
Informatie over PaTz®:  

samenwerken aan betere zorg  
   
   

  PaTz is proactieve, vroegtijdige geplande zorg en bevordert zorg op de juiste plek. 
  ►PaTz hanteert vier uitgangspunten:  

 De PaTz-groep bestaat uit huisartsen en wijkverpleegkundigen en komt zes keer per jaar bij elkaar. 

 De PaTz-groep wordt begeleid door een inhoudelijk deskundige op het gebied van palliatieve zorg.  

 PaTz is vroegtijdig identificeren en pro-actief plannen van zorg met behulp van het palliatieve zorg register. 

 De PaTz-groep neemt deel aan monitoring voor evaluatie door het Expertisecentrum Palliatieve Zorg VUmc. 

   

  ►Wie nemen deel aan een PaTz-groep? 

 Huisartsen 6-10: werken lokaal samen.     

 (Wijk)verpleegkundigen 2-4: op uitnodiging van de huisartsen. 

 Inhoudelijk deskundige palliatieve zorg: kaderhuisarts / consulent palliatieve zorg. 

   

  ►Hoe werkt een PaTz bespreking? 

De deelnemers bepalen vooraf met onder andere de ‘surprise-question’ welke patiënten in het PaTz register worden 

opgenomen. Met kleurcodes wordt aangegeven hoe urgent en intensief de te verwachten zorgvragen zijn. In de PaTz 

bijeenkomst wordt per patiënt besproken welke veranderingen in de situatie en/of zorgbehoeften te verwachten zijn, 

hoe hier het best op geanticipeerd kan worden en wie daarin welk aandeel neemt.  

   

  ►Wat levert het werken in PaTz-groepen op? [factsheet evaluatieonderzoek] 

 Voor de patiënt en hun naasten 

o Gesprek over toekomstige wensen zorgbehoefte uitgewerkt in een zorgplan. 

o Weten dat betrokken zorgverleners nauw met elkaar samenwerken. 

o Meer vroegtijdige inzet van palliatieve zorg. 

o Minder onnodige ziekenhuisopnamen in de laatste maand van het leven. 

 Voor de deelnemende huisartsen en (wijk)verpleegkundigen 

o Soepelere samenwerking met kortere lijnen. 

o Toegenomen deskundigheid, leren van elkaars casuïstiek. 

o Het gevoel er niet alleen voor te staan. 

o Meer gevoel van competentie en vertrouwen in eigen mogelijkheden. 

 Voor de huisarts 

o Accreditatiepunten toetsgroep (regelen via EKC’er, verslag/aanwezigheidslijst). 

 Voor de wijkverpleegkundige 

o PaTz bijeenkomsten kunnen worden opgevoerd in het Kwaliteitsregister. 

   

  ►Wat kost het werken in PaTz-groepen? 

 Tijd van alle deelnemers 

o Eenmalig een startbijeenkomst van ca 2 uur. 

o Zesmaal per jaar een bijeenkomst van 1 à 1,5 uur en als voorbereiding patiënten aanleveren ter bespreking. 

 Tijd van de voorzitter (advies om zoveel mogelijk taken te delegeren naar andere deelnemers) 

o Eenmalig volgen van de voorzitterscursus van 2 dagdelen wordt aanbevolen. 

o Voor iedere bijeenkomst deelnemers mailen om patiënten aan te leveren voor de bespreking en ac-

tualiseren palliatieve zorg register (agenda voor de bijeenkomst). 

o Planning data bijeenkomsten, locatie. 

 Kosten in geld  

o Cursus voorzittersvaardigheden en inhoud palliatieve zorg door Stichting PaTz / NHG: € 295,-. 

   

  Aanmelden van nieuwe groepen of meer informatie: info@patz.nu en op www.patz.nu 
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