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 Veranderingen in de (palliatieve) zorg
 PaTz groepen. Doel en uitvoering
 De centjes
 Werken met Patz Portal



4. waar?



Het 20ste eeuwse model is vooral gebaseerd 
op de “diagnose:  doodgaan” en op het 
beloop van kanker, zoals dat steeds minder 
voorkomt

Uitdaging van de toekomst is 
“frailty”,Langdurige chronische ziekte





En morbiditeit in 
de soester PaTz





Zou het mij verbazen als deze 
patiënt binnen een jaar 
overlijdt?







3 vragen:
Wat houdt u in het bijzonder bezig op 

het ogenblik?
Waaraan had u steun in eerdere 

moeilijke situaties?
Wie zou u graag bij  u willen hebben, 

door wie zou u gesteund willen 
worden?





 Man 64 ja, partner belt vrijdagavond naar de HAP ivm 
pijn in rug

 Assistente adviseert pijnstilling
 Maar patiënt blijkt terminaal, geen overdracht.
 In het weekend 5 verschillende artsen aan het bed
 Uiteindelijk opname in ziekenhuis, eigenlijk tegen de 

wil van patiënt in.
 Overlijdt in ziekenhuis.









• Verbetering van de kwaliteit van zorg thuis 
voor patiënten in de palliatieve fase

• Doormiddel van (opnieuw ) samen werken 
van huisartsen en (wijk) verpleegkundigen 
toename van communicatie , coördinatie en 
competentie.



 Huisartsen en verpleegkundigen zeer positief.
 Contact en vertrouwen verbeterd.
 Beter gecoördineerde palliatieve zorg.
 Huisartsen denken meer vooruit
 Vroeger signaleren palliatieve fase:

 The Surprise Question



 PaTz overleg is net zozeer 
INTERVISIE 

als patiëntenzorg



 Regiogroepen van huisartsen en verpleegkundigen.
 Tweemaandelijkse bijeenkomsten
 Deskundige begeleiding
 Gestructureerde aanpak en evaluatie   



 6-10 huisartsen die gebiedsgebonden werken
 2-3 wijkverpleegkundigen/ thuiszorginstellingen
 Deskundige
 Voorzitter
 EKC er
 Patz portal
 Startbijeenkomst
 Voorzitterstraining
 6 bijeenkomsten / jaar á 1 tot 1 ½ uur



 - Voor de patiënt: betere kwaliteit van de palliatieve zorg 
thuis –

 Voor de zorgverleners: veilige intervisie omgeving, meer 
deskundigheid op gebied van palliatieve zorg en betere 
samenwerking tussen huisarts en wijkverpleegkunde

 - Voor de huisarts: accreditatiepunten voor een toetsgroep
(via een EKC-er. Deze hoeft niet bij de PaTz-bijeenkomst 
aanwezig te zijn)

 En (nu) : centjes
 - Voor de wijkverpleegkundigen: punten voor ‘Overige 

Deskundigheidsbevorderende Activiteiten (ODA)’, vast te 
leggen in het Kwaliteitsregister V&VN.
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