Hoe brengen we PaTz onder de aandacht van huisartsen en (wijk)verpleegkundigen?
Stichting PaTz streeft naar uitbreiding van het aantal PaTz-groepen. De ervaring leert dat het
veel tijd vergt van het moment dat een huisarts/(wijk)verpleegkundige enthousiast is en
initiatief neemt om te komen tot het daadwerkelijk starten van een PaTz-groep.
We zien ook dat het motiveren en initiëren meer effect heeft met mensen en kennis uit de
regio. Zij kennen de sociale kaart en weten wat er speelt. Daarom werken we met regionale
PaTz-overleggen; zoveel mogelijk verspreid door het hele land.
Het regionaal overleg PaTz bestaat idealiter uit adviseurs van IKNL (Integraal
Kankercentrum Nederland) en ROS1 (Regionale Ondersteuningsstructuren in de eerste lijn)
en een netwerkcoördinator palliatieve zorg (de samenstelling kan per regio verschillen).
Daarnaast zijn er in het land PaTz-ambassadeurs, dit zijn zowel huisartsen als
(wijk)verpleegkundigen, die vertellen over PaTz en over zijn/haar ervaringen met PaTz. Zij
enthousiasmeren en motiveren hun collega’s door presentaties te geven tijdens
informatiebijeenkomsten over palliatieve zorg in de eerste lijn.
Informatiebijeenkomst
Heeft u belangstelling voor een dergelijke informatiebijeenkomst dan kunt u dit aangeven bij
de adviseur in uw regio (ROS of IKNL) of bij uw netwerkcoördinator palliatieve zorg.
Startbijeenkomst
Als er voldoende animo is om een PaTz-groep te starten dan geven de huisartsen
ambassadeurs een presentatie bij de startbijeenkomst. Dat is de formele start van een PaTzgroep (alle punten van de checklist zijn afgevinkt) waarbij alle deelnemers aan de PaTzgroep aanwezig zijn.
Het verzoek voor een startbijeenkomst komt van de initiatiefnemer/voorzitter van de PaTzgroep en loopt altijd via Stichting PaTz (info@patz.nu) en de regionale IKNL adviseur om de
inzet van ambassadeurs optimaal te kunnen coördineren.
Wilt u meer informatie over PaTz, bezoek dan onze website: www.patz.nu of stel uw vraag
via info@patz.nu.
Of neem contact rechtstreeks op met contactpersonen in de regio:
-
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Adviseur ROS
Netwerkcoördinator palliatieve zorg

ROS’en adviseren en begeleiden de eerste lijn én betrokken partijen bij het realiseren van samenhangende
zorg in de wijk.

