Nieuwsflits
Januari 2017
Stichting PaTz wenst u een gelukkig nieuwjaar!

►PaTz-symposium 2017
Ook dit jaar organiseren wij een PaTz-symposium voor huisartsen, (wijk)-verpleegkundigen
en consulenten palliatieve zorg op donderdag 30 maart 2017.
Reserveer deze datum alvast in uw agenda!
Locatie: De Veste Amersfoort, 17.00 – 21.00 uur
Dit jaar zijn er twee workshopronden, met keuze uit onder andere de volgende workshops:
 Tijdige identificatie van en anticiperende palliatieve zorgplanning bij chronische ziekten
 PaTz-methodiek, 8 extra logische interventies en tools
 Jouw rol als wijkverpleegkundige in de PaTz-groep
 Wat kunnen PaTz-groepen van elkaar leren (o.a. het werken met het palliatieve zorg
register)
 Samenwerken met vrijwilligers in de palliatieve zorg in de eerste lijn
De definitieve uitnodiging volgt zo spoedig mogelijk.

► Vorig jaar hebben we 25 PaTz-ambassadeurs verwelkomd!
In bijna alle regio’s geven PaTz-ambassadeurs informatie over PaTz om collega’s te
enthousiasmeren om een PaTz-groep te starten. Tijdens een inspiratiebijeenkomst in
november 2016 hebben de ambassadeurs ervaringen uit de praktijk gedeeld en ideeën over
de toekomst van PaTz uitgewisseld.
De ervaring leert dat de aandacht in PaTz-groepen toch vooral uitgaat naar mensen met
kanker en dat vooral problematiek in de terminale fase aan de orde is. Maar palliatieve zorg
beslaat meer dan de terminale fase en betreft ook niet-oncologische patiënten. Daar willen
we de komende tijd meer aandacht aan besteden.
Een aantal tips van de PaTz-ambassadeurs voor het bespreken van patiënten:
 De surprise question is niet zozeer een prognose, het gaat om de vraag: ‘Zou deze
patiënt nu of binnenkort gebaat kunnen zijn bij palliatieve zorg?’.
 Stel ook de surprise question bij patiënten met een chronische ziekte (hartfalen,
nierinsufficiëntie, COPD, etc).
 Iedere deelnemer aan de PaTz-groep heeft één of meerdere “groene patiënt(en)” in het
palliatieve zorg register staan. De voorzitter kiest een “groene” patiënt uit het register en
vraagt aan de deelnemers: welke zorg zou je verwachten bij deze patiënt (met een
levensverwachting van één jaar)?
 Of sta eens stil bij het volgende: ‘bedenk een patiënt uit je praktijk waar op dit moment
geen bijzondere problemen spelen en waarbij je toch de Surprise Question met ‘nee’ zou
beantwoorden’.
 Bespreek altijd de patiënten, die van “kleur” veranderen!
 Bespreek een ‘niet acuut overleden’ patiënt die niet in het register stond, met de vraag:
‘Hoe komt het dat we deze patiënt niet in het register hadden staan?’
 Hoe bereid jij je voor op een PaTz-bijeenkomst? Wat wil je inbrengen? Waar heb je
moeite mee?
Wilt u in contact komen met een PaTz ambassadeur? Mail dan uw vraag o.v.v. uw
contactgegevens en de regio waarin u werkzaam bent naar info@patz.nu.

►PaTz monitor 2017
Stichting PaTz gaat jaarlijks de PaTz-groepen evalueren door middel van de PaTz
monitor. Zo krijgen we inzicht in het functioneren van de PaTz-groepen en kunnen we
zowel bestaande als nieuwe PaTz-groepen beter ondersteunen.
De resultaten van de PaTz-monitor worden t.z.t op de website van stichting PaTz vermeld
(www.patz.nu). Eind januari worden vragenlijsten verstuurd naar huisartsen,
(wijk)verpleegkundigen en consulenten. Het invullen van de vragenlijst duurt zo'n 5 tot 10
minuten.

►NHG-Cursus 'PaTz in de Praktijk' voor voorzitters van PaTz-groepen
Op dinsdag 21 maart 2017 (09.00-17.30 uur in Amersfoort) organiseert stichting PaTz
samen met NHG de PaTz-cursus voor voorzitters die net begonnen zijn met een PaTzgroep of plannen hebben voor het oprichten hiervan.
De NHG-cursus 'PaTz in de Praktijk' bestaat uit twee dagdelen. Tijdens het eerste dagdeel worden de deelnemers getraind in vroegtijdige identificatie van palliatieve
problematiek, daarna wordt stilgestaan bij een adequate besluitvorming in de palliatieve
fase. Ook wordt de regionale palliatieve zorg in kaart gebracht.
Tijdens het tweede dagdeel krijgen de deelnemers handvatten in het opzetten en
begeleiden van groepen. Uitgaande van de omschrijving van de toekomstige eigen
regionale PaTz-groep en de te verwachten knelpunten krijgt de deelnemer de
gelegenheid zich professioneel te bekwamen in het begeleiden van deze groep.
Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Heeft u belangstelling of wilt u meer
informatie: Marij Duijsters, 06 - 435 623 49 / info@patz.nu.

►Kent u de App PalliArts al?
De app PalliArts biedt regionale en landelijke informatie over palliatieve zorg en is te
raadplegen via de mobiele telefoon of tablet. Het ondersteunt u
en anderen bij het verlenen van goede palliatieve zorg,
afgestemd op de wensen van de patiënt en diens naasten.
PalliArts is een initiatief van Marije Brüll en Marlie Spijkers van
het Netwerk Palliatieve zorg Zuidoost Brabant, ontwikkeld in
samenwerking met Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL)
en deels gefinancierd door VGZ.
Fibula ondersteunt het initiatief, bijna alle netwerken geven aan
te willen participeren en zullen hun regionale informatie delen.
U kunt de gratis app PalliArts downloaden in de App Store of Google Playstore. Wilt u
meer informatie over de app, dan kunt u terecht bij Brigitt Demmer, b.demmer@iknl.nl.
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