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Het Palliatieve Zorg Register en de PaTz-groep: een
goede combinatie!
PaTz-groepen hebben als doel goede palliatieve zorg thuis mogelijk te
maken door anticiperend te werken, deskundigheid te verhogen en elkaar
te steunen.
Bij de inbedding van de diabeteszorg in de huisartspraktijk hielp het enorm
dat er een lijst van de diabetespatiënten werd aangelegd en onderhouden
waardoor de huisarts in staat was ook anticiperend te gaan werken. Dat
gebeurt nu ook met het palliatieve zorgregister. Palliatieve zorg kenmerkt
zich door de relatieve onvoorspelbaarheid van het ziektebeloop. Een
plotseling optredende crisis kan leiden tot paniekvoetbal als daar niet op
geanticipeerd is.

Voorbeeld palliatieve zorg register in PaTz Portal
In het palliatieve zorgregister worden alle patiënten vermeld waarvan men
verwacht dat zij een levensverwachting hebben van minder dan één jaar.
De lijst wordt tijdens de PaTz bijeenkomsten voorgelegd en als agenda
voor te bespreken patiënten gebruikt. Patiënten waar ingewikkelde vragen
spelen worden door huisarts of wijkverpleegkundige ingebracht en
besproken. Soms kan dat ook iemand zijn bij wie de PaTz deelnemer
onzeker is over het te verwachten beloop. De inbreng van de consulent en
van de collega’s maakt dat je je daarop beter kunt voorbereiden. De
kleurcodes waar de lijst mee werkt, helpen om in te schatten wanneer de
zorg opgeschaald moet worden (bijvoorbeeld bij overbelasting van de
mantelzorg, na ziekenhuisopname of een slecht nieuws gesprek met de
specialist). Als iemand die in het register opgenomen was overleden is, is
het nuttig het palliatieve traject na te bespreken.
Palliatieve zorg, dat doe je samen en dat komt bij de gezamenlijke
bespreking met het register goed tot uiting. Misschien zie je in je eigen
praktijk enkele palliatieve patiënten per jaar, nu leer je ook van de inbreng
van de caseload van je collega’s. Ook helpt het register om je te realiseren
dat palliatieve zorg niet alleen tot patiënten met kanker beperkt blijft.
Uit onderzoek blijkt dat als patiënten zijn opgenomen in het palliatieve
zorgregister de behandeling gericht op palliatie eerder wordt ingezet en er
vaker wordt gesproken over levensverwachting, fysieke klachten, spirituele
vraagstukken en de mogelijkheden van palliatieve zorg. Binnen de groep
patiënten die op het register stonden, overleden besproken patiënten
vaker thuis.
Meer informatie over het palliatieve zorgregister ...

Factsheet Het gebruik van het PaTz-register in de palliatieve zorg
Een palliatieve patiënt bespreken met behulp van het register levert nog
meer inzicht in je caseload en daarmee betere palliatieve zorg in de
thuissituatie.

Nieuw!
ICPC update per 1-10-2019!
Het NHG brengt 4 nieuwe ICPC subcodes uit met ingang van 1 oktober
2019. Eén ervan betreft de subcode: A69.01 palliatieve zorg.

Wist u dat...
- de film 'de dappere patiënt' nu Engels
ondertiteld is
- en er ook een verkorte versie (ook met
Engelse ondertiteling) beschikbaar is
U kunt ze hier vinden.

En...
Bij het Euthanasie Centrum kunt u vragen stellen aan consulenten over
complexe euthanasie vraagstukken. Klik hier voor meer informatie.

NHG PaTz-cursus voor voorzitters
Op 3 maart 2020 staat de volgende NHG PaTz-cursus voor voorzitters en
plaatsvervangend voorzitters van startende PaTz-groepen gepland in
Breukelen. Inschrijven kan tot 31 januari 2020.
Klik hier voor meer informatie, om in te schrijven en uw plaats te
reserveren.

Zorg op maat voor jonge mensen in de laatste
levensfase
Uitvraag: Zorg op maat voor AYA’s in de laatste levensfase
Er is weinig bekend over de wensen en verwachtingen van AYA’s met
kanker in de palliatieve fase. AYA staat voor ‘Adolescents and Young
Adults’ en bedoeld worden volwassenen in de leeftijd van 18-35 jaar.
Het is momenteel onduidelijk of huisartsen zich voldoende gesteund en
toegerust voelen om zorg te leveren aan AYA’s in de laatste levensfase.
UMCG doet hier onderzoek naar middels een landelijke uitvraag.
Geef je mening
In kaart wordt gebracht wat de belangrijke (zorg)doelen tijdens de laatste
levensfase zijn voor huisartsen, AYA’s met kanker, en naasten van AYA’s.
De uitvraag bestaat uit een lijst met onderwerpen op het gebied van
somatisch, psychosociaal en spiritueel welzijn. Iedere huisarts kan de
vragenlijst invullen, ook als er nog geen ervaring is met de zorg voor AYA’s
met kanker in de laatste levensfase. Ook AYA’s en naasten van AYA’s
kunnen hun ervaring delen.
Invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten. De vragenlijst
kan online worden ingevuld tot en met februari 2020 via
https://www.palliatievezorgvooraya.nl/
Meer informatie
Dr. Janine Nuver, medisch oncoloog: ayazorgopmaat@onco.umcg.nl

Website Geestelijke verzorging
Op deze website is algemene informatie te vinden over geestelijke
verzorging voor burgers en professionals.
Ook is een overzicht gemaakt waar geestelijk verzorgers te vinden zijn.
Het persbericht over de nieuwe website Geestelijke verzorging in
Nederland leest u hier.

Meer steun van huisarts
De meeste
patiënten met
kanker willen
meer steun van
hun huisarts,
onder meer bij het maken van keuzes over hun behandeling. Dat blijkt uit
een onderzoek van de Nederlandse Federatie van
Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) onder ruim 4700 (ex-)kankerpatiënten.
Volgens het onderzoek hebben zes op de tien patiënten behoefte aan
contact met de huisarts. Dat is vooral kort na de diagnose, maar ook
tijdens de behandeling. Van deze groep patiënten zegt 20 procent geen
contact te hebben gehad met de huisarts.
Twee derde van de patiënten vindt dat de huisarts met hen moet
bespreken wat ze belangrijk vinden in hun leven en welke gevolgen een
medische behandeling heeft voor de zaken waaraan ze veel waarde
hechten. Van deze patiënten zegt slechts 15 procent dat dit is gebeurd.
Gemiddeld krijgt de huisarts een rapportcijfer 7,4 voor de geboden hulp.
Als de huisarts het initiatief tot contact neemt, dan is de waardering hoger
(8,0) dan wanneer de patiënt zelf het initiatief neemt (7,0).
‘Het NHG is voorstander van een proactieve rol van de huisarts bij
begeleiding van patiënten met kanker voor, tijdens en na de behandeling.
Dit staat ook in het NHG-Standpunt Oncologische zorg in de
huisartsenpraktijk. Belangrijk is daarbij dat de randvoorwaarden (zoals
voldoende tijd, ruimte en deskundigheid en ervaring) goed geregeld zijn’,
laat een woordvoerder van het NHG in een reactie weten.
Lees hier het hele onderzoek

Kerncijfers palliatieve zorg
Op Palliaweb is het document
'Kerncijfers palliatieve zorg' verschenen.

"Waar vind ik actuele feiten en cijfers over de palliatieve zorg?”
Die vraag is het startpunt geweest van het rapport ‘Kerncijfers palliatieve
zorg’ van PZNL. In deze eerste uitgave zijn cijfers verwerkt uit
informatiebronnen zoals het Sterfgevallenonderzoek, CBS en IKNLrapporten.
PZNL wil met deze Kerncijfers meer inzicht bieden in de palliatieve zorg en
een bijdrage leveren aan de bewustwording van zorgverleners,
bestuurders, beleidsmakers en ondersteuningsorganisaties. Met als doel
de zorg voor de patiënt in zijn laatste levensfase verder te ontwikkelen en
verbeteren.

Handreiking financiering palliatieve zorg 2020
Om te zorgen dat palliatieve zorg ondersteund wordt met passende
financiering, is de huidige financiering van palliatieve zorg in kaart
gebracht in de vorm van de 'Handreiking financiering palliatieve zorg
2020'.
Hoofdstuk 2 gaat over palliatieve zorg thuis, met name de bladzijden 14,
15, 21, 22, 23 zijn interessant voor huisartsen. Voor de thuiszorg zijn de
bladzijden 16 t/m 20 relevant.
Hier kunt u de hele handreiking lezen.

Website
Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.
U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen.
Voor een goede ontvangst voegt u info@patz.nu toe aan uw adresboek.

