NHG-Cursus Palliatieve Thuiszorg in de Praktijk (PaTz)

Inhoud van de cursus
De NHG-Cursus Palliatieve Thuiszorg in de Praktijk (PaTz) bestaat uit twee dagdelen.
Tijdens het eerste dagdeel krijgen de deelnemers inzicht in de huidige opvattingen over de
palliatieve zorg thuis. Het belang van tijdige identificatie van de palliatieve fase wordt
besproken. Daarna wordt stilgestaan bij de werkwijze in de PaTz-groepen en de taak van de
voorzitter.
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.

Doel van de cursus
De deelnemers leren tijdens deze cursus hoe zij samen met de huisartsen en de
(wijk)verpleegkundigen uit hun eigen wijk of dorp een Palliatief Thuiszorgteam kunnen
opzetten en begeleiden. Dit om de palliatieve zorg in dat gebied te verbeteren en te
stroomlijnen.
Na afloop van de cursus:
 heeft de deelnemer kennis van de stand van zaken in de palliatieve thuiszorg;
 is er kennis gedeeld over doel, opzet en werkwijze van PaTz-groepen;
 heeft de deelnemer inzicht in de te verwachte groepsprocessen die zich voor kunnen
doen bij het starten van een PaTz-groep;
 heeft de deelnemer kennis over het begeleiden van de groepen;
 heeft de deelnemer een concreet plan gemaakt voor het opstarten van een PaTz-groep
in zijn/haar eigen regionale situatie.

Programma
Tijd

Onderwerp

09.00 – 09.30

Inloop

09.30 – 09.45

Kennismakingsronde

09.45 – 11.15

Palliatieve zorg nu; het PaTz project

11.15 – 11.30

Koffiepauze

11.30 – 12.45

Doelen & hulpmiddelen PaTz; aan de slag in je eigen PaTz groep

12.45 – 13.00

Evaluatie

13.00 – 13.45

Lunch

13.45 – 14.00

Fases in de ontwikkeling van een team

14.00 – 14.15

Uitleg fases teamontwikkeling

14.15 – 14.25

Een goede voorzitter is het halve werk

14.25 – 14.55

Informatie over taken voorzitter

14.55 – 15.40

Voortvarend vergaderen

15.40 – 15.55

Theepauze

15.55 – 16.40

Verschillen maken het verschil

16.40 – 17.10

De takenlijst voor het opstarten van het team

17.10 – 17.30

Evaluatie

