
Achtergrond
PaTz staat voor palliatieve thuiszorg en heeft het doel de 
samenwerking tussen huisartsen en (wijk)verpleegkundigen 
te bevorderen en hun deskundigheid te verhogen. Een PaTz-
groep bestaat in ieder geval uit huisartsen, 
wijkverpleegkundigen en een consulent palliatieve zorg en 
komt zes keer per jaar bij elkaar. In een aantal groepen 
nemen ook andere disciplines deel, maar het is onbekend 
hoe vaak dit gebeurt en wat de ervaringen hiermee zijn.

Onderzoeksvraag
In hoeveel PaTz-groepen nemen andere disciplines deel aan 
de bijeenkomsten, wordt hier meerwaarde van ervaren en 
zo ja, wat is de meerwaarde?

Methode
Sinds 2017 wordt PaTz geëvalueerd en ontwikkelingen in 
PaTz-groepen in kaart gebracht met een jaarlijkse online 
vragenlijst; de Monitor. In de Monitor van 2018 is aan 
voorzitters van PaTz groepen gevraagd of andere disciplines 
meedoen aan PaTz, zo ja welke disciplines, of er 
meerwaarde is van deze toevoeging en zo ja, wat die 
meerwaarde is (open vraag). De uitnodiging voor invullen is 
gemaild naar 147 PaTz-groepen. De Monitor 2018 is door 70 
(47,6%) voorzitters ingevuld.  

Resultaten
In 59% van de groepen nemen andere disciplines deel (Fig. 
1). In figuur 2 staan de drie meest genoemde disciplines. De 
ervaringen zijn doorgaans positief (Fig. 3). Meerwaarde zit 
vooral in de ‘andere’ of bredere blik wanneer het over niet-
medische zaken gaat of in de uitgebreide kennis en ervaring 
in de palliatieve zorg of op een specifiek gebied (bv. 
fysiotherapie of farmacie). 
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Conclusie
Voorzitters ervaren meerwaarde van deelname van andere disciplines aan PaTz. De meerwaarde zit in de niet-
medische invalshoek van waaruit bijvoorbeeld vrijwilligers of geestelijk verzorgers meedenken, of in 
gespecialiseerde kennis aanvullend op die van de consulent. De consulent is doorgaans een huisarts / kaderarts 
palliatieve zorg, en dan is de kennis van de verpleegkundige gespecialiseerd in palliatieve zorg (die deelneemt 
vanuit het technisch team of een hospice) daar weer aanvullend op. Het is goed als PaTz-groepen, met name 
als zij nog geen andere disciplines betrekken, expliciet nagaan of en wanneer het betrekken van andere 
disciplines bij hun PaTz-groep wenselijk zou zijn.
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Figuur 1. Nemen andere disciplines deel 
aan PaTz? (n=70 voorzitters)
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Bijvoorbeeld: de betrokken 
praktijkondersteuner van de 
huisarts wordt uitgenodigd.
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Figuur 2. Meest genoemde disciplines. 

Het specialistisch team komt bij 
mensen thuis voor specialistische 
voorbehouden handelingen. Zij 

hebben verstand van handelingen en 
ziektebeelden en het ziekteverloop 

met bepaalde medicatie.

Houdt ons alert als het gaat om 
mogelijkheden inzet vrijwilligers en vult 
soms inhoudelijk aan over hoe zij in het 

hospice dingen aanpakken.

Andere invalshoek, veel nuttige 
informatie, met name rond zingevings-

vraagstukken. Ook inzetbaar voor 
patiëntbezoeken.

Figuur 3. Antwoorden van voorzitters over de 
meerwaarde van andere disciplines. 
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