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Bekijk de webversie

Meer informatie en vragen
www.patz.nu - info@patz.nu
Aanmelden voor PaTz Portal:
portal@patz.nu

Resultaten PaTz Monitor
Jaarlijks wordt via de PaTz Monitor gekeken naar de PaTz groepen:
Wat gaat goed en wat gaat minder goed?
Wat zijn belangrijke ontwikkelingen?
In de Monitor staan onder andere vragen over de groepssamenstelling, de
gespreksonderwerpen die tijdens bijeenkomsten aan de orde komen en
het gebruik van het PaTz Register en de PaTz Portal.
Op basis van de Monitor zijn een viertal aanbevelingen opgesteld. Lees
het gehele verslag op: PaTz Monitor 2018.
Meer informatie over onderzoek en monitoring van PaTz groepen

Luisterspreekuren
In 2019 liep vanuit het VUmc de pilot ‘Luisterspreekuren’ in drie PaTz
groepen. Luisterspreekuren door geestelijk verzorgers blijken een goede
manier te zijn om zingeving meer te integreren in de eerstelijns palliatieve
zorg. Dat wordt bevorderd door luisterconsulten met patiënten en naasten,
aanwezigheid van geestelijk verzorgers bij PaTz overleggen en de door
hun gegeven nascholing.
Uit de pilot kwam naar voren dat hulpvragen vooral existentieel of
relationeel waren. Meest besproken onderwerpen waren verdriet, verlies
en identiteit. Thuisbezoek op afspraak bleek vaak een goed en
laagdrempelig alternatief voor een consult in de praktijk.
Het herkennen en benoemen van zingevingsvraagstukken bleek een
knelpunt, daarom ontving elke PaTz-groep hier scholing in van de
betrokken geestelijk verzorgers. De opzet van een dergelijke
samenwerking tussen PaTz groep en geestelijk verzorger is best intensief,
maar resulteert in meer aandacht voor zingevingsvragen bij patiënten en
hun naasten, wat door hen erg gewaardeerd wordt.
Het volledige rapport “Verslag van een pilot waarin luisterspreekuren met
geestelijk verzorgers in PaTz groepen zijn geïmplementeerd en
geëvalueerd” vind je hier.
Er is een draaiboek beschikbaar om luisterspreekuren op te zetten in de
PaTz groep. Voor meer informatie: Hanna Klop j.klop@amsterdamumc.nl /
020 - 4440672.
Meer informatie over geestelijk verzorgers
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.
In gesprek over de ervaringen met de methodiek
PaTz
Maarten Dekker is huisarts bij gezondheidspunt Laakkwartier en heeft de
opleiding tot kaderarts palliatieve zorg gevolgd. Vanuit zijn deskundigheid
is hij werkzaam bij de Helpdesk Palliatieve Zorg Haaglanden-DWO
(DelftWestlandOostland) en als PaTz consulent.
Om een PaTz groep goed te laten werken, ziet Maarten wel een aantal
aandachtspunten. Lees meer
Ben je op zoek naar een netwerkcoördinator palliatieve zorg in jouw regio,
kijk dan op: https://www.netwerkpalliatievezorg.nl/Zorg-in-uw-regio

Ken je het boek: 'Met het einde in zicht, communiceren in de
palliatieve zorg'?
Uit de aanbevelingen van de PaTz Monitor blijkt dat tijdige communicatie
over gewenste zorg en het geven van informatie aan naasten over het
herkennen van veelvoorkomende symptomen belangrijke items blijven om
te bespreken in de PaTz groep.
Het boek ‘Met het einde in zicht, communiceren
in de palliatieve zorg’ is een rijke bron met
negenentwintig waargebeurde verhalen die laten
zien hoe de communicatie in de laatste
levensfase kan verlopen.
De verhalen werden geschreven op basis van
interviews met mensen vanuit verschillende
perspectieven: van zorgverleners, patiënten,
naasten en nabestaanden.
De verhalen van de zorgverleners zijn heel divers. Verschillende
zorgverleners (huisartsen, verpleegkundigen, verzorgenden, medisch
specialisten, een hospice-arts, een specialist oudergeneeskunde,
vrijwilligers, een revalidatiearts en een geestelijk verzorger) vertellen hun
verhaal over telkens andere ongeneeslijk zieke mensen met heel
verschillende aandoeningen (o.a. kanker, hartfalen, nierfalen, dementie en
COPD) en dilemma’s die kunnen optreden.
Carlo Leget, hoogleraar Zorgethiek aan de Universiteit voor Humanistiek,
zei over het boek: ‘Het boek brengt beroeps- en levenservaring,
wetenschap en praktijk op een prachtige manier bij elkaar. Een door en
door menselijk boek, dat iedere professional zou moeten lezen.’
Lees meer

Blijf op de hoogte van nieuws palliatieve zorg
Stichting PaTz werkt binnen de Coöperatie
Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) aan de
continue ontwikkeling en verbetering van
palliatieve zorg in Nederland. Met een
gezamenlijke nieuwsbrief in een PZNL-jasje
willen we iedereen die in, aan of voor de
palliatieve zorg werkt, informeren over actuele ontwikkelingen, deelgenoot
maken van projecten die bijdragen aan betere palliatieve zorg en
inspireren met mooie praktijkvoorbeelden.
Inschrijven nieuwsbrief
Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws en de nieuwe PZNLnieuwsbrief ontvangen? Schrijf je dan in!
De eerste nieuwsbrief verschijnt dan eind februari in jouw digitale postbus.
Meer informatie
Wil je meer weten over de nieuwe PZNL-nieuwsbrief of heb je een idee
voor een bijdrage? Neem dan contact via communicatie@pznl.nl.
Over PZNL
Coöperatie Palliatieve Zorg Nederland (PZNL), opgericht in 2018, is een
werkplaats waarin partijen die betrokken zijn bij palliatieve zorg
samenwerken aan de continue ontwikkeling en verbetering van palliatieve
zorg. PZNL zet zich in om palliatieve zorg te verankeren in de
gezondheidszorg en de samenleving en voert daarvoor landelijk een
krachtige dialoog. Zij richt zich hierbij primair op de thema’s die
gerelateerd zijn aan het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland.
De huidige leden van PZNL zijn Fibula, IKNL en Stichting PaTz. Meer
informatie over PZNL kun je vinden op www.palliaweb.nl.
Nieuwe bestuurder PZNL
Prof. dr. Saskia Teunissen wordt vanaf februari 2020 de nieuwe bestuurder
van PZNL naast drs. Jessica Bruijnincx.
Saskia Teunissen is hoogleraar Palliatieve Zorg en Hospicezorg in het
UMC Utrecht en directeur-bestuurder van academisch hospice Demeter.
Zij zal vanuit haar inhoudelijke expertise en ervaring samen met collegabestuurder Jessica Bruijnincx invulling geven aan de strategische koers
van PZNL.

PZNL heeft een nieuw kennisplatform palliatieve
zorg ontwikkeld: Palliaweb.
Palliaweb biedt relevante en actuele kennis, tools en informatie voor
iedereen die betrokken is bij zorgverlening in de palliatieve zorg.
Met dit kennisplatform bieden we het werkveld nu een plek waar zij
eenvoudig informatie over palliatieve zorg kan vinden en tegelijkertijd
andere relevante informatie krijgt aangereikt. Tevens is het een platform
waar zorgverleners worden gestimuleerd om zelf kennis aan te dragen en
deze beschikbaar te stellen voor het veld.
Platform vóór en dóór professionals
Het platform wordt continu doorontwikkeld en voorzien van actuele
informatie. Dit doet PZNL niet alleen, maar in samenwerking met partijen
en professionals die betrokken zijn bij palliatieve zorg én in samenspraak
met de bezoeker, vertegenwoordigd in een klankbordgroep.
Heb je een aanvulling of advies voor de redactie? Of wil je zelf informatie
delen via Palliaweb? Doe dit dan via de knoppen onderaan iedere pagina
van Palliaweb of mail naar palliaweb@pznl.nl. Ieders mening en
meedenken wordt zeer gewaardeerd!

NHG PaTz cursus voor voorzitters
Op 7 april 2020 staat de volgende PaTz cursus voor voorzitters en
plaatsvervangend voorzitters van startende PaTz groepen gepland in
Breukelen. Inschrijven kan tot 4 maart 2020.
Voor meer informatie, om in te schrijven en je plaats te reserveren, ga naar
onze aanmeldingspagina.

Pilot Aanpassingsstoornis bij kanker is verlengd
De pilot Aanpassingsstoornis bij kanker is verlengd tot 1 september 2021.
Dit betekent dat huisartsen en POH-GGZ (via de huisarts) mensen met
kanker met een vermoeden op een aanpassingsstoornis anderhalf jaar
langer kunt blijven verwijzen voor behandeling binnen deze pilot.
De zorgkosten voor deze gespecialiseerde hulp worden vanuit de pilot
volledig betaald, dus ook zonder eigen bijdrage van de patiënt of een
beroep op het eigen risico.
Voorwaarde is wel dat de hulp wordt gegeven door een behandelaar uit
het deskundigenbestand van de Nederlandse Vereniging voor
Psychosociale Oncologie (NVPO), die is gecontracteerd door het Integraal
Kankercentrum Nederland (IKNL).
Het tijdelijk vergoeden van deze zorg levert het ministerie van VWS
informatie voor een beslissing of de vergoeding definitief terug kan komen
in het basispakket.
Meer informatie
Pilot Aanpassingsstoornis op website IKNL (ook voor de folder voor
patiënten)
Behandelaren van een aanpassingsstoornis zijn te vinden op
www.kanker.nl/verwijsgids (zoek op aanpassingsstoornissen).

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.

