
lntervíew met Bart Schweítzer:

'Huisartsen wilden zelfhun palliatieve zorg
verbeteren et]r zo ontsto nd P {Iz'

In novemberbeloonde ZonMw Bart Schweitzer met een
'Parel' vanwege het project'Palliatieve Thuiszorg', oftewel
'PaTz'. Schweitzer wilde de palliatieve zorgverlening door
huisartsen in Nederland verbeteren en introduceerde daar-
toe een in Engeland ontwikkelde methode. Ook was hij
medeanteur van het NHG-standpur-rt Huísarts en palliatíeve

zorg.In een interview vertelt Schweitzer over de werkwijze
binnen PaTz en waarom deze zo succesvol is.

Wat houdt zo'n

ZonMw-parel
precies in?

'Het is een prijs
van ZonMw met

de bedoeling projecten te belonen

waarin volgens hen uitzonderlijke pres-

taties worden geieverd. Die parels rei-
ken ze uit op allerlei gebieden, maar dit
was de eerste keer dat dit gebeurde op

het terrein van de palliatieve zorg.

Daartoe waren twee projecten geselec-

teerd: de signaieringsbox voor wijkver-
pleegkundigen en het PaTz project. Dat
was dus heel erg ieuk!'

En waarom ís PaTz zo'n uitzonderlíjke
prestatíe?

'Het ging echt om een bottom up initi-
atief: huisartsen zagen in dat hun pa1-

liatieve zorg beter en pÍertiger kon en
wilden dit zelf oppakken. Dat werd dus
niet opgelegd van bovenaf. In het pro
ject leren we huisartsen en wijkver-
pleegkundigen om samen te werl<en

rond de palliatieve thuiszorg. Dat doen
ze door tweemaandelijkse besprekin-
gen te houden, waarbij ook een deskun-
dige op het gebied van de palliatieve
zorg aanwezig is. De gegevens van de

patiënt worden vastgelegd in een "zorg,
register", samen met diens wensen en
omstandigheden. Aan de hand daarvan
wordt vervolgens besproken welke zorg
het best kan worden verleend en een

zorgplan gemaakt.'

Hoe zien de ervaringen met PaTz eruit?
'We zijn een jaar of vier geleden begon
nen met een pilot in Amsterdam, waar-
aan vier groepen deelnamen. Dat ver,
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liep toen heel succesvol: we zagen dat
de samenwerking tussen wijkverpleeg-
kundigen en huisartsen verbeterde,

evenals de coórdinatie van de zorg. Dat
was mooi, want juist die aspecten lie
pen minder goed bij de palliatieve zorg.

Een beiangrijke succesfactor is dat het
gaat om een vaste club van huisartsen
en wijkverpleegkundigen, die ell<aar

dus goed leren kennen. Vroeger zagen
huisartsen door de bomen het bos niet
meer, zeker niet in een grote stad waar
talloze mensen werkzaam zijn in de

zorg. Doordat ze nu altijd met dezelfde
wijkverpleegkundigen samenwerken, is

dat probleem opgelost. Op dit moment
draaien er zo'n tachtig groepen door het
hele iand heen: van Limburg tot Twen-
te wordt de PaTz-methode opgepakt en
dat overal met veel enthousiasme.'

Wat zíjn volgens jou de belangríjkste

su ccesfq ct7 ren v a n d e P 0Tz- g ro ep en?

'Deze werkwijze geeft heel veel grip op
je palliatieve zorg. Huisartsen zitten
natuurlijk stampvol, maar het gaat om
slechts zes bijeenkomsten per jaar van
zoh anderhalfuur, dus dat kan vaak
wei tijdens de lunchpauze. En die be-
sprekingen met de wijkverpleegkundi-
gen en een deskundige op het gebied
van de palliatieve zorg leveren je veel

kennis op. Maar bovenal voel je je a1s

huisarts heel erg gesteund. Vroeger was
pailiatieve zorg maar een eenzaam
avontuur; het is goed dat je nu soms

even je hart kunt luchten over de nare
dingen die je tegenkomt. Ook goed is
dat er nu minder ziekenhuisopnames

zijn tijdens de laatste maanden van het
leven. Vroeger werden patiënten in die

laatste fase vaak opgenomen omdat de

zorg thuis te ingewikkeld werd; nu
worden er in de samenwerking vaak
goede oplossingen gevonden, bijvoor-

beeld omdat de continuïteit van de zorg

beter is. En ook wordt gezorgd voor een
goede overdracht ín de huisartsenpost.
Dan weet je zeker dat er niet een oner-

varen huisarts mel je pàlliàr ieve pa-

tiènt wordt geconfronteerd en niet goed

weet wat hij daarmee aan moet. Laatst

werd hier een huisarts ziek die zes pa-

tiènten met complexe palliatieve zorg

had. Maar die patiënten waren al uitge-
breid besproken, dus konden we de zorg

naadioos overnemen.'

En wot ís je hoop voor de toekomst?
'Dat zrjn twee dingen. Allereerst willen
we graag een goede financiêle regeling.
Achmea is tot dusver de enige zorgver-

zekeraar die de PaTz vergoed, maar ei-
genlijk zouden alle zorgverzekeraars

dat moeten doen. Want we verrichten
goed werk en daar moet nu eenmaal
voor betaald wordenl
In de tweede piaats streven we ernaar
dat alle Nederlandse huisartsen zich in
PaTz-groepen gaan organlseren. Dat is
dus nogal ambitieus. We hebben een

stichting opgericht om dit mogelijk te
maken en die wordt goed gesteund door
het NHC. Want dat zou ik graag willen
zien gebeuren: dat alle huisartsen in
Nederland op deze manier gaan wer
ken.'(AS)
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