CHECKLIST voor het opstarten
van een PaTz groep (2020)

□

PaTz groep samenstellen: een enthousiaste huisarts / (wijk)verpleegkundige:
1. Toetst in de regio of er animo is om de samenwerking rondom palliatieve zorg te verbeteren.
2. Benadert 6-10 huisartsen (hagro, zorggroep) die al gebiedsgericht werken. Het advies aan

□

wijkverpleegkundigen: zoek meteen een huisarts om samen hierin op te trekken.
3. Betrekt 2-3 (wijk)verpleegkundigen met wie de huisartsen al samenwerken. Zij hebben bij voorkeur

□

4. Nodigt een inhoudelijk deskundige palliatieve zorg uit, bijvoorbeeld: een IKNL consulent, een

□
□
□

□

kennis van palliatieve zorg (verpleegkundige niveau 5).
kaderarts palliatieve zorg, een verpleegkundig specialist palliatieve zorg, of een hospice
arts/specialist ouderengeneeskunde om deel te nemen aan de bijeenkomsten PaTz.

5. Benadert één van de huisartsen of (wijk)verpleegkundigen om voorzitter van de PaTz groep te
worden.

6. Is er alert op dat één van de (deelnemende) huisartsen Erkend Kwaliteits Consulent (EKC) is en de
(toets)accreditatie voor de PaTz-groep kan aanvragen.
7. Oriënteert zich met welk palliatief zorgregister te gaan werken: met de PaTz Portal (een beveiligde
webbased applicatie (video) of een Excel sheet (In verband met privacy wordt aangeraden het Excel
bestand te gebruiken in een beveiligde omgeving b.v. via HAweb het besloten online netwerk voor
LHV en NHG leden).

Startbijeenkomst PaTz: in overleg met stichting
netwerkcoördinator palliatieve zorg of adviseur van ROS:

PaTz

of

regionaal

met

8. Organiseert een startbijeenkomst waarbij een PaTz ambassadeur een presentatie geeft aan alle

□

deelnemers van de nieuwe PaTz-groep: de geïnteresseerde huisartsen, (wijk)verpleegkundigen en
de inhoudelijk deskundige palliatieve zorg.
9. Vult de gegevens van de deelnemers in op het formulier ‘PaTz groep aanmelden’ op de website van
PaTz. Registratie van de PaTz groep is een voorwaarde om bijvoorbeeld met de PaTz Portal te
kunnen werken.
10. Stemt met de voorzitter af, zich aan te melden bij Stichting PaTz voor de voorzitterscursus PaTz in

□

11. Overweegt om de deelnemers te vragen om vóór de eerste bijeenkomst middels de Surprise

□

de praktijk voor startende PaTz-groepen (kan ook via info@patz.nu).
Question één (tot max. drie) patiënten in kaart te brengen en dit door te geven aan de voorzitter..

De PaTz-groep kan nu starten!
Voor meer informatie over de realisatie van een PaTz groep verwijzen wij naar de website
‘PaTz groep starten’.
Voor vragen neem contact op met het landelijk PaTz team:
■ Bart Schweitzer, medisch adviseur

■ 06 817 392 59

■ info@patz.nu

■ Marij Duijsters, senior adviseur

■ 06 435 623 49

■ info@patz.nu

Vragen over de PaTz Portal: Rob Krol

■ 06 542 770 12

■ portal@patz.nu

