
Een andere focus op palliatieve zorg in de eerste lijn
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Wat is PaTz?

• PaTz is een werkwijze om de samenwerking en 

deskundigheid rond palliatieve zorg thuis te 

verbeteren

• In PaTz groepen werken huisartsen, 

(wijk)verpleegkundigen en inhoudelijk 

deskundigen palliatieve zorg nauw samen en 

komen elke twee maanden bij elkaar.

• Door vroegtijdig patiënten in de laatste 

levensfase in beeld te brengen en te anticiperen 

op hun zorgbehoefte neemt de kwaliteit van de 

palliatieve zorg thuis toe.



Wat is een PaTz groep

Een PaTz groep voldoet aan 4 essentiële kenmerken:

1. De PaTz groep bestaat uit huisartsen, (wijk) 

verpleegkundigen en komen 6 per jaar bij elkaar

2. De PaTz groep wordt begeleid door een

inhoudelijk deskundige/consulent palliatieve zorg

3. PaTz is vroegtijdig identificeren en proactief

plannen van zorg mbv een palliatief zorgregister

4. De PaTz groep neemt deel aan een monitoring 

door het Expertisecentrum Palliatieve Zorg VUmc



Doelen van PaTz

Tijdig: het vroegtijdig identificeren van mensen met 

palliatieve zorgbehoeften d.m.v. proactieve zorgplanning 

(wensen van de patiënt in kaart brengen en anticiperen op 

benodigde zorg) met behulp van een palliatief zorgregister.

Deskundig: vergroten van deskundigheid door gezamenlijk 

bespreken van casuïstiek onder begeleiding van een 

inhoudelijk deskundige palliatieve zorg en evalueren van 

geboden zorg.

Samen: verbeteren van de samenwerking in de eerste lijn, 

elkaar kennen, korte lijnen, onderlinge steun bij emotioneel 

beladen casuïstiek.



PaTz, hoeksteen, pijler, Parel!

• Palliatieve zorg in de eerste lijn: 

– grootste doelgroep voor palliatieve zorg

• PaTz is meer dan een methodiek of MDO:

– Proactieve zorgplanning

– Verbeteren van samenwerking

– Deskundigheidsbevordering

– Intervisie en onderlinge steun

• PaTz als infrastructuur:

– Verbinding met hoogwaardige expertise 

consulenten

– Verbinding met netwerken palliatieve zorg



Resultaten evaluatie onderzoek 

Vumc 

1. Huisartsen en (wijk)verpleegkundigen: zeer positief, meer 

onderling contact, vertrouwen, coördinatie.

2. Vroeger signaleren van palliatieve fase en zorgbehoeften.

3. Register bevordert tijdige inzet palliatieve behandeling, 

bespreken van levensverwachting, klachten en

levensvragen en vastleggen gewenste plaats van 

overlijden

4. Bespreking op PaTz bijeenkomst leidt tot 

minder ziekenhuisopnamen in de laatste levensmaand



Verschillen in zorg voor patiënten in 

voor- en nameting van PaTz (pilot 2010)



Werkwijze PaTz-groepen

De vijf stappen:

1. Ken jezelf en leer elkaar kennen.

2. Identificeer: Surprise question, SPICT, RADPAC.

3. Onderzoek: wat is er medisch, psychisch, sociaal en op 

spiritueel gebied nodig?

4. Plan zorg buiten kantooruren, voor de laatste levensfase

en voor de verzorgers.

5. Leg vast in een palliatief zorgregister.





SPICT-NL

hulpmiddel bij identificeren

https://www.spict.org.uk/th

e-spict/spict-nl/

https://www.spict.org.uk/the-spict/spict-nl/




Doelen palliatief zorgregister

• In kaart brengen van patiënten die voor palliatieve zorg 

in aanmerking komen.

• Hierbij wordt via kleur aangeven wat de mate van de 

urgentie en/of intensiteit en/of complexiteit van de 

palliatieve zorgbehoefte is.

• Het bespreken van deze patiënten in het PaTz overleg.

• Het houden van een evaluatie als een patiënt is 

overleden (ADA, After Death Analysis). 

• Het palliatief zorgregister (PaTz Portal of Excelbestand) 

is in feite het belangrijkste stuk gereedschap van de 

PaTz groepen en dient als de ‘agenda’ van de 

bijeenkomst.



PaTz Portal

Beveiligde web-based applicatie die PaTz groepen 

faciliteert, verrijkt en verbindt met het Netwerk Palliatieve 

Zorg door o.a.:

1. Een palliatief zorgregister.

2. Interventies en tools die ondersteunend zijn bij de zorg 

in complexe situaties.

3. Automatisch versturen van uitnodiging naar deelnemers 

aan de PaTz bijeenkomst.

4. Signalen (leerpunten, knelpunten, scholingsbehoefte) 

noteren t.b.v. de netwerkcoördinator palliatieve zorg.



• Informatie en factsheet: www.patz.nu

• Contact e-mail: portal@patz.nu

• Info video: https://bit.ly/3hk5ouB

Met dank aan:

PaTz Portal

http://www.patz.nu/
mailto:portal@patz.nu
https://bit.ly/3hk5ouB


Meer informatie: 

www.patz.nu


