
 
 

Regionale inspiratiebijeenkomsten PaTz op de Plaats 

 

In gebieden waar veel PaTz groepen zijn, ongeveer 20-25, hebben we inspiratie 

bijeenkomsten gehouden. De doelen waren: 

- PaTz groepen te informeren over recente ontwikkelingen zoals de resultaten uit de 

PaTz Monitor en onderzoeken (waaronder het Palliantie project Further development 

of PaTz as an instrument for  improving palliative care in the primary care setting) 

- Voorzitters, consulenten en verpleegkundigen inspireren en zij ontmoeten elkaar in 

een interactief deel: ontmoeten elkaar, wisselen uit, leren van elkaar, hebben tijd voor 

reflectie, horen hoe andere PaTz groepen het doen 

In bijlage 1 het programma dat in het kader van het Palliantie project bij alle inspiratie 

bijeenkomsten hetzelfde was.  

Voor de sprekers betrokken we de PaTz ambassadeurs en geestelijk verzorgers uit de regio.  

Voor de organisatie de netwerkcoördinatoren palliatieve zorg en/of ROS adviseurs samen 

met de leden van het landelijk PaTz team. Zij waren ook in de lead voor het interactieve deel. 

Uit de evaluatie komt naar voren dat de deelnemers deze bijeenkomst erg waarderen, zowel 

de thema’s als het interactieve deel (zie bijlage 2 en 3). Ook gaven ze aan dergelijk 

bijeenkomst te willen herhalen eens in de 1,5 – 2 jaar. 

Afhankelijk van de ontwikkelingen met betrekking tot COVID-19 wil het landelijk team PaTz 

deze inspiratiebijeenkomsten vaker organiseren.  

Mocht je interesse hebben om deze in je eigen regio te organiseren neem dan contact met 

één van ons: https://www.patz.nu/contact 

  

https://www.patz.nu/contact


 
Bijlage 1 Voorbeeld uitnodiging 

 

UITNODIGING INSPIRATIEBIJEENKOMST 

 

‘PaTz op de plaats’ 

 

Datum:   

Tijd:  18.00-21.15 uur  

Locatie:  

U bent van harte welkom op de inspiratiebijeenkomst voor PaTz groepen in de regio  

……………….. 

Dat PaTz tot betere kwaliteit van palliatieve zorg in de eerstelijnszorg leidt, staat buiten kijf! 

We zijn dan ook blij met inmiddels 180 PaTz groepen in het land en met de verbeterde kwaliteit van de 

palliatieve zorg in de eerste lijn die daarmee gerealiseerd wordt. Na de groeispurt van de afgelopen 

jaren is het tijd om even stil te staan met de PaTz groepen. Vanuit de PaTz gedachte: “Tijdig, Deskundig 

en Samen” willen we u inspireren en de gelegenheid bieden om kennis te delen en te reflecteren op 

inhoudelijke onderwerpen rondom o.a. markeren, het palliatieve zorgregister, spirituele zorg en 

continuïteit van zorg. 

Uit het evaluatieonderzoek van het EPZ VUmc (2016), de PaTz monitor (2017) en uit het 

Palliantieproject komen veel ideeën naar voren om de bestaande kwaliteit van de PaTz groepen nóg 

meer te verhogen. 

Daar willen we met u mee aan de slag in deze inspiratiebijeenkomst. Dat doen we op een 

onderhoudende, interactieve manier met veel eigen inbreng uit de PaTz groepen. 

De bijeenkomst zal worden geleid door ……………… 

Voorbeeld programma 
18.00 – 18.30 uur: inloop en eten 
18.30 – 18.50 uur: inleiding en toelichting programma  
18.50 – 19.35 uur: markeren palliatieve fase en werken met het palliatieve zorg register  
19.35 - 20.20 uur:  spirituele zorg  
20.20 – 21.05 uur: voorwaarts PaTz!: interactief met een drankje  
21.05 – 21.15 uur: afronding 
 

Genodigden 

- voorzitters PaTz groepen,  

- consulenten PaTz groepen,  

- verpleegkundigen PaTz groepen (maximaal 1 verpleegkundige per PaTz-groep)  

- PaTz ambassadeurs in deze regio 

 

Accreditatie 

Is  toegekend voor huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, (wijk)verpleegkundigen, 

verpleegkundig specialisten. 

Kosten en inschrijving 
Aan deelname zijn geen kosten verbonden. 
U kunt zich voor deze inspiratiebijeenkomst aanmelden via ……………… onder vermelding van uw 
voor- en achternaam, functie, rol binnen de PaTz groep en uw big-registratienummer 
 

Meer informatie 
Is verkrijgbaar via …………………. 

https://www.patz.nu/images/home/Factsheet_VUmc.pdf
https://www.patz.nu/patz-nieuws/80-resultaten-patz-monitor-2017
https://www.patz.nu/patz-nieuws/74-rapport-behoefte-inventarisatie-palliatieve-zorg-in-de-eerste-lijn
mailto:patz@buroseconde.nl


 
Bijlage 2 Inventariseren op flapovers 

Deze tekst op de flappen schrijven (de doelstellingen staan ook op de dia’s van de inspiratie 
bijeenkomst) 

Doelstellingen PaTz: 

Tijdig:   Vroegtijdig identificeren van mensen met palliatieve zorgbehoeften d.m.v. 
Advance Care Planning (wensen van de patiënt in kaart brengen) en 
proactieve zorgplanning (anticiperen op benodigde zorg) met behulp van een 
palliatieve zorg register. 

Deskundig: Vergroten van deskundigheid door gezamenlijk bespreking van casus onder 
begeleiding van een consulent 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. 

 

1.  
 Wat gaat goed? Wat kan beter? 

Eigen wensen en 

verwachtingen 

m.b.t. de PaTz-

groep 

bijeenkomsten 

 

 

 

 

 

  

In relatie tot 

doelstellingen 

PaTz: 

 

Tijdig 

Deskundig 

Samen 

 

 

 

 

  

 

  



 
Bijlage 3 Formuleer 2 doelen om mee te nemen naar de PaTz groep 

Dit formulier uitprinten en uitdelen aan de deelnemers voor de interactieve deel Voorwaarts PaTz! 

 

Formuleer 2 doelstellingen (wil je er meer formuleren, gebruik dan de achterkant) waar je met je 

PaTz groep het komend jaar aan zou willen werken om de meerwaarde van de PaTz besprekingen 

te verhogen.  

Doelstelling Acties (hoe, wie, wanneer) 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


