
 
De PaTz monitor 2019 is uit 

Inzicht in het reilen en zeilen van PaTz groepen 

Wat loopt goed, wat kan beter en waar is nog ondersteuning gewenst bij PaTz 

groepen? De PaTz monitor, een jaarlijks online onderzoek rondom het functioneren 

van PaTz groepen, geeft inzicht. In 2019 namen maar liefst 2.309 personen deel aan 

één van de PaTz groepen. Daarvan hebben dit jaar 671 deelnemers (29%) de 

vragenlijst ingevuld. 

Annicka van der Plas, onderzoeker bij het Expertisecentrum Palliatieve Zorg, is al vanaf het 

eerste onderzoek in 2014, betrokken bij dit onderzoek. “De strekking van de vragenlijst is in 

al die jaren gelijk gebleven. Afhankelijk van de actualiteiten en ontwikkelingen voegen we 

ieder jaar ook een aantal vragen toe of passen vragen aan. En voor wie niet het gehele 

rapport wil doorlezen, is er wederom een factsheet.” Astrid Kodde, medisch adviseur 

Stichting PaTz, is dit jaar voor het eerst betrokken bij de PaTz monitor. Annicka: “Haar 

inbreng als ‘nieuweling’ geeft een frisse kijk op het gehele onderzoek. Dit jaar geven we voor 

de eerste keer aanbevelingen vanuit 2 invalshoeken: voor Stichting PaTz en voor 

deelnemers.”  

Annicka vervolgt: “Wat we zien is dat de deelnemers over het algemeen heel positief zijn 

over de sfeer in de groepen. Bij PaTz groepen die langer bestaan, is de kennis en 

deskundigheid rondom palliatieve zorg toegenomen en de deelnemers weten elkaar goed te 

vinden. Wat opvalt is dat er ook een ‘sleur’ kan optreden door het gevoel van herhaling van 

zetten. Dat komt natuurlijk ook wel eens voor in de beste huwelijken. Vorig jaar hebben we al 

aanbevelingen gegeven om die ‘sleur’ te doorbreken. Ik ben heel benieuwd of die zijn 

opgepakt en wat de resultaten zijn. Ook zie je dat de inbreng van de deelnemers in een 

groep niet altijd gelijk is en dat de ene dimensie meer aandacht krijgt dan de andere. 

Hierover praten en samen aandacht voor alle dimensies hebben, vergroot de kans op 

diepgang en diversiteit in benadering van een casus binnen de PaTz groep.”  

Uit de PaTz Monitor 2019 blijkt dat 36% van de voorzitters graag meekijkt bij een andere 

groep.  Daarnaast geven voorzitters en consulenten aan dat zij behoefte hebben aan 

ondersteuning in deskundigheidsbevordering. Ook blijkt dat sommige groepen het nog lastig 

vinden om een goede indeling te vinden voor PaTz en/of de casuïstiekbespreking. Naast 

aanbevelingen voor de groepen zal ook Stichting PaTz deze uitkomsten agenderen.  

Bart Schweitzer, medisch adviseur Stichting PaTz, is eveneens al vanaf de start betrokken 

bij de PaTz monitor. Naast een jaarlijkse groei van het aantal PaTz groepen ziet hij ook een 

toename in het gebruik van de PaTz Portal. “Aan de hand van de monitor krijgen we inzicht 

in wat wel en minder goed werkt en wat er nog gemist wordt. Hierdoor hebben we de 

afgelopen jaren onder andere onze informatievoorziening verbeterd en is de Portal steeds 

gebruiksvriendelijker geworden. De Portal biedt onder andere structuur aan 

patiëntbesprekingen. Verder vind je er veel informatie en tools voor de deelnemers. Dat 

blijven we natuurlijk actualiseren en aanvullen. We zullen daarnaast ook aandacht blijven 

houden voor ondersteuning van het gebruik van de PaTz Portal.” 

Voor meer uitkomsten en aanbevelingen, verwijzen we naar de factsheet en PaTz Monitor 

2019.  
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