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Bekijk de webversie

Meer informatie en vragen
www.patz.nu - info@patz.nu
Aanmelden voor PaTz Portal:
portal@patz.nu
Beste huisartsen, wijkverpleegkundigen, beste allen,
Er wordt nog steeds veel van jullie gevraagd in deze tijd. We hopen
dat jullie en je naasten gezond zijn en blijven en we wensen jullie
ondanks alles gezellige feestdagen toe en alle goeds voor 2021!

PaTz gaat online door in coronatijd!
Als gevolg van de coronacrisis komen PaTz groepen tijdelijk niet fysiek
bijeen en zijn verschillende groepen online gegaan.
Online vergaderen vergt net even iets anders van de deelnemers dan
‘gewoon’ fysiek bij elkaar komen. In dit document vind je informatie over
online vergaderetiquette en tips en trucs om het digitaal vergaderen soepel
en energievol te laten verlopen.
Ga je online vergaderen, dan is het belangrijk om van tevoren goed na te
denken over welke online vergadertool je wilt gebruiken. Wellicht ben je
zelf al bekend met ZOOM of MS Teams.
Indien je nog op zoek bent naar een goede vergadertool, dan raden wij
MDO beeldbellen aan.
Niet alleen PaTz groepen zoeken mogelijkheden om bijeenkomsten online
voort te zetten, ook het landelijk PaTz team maakt steeds meer gebruik
van online toepassingen. Naast een webinar over spirituele zorg is ook de
cursus voor PaTz voorzitters op vernieuwde corona-veilige manier
gegeven.
Deelnemers gaven aan de e-learning met bijbehorend werkboek een
goede en stimulerende voorbereiding voor de online bijeenkomst te
vinden. We kregen veel positieve reacties. Hoe we de informele, maar
waardevolle uitwisseling in de pauzes van de fysieke cursus kunnen
vervangen, gaan we nog verder uitwerken.
Mogelijk dat we de online variant blijven aanbieden, ook na corona tijd!

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 een PaTz groep.
Daarvan hebben dit jaar 671 deelnemers (29%) de vragenlijst ingevuld.
Wij bedanken iedereen, die de Monitor heeft ingevuld!
Patricia Teuns interviewt Annicka van der Plas, Astrid Kodde en Bart
Schweitzer over de uitkomsten.
Lees hier de belangrijkste bevindingen in de factsheet of lees het volledige
rapport van de PaTz Monitor 2019.

Leidraad proactieve zorgplanning/ ACP
In PaTz groepen streven we ernaar vroegtijdig, deskundig en gezamenlijk
palliatieve zorg te bieden. Daarbinnen past het gesprek met de patiënt en
naasten over wensen over toekomstige zorg. Dit wordt proactieve
zorgplanning, of advance care planning (ACP) genoemd. Door COVID-19
is het belang van ACP extra duidelijk geworden.
Vanaf nu is voor zorgverleners in elke zorgsetting een hulpmiddel
beschikbaar om proactief de zorg voor kwetsbare patiënten gezamenlijk
met hen te plannen. Een speciaal ontwikkelde leidraad beschrijft het
proces om te komen tot het vastleggen van de behandelwensen en grenzen van individuele patiënten: eenduidig, uniform én overdraagbaar.
De leidraad bouwt voort op reeds ontwikkelde leidraden en toolkits van
wetenschappelijke verenigingen met informatie over specifieke
patiëntengroepen. Er staan links in naar eerder ontwikkelde algemene èn
COVID-specifieke leidraden voor het identificeren van mensen met een
kwetsbare gezondheid en voor het aangaan van gesprekken over
persoonlijke doelen, voorkeuren en beperkingen, en de medische
haalbaarheid ervan.
De stappen van het ACP proces staan beschreven en er wordt een
uniform formulier geboden om informatie, voortkomend uit ACP
gesprekken, vast te leggen. Nu nog op een printbaar of digitaal invulbare
pdf, in afwachting van inbouw in HISsen en ZISsen.
Lees hier meer informatie over de leidraad en bijbehorende formulieren.
Ook het Nivel adviseert vroegtijdig ACP gesprekken!
Suggesties voor de voorzitter om de leidraad in de PaTz groep aan de
orde te stellen:
Voorafgaand aan de PaTz bijeenkomst:
Zend de link naar de leidraad naar de PaTz deelnemers.
Vraag huisartsen in hun HIS te zoeken op A20, de ICPC code
waaronder behandelwensen geregistreerd horen te worden. Van
hoeveel patiënten staan behandelafspraken geregistreerd? Staan van
de patiënten die zijn opgenomen in het PaTz register
behandelafspraken geregistreerd?
Vraag de wijkverpleegkundigen van welke cliënten zij
behandelafspraken geregistreerd hebben. Waar wordt dit vastgelegd?
Tijdens de PaTz bijeenkomst:
N.a.v. vragen uit de voorbereiding: Wat valt op m.b.t. registratie van
behandelafspraken?
Van welke patiënt/ cliënt zijn geen behandelafspraken geregistreerd,
maar denk je dat het wel verstandig is hierover een gesprek aan te
gaan?
Hoe zou je zo’n gesprek starten? Houd hierbij rekening met de Coronamaatregelen, waardoor een face-to-face gesprek met kwetsbare
patiënten en naasten niet vanzelfsprekend is. Zijn er onderwerpen die je
lastig vindt om te bespreken? Wissel ervaringen met ACP gesprekken
uit.
Bespreek of elke PaTz deelnemer een gesprek over behandelwensen
en – grenzen aan wil gaan, om in de volgende PaTz bijeenkomst te
bespreken hoe dat gegaan is.

Het webinar spirituele zorg wordt herhaald in 2021
Het webinar voor huisartsen en wijkverpleegkundigen op 26 oktober over
spirituele domein in de palliatieve zorg en de rol van de geestelijk
verzorger is door 50 PaTz deelnemers bijgewoond en werd zeer op prijs
gesteld.
Kon je er toen niet bij zijn en wil je meer over spirituele zorg weten en/of
ben je benieuwd welke rol de geestelijk verzorger hierbij kan leveren?
Lees het hier.
We gaan dit webinar herhalen begin 2021, meer hierover in de volgende
Nieuwsflits!

5 jaar 'Palliantie. Meer dan zorg' (online magazine
en interviewreeks)
Ter ere van het 5-jarig bestaan van 'Palliantie. Meer dan zorg', heeft
ZonMw een aantal resultateninterviews in een online magazine uitgelicht,
waaronder PaTz. Naast de interviews over de resultaten vind je een
ervaringsverhaal van een mantelzorger, columns met diverse
perspectieven uit de praktijk, mijlpalen die zijn bereikt, feiten en cijfers en
een luisterinterview met 2 leden van het transmuraal palliatief team van
het OLVG.
Alle resultaten, die het programma tot nu toe heeft opgeleverd, staan per
deelonderwerp gebundeld in deze interviewreeks. Zo kun je onder andere
informatie vinden over proactieve zorgplanning, rouw en nazorg,
gezamenlijke besluitvorming, interdisciplinaire zorg en kinderpalliatieve
zorg.
Kortom, de moeite waard om te lezen!

Zorg voor patiënten met beperkte
gezondheidsvaardigheden
Mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden, zo’n 30% van de
Nederlandse bevolking, hebben moeite met het begrijpen van informatie
over ziekte en gezondheid, met het toepassen van deze informatie en met
het stellen van vragen hierover.
Zorgverleners communiceren vooral op een instrumentele manier met
deze patiënten: ze geven informatie over de gezondheidstoestand en
behandeling zonder te controleren of dit wordt begrepen.
Daarnaast is er weinig aandacht voor de affectieve communicatie. Dit blijkt
uit een studie van het Nivel, recent gepubliceerd in BMC Palliative Care.
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.
U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen.
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