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Jaarverslag PaTz 2019 

 

‘PaTz is de hoeksteen van de palliatieve zorg in de eerste lijn’. De eerste lijn is immers de omgeving 

waar de meeste mensen in de palliatieve fase verblijven en willen blijven en zorg ontvangen. Maar 

liefst 68% van de Nederlanders geeft aan dat ze het liefst thuis willen sterven. PaTz is een voorbeeld 

van verbinding van palliatieve zorg en eerstelijnszorg. 

De ambitie van stichting PaTz is dat het aantal PaTz groepen groeit waardoor de kwaliteit van de 

palliatieve zorg in de eerste lijn toeneemt en patiënten en hun naasten goede palliatieve zorg in de 

eerste lijn ontvangen. De methodiek beschrijft slechts gedeeltelijk wat er in een PaTz-bijeenkomst 

gebeurt. In de PaTz bijeenkomsten gaat om veel meer dan het vroegtijdig identificeren en proactieve 

zorgplanning.  

PaTz draagt met het motto ‘tijdig, deskundig, samen!’ bij aan een aantal van de essenties van het 

Kwaliteitskader Palliatieve zorg. Huisartsen en wijkverpleegkundigen komen, samen met een 

deskundige palliatieve zorg, zes maal per jaar bijeen. En als zij met de PaTz Portal werken, staan ze 

in verbinding met het netwerk palliatieve zorg. De PaTz groep kan aandachtspunten formuleren en 

doorgeven aan de netwerkcoördinator palliatieve zorg.  

Afgelopen jaar is het aantal PaTz groepen weer gegroeid. Daarnaast staat de kwaliteit van  PaTz 

groepen centraal. 

 

Behaalde resultaten in 2019: 

 

1. Versterken van de eerste lijn: stimuleren en faciliteren nieuwe en bestaande PaTz groepen  

 Eind 2019 zijn bijna 1900 huisartsen en 1100 wijkverpleegkundigen lid van een van de 232 

PaTz groepen. Er zijn ruim 150 consulenten palliatieve zorg bij betrokken en 143 PaTz 

groepen gebruiken de PaTz Portal. 

 Met de uitkomsten van het Palliatie project ‘Further development of PaTz as an instrument for 

improving palliative care in the primary care setting’ zijn 28 bestaande PaTz groepen bezocht. 

De reflectiebezoeken vonden plaats aan  de hand van een aantal thema’s/items, voortkomend 

uit de aanbevelingen van het Palliantie project..  

 Er zijn in vijf verschillende regio’s  inspiratiebijeenkomsten georganiseerd waarbij voorzitters, 

consulenten en verpleegkundigen van 56 bestaande PaTz groepen interactief gewerkt hebben 

aan verschillende thema’s (waaronder tijdige markering en spirituele zorg). In totaal namen 

ruim 100 zorgverleners hieraan deel. 

 Er zijn 2 NHG PaTz cursussen voor voorzitters van startende PaTz groepen georganiseerd, in 

totaal zijn 16 voorzitters getraind. 

 Er zijn 5 trainingen gegeven aan consulenten ter versterking van hun rol en bijbehorende 

specifieke adviesvaardigheden in PaTz groepen. Een training bestond uit een dagdeel met 

twee intensieve workshops, waaraan in totaal  35 consulenten hebben deelgenomen. 

 Er zijn verbeteringen in de PaTz Portal aangebracht en het aantal groepen dat de Portal 

gebruikt is toegenomen (zie onderstaande tabel).  
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Onderstaand schema geeft de groeiresultaten weer: 

 

 Resultaat 2017 Resultaat 2018 Resultaat 2019  

Aantal PaTz-groepen 160 184 232 

Aantal huisartsen 1150  1400  1876 

Aantal 

wijkverpleegkundigen 

400  657 1084 

Gebruik PaTz-Portal door 

PaTz-groepen 

64 (40%) 105 (57%) 143 (61%) 

 

2. Communicatie 

Vanuit het landelijk PaTz team is actief geïnitieerd, geïnformeerd, gecoördineerd en gefaciliteerd naar 

adviseurs van ROS, IKNL en netwerkcoördinatoren palliatieve zorg over ontwikkelingen rondom PaTz. 

Langs verschillende wegen (digitaal, bijeenkomsten) zijn diverse communicatiemiddelen ingezet . Er 

zijn 4 PaTz Nieuwsflitsen gestuurd naar deelnemers aan PaTz groepen en andere belangstellenden. 

Verder wordt gewerkt aan het actualiseren van de website. 

3. Onderzoek en Monitoring 

Vanaf het ontstaan van PaTz groepen worden deze gemonitord door het expertisecentrum Palliatieve 

zorg VUmc middels evaluatie onderzoek en de PaTz Monitor. Alle resultaten vindt u hier.  

De resultaten met aanbevelingen van het Palliantie project en de PaTz Monitor 2018 zijn 

teruggekoppeld naar alle deelnemers aan PaTz groepen middels de PaTz Nieuwsflits, op de website, 

bij de onder 1 genoemde reflectiebezoeken en inspiratiebijeenkomsten. Door deze reflectiebezoeken 

en inspiratiebijeenkomsten is aan meer dan 80 groepen een update gegeven van inhoudelijke 

ontwikkelingen.  

4. Bestuur en beleid 

Stichting PaTz heeft een bestuur bestaand uit verschillende organisaties: https://www.patz.nu/over-

patz/organisatie. Het landelijk team bestaat uit medewerkers van verschillende organisaties: 

https://www.patz.nu/contact. Daarnaast hebben we medewerking vanuit het UMC, locatie VUmc voor 

de PaTz monitor en hebben we ondersteuning op het gebied van communicatie. In totaal gaat het om 

3,4 FTE met een begroting van € 360.000,-. 

De samenwerking met coöperatie PZNL is geïntensiveerd op bestuurlijk en landelijk PaTz team 

niveau, alsook inhoudelijk. Er is een gezamenlijk gedragen ambitie over het borgen van de eerste lijn 

binnen de coöperatie. Stichting PaTz heeft in 2019 meerjaren beleid geformuleerd, gericht op bredere 

implementatie van PaTz en het ondersteunen van bestaande PaTz groepen. Naast eerdere 

genoemde punten, die we continueren de komende jaren, richten we ons op het verkrijgen van een  

duurzame financiering voor de deelnemers (huisartsen en verpleegkundigen) aan de PaTz groepen. 

Als integraal onderdeel van transmurale zorgmodellen is het voornemen om in enkele regio’s mee te 

werken aan pilots bekostiging. 

 

Landelijk PaTz team  

Mei 2020 

http://www.patz.nu/
https://www.patz.nu/onderzoek-en-monitoring/patz-monitor
https://www.patz.nu/onderzoek-en-monitoring/doorontwikkeling-van-patz-als-een-instrument-om-de-eerstelijns-palliatieve-zorg-te-verbeteren-2015-2020
https://www.patz.nu/over-patz/organisatie
https://www.patz.nu/over-patz/organisatie
https://www.patz.nu/contact
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Bijlage: overzicht spreiding PaTz groepen (maart 2020) 

 


