Jaarverslag PaTz 2020
‘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.
Behaalde resultaten in 2020:
1. Versterken van de eerste lijn: stimuleren en faciliteren nieuwe en bestaande PaTz groepen
In absolute zin zien we in 2020 slechts een toename van vier PaTz groepen. Als grootste oorzaak van
deze geringe toename kunnen we Covid-19 noemen. Patiënten met corona kregen tijdens zowel de
eerste als de tweede golf hoge prioriteit van de huisartsen en (wijk-) verpleegkundigen en de met
corona gepaard gaande aanpassingen in de praktijkvoering. Dit legde een fors beslag op hun
beschikbare tijd. Een aantal PaTz groepen zijn in deze periode in digitale vorm doorgegaan, maar ook
zijn groepen gestopt. Vanuit deze invalshoek, is een toename van vier PaTz groepen een mooi
resultaat. Een grotere toename zien we in het gebruik van de PaTz Portal, namelijk 14 groepen.
Onderstaand schema geeft de groeiresultaten weer:
Resultaat 2018

Resultaat 2019

Resultaat 2020

Aantal PaTz groepen

184

232

236

Aantal huisartsen

1400

1876

1833

Aantal
wijkverpleegkundigen

657

1084

1023

Gebruik PaTz Portal door
PaTz groepen

105 (57%)

143 (61%)

157 (66%)

Voorzitterscursus PaTz in de praktijk:
 In 2020 zijn 30 voorzitters getraind tijdens 3 cursusbijeenkomsten
 de voorzitterscursus heeft twee maal live plaatsgevonden, te weten in maart en in september.
Tijdens de cursus in september is met instemming van de deelnemers een video-opname
gemaakt ter voorbereiding op de ontwikkeling van een onlinecursus.
 voor de derde voorzitterscursus (november) is een e-learning met werkboek ontwikkeld. De
powerpoint presentatie, die anders live werd aangeboden bij de cursus, is verwerkt in de elearning én in een presentatie voor de online bijeenkomst.
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2. Communicatie;
Het PaTz landelijk team communiceert op verschillende manieren waaronder:
 Website www.paTz.nu
 de website is volledig vernieuwd. Alle documentatie is gescreend en geactualiseerd.
 op de website is onder andere aandacht besteed aan onderzoek, monitoring en markeren
palliatieve fase en de toepassing van het palliatief zorgregister.
 PaTz Nieuwsflits
 er zijn vier nieuwsflitsen uitgebracht, waarvan het exemplaar in mei 2020 een speciale editie
was over COVID-19.
 afstemming over te plaatsen content vanuit PaTz in de PZNL nieuwsbrief en/of andere lid
organisaties vindt -over en weer- plaats. Zo is bijvoorbeeld in de PaTz Nieuwsflits van januari
informatie over zowel PZNL als over Palliaweb geplaatst.
 Artikelen:
 in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTVG) is een artikel over CURA
(Concentreren, Uitstellen, Reflecteren en Actie) in PaTz groepen geplaatst. Dit instrument
biedt ondersteuning bij moreel lastige situaties in de zorg.
 artikel in online magazine 5 jaar Palliantie: PaTz groepen ontwikkelen zich tot grote steun voor
patiënten.
 nieuwsbrief ZonMW september:’ Deelnemen aan PaTz groep verhoogt kwaliteit palliatieve
zorg’.
 een presentatie is gegeven op het Europees huisartsen congres
(http://www.familydoctorseurope2020.org/).
3. Onderzoek en Monitoring
Het Palliantie project is beëindigd in Q1 2020. Hierover is een rapportage geschreven dat is
geaccordeerd door ZonMw. Op de website van PaTz (https://www.patz.nu/onderzoek-en-monitoring)
is hierover relevante informatie terug te vinden. Nagegaan wordt of vervolgonderzoek wenselijk is.
PaTz Monitor: ook in 2020 is de PaTz Monitor bij alle deelnemers aan PaTz groepen uitgezet. Deze
vragenlijst is geactualiseerd en op onderdelen aangepast.
 de analyse van de PaTz monitor 2019 is gereed. De resultaten zijn teruggekoppeld middels
een artikel en er is een factsheet opgesteld.
 de aanbevelingen vanuit de PaTz monitor 2019 vormen input voor ontwikkelingen- en voor het
faciliteren van PaTz groepen.
4. Bestuur en beleid
Stichting PaTz heeft een bestuur bestaand uit verschillende organisaties: https://www.patz.nu/overpatz/organisatie. Het landelijk team bestaat uit medewerkers van verschillende organisaties:
https://www.patz.nu/contact. Daarnaast hebben we medewerking vanuit Amsterdam UMC, locatie
VUmc voor de PaTz monitor en hebben we ondersteuning op het gebied van communicatie. Voor
2021 hebben we een begroting aangevraagd (nog niet akkoord) waarin we urenuitbreiding hebben
gevraagd voor zowel de medisch adviseur als een extra landelijk coördinator. De motivatie hiervoor is
gelegen in de noodzakelijke extra aandacht voor PaTz groepen en PaTz ambassadeurs ten gevolge
van Covid-19, het ontwikkelen van online bijeenkomsten, meebewegen met de trends in de palliatieve
zorg en personele wisselingen. In totaal gaat het om 4,2 FTE met een begroting van € 460.000,-.
De samenwerking met PZNL en haar leden wordt gecontinueerd. Gesprekken hebben
plaatsgevonden over het vereenvoudigen en optimaliseren van de samenwerking binnen de
coöperatie: een heroriëntatie vindt plaats. Hiertoe zijn onder andere gesprekken met Fibula gepland
en is de samenwerking met een aantal aandachtsgebieden van Fibula is geïntensiveerd.
Landelijk PaTz team Maart 2021
Overzicht spreiding PaTz groepen (oktober 2020)
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