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Missie – Visie – Strategie

• Missie: PaTz wil ieder mens in staat stellen het laatste deel van het leven door te 
brengen op de plek waar iemand zich thuis voelt en op een manier die bij 
hem/haar past.

• Visie: Het bevorderen en optimaliseren van de palliatieve zorg op lokaal niveau in 
de thuissituatie en andere zorgsituaties in de eerste lijn, d.m.v. het beschikbaar 
stellen van de PaTz werkwijze of onderdelen daarvan aan eerstelijns 
zorgverleners. PaTz stimuleert de tijdige, deskundige en betrouwbare 
samenwerking tussen huisarts en de verpleegkundige van het wijkteam, borgt de 
kwaliteit van de PaTz werkwijze middels onderzoek en verbindt met initiatieven 
die ook leiden tot tijdig en deskundig samenwerken in de palliatieve zorg in de 1e 
lijn.

• Strategie: De PaTz werkwijze verspreiden en implementeren waarbij PaTz
groepen worden gefaciliteerd op alle elementen - Tijdig, Deskundig, Samen - en 
waarbij onderdelen beschikbaar worden gesteld om kennisverspreiding mogelijk 
te maken, ook bij andere initiatieven.
Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een metafoor: De Pluktuin.



Metafoor: De PlukTuin

• Bloemenplukkers plukken in ieder geval uit alledrie de PaTz bloemenperken: tijdig, deskundig, samen.

• PaTz, als hovenier voor de PaTz tuin, zorgt voor de bloemen in de PaTz perken, kiest nieuwe bloemen o.b.v. vragen van plukkers en is gids voor de plukkers.

• PZNL, als hovenier voor de gehele pluktuin, attendeert iedereen op alle perken in de tuin.

Metafoor PZ PlukTuin

Tijdig PaTz perk bloemen T: 
ACP, surprise question, zorgregister

Deskundig PaTz perk bloemen D: 
experts, kennen sociale kaart, 4D, opleidingen

Samen PaTz perk bloemen S: 
ervaring uitwisselen tussen deelnemers, sociaal 
netwerk, geestelijke verzorging, naasten, vrijwilligers

PaTz groep Boekettenplukker

PaTz team Hovenier en gids PaTz perken

Patiënten Ontvanger boeket(ten)

Derden die PZ 
tools leveren

Hoveniers andere bloemenperken
PZNL als hovenier van het geheel



Onderwerpen
Stichting PaTz 2022

Ter versterking van de eerste lijn!
▪ Stimuleren en faciliteren van nieuwe en bestaande PaTz groepen (implementatie)

Stimuleren van uitbreiding aantal PaTz groepen en het op een digitaal veilige manier van uitwisselen van informatie. In PaTz groepen ontwikkelde 
methodes en inzichten ook beschikbaar maken voor niet-deelnemers aan PaTz groepen.

▪ Kwaliteit & Deskundigheid

Ondersteuning van de PaTz groepen, -ambassadeurs, -voorzitters en consulenten middels het ontwikkelen en delen van informatie ten behoeve 
van het versterken van de kwaliteit van PaTz groepen en de deskundigheid van zorgverleners PZ.

▪ Inhoud & Methodiek

Doorontwikkelen van de PaTz werkwijze op inhoud en toepassingsmogelijkheden.

▪ Digitale ondersteuning van de PaTz groep bijeenkomsten en de PaTz werkwijze.

▪ Onderzoek & Ontwikkeling

Door middel van de PaTz Monitor en andere onderzoeken wordt kennis en informatie over PaTz groepen verzameld en gedeeld ten behoeve van 
het verbeteren van PaTz in de praktijk.

▪ Duurzame bekostiging

Stimuleren van structurele financiering van PaTz groepen door proactief bij landelijke en regionale actoren de meerwaarde van de PaTz werkwijze 
inzichtelijk te maken.

▪ Bedrijfsvoering

Versterken van de coördinatie en monitoring op de uitvoering van het jaarplan door het landelijke PaTz team en het PaTz bestuur. En uitwerken 
van een meerjarenplan met aandacht voor de samenhang met landelijke ontwikkelingen.



In 2022:

Blijven een aantal activiteiten gelijk aan 2021. Deze zullen nodig blijven om de 
doelstellingen van Stichting PaTz te behalen.

Verschuiven er activiteiten. Activiteiten m.b.t. de Portal krijgt twee sporen,
waarbij de digitale ondersteuning van de PaTz groepen een taak blijft van 
Stichting PaTz.

➢ Korte termijn:

➢ Faciliteren van PaTz groepen die gebruik maken van de Portal.

➢ De PaTz groepen die geen gebruik maken van de Portal faciliteren bij 
het gebruiken van het Zorgregister+.

➢ Lange termijn: Zorgregister+, inclusief de overige functionaliteiten van de 
Portal, aansluiten bij bestaande regionale ICT infrastructuur om te kunnen 
voorzien van informatie-uitwisseling tussen ICT systemen zonder dubbele 
registratielast.

Krijgen een aantal activiteiten extra aandacht. Naast bovenstaande activiteiten 
wordt, om de doelstellingen van PaTz te behalen, voor 2022 de focus gelegd op 
een aantal activiteiten:

Onderwerp t.b.v.

Versterken van de eerste lijn:

Focus op: Bijvoorbeeld:

Stimuleren en faciliteren nieuwe en 

bestaande PaTz-groepen

Bottom-up aansluiten waar 

regionale/lokale voedingsbodem is

Landelijk aanknopingspunten en 

kansen zien om PaTz verder te 

implementeren

Taakgroep PaTz: binnen regionale samenwerking PaTz aan 

te laten haken en waar nodig op te tuigen (NWC – PaTz

ambassadeur – ROS adviseur).

Zoek vruchtbare bodem; wat werkt en zou dat elders ook 

werken?

Doorbraakprojecten

Kwaliteit & Deskundigheid

Inhoudelijke methode Verbreding

Verdieping

Extern: PaTz werkwijze (of onderdelen daarvan) naar 
opleiding toe in het curriculum
Intern: naar PaTz groepen (zie ook kwaliteit & 
deskundigheid)

Werkvormen ter verdieping

Communicatie Is een ondersteunend middel om de 

andere onderwerpen te 

bewerkstelligen

Delen van best-practices door:

- actief uitkomsten uit regionale samenwerking te delen via 

de nieuwsflits en website ook van andere partners 

(Palliaweb, InEen, etc.)

- diverse zorgverleners en betrokkenen bij PaTz groepen 

aan het woord laten via bijv. een serie interviews

- podium pakken voor de PaTz werkwijze bij landelijke en 

regionale partijen (stakeholders)

Onderzoek en Monitoring Brengen

Halen

Eigen onderzoeksvragen stellen en actief op zoek waar deze 

beantwoord te krijgen. Mogelijkheden binnen Palliantie

II aangrijpen.

Bestaande onderzoeksgegevens toepassen op PaTz.

Duurzame bekostiging Landelijk aanknopingspunten en 

kansen zien voor PaTz

Regionaal

Aanhaken bij ontwikkelingen van Tapa$, NZa, Zorginstituut 

Nederland en toegevoegde waarde van PaTz daarbij 

inbrengen. Hiervoor een business case a.d.h.v. Sentimelc

onderzoek uitwerken en inbrengen.

Overzicht huidige regionale bekostiging en mogelijkheden 

inzichtelijk maken.

Focus in 2022 op:



Welke ontwikkelingen hebben invloed 
op PaTz?

• Personeel (tekort eerstelijns zorgverleners, grote werkdruk, kleine groep specialisten en generalistische zorgverleners met PZ-
expertise) vraagt om samenwerken en taakdifferentiatie.

• Meer patiënten langere palliatieve fase thuis.

• VWS vraagt om minder versnippering in de PZ. Organisaties moeten effectiever en doelmatiger samenwerken.

• Transitie consultatie – pilotregio's (PaTz groepen aanwezig is inclusie criteria voor minstens 1 à 2 pilotregio's van de minimaal 5 
pilotregio's)

• PaTz als lid van PZNL en de ontwikkelingen van NPPZ II

• Netwerken PZ (moeten) ontwikkelen: leren van elkaar, samenwerken, effectiever werken -> PaTz werkwijze/groepen meer 
verbinden met de netwerken.



Positionering PaTz

Rekening houdend met...

• belang voor patiënt thuis (= altijd belangrijkste focus)

• klein landelijk PaTz team

• meerwaarde van samenwerking

• voorkomen van versnippering en inefficiëntie (bijvoorbeeld m.b.t. subsidieaanvraag, bedrijfsvoering)

Verhelderen van kansen en risico's van:

zelfstandige stichting vs. fusie in landelijke organisatie en daarmee komen tot optimale positionering



- Hoe passen de doelen en activiteiten van PaTz binnen de context?

- Waar is PaTz het antwoord op doelen van anderen?

PaTz in de context 

PZNL

Ouderenbond

ROS'en

EPZ

V&VN

InEen
NHG PalHag

VPTZ

Verenso

ZiN
ZN

VWS

NZa

Vilans

Zorgthuisnl, 
(voorheen BTN)

Actiz
Laego

IKNL

PALZON

PFN

Agora AHzN

NVPO



PZNL vertaling naar PaTz, enkele voorbeelden
Verbinden nieuwe samenwerkingsverbanden & relaties in kennis en informatie.
(bv samenwerking & samenhang, lobby & beleidsbeïnvloeding en informatie 
& communicatie)

- met regio-adviseurs PZNL taakgroepen vormen
- met Agora sociaal domein oppakken
- met PZNL Palliaweb/ PaTz site versterken; PaTz & consultatie verbinden
- met InEen en ROS'en kijken waar PaTz elementen kunnen
- met PZNL in NPPZ II PaTz een plek geven

Verdiepen analyse en in de ‘diepte’ uit te werken,
(bv patiëntenparticipatie, onderzoek en data-inzichten en ook financierings-, 
organisatie- en capaciteitsvraagstukken).

- meerwaarde voor patiënt zichtbaarder maken
- meerwaarde voor (schaarse) zorgverleners zichtbaarder maken
- meerwaarde financieel zichtbaarder maken
- toolbox/ inspiratieboek

Verbreden implementeren van het kwaliteitskader PZ in gezondheidszorg 
en ondersteuning, in afstemming met andere relevante kwaliteitskaders en 
deskundigheid.

- PaTz elementen delen
- PaTz in opleidingen krijgen
- Laten zien hoe PaTz in kwaliteitskaders past
- Visie PZ NHG als aanleiding voor implementatie PaTz

Versnellen voor verdere samenwerking vinden we in de impact van de resultaten 
beschreven in de Trendanalyse palliatieve zorg en doelgerichte Kennisagenda’s 
met landelijke partners. Samenspraak met de NZa, ZN en ZiN

- aanhaken bij agenda's van anderen

PaTz en PZNL



PaTz en NPPZ II
(voor zover nu NPPZ II bekend is)

Centraal in NPPZ II:

•Proactieve zorg en ondersteuning, voor iedereen, overal, altijd

•Maatschappelijke bewustwording mbt belang van bovenstaande

Middels o.a.:

•Doorbraakprojecten (zorg, sociaal, integraal)

•Implementatie ondersteuning


