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1. Een mooi 2022!
Vanuit PaTz hebben we wensen en voornemens
voor ’22 om de missie van PaTz ‘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’ te
bereiken. Deze delen we graag met jullie, zodat
je weet wat je van ons kunt verwachten.
Mocht je ook wensen hebben voor je PaTz groep of de palliatieve zorg?
Mail het naar info@patz.nu en we nemen contact met je op!
Lees hier waar we ons in 2022 hard voor gaan maken!

2. Breng diepgang in je PaTz bijeenkomst
Hoe krijg je meer diepgang in een PaTz bijeenkomst? Een van de
manieren is door met elkaar te focussen op patiënten met een specifieke
aandoening.
Kies voor een volgende PaTz bijeenkomst eens een specifieke doelgroep
die palliatieve zorg behoeft. Denk bijvoorbeeld aan mensen met COPD,
hartfalen, Parkinson of dementie.
Aanpak
Overweeg een duo (huisarts en wijkverpleegkundige) de bijeenkomst
inhoudelijk te laten voorbereiden, dit in samenwerking met de consulent.
Vraag alle huisartsen en wijkverpleegkundigen de patiënten met de
gekozen aandoening uit het cliëntenbestand of HIS te selecteren. Neem
als leidraad de poster over de Surprise Question bij die specifieke
aandoening (zie onderstaand tabel) en markeer de patiënten in de
palliatieve fase.
Te bespreken onderwerpen kunnen zijn:
Wat zijn te verwachten zorgvragen, hoe kunnen we daarop anticiperen?
Welke dilemma’s doen zich mogelijk voor?
Welke deskundigheid is er in de regio en met wie kan worden
samengewerkt?
Voor de bijeenkomst kan ook een gastspreker/deskundige worden
uitgenodigd.
Hulpmiddel voor
markering

Meer info

Suggestie voor gastspreker

PZ bij COPD van de
LAN
COPD

Gespecialiseerd verpleegkundige thuiszorg/ZH,

Poster SQ bij COPD

longarts

PZ bij COPD
Palliaweb
Hartfalen

Poster SQ bij hartfalen

PZ bij hartfalen

Parkinson Poster SQ bij Parkinson PZ bij Parkinson

Dementie Poster SQ bij dementie

PZ bij dementie

Gespecialiseerd verpleegkundige thuiszorg/ZH,
cardioloog
ParkinsonNet, Parkinsonverpleegkundige,
neuroloog
Alzheimer Nederland, casemanager dementie, SO/
geriater

Tabel met hulpmiddelen, verdiepende informatie en suggesties voor gastsprekers.

3. Nieuw: Informatiekaarten palliatieve zorg
Uitleg geven over palliatieve sedatie of praten met een patiënt over
behandelbeperkingen: hoe doe je dat op een begrijpelijke manier? Zes
nieuwe informatiekaarten over verschillende onderdelen van palliatieve
zorg ondersteunen het gesprek tussen zorgverlener en patiënt. In woord
en beeld geven de kaarten begrijpelijke informatie voor mensen die niet
meer beter worden.
Veel taalgebruik is moeilijk, abstract en staat ver van mensen af. Want wat
houdt de vraag: ‘Bent u comfortabel?’ in? En wat is ‘beginnen met
palliatieve sedatie’? En wat te denken van woorden als thoraxfoto,
intuberen en een ongunstige prognose?
Op de informatiekaarten wordt ingewikkeld taalgebruik vermeden. De
kaarten zijn getest door taalambassadeurs van Stichting ABC.
Taalambassadeurs zijn ervaringsdeskundigen: mensen die moeite hadden
of hebben met lezen en schrijven.
Klik hier voor de informatiekaarten.

4. Wat je kunt verwachten van de verpleegkundig
adviseur binnen het landelijk PaTz team
José Maas is wijkverpleegkundige in
Amstelveen en omgeving, zit zelf in een PaTz
groep en is sinds half november ook
verpleegkundig adviseur binnen het landelijk
PaTz team. Een nieuwe functie met als
uitdagingen: bijdragen aan het versterken van
de verpleegkundige positie binnen PaTz, zowel
landelijk als in de regio's, wijkverpleegkundigen
ondersteunen bij hun rol, inbreng en taken in
PaTz groepen. Tevens zal zij ondersteunen bij
het opzetten van nieuwe PaTz groepen en zich
inzetten voor meer aandacht voor de PaTzwerkwijze binnen reguliere opleidingen.
Lees hier hoe José haar ervaring, kennis en kunde inzet voor
(aankomende) PaTz groepen.
Heb je ideeën of wensen, wil je meedenken en/of mag José eens te gast
zijn in jouw PaTz groep? Neem dan contact met haar op.

5. Portal of Zorgregister+

Het vroegtijdig identificeren en proactief plannen van zorg is een
kernelement van de PaTz werkwijze. Gebruik maken van het palliatief
zorgregister is daarbij zeer behulpzaam. Er zijn verschillende manieren om
met een palliatief zorgregister te werken, namelijk:
Via de webapplicatie: PaTz Portal. Het gebruik van de portal heeft als
voordeel dat er automatisch aan de privacywetgeving wordt voldaan.
Via Excel: Zorgregister+. Het Zorgregister+ is een doorontwikkelde
variant van het oorspronkelijk zorgregister, waarin de belangrijkste
functionaliteiten van de portal zijn verwerkt. Bij de afronding is het
Zorgregister+ getoetst bij verschillende deelnemers van de PaTz
groepen en onze PaTz ambassadeurs.
Start je een PaTz groep en wil je bepalen op welke manier je het palliatief
zorgregister het beste kan toepassen? Of neem je deel aan een
bestaande PaTz groep en wil je heroriënteren welke manier het beste bij
jullie werkwijze past? Lees dan hier voor meer informatie waaronder
praktische tips & tricks hoe de PaTz Portal en het Zorgregister+
behulpzaam kan zijn tijdens de PaTz bijeenkomsten met de voor- en
nadelen van beide mogelijkheden.
Ervaringen delen
Ben jij een (nieuwe) gebruiker van het Zorgregister+, dan horen we graag
je bevindingen en hoe het jou ondersteunt in de PaTz bijeenkomst. Mail je
ervaringen naar portal@patz.nu. Marjolein Backer of Anja de Blok van het
landelijk PaTz team neemt dan contact met je op.

6. Peiling naar markering van de palliatieve fase en
proactieve zorgplanning
Covid-19 heeft het belang van
proactieve zorgplanning
onderstreept, zodat – ook in
acute situaties – passende zorg
gegeven wordt. Het herkennen
van patiënten in de palliatieve
fase en het voeren van het
gesprek over waarden, wensen
en behoeften en behandelgrenzen van de patiënt voor die laatste
levensfase is daarvoor van groot belang.
Vanuit de coöperatie Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) is een vragenlijst
opgesteld om te peilen wat artsen, verpleegkundigen en verzorgenden
reeds weten, wat hen helpt en wat beter kan bij markering en proactieve
zorgplanning. De twee thema’s die door zorgverleners in het hele land zijn
gekozen als thema voor het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II
(NPPZ II). Deze peiling is een nulmeting en wordt eens in de twee jaar
herhaald.
Ondanks de extra druk die Covid-19 legt op zorgverleners is door PZNL, in
afstemming met praktiserende zorgverleners, toch besloten deze
vragenlijst nu te versturen. Juist omdat we zien dat Covid-19 vraagt om
proactieve zorgplanning.
Het invullen van de peiling zal 5 -10 minuten van je tijd nemen. Klik hier
voor de vragenlijst. Alvast hartelijk dank voor je deelname en we stellen
het op prijs als je wilt helpen de peiling bij collega’s onder de aandacht te
brengen.

7. Voorzitterscursus 28 juni 2022
Voorzitterscursus PaTz
Hoe bereik je wat je wilt bereiken met je PaTz
groep? Welke kansen en valkuilen zijn er in de
verschillende fasen van een team? Deze
blended voorzitterscursus biedt
(plaatsvervangend) voorzitters van bestaande
en startende PaTz groepen concrete handvatten met do’s en don’ts als
voorzitter. Specifieke leerwensen? Ook hier wordt tijdens de cursus op
ingespeeld.
Deelnemers die de voorzitterscursus reeds hebben gevolgd geven aan:
‘Na het volgen van de voorzitterscursus kan ik beter uitdragen wat de
meerwaarde is van PaTz en ben ik beter voorbereid op mijn rol als
voorzitter en de invloed die ik heb op het beloop van de PaTz
bijeenkomsten.’
‘Ik ben bewuster van het belang om inhoudelijk te blijven teruggrijpen op
het 4-dimensionaal kijken. De cursus gaf verdieping, mede door de vele
voorbeelden en oefeningen en het goed inspelen op de behoefte uit de
groep.’
De eerstvolgende cursus is op 28 juni 2022. Er is accreditatie
aangevraagd voor 8 punten. Kijk voor meer informatie op onze
website: voorzitterscursus PaTz in de praktijk. Inschrijven kan via
het digitale aanmeldformulier.

Website
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.
Voor een goede ontvangst voegt u info@patz.nu toe aan uw adresboek.

