
Jaarplan 2023 Stichting PaTz



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.



PaTz in 2023
Een aantal activiteiten blijven gelijk aan 2022. Deze zullen nodig blijven om de doelstellingen van Stichting PaTz te behalen.

PaTz deelname leidt tot betere samenwerking, meer kennis over palliatie én tot passendere vroegtijdige inzet van patiëntenzorg. Met name door gebruik van het PaTz 
zorgregister. Om vroegtijdige en proactieve zorgplanning te realiseren bij generalistische zorgverleners, willen we dat nog meer huisartsen en (wijk)verpleegkundigen kennis 
hebben van de PaTz werkwijze en deelnemen aan een PaTz groep. 

Om de patiënt thuis te kunnen laten sterven is samenwerking met andere partners nodig. Ondersteuning vanuit het sociaal domein, inzet van vrijwilligers, goede afstemming 
met het ziekenhuis en de huisartsenpost, en zorg vanuit het hospice is onmisbaar. De PaTz werkwijze biedt mogelijkheden om deze samenwerking en kennis van lokale partners 
uit te wisselen, beter af te stemmen en uiteindelijk ook in te zetten.

Om bovenstaande doelen te behalen wordt in 2023 de focus gelegd op:

• Uitwerken van een meerjarenplan met PZNL hoe NPPZ II kan bijdragen aan het vergroten van het aantal PaTz groepen én het behouden en vergroten van de kwaliteit en deskundigheid van de huidige PaTz 
groepen. Hierbij wordt ook gekeken naar mogelijkheden om de PaTz werkwijze, en dus de PaTz groepen, te borgen en dus toekomstbestendig te maken.

• Samenwerking met landelijke partners en koepelorganisaties om in de regio en lokaal verbinding te kunnen maken.

• Kansrijke regio’s in beeld om initiatieven te ontplooien. Passend bij een vraag of project kan gekeken worden welke regio hiervoor geschikt is. Ook maakt dit proactief en gericht werken gemakkelijker en 
effectiever. De deelnemersregistratie gaat het landelijk PaTz team o.a. inzicht geven in mogelijkheden binnen de regio’s. Activiteiten moeten navenant worden ondernomen.

• Ontzorgen van PaTz groepen op organisatorisch, secretarieel en ICT gebied.

• Bekostiging PaTz groep deelnemers en PaTz consulenten
• Uitkomsten Sentimelc onderzoek actief blijven uitdragen om de meerwaarde van PaTz te kunnen aantonen richting stakeholders waaronder zorgverzekeraars en Nza.
• PZNL actief voeden vanuit kansen en knelpunten uit het veld m.b.t. duurzame bekostigingsmogelijkheden. Zorgen dat PaTz betrokken is bij de plannen van de Nza rondom bundelbekosting e.d.
• Koepelorganisaties betrekken bij bekostigingsvraagstuk PZ in de eerste lijn.
• Lokaal ondersteunen van NWC in gesprekken met huisartsenzorggroepen als het gaat om visie/kwaliteit PZ en inkoopvoorbereiding voor o.a. PaTz groepen.

• Om bovenstaande te bereiken zal Stichting PaTz samenwerken met:
• Netwerkcoördinatoren betrekken bij PaTz initiatieven in de regio en hierin nóg meer samen optrekken richting de eerste lijn.
• PaTz ambassadeurs (werven en voeden).
• In samenwerking met de leden van PZNL het lokale/regionale aanbod laten aansluiten bij de zorgbehoefte die de PaTz groep deelnemers signaleren, zodat huisartsen en vpk de juiste zorg/hulp kunnen 

betrekken voor de patiënt en hierin ontlast worden (bijv. regionale VPTZ organisaties).
• ROS’en actief betrekken bij PaTz initiatieven in hun werkgebied.
• Stakeholders met prioriteit aan de koepelorganisaties LHV, NHG, V&VN, Actiz en InEen om bekendheid te krijgen bij de achterban en samen op te trekken richting de opleidingen (zowel basis- als 

gespecialiseerde opleiding) en zorgverzekeraars/Nza/ZN.



‘Versterken van de eerstelijn’ met concrete 
voorbeelden van activiteiten.

Onderwerp t.b.v. Versterken van de eerste lijn: Bijvoorbeeld:

Stimuleren en faciliteren nieuwe en bestaande PaTz-groepen • Bottom-up aansluiten waar regionale/lokale voedingsbodem is (zie kansrijke regio’s in beeld)
• Binnen regionale samenwerking PaTz aan te laten haken en waar nodig op te tuigen.
• Zoek vruchtbare bodem; wat werkt en zou dat elders ook werken?
• Ontzorgen van de PaTz groepen
• Impulssubsidie vanuit NPPZ II
• ‘Peper voor de PaTz’ doorontwikkelen en actief verspreiden
• PaTz werkwijze (of onderdelen daarvan) binnen O2PZ en opleidingen bestendigen
• Met het KWF project in samenwerking met VPTZ de inzet van vrijwilligers in de thuissituatie vergroten.

Kwaliteit & Deskundigheid

Inhoudelijke methode Extern: PaTz werkwijze (of onderdelen daarvan) naar opleiding toe in het curriculum en binnen O2PZ
(zie ook kwaliteit & deskundigheid)

Werkvormen ter verdieping: ‘Peper voor de PaTz’ blijven updaten en inzetten in bijeenkomsten voor nieuwe en bestaande PaTz groepen.

Communicatie Delen van best-practices door:

- actief uitkomsten uit regionale samenwerking te delen via de nieuwsflits en website ook van andere partners (Palliaweb, Netwerksites, 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 Eigen onderzoeksvragen stellen en actief op zoek waar deze beantwoord te krijgen. Mogelijkheden binnen Palliantie II aangrijpen.

Het in 2022 goedgekeurde onderzoek door Stoffels Hornstra met als titel: ‘Vroegere en betere palliatieve zorg thuis door het verbeteren van identificatie van patiënten met 

palliatieve zorgbehoeften in de huisartspraktijk: een onderzoek naar de rol van de praktijkondersteuner hierbij’ start

Binnen het werkgebied Registratie en Onderzoek van PZNL PaTz als interventie onderzoeken, om te kijken wat PaTz voor emotionele impact heeft op de zorgverlener.

Bestaande onderzoeksgegevens toepassen op PaTz.

Duurzame bekostiging Op landelijk niveau aanhaken bij ontwikkelingen van PZNL, NZa, Zorginstituut Nederland en toegevoegde waarde van PaTz daarbij inbrengen. Hiervoor een business case a.d.h.v. 

Sentimelc onderzoek uitwerken en inbrengen.

Regionale bekostigingsmogelijkheden en –knelpunten inzichtelijk maken om in te brengen op landelijk niveau.



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 (dubbele vergrijzing, langer thuis wonen, medisch is meer mogelijk).

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

• Stichting PZNL transitie consultatie – pilotregio’s waarin PaTz groepen aanwezig zijn.

• Hoe verhoudt PaTz zich als lid van coöperatie PZNL tot stichting PZNL

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



Positionering PaTz

Rekening houdend met...

• belang voor patiënt thuis (= altijd belangrijkste focus)

• klein landelijk PaTz team

• meerwaarde van samenwerking

• dat PaTz een vliegwiel is voor de richting waarin de PZ zich ontwikkelt, namelijk meer passende zorg, vroegtijdige 
en proactieve zorgplanning, passende (en besparing in) bekostiging

• PaTz bijdraagt aan alle doelstellingen van NPPZ II

• 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 waarmee de PaTz doelstellingen het beste gerealiseerd worden.



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

- Waar is PaTz het antwoord op doelen van anderen?

PaTz in de context 
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PaTz en NPPZ II

Centraal in NPPZ II:

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

•Maatschappelijke bewustwording in het belang van bovenstaande

Middels o.a.:

•Doorbraakprojecten (zorg, sociaal, integraal)

•Implementatie ondersteuning

De volgende twee dia’s zijn bijlagen hoe PaTz kan bijdragen binnen de doelstellingen van NPPZ II



Werkpakket 
NPPZ II

PaTz Jaarplan 2023 PZNL binnen de thema’s

Vroegtijdige 
zorgplanning

Kern van PaTz is Vroegtijdige zorgplanning: 

Tijdige inzet van kennis, om vervolgens de 
wensen van de patiënt te bespreken – deze vast 
te leggen – om vervolgens proactief te kunnen 
(be)handelen.

Deskundigheid op palliatieve zorg vergroot door 
PaTz groep (inzet consulent en intercollegiaal 
advies) wat ten goede komt aan eerder 
signaleren van patiënten in de PZ-fase.

Samen met zorgverleners onder elkaar en waar 
nodig in verbinding met regionale partners.

Een wezenlijk onderdeel is het zorgregister:
• Je weet welke patiënt
• Deze is op tijd besproken met de patiënt en 

later evt. met zorgcollega’s tijdens PaTz groep 
bijeenkomst

• Legt het vast in het zorgregister
• Je houdt de voortgang in de gaten mb.v. een 

kleurcodering

Proactieve inzet van de multidisciplinaire kennis 
op de 4 dimensies, met als kern kennisdiscipline 
de consulent.

Verbinden:
- met PZNL via 

- de regio-adviseurs om de netwerken te faciliteren om PZ in de eerste lijn vorm te geven en de NWC te voeden wat er regionaal 
nodig is voor de PZ in de eerste lijn.

- via het team transitie consultatie om de proactieve inzet van de consulent in de regio een stevige positie te geven (middels 
PaTz groepen en vaardigheden/didactische-scholing van de consulenten in het proactief kennis delen)

- met Palliaweb/ PaTz site versterken; PaTz & consultatie verbinden
- met Agora verbinding maken met het sociaal domein
- met VPTZ de samenwerking met de vrijwilligers verstevigen
- met CvL optrekken bij de inzet van geestelijke verzorging
- met ouderenzorg initiatieven verbinding maken

Verdiepen:
- meerwaarde voor patiënt zichtbaarder maken
- meerwaarde voor (schaarse) zorgverleners zichtbaarder maken
- meerwaarde financieel zichtbaarder maken
- toolbox/ inspiratieboek blijven doorontwikkelen

Verbreden:
- vaardigheden/didactische-scholing van de consulenten in het proactief kennis delen
- de PaTz werkwijze in het reguliere opleidingscurriculum een plek geven en PaTz elementen delen
- laten zien hoe PaTz in kwaliteitskaders past (zie ook ‘Peper voor de PaTz’)
- visie PZ NHG als aanleiding voor implementatie PaTz

Versnellen:
- meer PaTz groepen (om nog meer patiënten te bereiken met vroegtijdige zorgplanning) door:

- goede bekostiging van coördinatie en overlegtijd van PaTz groep deelnemers en consulent
- regionaal faciliteren in de voorbereiding/coördinatie van PaTz groepen
- uitwisselen van informatie makkelijker maken door aan te sluiten bij de reguliere ICT omgeving en dat regionale knelpunten 

zichtbaar worden bij de NWC om dit in de regio met de nodige partijen op te pakken
- Aanhaken bij de agenda’s van anderen

(1, 2, 3, 4)*

De andere 5 werkpakketten zijn maatschappelijke bewustwording, versterken samenwerken, projecten consortia, digitale gegevensuitwisseling, meten & monitoren. Werkzaamheden die binnen deze 5 
werkpakketten worden ondernomen, staan veelal ten dienste (middel) van het werkpakket ‘Vroegtijdige zorgplanning’ (doel).
De kern is de Vroegtijdige zorgplanning, daarom is ervoor gekozen om wat we hierin gaan doen uit te werken. Het is logisch dat voor de verantwoording gebruik wordt gemaakt uit het budget van dit werkpakket. 
De werkzaamheden en resultaten leveren ook een bijdrage aan de andere werkpakketten en vice versa.

* De vier werkgebieden van PZNL Jaarplan 2023:
1. Netwerkzorg
2. Leren & Praktijk
3. Informatie
4. Registratie & Onderzoek



5 andere werkpakketten Jaarplan 2023 PaTz                                                               Hoe Jaarplan 2023 PZNL

Maatschappelijke bewustwording Bewustwording bij generalistische zorgverleners en 
de patiënt en naasten door:

De kracht van PaTz uitstralen – meer PaTz groepen 
realiseren

Via PaTz groepen komt informatie en kennis bij de 
zorgverleners terecht via wie de verbinding met 
partners in de regio wordt gemaakt en uiteindelijk 
vroegtijdig zorgbehandeling met de patiënt en 
naasten wordt afgestemd en gecommuniceerd.

In kansrijke regio’s:
- communicatie activiteiten (symposia, workshops, 

opzetten Taakgroepen PaTz, ondersteuning PaTz 
groepen en NWC door Taakgroep PaTz) 

- onderbouwing van de effectiviteit (zowel in 
maatschappelijke kosten als voor de energie en 
tijd van eerstelijnszorgverleners als voor de 
patiënt en zijn naasten)

Verbinden,
Versnellen,
(2, 3)*

Vroegtijdige zorgplanning Zie vorige sheet Zie vorige sheet Zie vorige sheet

Versterken samenwerken Is onderdeel van de PaTz werkwijze Met leden van PZNL en voornamelijk de netwerken 
aansluiten bij regionale/lokale initiatieven, met 
Agora, VPTZ, CvL, ouderenzorg (zie vorige dia).

Versterken inzet specialist

Verbinden
(1, 2)*

Projecten consortia Opschalen van PaTz groepen Met leden van PZNL en voornamelijk de netwerken 
aansluiten bij regionale/lokale initiatieven.

Verbinden,
Versnellen 
(1, 2, 3)*

Digitale gegevensuitwisseling PaTz Zorgregister
Portal met op termijn integratie met eigen digitale 
omgeving

Aansluiten bij de ontwikkeling van 
informatiemanagement IKNL om de Portal ingebed 
te krijgen in de reguliere ICT omgeving. 

Verbinden, verbreden, verdiepen, 
versnellen 
(2, 3, 4)*

Meten & Monitoren PaTz Monitor
Sentimelc onderzoek
Stoffels Hornstra onderzoek
Kansen signaleren binnen Palliantie II

Jaarlijks via de PaTz Monitor Verdiepen,
Versnellen
(2, 3, 4)*

* De vier werkgebieden van PZNL 
Jaarplan 2023:
1. Netwerkzorg
2. Leren & Praktijk
3. Informatie
4. Registratie & Onderzoek
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