
Gezocht: Praktijken die met hulp van de POH hun patiënten met palliatieve zorgbehoeften 

in beeld willen krijgen 

Zou jij je patiënten met palliatieve zorgbehoeften beter in beeld willen hebben, in samenwerking met 

jouw POH? Doe dan mee met dit onderzoeksproject van het Amsterdam UMC. Wij helpen jullie om 

het palliatief zorgregister in jullie praktijk op orde te krijgen. Wees er snel bij, want er is maar plek 

voor 9 praktijken (met vergoeding!).  

Doel van het onderzoek 

Het doel van dit onderzoek is om het team van jouw huisartsenpraktijk goed overzicht te geven van 
de patiënten die in de palliatieve fase zijn en welke behandelwensen deze patiënten hebben. 
Daardoor kunnen deze patiënten beter passende zorg krijgen in de laatste levensfase. Hiervoor 
gebruiken we het palliatief zorgregister. 
 
Palliatief zorgregisters worden ook in PaTz gebruikt. In een palliatief zorgregister worden patiënten 
opgenomen die palliatieve zorgbehoeften kunnen hebben en/of met wie een gesprek over 
behandelwensen geïndiceerd is. Door deze patiënten op een lijst te hebben ontstaat overzicht voor 
het team.  
 
In dit onderzoek krijgen POH’s een grotere rol bij het opzetten en gebruiken van palliatieve 
zorgregisters. POH’s zijn hiervoor uitermate geschikt; zij kennen de oudere en kwetsbare patiënten 
van een huisartsenpraktijk vaak goed. Bovendien hebben POH’s ervaring met gestructureerd werken 
en staan zij vaak dichtbij de patiënt. 
 
Het onderzoek 

Met hulp van onderzoeker/huisarts Eva Bolt maakt een medewerker van jullie praktijk met een 

automatische zoekstrategie in het HIS een lijst van patiënten die mogelijk behoefte hebben aan 

palliatieve zorg. De POH-somatiek of POH-ouderenzorg en de eigen huisarts selecteren van deze lijst 

de juiste patiënten met behulp van een tool (de SPICT). Zij zetten de geïdentificeerde patiënten in 

het palliatief zorgregister. Dit register kun je gebruiken om de zorg voor deze patiënten te 

verbeteren, door bijvoorbeeld behandelwensengesprekken te voeren en te documenteren of zorg 

proactief uit te breiden. Na een half jaar bekijk je samen met Eva in de dossiers welke zorg deze 

patiënten gekregen hebben. 

Er is ook een controlegroep. In deze groep geven de huisarts en de POH normale zorg. Ook in deze 

huisartsenpraktijken wordt de automatische zoekstrategie uitgevoerd door Eva Bolt samen met een 

medewerker van jullie praktijk. Deze lijst wordt niet direct met de huisarts of POH gedeeld maar 

wordt bewaard. Na een half jaar vragen we de POH om samen met Eva in de dossiers van de 

geïdentificeerde patiënten te kijken welke zorg zij gekregen hebben. Vervolgens helpt Eva deze 

praktijken ook om het palliatief zorgregister te gaan gebruiken met hulp van de POH. 

Wie zoeken we? 

We zoeken huisartsenpraktijken met een POH-somatiek of POH-ouderenzorg die interesse heeft in 

palliatieve zorg. Jullie maken nog geen gebruik van een palliatief zorgregister of doen dit nog niet 

structureel. Deelname aan een PaTz-groep is niet nodig. 

Wat verwachten we van jullie? 

Het doen van de automatische zoekstrategie duurt ongeveer een uur (door de praktijkassistente, 

POH of praktijkmanager). Vervolgens is de POH ongeveer 4 uur bezig met het opzetten van het 



palliatief zorgregister en het bespreken met de huisarts. De huisarts zal met het opstarten ongeveer 

2 uur bezig zijn. Na ongeveer 3 weken bellen we een half uur met de POH over diens ervaringen. 

Gedurende een half jaar werken jullie met het palliatief zorgregister. Na een half jaar heeft de POH 

ongeveer een dag nodig voor de afsluiting. Met de huisarts hebben we een eindgesprek van een half 

uur. 

Als je in de controlegroep zit, zal de praktijkassistente, POH of praktijkmanager ongeveer een uur 

nodig hebben voor de automatische zoekstrategie. Na een half jaar heeft de POH een dag nodig om 

de dossiers te bekijken en voor een eindgesprek met de onderzoeker. 

Wat bieden we jou? 

We helpen je bij het maken van het palliatief zorgregister, direct (onderzoeksgroep) of na een half 

jaar (controlegroep). Deze kun je uiteraard blijven gebruiken. Omdat zo’n register overzicht geeft, 

werken veel huisartsenpraktijken er graag mee. Vervolgens zie je na afloop van het onderzoek welke 

zorg jouw palliatieve patiënten krijgen. Dit is erg leerzaam. Daarnaast ontvangt de praktijk 1000 euro 

(en 500 euro in de controlegroep) ter compensatie voor jouw tijd. 

Heb je interesse?  

Heb je vragen of ben je geïnteresseerd in deelname? Stuur een mailtje naar Eva Bolt  

ee.bolt@amsterdamumc.nl of een appje ‘info POH onderzoek’ naar 06-33863525. Dan neemt Eva 

contact met je op. 
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