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Methodiek PaTz 
 

PaTz (Palliatieve Thuiszorg) heeft als doel de palliatieve zorg thuis zo goed mogelijk te 
laten verlopen door huisartsen en wijkverpleegkundige uit hetzelfde werkgebied samen 
te brengen in een PaTz-groep. Een PaTz-groep voert een inhoudelijk overleg, waarbij 
patiënten in kaart worden gebracht waarvan de levensverwachting korter is dan een jaar 
en waarvan met elkaar nagedacht moet worden over de zorgplannen. 
 
Een PaTz-groep bestaat uit: 

• 6 tot 10 huisartsen; 

• 2 tot 3 wijkverpleegkundigen; 

• 1 consulent / kaderarts palliatieve zorg; 

• Optioneel kan een geestelijk verzorger, een verpleegkundige van een hospice 
of een vrijwilliger terminale zorg deelnemen. 

 
De methodiek kent de volgende voorwaarden: 

• De groep komt min. zes keer per jaar bijeen. Iedere bijeenkomst duurt 1-1½ uur; 

• De groep wordt begeleid door een deskundige op het gebied van palliatieve zorg 
(Een consulent of kaderarts palliatieve zorg); 

• De groep kent een voorzitter (Een huisarts of wijkverpleegkundige); 

• De groep houdt het Palliatieve Zorg Register bij met de digitale PaTz-portal of 
maakt gebruik van het Excel-sheet; 

• Er wordt van iedere bijeenkomst een verslag gemaakt. 
 
Bekijk hier de animatie over de methodiek PaTz. 

 
 
 
 
 
Benodigd en 
resultaat 
 
 

Deelname aan een PaTz-groep vraagt een tijdsinvestering: 

• Organiseren van een vergadering: +/- 2 uur (Voorzitter)  

• Verslaglegging en registratie: +/- 1 uur (Notulist) 

• Bijwonen PaTz-bijeenkomst: 1,5 á 2 uur, incl. reistijd (Iedereen) 
 
Daar tegenover staat dat het gebruik van de methodiek PaTz een positief effect geeft: 

• Patiënt – Betere kwaliteit van de palliatieve zorg thuis; 

• Zorgverleners – Een veilige omgeving voor intervisie, waardoor de 
deskundigheid over palliatieve zorg vergroot wordt en er een betere 
samenwerking ontstaat tussen huisartsen en wijkverpleegkundigen. 

 
Naast het positieve effect op de kwaliteit van de zorg kunnen huisartsen via een EKC-er 
accreditatiepunten verkrijgen. De wijkverpleegkundige kunnen punten ontvangen voor 
“Overige Deskundigheid bevorderende Activiteiten (ODA)” in het Kwaliteitsregister 
V&VN. 

 
 
 
 
 
Vergoeding 

De (preferente) zorgverzekeraar CZ koopt de huisartsenzorg in in de regio Haaglanden. 
Zij vergoeden de deelname door huisartsen op projectbasis (S3) tot 2022. De 
verrichtingscode is 31275 en er wordt €0,55 per jaar per op naam ingeschreven 
verzekerde vergoed. Om in aanmerking te komen voor deze vergoeding dient de 
methodiek PaTz gevolgd te worden en dienen huisartsen zich aan te melden bij 
zorgverzekeraar CZ via zorginkoophuisartsenzorg@cz.nl. Voor aanmelding is de naam 
huisarts(en), naam praktijk, adres praktijk, naam PaTz-groep, ingangsdatum deelname 
(de eerste dag van het eerstvolgende kwartaal) en AGB-code praktijk benodigd.  
 
De overige zorgverzekeraars volgen het beleid van de preferente zorgverzekeraar. 
 
De inzet van een Fibula arts-consulent wordt gefinancierd door Fibula. Als het geen 
Fibula arts-consulent betreft, maar een kaderhuisarts palliatieve zorg (Geregistreerd 
CHBB) dan kan met Fibula overlegd worden voor een vergoeding. 
 
De wijkverpleegkundige krijgt een vergoeding vanuit de ZVW. 

 
 
Contact 

De Netwerkcoördinator Palliatieve Zorg Haaglanden adviseert u graag bij de te zetten 
stappen t.b.v. de oprichting van een PaTz-groep. Hier zijn geen kosten aan verbonden. 
 
Sven Zeilstra 
Sven.Zeilstra@transmuralezorg.nl 
06-11680197 

https://www.youtube.com/watch?v=Ck0FO7Kog9g&t=3s
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