
PATz: Samen werken aan betere palliatieve zorg

in de eerste lijn

Dr Bart Schweitzer, huisarts niet praktizerend, 

Projectleider PaTz



Vrijdagmiddag 3 uur..

• Transferverpleegkundige Vumc belt: meneer 

Franke komt naar huis, na overleg met zijn 

huisarts.

• Hij heeft gemetastaseerd colonca, geen 

therapeutische opties meer, bedlegerig, korte 

levensverwachting

• Weduwnaar, geen kinderen, alleen AOW, leeft 

als een kluizenaar.. Familie ? 

• Wat nu ?



Palliatieve thuiszorg in het nieuws…



Atul Gawande

‘Sterfelijk zijn’

• Het feit dat 3 % van de Nederlanders in 2012 

voor hun dood om euthanasie verzocht, is geen 

maatstaf voor succes. Het is een maatstaf voor 

falen.

• Ons uiteindelijk doel is tenslotte niet een goede 

dood maar een goed leven tot het einde toe.

• In Nederland zijn later dan elders palliatieve 

zorgprogramma’s ontwikkeld om dit doel te 

bereiken.



Palliatieve zorg… je kunt het maar een 

keer doen, en dan moet je het goed doen



Over het einde van het leven
Marianne Ponstein

12 april 2018



Het wereld sterftecijfer blijft 

100%..

100%

2018

100%

2019

100%

2020

Maar zelfs in ontwikkelde landen

heeft minder dan 40% toegang tot 

palliatieve zorg
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‘How people die 

remains in the 

memories of  

those who live on’



In deze presentatie:

waarom, wat,  en hoe?

• Waarom is de PaTz methode ontwikkeld ?

- Wat is palliatieve zorg in 2016 ?

- Ontwikkelingen in de eerste lijn

• Wat is een PaTzgroep ?

-Doelen en resultaten

• Hoe werkt de PaTzmethode ?



Vier kernvragen in de palliatieve zorg:

1. Voor wie? 2. Wanneer?

3. Welke zorg? 4. Waar?



1. Voor wie?





2. Wanneer?



3.Welke zorg?

Fysiek Psychisch

Sociaal Spiritueel

Abarshi et al Pall Med 2011  

Belangrijkste problemen!

Doodgaan is 4-D..



Invloed van dimensies op 

symptomen: ‘Total Pain’
Fysieke klachten Psychische klachten
Bijwerking behandeling Rouw

Slapeloosheid Boosheid over late diagnose

Vermoeidheid Niet aanslaan van behandeling

Aantasting uiterlijk

Angst voor pijn en dood

Hulpeloosheid

Sociaal Spiritueel
Zorg om familie Waarom gebeurt dit met mij?

Verlies van baan en inkomen Wat is hiervan de zin?

Verlies van sociale positie

Verlies van rol in gezin

Eenzaamheid en isolatie



17 -->

4. Waar?



Hoe staat het er bij jullie voor?

• Samenwerking met de thuiszorg?

• Samenwerking met vrijwilligers? 

(in NL bij 12% van thuis stervenden)

• Kwaliteit van palliatieve zorg buiten 

kantooruren?



Trends die de kwaliteit van 

palliatieve thuiszorg beïnvloeden

• Toenemend aantal patiënten 

• Versnippering in de thuiszorg

• De ontwikkeling van huisartsenposten

• Huisarts als deeltijdbaan

• Minder tijd per patiënt door oa toegenomen 

administratielast

• Positief: inzet van vrijwilligers, bijv VPTZ



Thuiszorg vreemde vogel  ?



Palliatieve zorg in de eerste lijn:

vooruitgang?

Technische 

mogelijkheden

Deskundigheid
Samenwerking

Continuïteit



Wat is een PaTz groep

• Een PaTz groep voldoet aan 4 essentiële 

kenmerken:

1. Minimaal 6 bijeenkomsten per jaar van 

huisartsen en (wijk)verpleegkundigen

2. Onder begeleiding van een consulent

palliatieve zorg

3. PaTz is vroegtijdig identificeren en proactief

plannen mbv het Palliatieve Zorg register

4. Deelname aan de jaarlijkse monitoring



Gold Standards Framework

>>> PaTz

• GSF ontwikkeld in Yorkshire, UK 

van de basis eerstelijn naar landelijk programma

• In NL vertaald naar PaTz en proefgedraaid in 

Amsterdam

• In het UK doen nu 90% van de huisartsen mee 

en werken met een Palliatieve Zorg register



Doel van PaTz

• Tijdig: Advance Care Planning door vroege 

identificatie en gebruik van het Palliatieve Zorg Register

• Deskundig: Toename van deskundigheid door 

bespreking van veel casus met elkaar en met consulent 

palliatieve zorg

• Samen!: Werken aan betere palliatieve zorg in

de eerstelijn;

- elkaar kennen, kortere lijnen >> betere samenwerking

- samen aanpakken van knelpunten

- onderlinge steun bij emotioneel beladen casuïstiek



Resultaten evaluatie 

onderzoek VUmc EMGO+

1. Huisartsen en (wijk)verpleegkundigen: zeer positief, meer 

onderling contact, vertrouwen, coördinatie.

2. Vroeger signaleren van palliatieve fase en zorgbehoeften.

3. Register bevordert tijdige inzet palliatieve behandeling, 

bespreken van levensverwachting, klachten en

levensvragen en vastleggen gewenste plaats v overlijden

4. Bespreking op PaTz bijeenkomst leidt tot 

minder ziekenhuisopnamen in de laatste levensmaand



Toegevoegde waarde van PaTz volgens 

huisartsen

 In hoeverre is deelname aan een PaTz-groep van 

toegevoegde waarde bij de volgende aspecten van zorg in 

de laatste levensfase? 



Voorspellen is moeilijk...

• Prognose is onduidelijk

• Denk meer in termen 

van benodigde zorg

• Proactieve zorg!

‘hope for the best 

but prepare for the worst’

Rainy day thinking



De ‘Surprise Question’

Zou het me verbazen als deze patiënt binnen 

een jaar overlijdt? 

Is het antwoord ‘Nee’…

dan opnemen in het PaTz register en 

proactief denken over mogelijke scenario’s



SPICT-NL

hulpmiddel bij identificeren



Zorgdoelen





Palliatieve Zorg Register



PaTz in ontwikkeling - PaTz Portal

www.zorgportaalrijnmond.nl

https://vimeo.com/145120342

https://vimeo.com/145120342
https://vimeo.com/145120342


Palliatieve zorg: hoofd, handen en hart 

Hoofd

Kennis, Competentie

Samen leren

Handen

Organisatie

Advance Care Planning

Hart 

Compassie, Zorg

Elkaar ondersteunen

PaTz-groep maakt het werk minder eenzaam..



PaTz groep starten?
zie de website www.patz.nu voor oa

factsheet, checklist en ‘vraag en antwoord’

Baten

- Zorgbehoeften en wensen

patiënt zijn tijdig in beeld

- Minder onnodige crisis-

opnamen

- Soepeler samenwerking arts

en verpleegkundige

- Toename deskundigheid

- Je ‘staat er niet alleen voor’

- Accreditatie als toetsgroep!

Lasten

- Startbijeenkomst à 2 uur

- 6 bijeenkomsten à 1½ uur 

- Organiseren van de 

bijeenkomsten

- Voorzitterscursus 

1 dag, kosten €295,-



Quotes 1

Huisartsen:

• ‘Ik merk dat er bij dokters soms veel twijfel is 

over bijvoorbeeld symptoombestrijding, na de 

bijeenkomst gaan zij veel zekerder en met meer 

vertrouwen weg.’

• ‘Wanneer iemand een casus had ingebracht in 

de PaTz-groep, had hij daarna voldoende 

handvaten om zelf verder te gaan.’



Quotes 2

Huisarts

• De wijkverpleegkundigen brengen soms patiënten in die 

wat van ons netvlies zijn verdwenen, maar waarbij zij 

toch kleine signalen oppikken.

Verpleegkundige

• Inhoudelijk gaan we dieper op de casuïstiek in

• Wij doen kennis op van elkaar

• Er is meer vertrouwen onderling

• Er wordt ook gepraat over het comfort van de patiënt

• De deskundigheid verbetert



PaTz stand van zaken

• 160+ groepen in Nederland

± 1200 huisartsen en 600 wijkverpleegkundigen

• Erkenning:

‘Goed Voorbeeld’ ZonMw 

• Aanbevolen door PalHAG/NHG en V&VN

• Info: www.patz.nu of mail naar: info@patz.nu

“Hoeksteen van palliatieve zorg in de eerstelijn!”



Situatie oktober 2016



Zorg volgens PaTz

• Tijdig

• Deskundig

• Samen !


