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PaTz: wat kost het en wat levert het op? 
 

Wat is PaTz? 
 

PaTz staat voor Palliatieve Thuiszorg. Een PaTz-groep bestaat uit huisartsen en 

wijkverpleegkundigen uit hetzelfde werkgebied. Zij worden begeleid door een 

consulent palliatieve zorg. Met elkaar bespreken zij patiënten waarvan de 

levensverwachting korter dan een jaar is.  

Een PaTz-groep bevordert de samenwerking tussen huisartsen en wijk-/ 

oncologieverpleegkundigen en verhoogt hun deskundigheid waardoor de kwaliteit in 

de palliatieve thuiszorg toeneemt. 

 

 

PaTz-methodiek 
 

 Een PaTz-groep komt minimaal 6x per jaar bij elkaar. Een bijeenkomst duurt 1 

tot 1½  uur 

 De groep wordt begeleid door een kaderarts palliatieve zorg 

 De groep houdt het Palliatieve Zorg Register bij met de digitale PaTz-portal (of 

het Excelformat) 

 

 

Wie zit er in de 

PaTz-groep? 

 

 5 tot 10 huisartsen 

 2 tot 3 wijk- en / of oncologieverpleegkundigen  

 1 consulent / kaderarts palliatieve zorg  

 (geestelijke verzorger) 

 (vrijwilligerscoördinator terminale thuiszorg) 

Een van de leden vervult de rol van voorzitter  

(dit is niet de kaderarts) 

 

 

Wat levert het op? 
 

 Voor de patiënt: betere kwaliteit van de palliatieve zorg thuis  

 Voor alle zorgverleners: veilige intervisie omgeving, meer deskundigheid over 

palliatieve zorg en betere samenwerking tussen huisarts en wijkverpleging 

 Voor de huisarts: accreditatiepunten (intervisiepunten) voor een toetsgroep (via 

een EKC-er. Deze hoeft niet bij de PaTz-bijeenkomst aanwezig te zijn) 

 Voor de verpleegkundige: punten voor ‘Overige Deskundigheid bevorderende 

Activiteiten (ODA)’, in het Kwaliteitsregister V&VN. 

 

 

Hoe veel tijd kost 

het? 

 

 Organisatie van vergadering: 2 uur (1 persoon) 

 Verslaglegging en registratie: 1 uur (1 persoon) 

 Bijwonen PaTz-bijeenkomst: 2 uur (incl. reistijd) 

 Aantal PaTz-bijeenkomsten: (minimaal) 6 maal per jaar 

 

 

Wordt het vergoed? 

 

 

Voor een aantal zorggroepen is voor 2020 een opslag op het inschrijftarief per jaar 

per ingeschreven patiënt ingeregeld. Informeer bij uw zorggroep of regio organisatie 

of dat voor uw huisartsenpraktijk geldt.  

De aanwezigheid van de kaderarts palliatieve zorg wordt vergoed door IKNL. 
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Stappenplan voor 

een goede start van 

de PaTz groep 

Uw netwerkcoördinator palliatieve zorg, adviseurs van het IKNL of van Raedelijn 

helpen u graag bij het opzetten van een PaTz-groep. 

 

Stap 1: oriënteren 

 Alle informatie over PaTz is te vinden op www.patz.nu 

 Rudi von Bartheld (rvonbartheld@hetnet.nl) en Laetitia Schillemans ( 

laetitia@hartvoorpalliatievezorg.nl) zijn ambassadeurs van Stichting PaTz en 

vertellen u graag over hun ervaring met PaTz in de praktijk. Zij kunnen 

vrijblijvend langskomen op uw praktijk of in een bijeenkomst van uw HOED of 

Hagro. 

 Ook is het mogelijk een bestaande PaTz-groep bijeenkomst bij te wonen of een 

proef-PaTz te organiseren om te ervaren hoe het in de praktijk werkt. 

Eventueel vraagt u één van de adviseurs u hierbij te helpen. 

 

Stap 2: voorbereiden 

De mensen: 

 Zoek 5-10 huisartsen binnen uw werkgebied of de plaats van uw praktijk 

 Betrek 2-3 wijkverpleegkundigen met wie uw al samenwerkt 

 Zoek een kaderarts palliatieve zorg. Kent u geen kaderhuisarts palliatieve zorg, 

dan kunt u contact opnemen met IKNL 

 

De startbijeenkomst: 

 Regel een datum en ruimte (met internet en beamer) 

 Vraag een van de ambassadeurs om hierbij aanwezig te zijn. Zij kunnen de 

startbijeenkomst kosteloos begeleiden.  

 Nodig de deelnemers aan de startbijeenkomst uit. 

 Overleg met één van de (deelnemende) huisartsen die Erkend Kwaliteits 

Consulent (EKC) is om de (toets)accreditatie voor de PaTz-groep aan te 

vragen. 

 

Stap 3: faciliteren 

Na de startbijeenkomst zijn nog enkele stappen te zetten: 

 Plan bijeenkomsten in voor het hele jaar 

 Meld de PaTz-groep aan bij Stichting PaTz (via www.patz.nu) 

 Geef aan dat u met de PaTz Portal wil werken via portal@patz.nu 

 

 

 

Voor voorzitters 

 

 Het is raadzaam om een voorzitterstraining te volgen.  

Deze NHG-cursus kost €295,- .  

 Trainingsdatum: dinsdag 7 april 2020 van 09.00 - 17.30 uur. Locatie: Breukelen 

Inschrijven kan tot 4 maart 2020 

 Informatie en mogelijkheid tot aanmelding via de website van www.PaTz.nu: 

PaTz-cursus voorzitters 

 

Vragen en contact 
 

Uw netwerkcoördinator, adviseurs van het IKNL of van Raedelijn helpen graag bij 

het opzetten van een PaTz-groep. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Via hen 

kunt u ook in contact komen met de ambassadeurs. 

Uw netwerkcoördinator vindt u via http://www.stichtingfibula.nl 

IKNL – Marianne Klinkenberg - m.klinkenberg@iknl.nl- 06 46 02 74 01 

Raedelijn -  Simone Boer - sboer@raedelijn.nl- 06 52 63 99 14 
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