Nieuwsbericht pilot PZ-coach
De afgelopen weken hebben onze wereld flink op de kop gezet. Het project 1,5 lijns
palliatieve zorgcoach is door de Corona-crisis in het hart geraakt. Door deze crisis is het
sinds het begin van deze crisis niet meer mogelijk, om daadwerkelijk transmuraal te
werken en met patiënten mee te bewegen door de verschillende lijnen en domeinen heen.
Fysiek is dit niet haalbaar, juist ook om besmetting te voorkomen.
Dat heeft ertoe geleid, dat we de pilotfase, waar we middenin zitten, tot nader order
hebben stilgezet. Om de zorg voor de patiënten die al betrokken waren in deze pilot zoveel
mogelijk door te laten lopen, zijn met patiënten en met de PZ-coaches onderling afspraken
gemaakt om de continuïteit zoveel mogelijk te waarborgen. Tegelijkertijd is de inclusie
gestopt. Alles bij elkaar heel erg jammer, de pilot liep goed, we haalden ook de eerste
resultaten bij patiënten, mantelzorgers en professionals op.
Ondanks de crisisfase waar we nu in zitten, liggen er wel voorlopige resultaten en
bevindingen vanuit de eerste fase van de pilot. Daar zitten ook zaken bij, die nu ook
uitgewerkt en uitgezocht kunnen worden. In deze fase van de pilot zouden we gebruik
kunnen maken van 3 duo’s studenten van de HAN, die met name in het veld nader
onderzoek zouden doen naar deze openliggende vragen. Dat is nu, in afstemming met
deze studenten en hun begeleiders van de HAN, omgezet naar aangepaste vraagstellingen.
Deze gaan ons als project ook zeker nuttige informatie opleveren voor de rest van het
traject.
We gaan er immers van uit, dat wanneer de situatie dat weer toe laat, we de pilotfase weer
op kunnen gaan starten. Wanneer dat is, is nu nog ongewis. Momenteel zijn belangrijker
zaken aan de orde. Menskracht vanuit het project PZ-coach wordt momenteel ook ingezet
om de crisis te bestrijden en hanteerbaar te maken. Zodra de ruimte weer ontstaat om de
pilot op te starten, zullen we daarover ook weer gezamenlijk en in goede samenwerking
met elkaar vervolgafspraken gaan maken.
Vooralsnog een ieder heel veel sterkte in deze bijzondere tijden. Veel gezondheid en
wijsheid toegewenst!
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