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Persbericht
Zilveren Kruis Achmea draagt bij aan betere samenwerking
in de palliatieve zorg

Palliatieve zorg thuis
Steeds meer mensen met een ongeneeslijke ziekte willen thuis sterven in plaats van in een
ziekenhuis. Waar vroeger de meeste mensen in het ziekenhuis stierven, sterft inmiddels
slechts 28% van de mensen in het ziekenhuis (een, vergeleken met andere westerse landen
opvallend laag cijfer). Van de patiënten met kanker sterft inmiddels meer dan 50% thuis. Dit
vraagt echter een steeds grotere en intensievere inzet van de huisartsen, de thuiszorg en de
consulenten palliatieve zorg.
Palliatieve zorg is zorg voor patiënten die niet meer beter worden. Vaak gaat het bij
palliatieve zorg om patiënten met complexe (multi-) problematiek waardoor goede
samenwerking van cruciaal belang is om de zorg te laten aansluiten bij de wensen en
behoeften van de patiënt en de naasten.
PaTz methodiek
Om een goede samenwerking te realiseren, is de PaTz-methodiek ontwikkeld. PaTz staat
voor Palliatieve Thuiszorg. Doelen van de PaTz-methodiek:
1. vroegtijdig in beeld brengen van de palliatieve patiënten in de thuissituatie;
2. verbeteren van kwaliteit en veiligheid in de palliatieve zorg door alle dimensies van
het lijden en leven in beeld te brengen;
3. streven naar een betere samenwerking tussen huisartsen en wijkverpleging
(thuiszorg), betere overdracht naar de huisartsenpost en
4. het aanreiken van interventies en instrumenten die stimuleren tot proactief handelen;
5. bijeen brengen van huisartsen, wijkverpleegkundigen en consulenten palliatieve
zorg (en andere relevante disciplines zoals Geestelijk verzorgers) in PaTz-groepen
waarin zij de palliatieve patiënten bespreken.

Financiële ondersteuning Zilveren Kruis Achmea
Zilveren Kruis Achmea heeft toegezegd om met ingang van 1 april 2016 voor een periode
van twee jaar de deelname van de huisartsen aan de PaTz-bijeenkomsten te vergoeden.
Deze ondersteuning door Zilveren Kruis is een doorbraak, omdat interdisciplinair overleg
tussen hulpverleners over complexe situaties tot op heden niet vergoed wordt. De betrokken
huisartsen zijn dan ook erg verheugd over de steun door Zilveren Kruis.
De toezegging van Zilveren Kruis past in de afspraken met zorgaanbieders om te komen tot
uniforme regionale afspraken over zorgvernieuwing. Als zodanig zijn deze afspraken
geconcretiseerd binnen de Regiotafel ZuidWest.
Daarnaast financiert Zilveren Kruis Achmea de door de PaTz-groepen gebruikte PaTzPortal. Deze Portal (een web-applicatie ontwikkeld in nauwe samenwerking met Stichting
Leerhuizen Palliatieve Zorg, Ranshuijsen Van Loon en Stichting RijnmondNet) ondersteunt
de PaTz-groepen bij het bereiken van de bovengenoemde doelen. Hierdoor zijn de
ontwikkeling en het onderhoud van de Portal voor twee jaar geborgd.
In Rotterdam en omstreken draait reeds een snel groeiend aantal (19) PaTz-groepen.
Landelijk draaien bijna 100 groepen.

Toekomst
1. Het Netwerk Palliatieve Zorg Rotterdam & omstreken (NPZR&o) en Zilveren Kruis
Achmea zullen met betrokken partijen monitoren of de PaTz-methodiek er toe leidt dat
betere kwaliteit en samenwerking worden gerealiseerd. Ook zal onderzocht worden of
hierdoor meer mensen kunnen sterven op de plaats van hun voorkeur.
2. Het NPZR&o, waarin ook de huisartsen en de Thuiszorgorganisaties participeren, streeft
er naar dat in de komende jaren zoveel mogelijk huisartsen binnen PaTz intensiever en
effectiever gaan samenwerken met de andere hulpverleners.
3. Bij bewezen effectiviteit zullen deelnemende partijen en Zilveren Kruis Achmea
onderzoeken of er mogelijkheden zijn voor structurele financiering van de PaTzmethodiek en de ondersteunende PaTz-Portal. Hierbij zullen ook landelijke partijen
betrokken worden.

4. In de loop van dit jaar zullen PaTz-groepen in de andere 70 Netwerken Palliatieve Zorg
gebruik kunnen gaan maken van de PaTz-methodiek en de in Rotterdam ontwikkelde
PaTz-Portal. Bij de landelijke uitrol zal het NPZR&o nauw samenwerken met Stichting
Leerhuizen Palliatieve Zorg, IKNL, Stichting Fibula en Stichting PaTz Amsterdam.
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De begrippen terminale en palliatieve zorg:
Terminale zorg is de zorg in de laatste drie maanden van iemand zijn leven. Palliatieve zorg
is breder en betreft de fase vanaf het moment dat de patiënt hoort dat hij of zij niet meer
beter wordt. Het doel van palliatieve zorg is om een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven
voor patiënt en diens naasten te realiseren.
Meer over PaTz:
1. Informatie: www.npzreo.nl/patz
2. Twee artikelen in ZorgenZ:
http://zorgenz.nl/nieuws/patz-structureert-werkrelatie-wijkverpleegkundige-en-huisarts/
http://zorgenz.nl/nieuws/in-de-patz-groep-besef-elkaar-nodig-te-hebben/
Over de PaTz Portal:
1. www.netwerkpalliatievezorg.nl/rotterdam/Hulpverleners/PalliatieveThuiszorg/PaTzPortal.aspx
2. Instructiefilmpje PaTz Portal: https://www.youtube.com/watch?v=Bk1gy2fVgI0&feature=youtu.be

Websites samenwerkende partijen:
1. www.zorgportaalrijnmond.nl/
& http://rijnmondnet.nl/zorgportaal/
2. www.renvl.nl/
3. http://www.leerhuizenpalliatievezorg.nl/
Cijfers:
www.nivel.nl/nl/nieuws/thuis-sterven-vaak-niet-mogelijk

