
Informatie voor deelnemende huisartsen

Op 1 mei aanstaande gaat in de regio Arnhem en de Liemers de pilot 1,5 lijns Palliatieve Zorgcoach (PZ-Coach) van start. 
U hebt aangegeven interesse te hebben om aan deze pilot mee te werken. In de voorbereiding op de pilot zijn vanuit 
Onze Huisartsen Arjan van Roosmalen en Agaath Vreeling nauw betrokken, u bent ook door een van hen benaderd. De 
inschatting is dat er per huisartsenpraktijk gedurende een jaar 5-10 patiënten geïncludeerd zullen worden. Partijen 
betrokken bij deze pilot zijn: Rijnstate, Onze Huisartsen, Thuiszorg Groot Gelre / Driegasthuizen Groep, Attent Zorg en 
Behandeling, Hospice Rozenheuvel, Menzis, IKNL, Netwerk Palliatieve Zorg regio Arnhem en de Liemers, Sensire en STMG. 
Proscoop is project begeleider.

Pilot PZ-coach

De PZ-coach is een verpleegkundig specialist palliatieve 
zorg, die als centraal aanspreekpunt voor de patiënt in de 
palliatieve levensfase functioneert. De PZ-coach ondersteunt 
de patiënt bij het maken van keuzes en stelt samen met 
de patiënt en in nauw overleg met de behandelende 
zorgverleners een zorgplan op. Zij volgt de patiënt door 
het gehele zorglandschap heen en heeft contact met alle 
(behandelende) zorgverleners. De patiënt krijgt hiermee een 
herkenbaar aanspreekpunt naast zijn huisarts, die hem/
haar helpt de juiste weg te vinden in de noodzakelijke zorg 
en ondersteuning. Daarnaast geeft de PZ-coach vanuit haar 
ervaring en expertise advies aan zorgverleners en vervult 
een belangrijke brugfunctie bij het onderling afstemmen 
van het zorgaanbod en het delen en inzetten van kennis 
en expertise. Vanzelfsprekend blijft u als huisarts medisch 
eindverantwoordelijk in uw domein zoals u dat gewend bent. 
Doel van de pilot is het verbeteren van de zorg aan palliatieve 
patiënten, patiënten meer regie geven over deze laatste fase 
van hun leven en het voor patiënten beter mogelijk te maken 
op de plaats van voorkeur zorg te ontvangen door kennis 
en expertise toe te voegen en onderlinge afstemming van 
de zorgverleners te verbeteren.  Ruim een jaar geleden is de 
PZ-coach ook geïntroduceerd in Hospice Rozendaal, de eerste 
ervaringen zijn tot nu toe positief. 

Aanmelden patiënten
Patiënten die in aanmerking komen voor de pilot worden door 
de deelnemende specialisten in Rijnstate en de betrokken 
huisartsen geselecteerd, op basis van een positieve surprise 
question of afgenomen SPICT. Daarna worden ze gekoppeld 
aan een PZ-coach. Voor de patiënt is een voorlichtingsfolder 
beschikbaar waarin duidelijk wordt uitgelegd wat de 
meerwaarde is van de PZ-coach. De aanmelding gaat via een 
centraal email-adres of OZO-Verbindzorg, waarna de PZ-
coach contact opneemt met de huisarts / specialist om de 
gegevens van de patiënt op te nemen en het deelnametraject 
in gang te zetten.  

Communicatie
Voor de communicatie tussen zorgverleners onderling wordt 
gebruik gemaakt van OZOverbindzorg.

Financiering
De PZ-coach is een verpleegkundig specialist die in dienst 
is van het Rijnstate Ziekenhuis of van Thuiszorg Groot Gelre. 
Vooralsnog verandert er niets in de financiering van de 
palliatieve zorg, ook niet voor de huisarts (u declareert zoals u 
gewend bent). 

Monitoring en onderzoek
Tijdens de pilotfase van het project wordt een beperkt aantal 
geselecteerde patiënten ondersteund door de PZ-coach. De 
ervaringen van de patiënten, de kwaliteit van de zorg, de 
kosten en de ervaringen van de zorgprofessionals worden 
tijdens en na de pilot nauwkeurig gemonitord. Bij succes 
wordt het model breder in de regio beschikbaar gesteld en 
geïmplementeerd. Voor dit onderzoek wordt u gevraagd 
een enquête in te vullen over uw ervaring en/of u wordt 
geïnterviewd.

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met de projectleider, 
Henk-Jan de Winter (06-22568368 of mail naar 
henk-jan.de.winter@proscoop.nl)

Meer informatie: www.netwerkpalliatievezorg.nl/arnhem



De palliatieve zorgcoach is een initiatief van: 


