
  
 

 

 

PaTz verpleegkundigen bijeenkomsten Amsterdam en Diemen 
 

Inleiding PaTz 

Veel ongeneeslijk zieke patiënten brengen de meeste tijd van hun ziekte thuis door en hebben dan 

veelvuldig contact met hun eigen huisarts en/of (wijk) verpleegkundige. 

De begeleiding van deze patiënten en hun naasten kan complex zijn vanwege ingewikkelde 

medische klachten, psychosociale problemen van patiënten, het organiseren van de zorg en het 

omgaan met / een plek geven van eigen emoties. 

 

PaTz staat voor palliatieve zorg thuis 

Huisartsen, (wijk)verpleegkundigen en inhoudelijk deskundigen palliatieve zorg werken lokaal 

nauw samen in een PaTz groep. Samen brengen ze vroegtijdig patiënten in beeld en anticiperen 

op de zorgbehoefte van de patiënt. Met deze gezamenlijke aanpak neemt de kwaliteit en 

deskundigheid in de palliatieve zorg thuis toe. 

 

Tijdig – Deskundig – Samen, doelen van PaTz: 

- Tijdig herkennen van mensen met palliatieve zorgbehoeften. 

- De best passende zorg bieden door vooruit denken, plannen en organiseren (proactieve 

zorgplanning) 

- Deskundigheid vergroten door samen casuïstiek te bespreken en te evalueren. 

- Leren van een consulent palliatieve zorg en van elkaar. 

- Samenwerking verbeteren in de eerste lijn: elkaar kennen, korte lijnen. 

- Elkaar steunen bij emotioneel beladen casuïstiek. 

 

PaTz verpleegkundigen 

Sinds PaTz bestaat, bestaat er ook een verpleegkundigen bijeenkomst. Deze is voortgekomen uit 

de groep (oncologie)wijkverpleegkundigen die continuïteitsbezoeken deden in de eerste lijn. 

 

De PaTz verpleegkundigen bijeenkomsten vinden 4 x per jaar plaats. De bijeenkomsten worden 

door 2 verpleegkundigen palliatieve zorg getrokken. NPZA heeft  een faciliterende en 

ondersteunende rol in de organisatie van de bijeenkomsten. ELAA stelt ruimten beschikbaar.  

 

Doel 

- Kennis vergroten / verbreden 

- Expertise / ervaringen delen 

- Competenties t.a.v. je verpleegkundige rol in een PaTz groep vergroten 

Verpleegkundigen die in een PaTz groep deelnemen reiken onderwerpen aan waarna gezocht 

wordt naar iemand met expertise op dat gebied om kennis aan te reiken. Casuïstiek bespreken en 

ervaringen delen is een belangrijk onderdeel tijdens de bijeenkomsten. Bovendien is het fijn 

collega’s uit verschillende organisaties te ontmoeten. 

 


