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Factsheet Verbreden PaTz met andere disciplines  
 

Inleiding 

Het is mogelijk om  structureel of op oproepbasis een professional toe te voegen aan de PaTz groep 

waardoor de PaTz groep een sterker multidimensionaal karakter krijgt. Door deze verbreding is het 

mogelijk om de organisatie van zorg en de aandacht voor alle domeinen te optimaliseren. 

 

Disciplines ter  verbreding van een PaTz groep 

 Geestelijk verzorger (GV) 

In de PaTz groepen Levinas en Vreewijk/Lombardijen neemt de geestelijk verzorger deel aan de 

PaTz groep. De aanwezigheid van de GV geeft verdieping op het zingevingsaspect binnen de 

palliatieve zorg eventueel gecombineerd met levensbeschouwelijke vragen. De GV stelt andere, 

niet medisch vragen en is in het bezit van kennis en ervaring op zijn gebied. De GV biedt ook 

ondersteuning bij het duiden van de culturele en religieuze aspecten die van invloed kunnen zijn 

tijdens de palliatieve fase. 

 

 Apotheker 

In de PaTz groepen Barendrecht Oost, Krimpen, Levinas, Nesselande Schollevaar Schenkel 

neemt de apotheker deel aan de PaTz groep. De apotheker informeert en adviseert de PaTz 

groep op het gebied van specialistisch farmacologische kennis. Tevens is de PaTz bijeenkomst 

een plek om samenwerkingsafspraken te maken op het gebied van de beschikbaarheid en 

uitreiking van medicatie. 

 

 Casemanager dementie 

De casemanager dementie heeft incidenteel deelgenomen aan een PaTz groep. Patiënten met 

dementie wonen zo lang mogelijk thuis. De meeste mensen overlijden thuis niet aan deze ziekte 

maar wel met deze ziekte. Het op oproepbasis toevoegen van de casemanager dementie die 

betrokken is bij de patiënt en bij de mantelzorg, leidt tot het tijdig organiseren van de juiste zorg en 

het voorkomen van crisis. Tevens kan de casemanager de kennis over (het omgaan met) 

dementie vergroten bij de PaTz groep en vice versa op gebied van palliatieve zorg. 

 

 Verpleegkundig specialist oncologie (ziekenhuis) 

In de PaTz groep Krimpen neemt de verpleegkundig specialist van het IJsselland ziekenhuis 

structureel deel aan de PaTz groep. Patiënten die besproken worden tijdens de PaTz bijeenkomst 

kunnen nog palliatief behandeld worden in het ziekenhuis. Huisartsen worden niet altijd door de 

specialist betrokken worden bij de besluitvorming, maar de patiënt wil wel de behandelopties met 

de huisarts bespreken. Goede overdracht en communicatie is hierbij essentieel. De aanwezigheid 

van de verpleegkundig specialist bij de PaTz bespreking kan hierbij een verbindende schakel zijn.  
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 Coördinator VTZ (Vrijwillige Terminale Thuiszorg) 

Op dit moment neemt de coördinator van de VTZ, nog geen deel aan een PaTz groep. De zorg 

die de vrijwilligers bieden, is te vergelijken met de hulp die de mantelzorgers geven. Vrijwilligers 

waken bij de zieke, bieden een luisterend oor. Ze zorgen voor rust, geven aandacht en hebben tijd 

om er te zijn. Ook helpen ze bij licht verzorgende taken en geven eten en drinken. Zeker bij 

complexe situaties kan het van meerwaarde zijn wanneer de coördinator van de VTZ aansluit bij 

de PaTz bespreking.  

 

 Kinderpalliatief Netwerk Erasmus MC 

Aan de samenwerking met het kinderpalliatief netwerk wordt nog invulling gegeven. De 

verwachting is dat op basis van een specifiek verzoek, ondersteuning kan worden gegeven. 

Verdere uitwerking volgt.  

 

Ervaringen 

Wanneer u praktische ervaringen met het verbreden van de PaTz groep uit de eerste hand wilt horen, 

kunt u contact opnemen met Ellen Vink. (e.vink@leliezorggroep.nl) Ellen brengt u vervolgens in 

contact met de voorzitter van de PaTz groep waar de door u gewenste discipline al is toegevoegd. 

Daarnaast kan ook gekeken worden waar in de lokale keten het beste de verbinding kan worden 

gemaakt die aansluit bij de dagelijkse praktijk. Ook wanneer u graag een verbreding van uw PaTz 

groep wilt zien van een discipline die  hierboven nog niet benoemd staat, kunt u dit aangeven. 

 

Werkwijze 

De voorzitter of consulent van de PaTz groep geeft bij Ellen Vink, netwerkcoördinator NPZR&o aan 

dat er behoefte is aan verbreding van de PaTz groep. 

NPZR&o gaat vervolgens in gesprek samen met de voorzitter en consulent met een nieuwe  

discipline / organisatie om de aansluiting bij de PaTz groep te organiseren. De netwerkcoördinator kan 

u ondersteunen bij het verbinden van de gewenste discipline uit de lokale keten.  

 

 

http://www.vtz-rotterdam.nl/de-organisatie/
mailto:e.vink@leliezorggroep.nl

