PaTz Regiotafel Midden-Nederland (MN)
Voor 2019 is voor de financiering van PaTz-groepen een aanvraag gedaan bij de Regiotafel MN. Deze
aanvraag is goedgekeurd. De Regiotafel MN heeft als doel een ontwikkelagenda op te stellen over
wat er in de Midden-Nederland nodig is, zowel in algemene zin als op het gebied van
zorgvernieuwing en samenwerking.
PaTz-groepen en kwaliteitsverbetering
Er zijn middelen in 2019 beschikbaar om deel te nemen aan een PaTz-groep en om een
kwaliteitsslag te maken in het functioneren van de PaTz-groep. Deelname aan PaTz-groepen leidt tot
vroegtijdig identificeren van patiënten die palliatieve zorg nodig hebben, deze zorg met elkaar af te
stemmen en het bevorderen van deskundigheid op het gebied van palliatieve zorg. Zo dragen PaTzgroepen bij aan het verbeteren van de palliatieve zorg in de eerste lijn. Op basis van de uitkomsten
van de PaTz-monitor zijn er 5 onderdelen* benoemd waar komend jaar extra aandacht aan besteed
wordt:
1. Nieuwe groepen blijven actief
2. Leden van PaTz-groepen maken gebruik van de ‘surprise question’ en het register (PaTz
Portal)
3. Wijkverpleegkundigen brengen hun deskundigheid in tijdens de PaTz-besprekingen
4. In de PaTz-groepen is aandacht voor zingeving
5. PaTz-groepen bespreken overleden patiënten
*Op 14 maart en 16 april 2019 worden er inspiratiebijeenkomsten gehouden waar bovenstaande
onderdelen extra aandacht krijgen. De uitnodiging volgt via Stichting PaTz of kunt u daar opvragen.
Op hoofdlijnen wordt gemonitord in hoeverre de onderdelen eind 2019 verbeterd zijn.
Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor de financiële vergoeding, voldoet u aan de volgende voorwaarden:

U neemt (minimaal) zesmaal per jaar deel aan een PaTz-bijeenkomst

Om de kwaliteit van uw PaTz-groep te verbeteren draagt u actief bij aan onder andere de
volgende onderdelen binnen uw PaTz-groep:
o Het gebruik maken van de ‘surprise question’ en het register (PaTz Portal)
o Wijkverpleegkundigen brengen hun deskundigheid in de PaTz-besprekingen
o In de PaTz-groepen is aandacht voor zingeving
o PaTz-groepen bespreken overleden patiënten

De PaTz-groep bestaat uit huisartsen, betrokken wijkverpleegkundigen en een inhoudelijk
deskundige

De PaTz-groep houdt een Palliatieve Zorg Register bij, bij voorkeur het digitale PaTz Portal

U heeft een praktijk in het werkgebied van de HUS, GHO-GO, HV ZO Utrecht, HV ZW
Utrecht, HC Eemland, LRJG of Zorg NU.
Tarief
U ontvangt een opslag op uw inschrijftarief van €0,55 per jaar per ingeschreven patiënt. De opslag
geldt voor alle ingeschreven patiënten, dus ook degene die niet bij Zilveren Kruis verzekerd zijn.

Aanvragen
□ Als u aan bovenstaande voorwaarden voldoet, kunt u in aanmerking komen voor de PaTzvergoeding door een mail te sturen naar Simone Boer, adviseur bij Raedelijn:
sboer@raedelijn.nl.
Daarbij vermeldt u:

Namen deelnemende huisartsen

Naam huisartsenpraktijk

Vestigingsplaats (locatie van de praktijk)

Het aantal ingeschreven patiënten in de praktijk

De AGB-code van de praktijk

Naam van de PaTz-groep

Naam van de PaTz-voorzitter
Zie hieronder de uiterlijke data waarop uw melding binnen moet zijn (mede afhankelijk wanneer
u vorig jaar heeft gedeclareerd).
Declareren en betaling
Uw melding moet uiterlijk bij Simone Boer binnen zijn vóór 1 maart, 1 juni of 1 september 2019.
U kunt éénmalig het totale jaarbedrag van €0,55 per ingeschreven verzekerde declareren. Per
kwartaal verwerkt Zilveren Kruis de aanmeldingen voor de PaTz-groepen en geeft deze door aan de
andere zorgverzekeraars zodat per 1e van het kwartaal na aanmelding u het toegekende bedrag kunt
declareren. Om dit tijdig te kunnen ‘inregelen’ zijn een maand voor aanvang van het kwartaal de
gegevens nodig.
Zodra de maatwerkafspraak is ingeregeld, logt u als huisarts in met de bij u bekende gegevens van
het zorgverlenersportaal (www.zorgverlenersportaal.nl). Het tarief, de prestatiecode en de te
declareren periode zien de huisartsen terug op de samenvatting onder maatwerkafspraken.
Overige vragen? Mail naar zorginkoop.huisartsen@zilverenkruis.nl.
Looptijd
Deze regeling loopt van 1 januari tot en met 31 december 2019.

