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 Hoe gaat het TVN-zorgt thuiszorgteam te 
werk? 

 

 Hoe verloopt de samenwerking met het 
Radboudumc? 

 

 Wat is de PALS? 
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 Zelf organiserend team 

 Deskundigheid door: 
 E-cursussen/ cursussen ALS-centrum 

 Langere inwerkperiodes bij cliënt 

 Scholing Radboudumc 

 Skillslab 

 Intervisie -bijeenkomsten 

 Google Drive 

 Budget 

 Samenwerking met andere disciplines 
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1. Wat gaat er goed in de samenwerking tussen 
de verschillende disciplines? 

 

2. Wat gaat er minder goed? 

 

 Onderling discussiëren 

 (eventueel plenair uitkomsten bespreken) 



 Ergotherapeut 1ste huisbezoek 

 Thuiszorg na 1ste huisbezoek 
 - Contactpersoon namens thuiszorg 
 - Ergotherapeut: stand van zaken 

 Overzicht creëren in huis, ervaringen 
gebruikte hulpmiddelen uitwisselen, contact 
leveranciers stroomlijnen 

 Samen naar problemen kijken 

 Thuiszorg bij MDO behandelteam 

 

 



 2 jaarlijkse evaluatie met gemeente 
(wmo-consulenten) en de 
hulpmiddelenleverancier 

 Thuiszorg en fysiotherapeut 

 Thuiszorg en team darmfalen 

 Thuiszorg en diëtist of logopedie 



http://www.tvnzorgt.nl/als-thuiszorg


 PaTz staat voor palliatieve thuiszorg 

 

 

 Doel PaTz: de samenwerking tussen 
huisartsen en (wijk)verpleegkundigen 
bevorderen en hun deskundigheid verhogen. 

 





 Behoeften van de wijkverpleegkundige om 
ALS clienten in de PaTz te bespreken 

 

 Besloten tot een nieuw initiatief in het 
verlengde van de PaTz: PALS, een aparte PaTz 
voor ALS-clienten 

 

 

 



 NMA team van Radboudumc begeleidt 50-55 
ALS patiënten.  

 

 ALS thuiszorgteam verzorgt en begeleidt 
gemiddeld 8 ALS clienten in Nijmegen en 
omgeving. 

 

 Gemiddeld zien een huisarts en een 
wijkverpleegkundige 2 à 3 ALS clienten in hun 
carrière. 

 

 

 





 Advies. 

 

 Proactief denken. 

 

 Begeleiding van deskundigen. 

 

 Kennis en ervaringen uitwisselen. 

 

 Samenwerking betrokkenen verbeteren. 

 

 

 

 . 



 
 Volgens de PaTz methode; casuïstiekbespreking. 

 
 Drie tot vier maal per jaar. 

 
 Huisartsen en wijkverpleegkundigen van ALS clienten 

uitgenodigd via Radboudumc. 
 
 

 Vast aanwezig: 
 - Revalidatie arts           NMA team Radboud 
 - Physician assistant      NMA team Radboud 
   - Consulent Palliatieve zorg                   IKNL 
 - Wijkverpleegkundigen ALS thuiszorgteam     TVNzorgt 
    

    
 

 
 



 Betere samenwerking  zorgverleners in 1e en 
3e lijn,  leren elkaar makkelijker te vinden.  

 

 Aanwezigen krijgen meer zicht op mogelijke 
scenario’s en oplossingen tijdens het 
ziekteproces  van de ALS-cliënt. 

 

 Advance care planning. 

 

 



 
 Cliënten in alle fasen van de ziekte worden 

besproken. 
 

 Betere samenwerking 1e en 3e lijn, weten elkaar 
beter te vinden. 
 

 Vragen op allerlei domeinen komen aan bod. 
 

 Leerpunten zijn zowel generalistisch-palliatief als 
specifiek voor ALS. 
 

 Leerpunten worden gebundeld. 
 

   
   

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 Onderzoek Hogeschool van Arnhem en 
Nijmegen naar effectiviteit van de PALS. 



VRAGEN??? 



alsteam@tvn-zorgt.nl 

06-81007505 

Regio Nijmegen 
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