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Het	ondersteunen	van	
zelfmanagement:	hoe	doet	u	dat?	

Nederlandse	Nefrologiedagen	–	Workshop	23	maart	2016	 	Susanne	van	Hoo@	MSc	|	s.m.van.hoo@@hr.nl	

(potenGële)	belangenverstrengeling	 Geen			

Voor	bijeenkomst	mogelijk	relevante	
relaGes	met	bedrijven	 Bedrijfsnamen	

•  Sponsoring	of	onderzoeksgeld	
•  Honorarium	of	andere	(financiële)	

vergoeding	
•  Aandeelhouder	
•  Andere	relaGe,	namelijk	…	

		

• 
		

•
•

Disclosure	belangen	spreker	S.M.	van	Hoo@	
	

Deze	presentaGe		
	
1.  Wat	is	zelfmanagement?	
2.  Visie	op	

zelfmanagementondersteuning	
3.  Zelfmanagementondersteuning	in	de	

prakGjk	

Zelfmanagement	

• 	Eigen	regie	
• 	Zelfredzaamheid	
• 	Shared	decision	making	
• 	E	health	
• 	LeefsGjlverandering	
• 	Therapietrouw	
• 	Persoonsgerichte	zorg	

Zelfmanagement	

Het	zodanig	omgaan	met	de	
chronische	aandoening	

(symptomen,	behandeling,	
lichamelijke	en	sociale	

consequenGes	en	bijbehorende	
aanpassingen	in	leefsGjl)	dat	de	
aandoening	opGmaal	wordt	

ingepast	in	het	leven	
(LAZ-2010;	www.zelfmanagement.com)	

DefiniGe	zelfmanagement	
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“Welke	verschillende	a_tude-profielen	

kunnen	worden	onderscheiden	bij	

verpleegkundigen	ten	aanzien	van	

zelfmanagementondersteuning	aan	mensen	

met	een	chronische	aandoening?”	

(deelonderzoek	binnen	

onderzoeksprogramma	NURSE-CC)	

Visie	op	
zelfmanagementondersteuning	

Zelf	aan	de	slag	

Wat	is	uw	visie	op	
zelfmanagementondersteuning?	

•  37	kaartjes	en	invulschema		
•  Kaartjes	sorteren	in	drie	groepen:	

•  Oneens	/	eens	/	neutraal	
•  Leg	kaartjes	‘mee	eens’	op	het	vel	

op	de	‘juiste’	plek	
•  Discussieer	over	het	waarom	
•  Vervolgens	kaartjes	‘mee	oneens’	
•  Vervolgens	de	rest	van	de	kaartjes	
•  15	minuten	de	Gjd	

Leggen	van	de	set	stellingen		

•  Hoe	was	dit	om	te	doen?	
•  Hoe	was	het	om	uw	mening	zo	

neer	te	leggen?	
•  Waar	was		

discussie	over?	

Terugkoppeling	

Achtergrond	parGcipanten	(n=39)	

	

		 Totaal	

Werkveld	 		

Ziekenhuis	 11	

Thuiszorg	 14	

Psychiatrie	 7	

Verpleeghuis	 6	

PrakGjkverpleegkundige	 1	

Opleiding	 		

Master	Advanced	Nursing	PracGce	 	6	

HBO-Verpleegkundige	 23	

MBO-Verpleegkundige	 10	

Lee<ijdsgroep	 		

≤30	 14	

31-40	 7	

41-50	 10	

≥51	 8	

Geslacht	 		

Man	 5	

Vrouw	 34	

PerspecAeven	
zelfmanagementondersteuning	

Coach	

Poortwachter	

Behandelaar	Leraar	

(Van	Hoo@	et	al.	2015)	
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Poortwachter	PerspecAef	

“Volgens mij is zelfmanagement een middel om de 
patiënt zo zelfstandig te maken, dat deze zo min 
mogelijk gebruik hoeft te maken van de 
professionele gezondheidszorg.  
 
Ik geef advies om patiënten te helpen gezonde 
keuzes te maken maar ik accepteer het als 
patiënten de keuze maken om van behandeling af te 
zien.” 
 
 

Coach	PerspecAef	

“Zelfmanagement is een onlosmakelijk onderdeel 
in het leven van iemand met een chronische 
aandoening. 

 
De patiënt is een expert op het gebied van 
omgaan met zijn aandoening en de relatie tussen 
mij en de patiënt is gelijkwaardig. 

 
Ik besteed vooral aandacht aan wat de patiënt nog 
kan en geef de patiënt een actieve rol tijdens 
contacten”	

Behandelaar	PerspecAef	

“Therapietrouw is het voornaamste doel. Dit is 
de sleutel tot een goed leven met de 
aandoening. 
 
Ik ben actief in het geven van adviezen en 
oplossingen voor problemen waar de patiënt 
tegen aan loopt.  
 
Ik help de patiënt om goede doelen te stellen 
en de juiste keuzes te maken.” 
 

Leraar	PerspecAef	

“Ik zie zelfmanagementondersteuning als 
middel om ervoor te zorgen dat de patiënt weet 
wat hij moet doen om complicaties te 
voorkomen.  
 
Ik geef instructie en voorlichting zodat de 
patiënt weet wanneer hij aan de bel moet 
trekken. 
 
Mijn verpleegkundige kennis is daarbij 
onmisbaar.” 
 

		
Rol		
paGënt	

Rol	verpleegkundige	 Doel	ZMO	

De	coach	 Expert	 Volgend		 De	aandoening	
integreren	in	het	
leven	

De	behandelaar	 Volgend	 Voorschrijvend	 Therapietrouw	
Goede	klinische	
uitkomsten	

De	poortwachter	 Onaqankelijk	 IniGaGef	nemer	 Terugdringen	
kosten	
gezondheidszorg	

De	leraar	 AcGef	/	student	 leraar	 Leven	met	de	
aandoening,	goede	
klinische	uitkomsten	

Verschillen	tussen	de	profielen	

•  SGmuleren	van	eigen	regie	

•  Respecteren	van	autonomie	

•  Ondersteuning	aanpassingen	leefsAjl	

•  SGmuleren	gebruik	zelfmanagement	
hulpmiddelen	

•  Ondersteunen	van	het	maken	van	eigen	
keuzes	

Voorbeelden	
zelfmanagementondersteuning	



27-03-16	

4	

•  5	A	model	

Hulpmiddel	voor	zorgprofessional	

Kennisplein	chronische	zorg	(www.kennispleinchronischezorg.nl)	

Ethische	dilemma’s	bij	zelfmanagementondersteuning	

(hsps://www.hogeschoolroserdam.nl/onderzoek/projecten-en-

publicaGes/zorginnovaGe/zelfmanagement-en-parGcipaGe/ethische-

dilemmas/)	

Landelijke	acAeprogramma	zelfmanagement	

(zelfmanagement.com)	

Aanraders		

•  Vier	perspecGeven	op	
zelfmanagementondersteuning	

•  Eigen	visie	op	
zelfmanagementondersteuning	

•  Zelfmanagementondersteuning	heel	
divers	

•  Flexibele	zorgprofessional	noodzakelijk	

Afsluitend	


