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Per	Åke	Zillén	handboek	zelfmanagement	

Op Eigen Benen Vooruit!  
nieuwe interventies voor ondersteuning 

zelfmanagement van jongeren met chronische 
nierziekten 

 AnneLoes van Staa,  
Hogeschool Rotterdam / Erasmus Universiteit 

 

Zelfmanagementondersteuning:	de	kern	van	
verplegen		

Streven	is	opDmale	kwaliteit	van	leven	–	zoals	de	
paDënt	dat	ervaart	

	
Zelfmanagement	vraagt	veel	van	de	paDënt:	het	
bijstellen	van	de	levensdoelen,	inzicht	hebben	in	
zijn	aandoening	bijvoorbeeld	en	vaardigheden	

om	problemen	op	te	lossen	
	

Daarbij	is	ondersteuning	door	verpleegkundige	/	
VS	van	essenDeel	belang	

	
	

Beroepsprofielen	V&V2020	
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• 	Eigen	regie	
• 	Zelfredzaamheid	
• 	Shared	decision	making	
• 	Therapietrouw	
• 	LeefsDjlverandering	
• 	Persoonsgerichte	zorg	
• PosiDeve	gezondheid	
• ……………………………..	

Zelfmanagement:	verwante	
begrippen	

Het	zodanig	omgaan	met	de	
chronische	aandoening	

(symptomen,	behandeling,	
lichamelijke	en	sociale	

consequenDes	en	bijbehorende	
aanpassingen	in	leefsDjl)	dat	de	
aandoening	opDmaal	wordt	

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

DefiniDe	zelfmanagement	

1.  Niet	zozeer	het	type	ziekte	maar	veel	meer	de	
individuele	voorkeuren,	competen=es	en	het	verloop	
van	de	ziekte	zijn	bepalend	voor	de	behoehe	aan	
ondersteuning	

2.  Mensen	met	verschillende	soorten	ziektes	krijgen	te	
maken	met	dezelfde	uitdagingen.	Ondersteuning	
van	zelfmanagement	zou	vaker	ziekte-overs=jgend	
kunnen	worden	aangeboden	

3.  Een	brede	focus	van	ondersteuning	en	
ondersteuningsprogramma's	is	gewenst.	Niet	alleen	
aandacht	voor	medische	en	leefs=jlaspecten,	maar	
ook	voor		iemands	persoonlijke	
leefomstandigheden,	percepDes	van	ziekte	en	
gezondheid,	het	omgaan	met	de	gevolgen	van	
de	ziekte	en	de	communicaDe	met	de	paDënt	

proefschrih	Lieke	van	Houtum	(2016);	
hoe	kijken	paDënten	aan	tegen	zm(o)	

Onderzoeksproject		
NURSE-CC:	NUrsing	Research	into	

Selfmanagement	and	Empowerment	in	Chronic	
Care	

Centrale	doelstellingen	NURSE-CC	
	
1.  Verbeteren	van	effecDviteit	van	

zelfmanagementondersteuning	(SMS)	
toegepast	door	verpleegkundigen	aan	
paDënten	met	diverse	chronische	
aandoeningen	in	de	poliklinische	seEng	van	
Erasmus	MC	

2.  Verhogen	van	de	competenDes	van	
verpleegkundigen	voor	
zelfmanagementondersteuning	en	versterken	
van	de	(hbo-v)	opleidingen	in	dit	opzicht	

•  NiertransplantaDe	
•  Oncologie	(o.a.	

hoofd	
halstumoren)	

•  Reumatologie	

•  verpleegkundigen	
werkend	in	
Erasmus	MC	

•  hbo-v	studenten	en	
docenten	

interviews		
10	verpleegkundigen		/	17	VS	
verpleegkundig	specialisten	uit	
Erasmus	MC	

Q-methodologische	studie		
33	verpleegkundigen	/	6	VS	uit	
diverse	sectoren	
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drie	dominante	perspecDeven	op	het	
doel	van	zelfmanagement	volgens	

verpleegkundigen	
interview	studie	
Erasmus	MC	

Been-Dahmen,	J.M.J.,	Dwarswaard,	J.,	Hazes,	J.M.W.,	van	Staa,	A.L.,	E.	Ista.	Nurses	views	on	paDent	self-
management:	a	qualitaDve	study.	Journal	Advanced	Nursing	(Accepted	July	2015)	

Vier	verpleegkundige	
perspecDeven	
•  Coach	
•  Behandelaar	
•  Poortwachter	
•  Leraar	

hoe	kijken	verpleegkundigen	aan	tegen	
zelfmanagementondersteuning?	

van	Hooh	S.M.,	Dwarswaard	J.,	Jedeloo	S.,	Bal	R.A.,	van	Staa	A.L.	(2015).	Four	perspecDves	on	self-
management	support	by	nurses	for	people	with	chronic	condiDons:	A	Q-methodological	study.	
Interna=onal	Journal	Nursing	Studies	52:	157-166.		

Q-methodologische	
studie	

zelfmanagement	&	de	professional:		
vier	profielen	

hsps://www.youtube.com/watch?v=QrK9q8OJrHY		

		
Rol		
paDënt	

Rol	
verpleegkundige	

Doel	
zelfmanagement-
ondersteuning	

Coach	 AcDef	/	Expert	 Volgend		 De	aandoening	
integreren	in	het	
leven	

Behandelaar	 Minder	acDef	/	
Volgend	

Voorschrijvend	 Therapietrouw	
Goede	klinische	
uitkomsten	

Poortwachter	 Onawankelijk	 IniDaDef	nemend	 Terugdringen	
kosten	
gezondheidszorg	

Leraar	 AcDef	/	Student	 Onderwijzend	 Leven	met	de	
aandoening,	goede	
klinische	
uitkomsten	

Verschillen	tussen	de	profielen	

competenDes	voor	verpleegkundige	
zelfmanagementondersteuning	
ontwikkeling	lijst	(expertraadpleging	en	
literatuurstudie)	

vragenlijststudie	
alle	verpleegkundigen	uit	Erasmus	MC	
uitgenodigd	

gebaseerd	op	het	5-A	model:	
	

lijst	van	essenDële	
competenDes	voor	zmo	

hsps://www.hogeschoolroserdam.nl/onderzoek/projecten-en-publicaDes/zorginnovaDe/
zelfmanagement-en-parDcipaDe/nurse-cc-zelfmanagement-en-verpleegkundigen/	
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•  2.054	uitgenodigd	
•  respons	598	(29%)	

91	%	vrouw	
•  gemiddelde	leehijd	38,8	jaar	
•  83	%	klinische	afdeling	
•  46	%	>	15	jaar	werkervaring	
•  41	%	hbo-opgeleid	
•  6%	Master	ANP:	VS	

	

	

	vragenlijst	onderzoek	
Erasmus	MC	SEPSS-36	

Duprez	V.,	van	Hooh	S.M.,	Dwarswaard	J.,	van	Staa	A.L.,	Van	Hecke	A.,	StraDng	M.M.H.	
The	development	and	psychometric	validaDon	of	the	Self-Efficacy	and	Performance	in	Self-management	
Support	(SEPSS)	-	instrument.	SubmiMed.	

•  significant	verschil	in	eigen-
effecDviteit	en	gedrag:		

•  verpleegkundigen	vinden	dat	zij	het	
zelfmanagement	van	paDënten	beter	
KUNNEN	ondersteunen	dan	dat	zij	
het	in	de	prakDjk	DOEN	

•  hierbij	geen	verschil	in	
opleidingsniveau,	wel	tussen	poli	/	
afdeling	

resultaten	vragenlijst		

Belangrijkste	knelpunten	bij	
verpleegkundige	zmo	

0%	 10%	 20%	 30%	 40%	 50%	 60%	

Ik	vind	het	geen	taak	voor	mij	

Ik	voel	me	niet	gesteund	door	mijn	team	

Ik	denk	dat	mijn	paDënten	er	geen	behoehe	aan	hebben	

Ik	denk	dat	mijn	paDënten	er	niet	voor	gemoDveerd	zijn	

Ik	merk	dat	ik	zelf	te	weinig	kennis	over	het	ondersteunen	van	
zelfmanagement	heb	

Ik	denk	dat	mijn	paDënten	niet	zelf	keuzes	kunnen	maken	

Ik	denk	dat	mijn	paDënten	onvoldoende	kennis	hebben	om	aan	
zelfmanagement	te	doen	

Ik	heb	hier	niet	voldoende	Djd	voor	(gekregen)	

•  verpleegkundigen	hebben	gevoel	
dat	zij	goed	in	staat	zijn	
zelfmanagement	te	
ondersteunen	

•  één	derde	heeh	geen	behoehe	
aan	(bij)scholing	

•  opleidingsbehoehen	die	er	wel	
zijn	
•  hoe	inzicht	in	behoehes	van	paDënt	

krijgen	
•  hoe	samen	met	paDënt	doelen	

opstellen	

conclusie	vragenlijst	
	

•  lage	respons	
•  gerapporteerde	versus	

geobserveerde	competenDes	
•  barrières	voor	zelfmanagement	

worden	gelegd	buiten	
verpleegkundigen	zelf	

discussie	

van	Hooh	S.,	Dwarswaard	J.,	Bal	R.,	StraDng	MM,	van	Staa	A.	'I	would	and	I	could	support	paDent	self-
management,	if	only….'	A	systemaDc	exploraDon	of	factors	influencing	nurses'	performance	in	self-management	
support.	SubmiMed	

observaDes	verpleegkundig	
specialisten	in	de	
spreekkamer	
	
5	VS	geobserveerd;	elk	tenminste	16	uur	

•  NiertransplantaDe	
•  Oncologie	(o.a.	

hoofd	
halstumoren)	

•  Reumatologie	
•  Dermatologie	/	

eczeem	(kinderen)	
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•  sDmuleren	paDënten	om	de	
behandeling	prioriteit	te	geven	
in	het	dagelijks	leven	

•  monitoren	de	symptomen	
•  geven	uitleg,	instrucDes	en	

advies	

wat	doen	verpleegkundig	
specialisten	wel?	

•  schenken	weinig	aandacht	aan	
gevolgen	van	ziekte	en	
behandeling	voor	het	leven	

•  achterhalen	van	voorkeuren	en	
ideeën	van	paDënt	

•  nodigen	paDënt	niet	uit	agenda	
consult	mede	te	bepalen	en	
samen	besluiten	te	nemen	

wat	doen	verpleegkundig	
specialisten	niet?	

uitgangspunten	
•  paDënt	acDveren	Djdens	het	

consult	
•  biopsychosociaal	model	
•  mag	geen	extra	Djd	kosten	
•  nadruk	op	coachen	
•  open	gesprek	

ontwikkeling	en	testen	van	een	
verpleegkundige	intervenDe	 		intervenDe:	zelfmanagement	web	

focusgroepen		
met	paDënten	na	
niertransplantaDe	
	
•  4	focusgroepen	+	6	individuele	

interviews	met	niet-Nederlandstalige	
paDënten	(Turks	en	Marokkaans),	+	3	
individuele	interviews	met	
Nederlandstalige	paDënten	

Been-Dahmen	J.M.J.,	et	al..	//	in	preparaDon	

Ondersteuning	na	niertransplantaDe	

Klinische	Les	Erasmus	MC	KankerinsDtuut	1	september	2015	 	AnneLoes	van	Staa	PhD	RN	MD	|	a.van.staa@hr.nl	
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EmoDonele	
ondersteuning	
	
Eenduidige	en	
concrete	informaDe		
	
Aandacht	voor	
veranderingen	in	het	
dagelijks	leven	
Een	veilige	omgeving	
bieden	om	te	
experimenteren	
	
Aandacht	voor	
belasDng	bekende	
donor	

Fa
m
ili
e	
/	
vr
ie
nd

en
		

	
Op	een	posiDeve	wijze	
sDmuleren	om	leefsDjl	
aan	te	passen	(bijv.	
Samen	sporten)	
	
Verdiepen	in	de	
medische	situaDe	van	
paDënt	
	
PrakDsche	
ondersteuning	in	
dagelijks	leven	bieden	
	
Luisteren	naar	
emoDoneel	verhaal	

Lo
tg
en

ot
en

	

	
	
	
	
Erkenning	krijgen/
geven	
	
Uitwisselen	van	kennis/	
ervaringen		
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Wat	bepaalt	de	ondersteuningsbehoeOen?		

•  Levenslang	nierpaDënt	zijn	

•  Aantal	niertransplantaDes		

•  Wel	of	geen	dialyse	ondergaan	

•  Tijdsperiode	na	dialyse		

•  Huidige	medische	situaDe		

•  Niet	Nederlandstalig	zijn		

•  Cultuur/geloofsaspecten	

Tailoring	van	SMS	is	belangrijk	 Q-methodologische	studie	
met	paDënten	na	
niertransplantaDe	
	
•  43	paDënten	

Grijpma	J.W.,	Tielen	M.,	van	Staa	A.,	Maasdam	L.,	van	Gelder	T.,	Berger	S.P.,	van	Busschbach	J.J.,	Betjes	M.,	Weimar	W.,	Massey	E.K.	Kidney	Transplant	
PaDents’	A�tudes	towards	Self-Management	Support:	A	Q-Methodological	Study.	Pa=ent	Educa=on	&	Counseling.	[Epub	ahead	of	print	2015	Nov	

23].		

Vier	verschillende	profielen	met	voorkeuren	
voor	ondersteuning	na	niertransplantaDe	

Transplant-
focused	

&obedient	

HolisDc	&	
collaboraDve	

+		
Minimalizing	&	
disengaged	

-	
Coping-focused	&	

needy	

Life-focused	and	
self-determined	

interviews	&	observaDes	naar	
ethische	dilemma’s	bij	
zelfmanagement	zoals	ervaren	
door	verpleegkundigen	en	
paDënten	
	
6	experts,	20	paDënten,	15	
verpleegkundigen	

Dwarswaard	J.,	van	de	Bovenkamp	H.	2015.	Self-management	support:	A	qualitaDve	study	of	ethical	
dilemmas	experienced	by	nurses.	PaDent	EducaDon	&	Counseling	98	(9):1131-1136.		

1.  autonomie	van	de	paDënt	
respecteren	versus	gezondheid	
bevorderen	

2.  autonomie	van	de	paDënt	versus	
acDveren	van	de	paDënt		

3.  holisDsche	benadering	van	de	
paDënt	versus	bewaken	van	
professionele	grenzen	

4.  autonomie	van	de	paDënt	versus	
betrokkenheid	van	familieleden	

ethische	dilemma's	bij	
zelfmanagement	(ondersteuning)	

voorbeeld	dilemma	1:	
autonomie	respecteren	of	gezondheid	bevorderen?		
Erica	is	verpleegkundige	op	een	dialyseafdeling.	Soms	maken	
paDënten	echter	keuzes	die	ze	niet	goed	begrijpt.	Richard	
bijvoorbeeld,	een	21-jarige	nierpaDënt	die	keurig	op	zijn	dialyse	
afspraken	komt,	gaat	iedere	twee	weken	stappen	met	zijn	vrienden	
en	drinkt	daarbij	ook	de	nodige	biertjes.	Hij	drinkt	dan	meer	dan	de	
volgens	de	richtlijnen	toegestane	hoeveelheid	alcohol.	Erica	heeh	al	
meerdere	keren	uitgelegd	dat	dit	slecht	is	voor	zijn	gezondheid	en	
welke	effecten	dit	kan	hebben.	
Richard	raakt	hierdoor	enigszins	geïrriteerd	door	Erica	(en	trouwens	
door	zijn	ouders	die	ook	blijven	‘zeuren’	dat	hij	niet	te	veel	mag	
drinken).	Het	is	namelijk	een	bewuste	keuze	van	hem	om	wel	te	gaan	
stappen:	hij	is	jong,	leeh	maar	één	keer	en	voor	hem	is	er	meer	in	
het	leven	dan		nierpaDënt	zijn!	

•  Welke	waarden	conflicteren	hier	met	
elkaar?	

•  Argumenten	voor	en	tegen?		
•  Welke	oplossingen	zijn	denkbaar	en	

haalbaar?	
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•  gevoel	van	controle	versterken	
door	geven	van	eerlijke	
informaDe	

•  sDmuleer	eigen	regie,	benadruk	
belang	van	maken	van	keuzes	

•  ga	er	vanuit	dat	je	NIET	weet	wat	
de	paDënt	wil	

•  ga	er	vanuit	dat	de	paDënt	en	
zijn/haar	omgeving	zelf	kan	
beslissen	

•  maar	laat	hem/haar	niet	alleen!	

jouw	rol	als	verpleegkundige:	
empower	de	paDënt	

Bij	wie	kan	
ik	hulp	

krijgen	voor	
mijn	

beslissing?	

		vragen,	niet	aannemen	

zelfmanagementondersteuning	=	
neem	ANNA	mee	en	laat	OMA	thuis	

6	april	2016	
Mirjam	Tielen	is	de	eerste	

verpleegkundig	specialist	die	zal	
gaan	promoveren	in	het	Erasmus	
MC.	Zij	is	werkzaam	op	Inwendige	
Geneeskunde,	afdeling	Nefrologie	

&	TransplantaDe.	
Drie	houdingen	ten	aanzien	van	de	medicaDe	werden	herhaaldelijk	
gevonden	in	verschillende	studies	ongeacht	leehijd	van	de	paDënt.	Als	
eerste,	een	houding	van	paDënten	die	bezorgd	en	angsDg	zijn	voor	
transplantaatverlies	en	mede	daardoor	hun	medicaDe	goed	proberen	in	
te	nemen.	De	tweede	houding	waren	paDënten	die	zelfverzekerd	zijn	en	
niet	bezorgd	zijn	over	afstoDng.	Zij	willen	een	zo	normaal	mogelijk	leven	
leiden.	Als	laatste	een	houding	van	paDënten	die	het	uiterlijk	belangrijk	
vinden	en	bijwerkingen	hadden	ervaren	van	de	medicaDe.	Als	aanvulling	
op	de	houdingen	hebben	we	onderzocht	hoe	paDënten	dachten	over	
hun	medicaDe	en	transplantaDe	en	hoe	de	levenssDjl	en	medicaDe	in	te	
passen	viel	in	het	dagelijkse	leven	van	de	paDënt.	Het	cohort	van	
niertransplantaDe	paDënten	in	onze	studie	liet	zien	dat	paDënten	hoge	
noodzaak	van	de	medicaDe	ervaren	en	een	lage	bezorgdheid	over	de	
lange-termijn-gevolgen	van	de	medicaDe	net	na	niertransplantaDe.	In	de	
loop	der	Djd	veranderen	de	gedachten	over	de	medicaDe	
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hsps://www.hogeschoolroserdam.nl/onderzoek/projecten-
en-publicaDes/zorginnovaDe/zelfmanagement-en-
parDcipaDe/nurse-cc-zelfmanagement-en-verpleegkundigen/	

AnneLoes	van	Staa	|	a.van.staa@hr.nl	


