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• De relatie tussen patiënt en verpleegkundige
– Hoe geef je de relatie vorm.
– Hulpmiddel om tot de kern te komen.

• Zelfzorg of self-care is aangeleerd gedrag.
– Actieve aandacht voor zelfzorg is nodig.
– Aansluiten bij niveau patiënt.

Aandachtsgebieden bij Zelfmanagement Het Generieke model Zelfmanagement

Zorg is een relationeel proces 20 jaar geleden:
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Eigen expertise van de verpleegkundige

Bifocal Clinical Practice model (Carpenito)

Vandaag:

• Basic Care
functionele zorg - ongelijkwaardige relatie

• Professional care
pat wordt goed betrokken - nog ongelijkwaardig

• Skilled Companionship
wederzijdse vertrouwensrelatie. Gelijkwaardigheid.
Moeilijk voor verpleegkundige
Opstellen als professional & mens

Dierckx de casterlé 2015

Verschillende niveaus van zorg

• Deskundige verpleegkundige met een rugzak 
vol met kennis.

• Loopt mee met het pad dat de patiënt wil 
bewandelen. 

• Laat hem niet in de steek.
• Spiegelt de patiënt met kennis uit de rugzak 

indien hij dat wil.

Skilled Companionship

Hoe zwakker de stem van de patiënt klinkt, hoe 
aandachtiger er geluisterd moet worden en hoe meer de 
verpleegkundige zich moet weerhouden om vooral te 
doen wat voor haar voor de hand ligt.

Grypdonck & Sermeus 2014

Niet alleen voor de assertieve patiënt

• Betrokken en “echt” contact.
• Aandacht voor de zaken die in de beleving 

actueel zijn.
• Beschikbaar en aanwezig zijn.
• Wederkerigheid in de relatie.

Dierckx de casterlé 2015

Geen correlatie met tevredenheid. 
Hij schikt zich in zijn lot.

Wat wil de patiënt?
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Traditioneel:
• Verantwoordelijkheid bij 

zorgverlener
• Compliance
• Patiënt passief
• Behandeling van ziekte 

centraal
• Kennis zorgt voor 

gedragsverandering

Verandering in benadering

Skilled Companionship:
• Verantwoordelijkheid bij 

patiënt
• Zelfmanagement
• Krachtig maken
• Verhogen kwaliteit van 

leven centraal
• Belang + geloof in eigen 

kunnen+ kennis zorgt 
voor gedragsverandering

Vertrekpunt van de zorg:
de beleving van de patiënt.

Uitvragen van de beleving Uitvragen van de beleving

Uitvragen van de beleving

Leren omgaan met problemen
Geen oplossingen aandragen. Maar leren problemen op 
te lossen

• Probleem definiëren
• Mogelijke oplossingen formuleren
• Keuze maken voor oplossing
• Oplossingen implementeren
• Evalueren van het traject

Doel: 
Patiënt past kennis en zelfmanagement zelf toe om 
eigen doelen te bereiken. (zelfmonitoring)

Zelfmanagement = leren
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Meten van patiëntactivatie met PAM

Heeft iemand de juiste kennis en vaardigheden voor 
zelfmanagement en vertrouwen om deze kennis en 
vaardigheden toe te passen in de dagelijkse omgang met 
de ziekte. 
(Hibbard et al., 2004; Hibbard et al., 2005). 
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Aansluiten bij het niveau PAM1: De dokter heeft de regie over mijn 
behandeling

PAM2: Ik zou meer kunnen doen.

PAM3: Ik ben onderdeel van het zorgteam

PAM4: Ik ben mijn eigen belangenbehartiger

Gemiddelde PAM
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• 2017 bijscholing verpleegkundigen.
• Predialyse of start behandeling à PAM
• Verschillende zorgplannen per niveau
• 2x per jaar PAM om progressie te zien.
• Doel: neemt PAM-niveau toe met specifieke 

interventies. 
• Leidt een hoger PAM-niveau tot betere 

uitkomsten.

Wat willen we bereiken?

Verpleegkundigen moeten doen waar ze uniek in zijn: 
– Holistisch werken
– Loskomen van het technisch handelen
– Aansluiten bij de beleving van de patiënt
– Zorgrelatie vormgeven o.b.v. Skilled Companionship

Patiënten moeten de gelegenheid krijgen 
zelfmanagementvaardigheden aan te leren.

– Niet uitgaan van: “Patiënt zal zichzelf veranderen”
– levensdoelen van de patiënt zijn de leidraad.
– Van behandelen naar begeleiden.

Does nursing have a future?

Dank voor uw aandacht


