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Overzicht 

 
•  Wat is het probleem? 

•  Wat is precies ‘Eigen Regie’ en wat speelt er allemaal mee? 

•  Wat gaat het Lectoraat ‘Eigen Regie’ doen? 



Wat is het probleem?  (1) 

•  Problematiek in de gezondheidszorg: 

–  Toename aantal mensen met chronische ziekten 
–  Dreigende arbeidstekorten in de zorgsector 
–  Organisatie van huidige gezondheidszorg 
–  Verandering van de rol van de patiënt en zorgprofessional 
–  Veranderingen in overheidsbeleid en wetgeving 



Wat is het probleem? (2) 

•  Voorlopige probleemstelling: 
 

 ‘Hoe maken we een cultuuromslag van claim- en aanbodgericht 
werken naar vraag- en resultaatgericht werken, gericht op 
gezondheid en gedrag, waarbij de patiënt eigen regie behoudt en 
de eigen kracht benut’? 



Wat is precies ‘Eigen Regie’? (1) 

•  Diversiteit aan begrippen: patient empowerment, 
zelfmanagement, zelfredzaamheid, zelfzorg, self-efficacy, etc. 

•  Zelfmanagement/eigen regie: patiëntcompetentie 



Wat is precies ‘Eigen Regie’ (2) 

 
•  ‘Zelfmanagement is het individuele vermogen om goed om te 

gaan met symptomen, behandeling, lichamelijke en sociale 
gevolgen van de chronische aandoening en de bijbehorende 
aanpassingen in leefstijl’  

•  ‘Zelfmanagement is effectief wanneer mensen in staat zijn zelf 
hun gezondheidstoestand te monitoren en de cognitieve, 
gedragsmatige en emotionele reacties te vertonen die bijdragen 
aan een bevredigende kwaliteit van leven’ 

 NPCF 2009  



Wat speelt er allemaal mee? (1) 

•  Ander facet van zelfmanagement: Health promotion  

•  Health promotion: keuzen in de gezondheidszorg worden 
gebaseerd op een gelijkwaardige rol van patiënten en 
zorgverleners 



Wat speelt er allemaal mee? (2) 

•  Competenties patiënt en competenties zorgprofessional 
gelijkwaardig verbinden: 

–  Competent zelfmanagement vereist ondersteuning en 
samenwerking met zorgprofessionals en met mensen uit de 
directe omgeving 

–  Zelfmanagement is niet los te zien van 
zelfmanagementondersteuning! 

–  Bij zelfmanagementondersteuning: tekort aan competenties bij 
zorgprofessionals 

–  Vereist een cultuurverandering en kijken over grenzen 



Wat speelt er allemaal mee? (3) 

•  LAZ: Landelijk Actieprogramma Zelfmanagement (Juni 2012) 

•  Kerngroep Zelfmanagement: 
 

–  Generiek model Zelfmanagement: 
•  Multifactorieel 
•  Mens met chronische aandoening en zorgverlener centraal 
•  Dynamisch proces 
•  Zelfmanagement en zelfmanagementondersteuning 

–  CBO: Zorgmodule zelfmanagement (november 2013) 



Wat speelt er allemaal mee? (4) 

•  Enkele belangrijke initiatieven die eigen regie bevorderen: 
 
–  Salzburg Statement on Shared Decision Making 

–  Chronic Care Model 

 



Wat speelt er allemaal mee? (5) 

 
 



Wat speelt er allemaal mee? (6) 

•  Rol van ICT: 
 

–  Personal Health Record 

–  Domotica 

–  e-Health / m-Health 

•  Twee belangrijke initiatieven: 
 

–  ZonMW roadmap “home care, self-management & ICT” binnen 
de topsector Life Science & Health van onze overheid 

–  eHealthNu (opschaling; belemmeringen wegnemen) 



Wat speelt er allemaal mee? (7) 

•  Zelfmanagement ondersteunt met ICT/e-Health: 
 

–  Enerzijds e-Health succesvol, anderzijds weinig bewijs dat 
projecten succesvol blijven wanneer toegepast in een context 
waarvoor deze niet primair ontwikkeld zijn 

–  Voorlopige conclusie: vraagt gedragsverandering, kost tijd, 
meer betrokkenheid van alle stakeholders nodig, meer 
onderzoek nodig 



Wat speelt er allemaal mee? (8) 

•  Voorbeelden van praktijkonderzoek: 

–  NIVEL: 
•  Veel onderzoek is gericht op patiëntperspectief 
•  Er is behoefte aan onderzoek op gebied van 

zelfmanagementondersteuning: kennis en competenties van 
zorgprofessionals 

•  Er is behoefte aan andere vormen van organisatie van zorg 
 
–  CBO/TNO/Vilans: Quick scan naar onderzoeksthema’s 

zelfmanagement 
 
–  Vilans: Kenniscentrum voor langdurende zorg 

–  NURSE-CC onderzoeksprogramma (ZonMW/HR) 

 



Wat gaat het Lectoraat ‘Eigen Regie’ doen? 
(1) 

•  Naar een definitieve probleemstelling: 

–  Zelfmanagement en zelfmanagementondersteuning zijn twee 
facetten van dezelfde diamant 

–  Zelfmanagementondersteuning vraagt om specifieke 
competenties van de zorgprofessional en wordt niet alleen 
ingezet als een patiënt ‘tekort schiet’ in zelfmanagementtaken 

–  Onderzoek naar de interacties tussen patiënt en 
zorgprofessional op terrein van ontwikkelen van competenties 
ten aanzien van zelfmanagement / 
zelfmanagementondersteuning is schaars 



Wat gaat het Lectoraat ‘Eigen Regie’ doen? 
(2) 

•  Definitieve probleemstelling: 

–  Hoe kan de eigen regie van een patiënt op een structurele 
manier gestimuleerd worden in co-creatie met zowel 
zorgprofessionals als met andere betrokken partijen? 

 
 

–  Kern: benodigde competenties van zelfmanagement (patiënt) 
en zelfmanagementondersteuning (zorgprofessional) in 
gezamenlijkheid ontwikkelen (mutual empowerent) met de 
methodiek van co-creatie 

 



Wat gaat het Lectoraat ‘Eigen Regie’ doen? 
(3) 

•  Empowerment: 

–  Gender studies / achterstandswijken 
–  Empowerment (health promotion): emancipatie van de patiënt 
–  Paternalistisch opgevat:‘roer terug geven’ 
 

•  Mutual Empowerment: 

–  “Macht wordt niet gegeven of afgenomen, macht ontstaat uit 
de interactie tussen patiënt en zorgverlener, waarbij elk zijn 
talenten en vaardigheden inzet en elk bereid is tot doorvoeren 
van veranderingen” 

 
•  Vraagt specifieke competenties: twee voorbeelden 
 



Voorbeeld 1 

 
•  Presentie-theorie (Prof. Dr. Anne Goossensen): 

–  Relationele afstemming (band ≠ contact) 

–  Inschrijfbaar zijn; sensibel zijn voor de worsteling van de 
patiënt en wat je teweeg (kunt) brengen als zorgprofessional 

–  Aandacht hebben voor kwetsbaarheid en leven ‘boven’ de 
ziekte, naast bieden van effectieve en efficiënte zorg 



Voorbeeld 2 

•  Q-care profiles (Dr. AnneLoes van Staa): 

–  Jong volwassenen met een chronische aandoening 

–  Zelfmanagement-stijlen: 4 clusters van niet- ziektespecifieke 
voorkeuren ten aanzien van zorg, zelfmanagement en 
therapietrouw (bv. backseat patient) 

–  Onderzoek wordt uitgebreid naar ouderen met chronische 
ziekten en naar profielen van verpleegkundigen 



Wat gaat het Lectoraat ‘Eigen Regie’ doen? 
(4) 

•  Vanuit de gedachte van mutual empowerment is zelfmanagement 
geen zaak van de patiënt alleen 

 



Wat gaat het Lectoraat ‘Eigen Regie’ doen? 
(5) 

•  Welke methode kiezen we? 

 



Wat gaat het Lectoraat ‘Eigen Regie’ doen? 
(6) 

•  Co-creatie: 

–  Samenwerken op basis van gelijkwaardigheid 

–  Maatwerk leveren bij oplossen van lokale, specifieke 
problemen 

–  Dezelfde mensen die de oplossing bedenken zijn ook de 
mensen die de oplossing gaan toepassen 



Wat gaat het Lectoraat ‘Eigen Regie’ doen? 
(7) 

•  Co-creatie: 

–  Patiënt en zorgprofessional beiden betrokken bij de aanpak 
van een probleem 

–  Patiënt en zorgprofessional zijn zowel producent als gebruiker 
van zorg 

–  Bottom up benadering 
 
–  Voorbeelden:  

•  Service Design Method (Stickdorn & Schneider, 2011)  
•  TNO eParticipatie Beslismodel (Staal & de Koning, 2010)  
•  Wij, de overheid. Co-creatie in de netwerksamenleving  
   (Davied van Berlo, 2012) 



Wat gaat het Lectoraat ‘Eigen Regie’ doen? 
(8) 

•  Het lectoraat “Eigen Regie” wil zich deze methodiek eigen maken 

•  Centraal staat: community-based research partnership: 

–  Onderzoeksvraag komt voort uit en is van belang voor de 
lokale bevolking 

–  Onderzoek wordt uitgevoerd met en door de lokale bevolking 

–  Onderzoek heeft tot doel positieve sociale veranderingen 
teweeg te brengen 



Wat gaat het Lectoraat ‘Eigen Regie’ doen? 
(9) 

•  Voordelen van community-based research: 

–  Grote bereidheid tot medewerking aan onderzoek 

–  Lokale implementatie is effectiever en goedkoper tov niet-
lokaal gericht onderzoek 

–  Brengt ‘lekenkennis’ in welke hard nodig is voor begrijpen van 
problematiek 



Wat gaat het Lectoraat ‘Eigen Regie’ doen? 
(10) 

•  Samengevat wil het lectoraat met behoud van kwaliteit van zorg 
en tegen lagere kosten: 

–  Eigen regie versterken door dit te zien als een zaak van de 
patiënt en zorgverlener samen: mutual empowerment en via 
co-creatie op lokaal / regionaal niveau 

–  Focus leggen op: 
•  Competentieontwikkeling van zorgprofessionals in bieden van 

zelfmanagementondersteuning 
•  Ontwikkelen van e-Health / m-Health interventies ter 

ondersteuning van zelfmanagement 



Wat gaat het Lectoraat ‘Eigen Regie’ doen? 
(11) 

•  Programmatische aanpak zelfmanagement en 
zelfmanagementondersteuning door co-creatie: 

–  Inventariseren praktijkproblemen 

–  Co-creatie mogelijkheden onderzoeken tussen (zorg)
professionals en patiënten 

–  Profielen onderzoeken van (zorg)professionals en patiënten  



Eerste uitwerking 

•  Programmatische aanpak zelfmanagement en 
zelfmanagementondersteuning: 

–  Inventariseren praktijkproblemen 
•  Contacten leggen met regionale belanghebbenden 
•  Projectloket 
•  Websurvey  

–  Co-creatie mogelijkheden onderzoeken tussen (zorg)
professionals en patiënten 

•  Grenzen van stimuleren van ‘eigen kracht’ van burgers 
•  Leidse Proeftuin Zorg & Welzijn in oprichting 
•  Samenwerken met zorgverzekeraars 

–  Profielen onderzoeken van (zorg)professionals en patiënten 
•  Zelfmanagement- en zelfmanagementondersteuningsprofielen 
•  E-Health toepassingen 



Wat gaat het Lectoraat ‘Eigen Regie’ doen? 
(12) 

•  Programmatische aanpak zelfmanagement en 
zelfmanagementondersteuning (vervolg): 

–  Ontwikkelen van interventies 

–  Ontwikkelen van theoretische en methodologische kaders voor 
uitvoeren van onderzoek naar effecten van co-creatie / 
community-based research 

–  Verwerken van resultaten in onderwijs  

 
 

>>>> Kosteneffectiviteit <<<<  



Afsluiting en dankwoord 




