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Lectoraat Eigen Regie: 
Zelfmanagement en 
zelfmanagement 
ondersteuning voor het 
versterken van de patiënt 
 

Het in kaart brengen van het co-
creatie proces en mutual 
empowerment tussen zorgaanvrager 
en zorgaanbieder 

Leeswijzer 

In deze factsheet zal de terminologie die binnen 
het lectoraat Eigen Regie wordt gebruikt, 
verhelderd worden. Belangstellenden kunnen deze 
factsheet gebruiken ter verheldering van de 
begrippen. De factsheet is gebaseerd op een 
narratieve literatuur review. 
Het is een “groeidocument” waarin steeds nieuwe 
informatie zal worden toegevoegd. Elk half jaar zal 
een nieuwe versie verschijnen. 
Als in dit document wordt gesproken van patiënt, 
wordt hiermee ook ‘cliënt, burger en netwerk 
rondom de patiënt’ bedoeld. 

 

Aanleiding 
Door de vergrijzing van de bevolking, het 
toenemend aantal chronisch zieken en de daarbij 
jaarlijks stijgende kosten van de gezondheidszorg, 
ontstaat er extra druk op de zorgstelsels 
(Hoeymans e.a. 2008). Bij ongewijzigd beleid zullen 
naar verwachting het aantal chronisch zieken, het 
aantal mensen met meer dan een chronische 
ziekte en de zorgkosten verder stijgen. Daar komt 
nog bij dat de toegenomen zorgvraag niet 
geëvenaard wordt door een evenredige stijging 
van arbeidskrachten in de zorg. Naast te weinig 
geld om de groei te bekostigen, hebben we dus 
ook te weinig mensen om het werk te doen (RVZ, 
2010). 
 
Met het oog op deze ontwikkelingen wordt er in 
Nederland beleidsmatig, naast direct kosten 
reducerende maatregelen, een steeds groter 
beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid 

van de patiënt (Van der Lucht & Polder, 2010). 
Patiënten worden aangespoord om zelf de regie te 
voeren over hun leven, zodat ze minder afhankelijk 
worden van zorg (RVZ, 2010). Er wordt verwacht 
dat ze meer participeren in het behandelproces. Zij 
krijgen een grotere rol bij het nemen van 
beslissingen en nemen daarvoor een actieve 
houding aan. Behalve een ‘negatieve’ insteek (het 
moet omdat we zorg anders niet kunnen betalen) 
is er ook een positieve insteek: patiënten willen 
eigen regie en informed consent. Dit heeft 
betrekking op zelfmanagement (ZM) en 
zelfmanagementondersteuning (ZMO). 
 

Het lectoraat: de focus, doelen en 
thema’s 
De begrippen eigen regie, zelfmanagement en 
zelfmanagementondersteuning worden veel door 
elkaar gebruikt waarvan onduidelijk is hoe ze 
samenhangen. Deze onduidelijkheid geeft 
verwarring in diverse discussies over ZM en ZMO. 
Het lectoraat wil deze begrippen in kaart brengen. 
In het kader van ZM en ZMO wordt in het 
zorgproces meer nadruk gelegd op een grote rol 
van de patiënt zelf en op de samenwerking met de 
professional. Het lectoraat wil dan ook de 
wisselwerking tussen deze actoren benadrukken. 
Het belang van samenwerking komt naar voren bij 
mutual empowerment, waarin beide actoren een 
gelijkwaardige rol hebben. Hierbij ontstaat macht 
vanuit de “interactie tussen patiënt en 
zorgverlener, waarbij elk zijn talenten en 
vaardigheden inzet en elk bereid is tot doorvoeren 
van veranderingen” (Verhoef, 2013). Aanvullend 
hierop is co-creatie een middel om deze 
empowerment te bereiken. Co-creatie heeft 
betrekking op het sociale proces tussen gebruiker 
en producent (in dit geval patiënt en zorgverlener), 
hierbij staat dialoog en creatieve samenwerking 
centraal met als doel een product, dienst of beleid 
te verbeteren. Dit sluit aan op de wensen en 
behoeften van gebruikers (Lucassen e.a. 2011). Co-
creatie versterkt mutual empowerment: “De 
zorgverlener bepaalt samen met de patiënt de 
gang van zaken wat betreft de behandeling(en)” 
(Verhoef, 2013). Daarbij komt er een grotere rol 
voor het gebruik van ICT in de zorg, ook wel e-
health genoemd (Ibid.). 
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Om de patiënt te ondersteunen in het krijgen van 
een actieve rol in zijn of haar zorgproces, wordt de 
volgende onderzoeksvraag binnen het lectoraat 
centraal gezet: 
 
Hoe kan de eigen regie van een patiënt op een 
structurele manier gestimuleerd worden in co-
creatie met zowel zorgverleners als met andere 
betrokken partijen? 
 
Hierbij richten we ons onder andere op de 
competenties die zorgverleners hiervoor nodig 
hebben en het eventuele gebruik van (e-health) 
technologie hierbij. 
 

Raamwerk 
Zelfmanagement richt zich voornamelijk op 
chronisch zieken of mensen die langdurig zorg 
nodig hebben. Dit is de reden dat één van onze 
uitgangspunten het Chronic Care Model (CCM) zal 
zijn. Hoewel bij zelfmanagement de nadruk lijkt te 
liggen op ziekte, is dit meeromvattend dan ziekte 
alleen. Het draait ook om gezondheid en gedrag en 
het inpassen van de ziekte in het dagelijks leven. 
Dit zal het tweede uitgangspunt vormen, namelijk 
het nieuwe concept van gezondheid met de 
verschuiving van Zorg en Ziekte (ZZ) naar 
Gezondheid en Gedrag (GG) (RVZ, 2010). 
Deze uitgangspunten vormen een raamwerk waar 
verschillende begrippen van ZM en ZMO in worden 
geplaatst met betrekking tot co-creatie en mutual 
empowerment. Hierin staan de competenties en 
de houding van de zorgverlener centraal, maar ook 
die van de patiënt. 
 De basis van dit raamwerk is gelegen in 
het feit dat het CCM is gebruikt als middel om te 
komen tot oplossingen voor het tekort aan 
zorgprofessionals (zelfmanagement) voor mensen 
die langdurige en chronische zorg nodig hebben. 
Daarnaast kunnen ook chronisch zieken leren zich 
aan te passen aan hun ziekte, zij kunnen in brede 
zin ook meer voor zichzelf doen, blijkt uit het 
nieuwe concept van gezondheid. Zo kan iemand 
nog steeds aan welzijn voldoen ook al heeft hij of 
zij een ziekte. Dit kan gezien worden als ‘positieve 
gezondheid’ (ZonMw, z.d.). 

Chronic Care Model 

Het Chronic Care Model is door Wagner e.a. (1998) 
ontwikkeld en in de afgelopen jaren in Nederland 
door Prof. Bert Vrijhoef geïntroduceerd. Het 
verbeteren van de kwaliteit van chronische zorg 

komt tot stand door een samenspel van 
kernelementen en diverse actoren. In het model 
(figuur 1) staan de interacties tussen de 
geïnformeerde en goed voorbereide patiënt en de 
proactieve zorgprofessionals centraal (Improving 
chronic illness care, z.d.). 

 

 
Figuur 1. Improving chronic illness care, z.d. 
 

In het model worden de volgende punten 
benadrukt: 

 de stimulering en ondersteuning van 
chronisch zieken om de ziekte zelf te 
managen in het dagelijkse leven; 

 de afstemming en samenwerking tussen 
zorgverleners en diensten in de 
samenleving (wonen, welzijn en zorg); Dit 
kan worden bereikt door middel van co-
creatie en mutual empowerment. 

 een verandering in de structuur en het 
proces van zorgverlening door het creëren 
van multidisciplinaire teams (Ibid.). 
 

Nieuw concept van gezondheid 
Huber heeft een nieuw concept naar voren 
gebracht: ‘positieve gezondheid’. Dit nieuwe 
concept gaat uit van: “gezondheid is het vermogen 
van mensen zich aan te passen en een eigen regie 
te voeren, in het licht van fysieke, emotionele en 
sociale uitdagingen van het leven” (ZonMw, z.d.). 
De huidige definitie van gezondheid, gebaseerd op 
de WHO definitie uit 1948, is eigenlijk niet meer 
van toepassing door de groei van chronische 
ziekten (Huber, 2011). Voorheen ging het om 
complete gezondheid, waardoor chronisch zieken 
automatisch als ziek werden verklaard, terwijl 
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mensen met een chronische ziekte of handicap ook 
het gevoel van welzijn kunnen hebben (Ibid.). 
 
Deze verandering van een passieve consument 
naar een actieve burger, kan geschetst worden aan 
de hand van een verandering van zorgaanbod en 
zorgvraag: van Zorg en Ziekte (ZZ) naar Gedrag en 
Gezondheid (GG). Hier komt het belang van ZM en 
ZMO naar voren. Figuur 2 schetst deze 
verandering. 
 
 
Dit figuur schetst een beeld van de nieuwe situatie (links) 
gerelateerd aan de oude situatie (rechts). 

zorgaanvraag 2020 (gg) zorgaanbod 2010 (zz) 
chronisch ziekenmodel curatieve  

persoonlijke dienstverlening groepsgerichte 
zorgverlening 

aan huis en mobiel in instelling en statisch 

levenslange beperkingen episodische ziekten 

levensloop benadering fragmentarisch, 
leeftijdspecifiek 

multimorbiditeit enkelvoudige 
aandoeningen 

gedragsgerelateerde 
ongezondheid 

gedragsneutrale 
zorgverlening 

relatie profijt-gedrag geen relatie profijt-gedrag 

vroegtijdig interveniëren;  
interventionisme, aanvallend 

afwachten, piepsysteem, 
visit care, defensief 

burger patiënt/consument 

 
Figuur 2. RVZ 2010, p.26. 
 

Overzicht definities zoals gehanteerd 
door het lectoraat Eigen Regie 

Zelfmanagement 

De meest gebruikte definitie van zelfmanagement 
is van Barlow e.a. (2002): “Het individuele 
vermogen om goed om te gaan met symptomen, 
behandeling, lichamelijke en sociale consequenties 
en leefstijlveranderingen inherent aan leven met 
een chronische aandoening” (Barlow e.a. 2002). 
Dit vraagt een actieve houding van de patiënt. 
Patiënten houden zelf de regie over hun leven en 
beslissen mee in het behandelproces (Huijben, 
2011). Zelfmanagement is een dynamisch proces 
en vereist kennis, competenties en motivatie 
(Lorig, 2006). 
Volgens Lorig (2006) biedt zelfmanagement 
patiënten: mogelijkheden om beter regie te 
houden op hun eigen leven, gezondheid en 
behandeling; het beïnvloeden van het 
ziekteverloop, de zelfredzaamheid en de kwaliteit 
van hun leven; op maat gesteund en begeleid door 

professionals. Dit vereist van de patiënt inzicht in 
de eigen gezondheid; het nemen van beslissingen 
op basis van goede informatie; het monitoren van 
de gezondheidstoestand; coaching van zelfzorg 
activiteiten (Lorig, 2006). Daarbij is niet alleen de 
patiënt zelf betrokken, maar ook zijn of haar 
sociale omgeving speelt een rol (Grey e.a. 2006; 
Ryan e.a. 2009). 
Zelfmanagement is effectief als 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). 
 
Zelfmanagement is een onderdeel van het Chronic 
Care Model waarbij de nadruk ligt op de activiteit 
van de geïnformeerde en geactiveerde patiënt. 
Door de verschillende activiteiten die bij de patiënt 
worden gelegd, krijgt de patiënt een actieve rol in 
de verandering van zijn leefstijl, gezondheid en 
gedrag. Hiermee kan het geplaatst worden in het 
perspectief van het eerder genoemde nieuwe 
concept van gezondheid. 
 

Zelfmanagementondersteuning 

Zelfmanagementondersteuning is in onze 
opvatting van het lectoraat Eigen Regie 
complementair te beschouwen aan 
zelfmanagement. Dit is “the systematic provision 
of education and supportive interventions by 
health care staff to increase patients’ skills and 
confidence in managing their health-related 
problems, including regular assessment of progress 
and problems, goal setting, and problem-solving 
support” (Adams, Greiner & Corrigan, 2004, p.57). 
Zelfmanagementondersteuning kan op 
verschillende manieren plaatsvinden: op een-op-
een basis tussen de patiënt en de zorgverlener, 
familielid of lotgenoot; in ziekte specifieke 
groepsonderwijs programma’s; in groepssetting 
geleid door gelijkwaardige leiders of zorgverleners; 
en door interactieve technologie zoals het internet. 
In de afgelopen jaren is de hoofdtaak van het 
managen van iemands chronische aandoening, 
verschoven naar de patiënt. Toch blijft een grote 
verantwoordelijkheid nog bij de zorgprofessionals 
liggen die hun expertise kunnen gebruiken om te 
informeren, patiënten kunnen activeren en helpen 
in het zelfmanagement van hun aandoening 
(Elissen e.a. 2013). 
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Effectieve zelfmanagementondersteuning 
betekent meer dan patiënten vertellen wat ze 
moeten doen. Het betekent erkenning van de 
centrale rol van de patiënt in hun zorg, een die een 
gevoel van verantwoordelijkheid voor hun eigen 
gezondheid bevordert. Dit omvat het gebruik van 
bewezen programma’s die basisinformatie, 
emotionele ondersteuning en strategieën voor het 
leven van chronische ziekten verschaffen.  
Met behulp van een gezamenlijke aanpak (een co-
creatie proces), werken aanbieders en patiënten 
samen om problemen te definiëren, prioriteiten en 
doelen te stellen, behandelplannen te creëren en 
gedurende het proces problemen op te lossen 
(Battersby e.a. 2010). 
Effectieve programma’s van 
zelfmanagementondersteuning omvatten niet 
alleen veranderingen op het niveau van 
bijvoorbeeld de arts-patiënt, maar vereisen ook 
veranderingen op meerdere niveaus: 
kantooromgeving, gezondheidszorg, beleid, sociale 
omgeving en milieu (Ibid.). 
 
Strategieën van zelfmanagementondersteuning 
bestaan uit assessment, doelen stellen, 
actieplanning, probleemoplossing en 
nabehandeling. Het betekent ook het organiseren 
van interne en gemeenschappelijke middelen om 
voortdurende zelfmanagementondersteuning te 
bieden aan patiënten (Elissen e.a. 2013). Figuur 3 
laat verschillende strategieën van 
zelfmanagementondersteuning zien. 
 

 
Figuur 3. de Silva, 2011, p.11 
 
Met het CCM model in het achterhoofd, gaat 
zelfmanagementondersteuning om een proactieve 
zorgverlener (namelijk een ‘empowered’ 
zorgverlener). Gerelateerd aan de verschuiving van 
ZZ naar GG, wat zich richt op de verandering van 
het zorgaanbod, kan gezegd worden dat het bij 
zelfmanagementondersteuning gaat om de 
verandering van de zorgaanbieder en zijn 
competenties. 
 

Theoretische basis 
Om de definities van zelfmanagement en 
zelfmanagementondersteuning een plek te geven 
in het CCM en ‘van ZZ naar GG’ als raamwerk, 
wordt eerst gekeken naar de theorieën ter 
ondersteuning van ZM en ZMO. Deze theorieën 
kunnen vanuit verschillende invalshoeken worden 
gezien, en zijn onder te verdelen in cognitieve 
theorieën en motivatie & gedragsveranderende 
theorieën. 
De cognitieve theorieën hebben betrekking op de 
mentale processen, voorbeelden hiervan zijn: Self-
Regulation Model in healthcare (Maes & Karoly, 
2005), Cognitive Beliefs (illness perceptions), 
Emotional Beliefs, Coping Model en de Social 
cognitive theory (Bandura, 1982). De motivatie & 
gedragsveranderende theorieën richten zich op het 
feit dat iemand iets kan en wil doen en 
gemotiveerd is de gewenste doelen te behalen. 
Deze kunnen onderverdeeld worden in: Theory of 
Planned Behaviour – TBS (Ajzen, 1991), Self-
efficacy model (goal setting), Elaboration 
Likelihood Model ELM (Petty & Cacioppo, 1986). 
 
Motivatie van de patiënt is nodig om 
zelfmanagement te bereiken, het is de bedoeling 
dat de patiënt een gedragsverandering ondergaat 
om op die manier zijn ‘ziekte’ in te passen in het 
dagelijks leven. Mentale processen spelen hierbij 
ook een belangrijke rol. 
 

Gerelateerde concepten 
Er zijn meerdere begrippen die er op duiden dat de 
patiënt een grotere rol speelt bij het 
behandelproces. Binnen het lectoraat richt men 
zich op de meest voorkomende concepten, waaruit 
dan ook de keuze voor onderstaande begrippen is 
voortgekomen. Figuur 4 geeft een weergave van 
de samenhang tussen enkele begrippen. 

Figuur 4. Gebaseerd op Ouwens e.a. 2012, p.8 (zie voor 
originele afbeelding met juiste kleurweergave Ouwens e.a. 
2012, p.8) 
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Patient empowerment 

Patient empowerment is “a process of helping 
people to assert control over factors that affect 
their health” (Lau, zoals geciteerd in Verhoef, 
2013). Centraal staat een bond tussen patiënten en 
zorgverleners waarbinnen gedeelde 
verantwoordelijkheid wordt genomen voor het 
bereiken van afgesproken resultaten. 
Patient empowerment is ondersteunend aan 
zelfmanagement (Ouwens e.a. 2012). Het wordt 
beschouwd als middel om zelfmanagement te 
promoten. De rol die de patiënt bij patient 
empowerment aanneemt is die van een patiënt die 
voor zichzelf opkomt en invloed uitoefent op de 
keuze van de doelen die bereikt moeten worden 
en de manieren waarop. De zorgverlener staat als 
het ware beslismacht af aan de patiënt en helpt ze 
om dit op zich te nemen. Succesvolle patient 
empowerment hangt af van de mate van 
vertrouwen die de patiënt heeft in eigen kunnen 
en van de mate waarin zorgverleners bereid zijn 
informatie te delen met de patiënt om op die 
manier macht af te staan (Ouwens e.a. 2012). 
De stap naar patient empowerment is makkelijker 
te nemen als iemand al enige mate van 
empowerment bezit. Als iemand al veel informatie 
heeft, gemotiveerd is en de competenties heeft, 
dan is de stap naar empowerment in de 
gezondheidszorg makkelijker. 

Self efficacy 

Zelfmanagement heeft te maken met de patiënt en 
zijn of haar ‘kunnen’, wat wordt uitgelegd met self-
efficacy: gedrag uitdragen dat nodig is om het doel 
te bereiken. De ondersteuning moet gericht zijn 
“op het vergroten van het zelfsturend vermogen 
(self-efficacy) zodat de patiënt een steeds groter 
aandeel kan hebben in het uitvoeren van 
zelfmanagement” (Ouwens e.a. 2012, p.51). Zo 
geven Ouwens e.a. (2012) ook aan dat een patiënt 
pas succesvol over kan gaan tot zelfmanagement 
als hij bij het opstellen van de behandeldoelen 
betrokken is geweest en het vertrouwen heeft om 
de activiteiten ook uit te voeren. Self-efficacy kan 
worden verwacht als patiënten slagen in het 
oplossen van door zichzelf geïdentificeerde 
problemen (Bodenheimer e.a. 2002). Het gaat hier 
om vertrouwen in eigen kunnen/overtuiging in het 
vermogen om controle uit te oefenen. 

Shared decision making 

Een andere vorm van het meer betrekken van de 
patiënt in zijn zorgproces is shared decision 

making, ofwel gezamenlijke besluitvorming. 
“Shared decision-making is a process in which 
clinicians and patients work together to clarify 
treatment, management or self-management 
support goals, sharing information about options 
and preferred outcomes with the aim of reaching 
mutual agreement on the best course of action” 
(Coulter & Collins, 2011, p.2). Het is een 
adviserende stijl van communiceren (Van Staveren, 
2011). Dit kan inhouden dat er wordt 
onderhandeld en compromissen worden gesloten, 
maar uiteindelijk gaat het om de herkenning dat 
zorgverleners en patiënten verschillende, maar 
gelijkwaardige belangrijke vormen van expertise 
naar voren brengen in het beslissingsproces (zie 
figuur 5) (Coulter & Collins, 2011). De informatie 
en kennis van beide partijen moeten dus in het 
proces uitgewisseld worden; namelijk een proces 
van co-creatie. Daarnaast is het mogelijk dat 
gezamenlijke besluitvorming samengaat met 
patient empowerment (Ouwens e.a. 2012). De 
conversatie tussen patiënt en zorgverlener is 
belangrijk; Coulter en Collins (2011) leggen in hun 
artikel uit waar men zich op moet richten bij zo een 
conversatie. 
Bij gezamenlijke besluitvorming wordt mutual 
empowerment gecreëerd. De zorgverlener en 
patiënt nemen namelijk samen beslissingen over 
interventies en behandeldoelen. Vereisten 
hiervoor zijn het uitwisselen van informatie en een 
open gesprek (Ibid.). 
 

Clinician’s expertise Patient’s expertise 

Diagnosis Experience of illness 

Disease aetiology Social circumstances 

Prognosis Attitude to risk 

Treatment options Values 

Outcome probabilities Preferences 

 
Figuur 5. Coulter & Collins, 2011, p.3 
 

Nudging 

Een duwtje in de goede richting geven. Het idee 
van nudging is dat er positieve suggesties worden 
gegeven die de gezondheid en kwaliteit van leven 
kunnen verbeteren (Scarbecz, 2012). 
Gold en Lichtenberg (2012) gaan in op nudges in 
positieve zin van een duwtje in de goede richting 
geven. Zij zien dit als een positieve manier van 
communicatie tussen arts en patiënt. Nudge wordt 
in de medische wereld van belang in verband met 
het niet naleven van gezondheid bevorderend 
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gedrag (ibid.). Het lijkt redelijk dat een individu zijn 
of haar leefstijl aanpast of voldoet aan de 
aanbevelingen om ziekte te voorkomen of te 
beheersen. Dit wordt door de arts ook verwacht 
(ibid.). 
Binnen het lectoraat Eigen Regie is nudging nog 
een punt van discussie wanneer we co-creatie 
ernaast zetten. “Bij co-creatie is er geen sprake van 
een vooraf bepaalde richting van waar de 
oplossing heen moet gaan (top down)” (Verhoef, 
2013). Dit lijkt dus tegengesteld aan nudging: een 
duwtje in de goede richting. “Het (co-creatie, 
[red.]) is meer een proces waarin vanuit de basis 
oplossingen voor een probleem worden gezocht 
(bottom up)” (ibid.). 
 

Koppeling met de uitgangspunten 

Patient empowerment heeft tot doel meer 
verantwoordelijkheid te leggen bij de patiënt, ook 
hier krijgt de patiënt een actieve rol en dit wordt 
dan ook bij de geactiveerde patiënt in het CCM 
model geplaatst. Op deze manier past dit ook 
binnen de verschuiving van de definitie naar een 
actieve rol van de burger. Ook self-efficacy sluit 
hier op aan, waarbij het gaat om het vermogen van 
de individu om controle uit te oefenen om situaties 
de beïnvloeden. 
Bij shared decision making komt de interactie en 
samenwerking tussen de zorgverlener en patiënt 
naar voren, dit staat dan ook tussen deze twee 
actoren in, in het CCM model. In het uitgangspunt 
van ZZ naar GG wordt hierbij getracht dat de 
patiënt, in samenwerking met de zorgverlener kijkt 
naar mogelijkheden om te participeren. Nudging 
zou, met betrekking tot iemand in de goede 
richting sturen, meer aan de kant van de 
proactieve zorgverlener liggen in het CCM model. 
Bij het ZZ naar GG uitgangspunt komt dit meer in 
de richting van sturing naar goed gedrag om de 
gezondheid te bevorderen. 
 

De praktijk 
Hier wordt ingegaan op hoe zelfmanagement en 
zelfmanagementondersteuning in de praktijk kan 
worden uitgevoerd. 
Er wordt achtereenvolgens ingegaan op: 
inspanningen die nodig zijn (vanuit de patiënten 
maar ook van de zorgverlener), wat dit hen biedt, 
middelen, en voorbeelden van zelfmanagement 
activiteiten. 

De recent ontwikkelde zorgmodule 
Zelfmanagement 1.0 (CBO, 2014) geeft de basis 
voor de praktische uitvoering van ZM en ZMO. De 
zorgmodule is gebaseerd op praktijkervaringen, 
aangevuld met beschikbare wetenschappelijke 
evidentie, en consensus in de ontwikkelgroep. De 
module is bedoeld als kader voor goede ZM en 
ZMO die verder in de eigen zorgpraktijk uitgewerkt 
dient te worden. 

 

Inspanningen en resultaten 

De onderstaande opsommingen geven inzicht in de 
inspanningen van de patiënt en de zorgverlener die 
nodig zijn voor zelfmanagement(ondersteuning). 
Daarnaast wordt behandeld wat zelfmanagement 
(ondersteuning) hen biedt. 

Welke inspanning voor de patiënt 

Zelfmanagement omvat verschillende soorten 
‘taken’ vanuit het patiëntenperspectief, zoals: 

 Medisch management: symptomen, 
medicijngebruik, behandelingen, health 
literacy; 

 Rol management: leefstijlen, beweging, 
voeding; 

 Sociaal management: ondersteuning 
familie, lotgenoten; 

 Emotioneel management: angst en 
onzekerheid, acceptatie ziekte; 

 Communicatie management: contacten 
met anderen, met zorgverleners (Lorig, 
2006). 

 
Zelfmanagement vereist de ontwikkeling van: 

 Inzicht in eigen gezondheid; 

 Beslissingen nemen op basis van goede 
informatie; 

 Monitoren gezondheidstoestand; 

 Coaching van zelfzorg activiteiten (binnen 
het zorgproces) (Lorig, 2006). 

 
Bij shared decision making moet de informatie en 
kennis van beide partijen in het proces 
uitgewisseld worden. De kennis van de patiënt 
richt zich op het ervaren van ziekte, de sociale 
omstandigheden, de houding tot risico, waarden 
en voorkeuren (Coulter & Collins, 2011). De kennis 
van de zorgverlener richt zich meer op de diagnose 
en behandeling. Op het moment dat een patiënt 
meebeslist, moet deze begrijpelijke informatie 
krijgen over de conditie en de behandelings- of 
ondersteuningsmogelijkheden (Ibid.). 
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Voorbeelden van zelfmanagement zijn: het 
regelmatig afnemen van fysiologische metingen en 
het doorsturen van deze gegevens naar de 
zorgverlener. Daarnaast kunnen sommige 
patiënten hun ziekte geheel managen en hun 
leefstijl veranderen. Zij kunnen hun vooruitgang 
monitoren en evalueren (Krijgsman e.a. 2013). 

Wat biedt zelfmanagement voor de patiënt 

 Mogelijkheden om beter regie te houden 
op hun eigen leven, gezondheid en 
behandeling; 

 Beïnvloeden van het ziekteverloop, de 
zelfredzaamheid en de kwaliteit van hun 
leven; 

 Op maat gesteund en begeleid door 
professionals (Lorig, 2006). 

Welke inspanning voor de zorgverlener 

 Voorlichting geven; 

 Ondersteuning bieden aan patiënt; 

 Feedback geven /coaching; 

 Inzet van zelfmanagement interventies in 
het zorgproces (digitaal, cursus, 
patiëntenportaal); 

 Een individueel zorgplan maken met de 
chronisch zieke (Lorig, 2006). 

 
Zelfmanagementondersteuning vereist van de 
zorgverleners een andere manier van werken. 
Gedacht kan worden aan: 

 Attitude: open houding, zorg-op-maat; 

 Kennis: hebben, overbrengen, specifieke 
groepen; 

 Vaardigheden van zelfmanagement 
ondersteuning; 

 Communicatie: motivational interview, 
enthousiasme, gezond gedrag 
bevorderen; 

 Eigen functioneren: jezelf analyseren, 
spiegelgesprek; 

 Multidisciplinair handelen: afspreken, 
verantwoordelijkheden, samenwerken, 
taken verdelen, doorverwijzen (ibid.). 

 
Bij shared decision making richt de kennis van de 
zorgverlener zich meer op de diagnose en 
behandeling. Op het moment dat een patiënt 
meebeslist, moet deze begrijpelijke informatie 
krijgen over de conditie en de behandelings- of 
ondersteuningsmogelijkheden (Coulter & Collins, 
2011). 

Bij zelfmanagementondersteuning kan gedacht 
worden aan het controleren van de metingen van 
de patiënt en het adviseren, coachen en 
begeleiden van de patiënt, gericht op onder 
andere leefstijlen. 

Wat biedt zelfmanagement voor de 

zorgverlener 

 Goed geïnformeerde patiënt; 

 Betere compliance met behandeling 
(therapietrouw); 

 Minder behoefte aan fysieke contacten 
(kosteneffectief); 

 Patiënt als samenwerkingspartner (Lorig, 
2006). 

 

E-health als middel 

Bij de toepassing van zelfmanagement wordt 
tegenwoordig meer gebruik gemaakt van e-health. 
E-health is het gebruik van nieuwe 
informatie- en communicatietechnologieën, 
en met name internet-technologie, 
om gezondheid en gezondheidszorg 
te ondersteunen of te verbeteren (Krijgsman e.a. 
2013). Zo wordt e-health “steeds vaker ingezet in 
het zorgproces om (chronisch zieke) patiënten te 
ondersteunen in het managen van hun ziekte” 
(Verhoef, 2013). “E-health biedt veel 
mogelijkheden om de zorg op een andere manier 
in te richten” (Ibid.). 
Het “staat voor allerlei toepassingen waarbij 
internettechnologie gebruikt wordt om informatie, 
producten en/of diensten in de zorg aan te bieden” 
(Zelfmanagement, z.d.). Dit kan de patiënten 
helpen bij het “beheren, plannen, coördineren en 
afstemmen op hun persoonlijke situatie” van de 
nodige zorg (Ibid.) 
 
Overeenkomstige begrippen voor e-health zijn: 
“Zorg 2.0, gezondheid 2.0, e-health, telemedicine, 
zorg online, internettherapie, domotica en zorg op 
afstand” (Zelfmanagement, z.d.). De verbinding 
tussen zelfmanagement en e-health wordt 
gemaakt door Zelfmanagement 2.0. Verschillende 
websites zijn ter beschikking voor chronisch zieken, 
“geholpen door deze online diensten kunnen ze 
zelf de nodige zorg beheren, plannen, coördineren 
en afstemmen op hun persoonlijke situatie” (Ibid.). 
Ook het gebruik van een mobiele telefoon kan hulp 
bieden: zo kan een sms therapietrouw en de 
uitvoering van leefregels verhogen. 
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“Belangrijke instrumenten zijn het 
keteninformatiesysteem met zelfmonitoring 
functies, een patiëntenportaal om verschillende 
diensten samen te brengen en een persoonlijk 
gezondheidsdossier om gezondheidsinformatie in 
op te slaan en te beheren” (Ibid.). 
 
Voor de implementatie van e-health, ter 
ondersteuning van zelfmanagement, is het 
belangrijk voldoende tijd te nemen om het in te 
bedden in de organisatie. E-health blijft een 
middel: “Voor succesvolle implementatie is het 
belangrijk om te beseffen dat techniek volkomen 
secundair is en ondergeschikt aan wat men op 
functioneel gebied probeert te bereiken. Het is 
belangrijk om te beseffen dat het veel meer gaat 
om cultuurverandering dan om techniek” 
(Krijgsman e.a. 2013). 
 

Wat betekent dit voor mutual 
empowerment en co-creatie? 
In de huidige situatie is er weinig aandacht voor 
ontwikkeling van competenties van professionals 
in het bieden van zelfmanagementondersteuning 
(met of zonder e-health). Toch heeft de patiënt de 
professional nodig bij de toepassing van 
zelfmanagement. 
De activiteiten die nodig zijn bij 
zelfmanagementondersteuning zijn relatief 
onderontwikkeld en traditioneel: er is weinig 
aandacht voor emotionele consequenties van 
ziektes. Belemmeringen die ontstaan bij de 
toepassing van zelfmanagementondersteuning 
hebben te maken met onvoldoende ICT 
ondersteuning en tegenwerkende financiële 
prikkels, maar ook een gebrek aan (proactief beleid 
voor het stimuleren van) implementatie van het 
‘empowerment paradigma’ in de praktijk van de 
gezondheidszorg (Elissen e.a. 2013). 
Met inachtneming van co-creatie en mutual 
empowerment kunnen deze belemmeringen 
worden aangepakt en verminderd. Er is behoefte 
aan meer samenwerking tussen patiënt en 
zorgverlener, maar ook tussen zorgverleners 
onderling (Elissen e.a. 2013). Hiernaast is het van 
belang dat ook de sociale omgeving van de patiënt 
betrokken wordt bij het traject van 
zelfmanagement. 
Het gebruik van technologie (e-health) kan een 
belangrijk hulpmiddel zijn bij het bereiken van de 
doelen van de patiënt (Kennedy e.a. 2013). 

Vanuit ons perspectief kan co-creatie bijdragen aan 
het opstellen van de vereisten die nodig zijn voor 
ZM en ZMO. Dit leidt tot de ontwikkeling van 
profielen van patiënten en zorgverleners die mee 
kunnen worden genomen in het proces van eigen 
regie in de gezondheidszorg. 
 

Projecten 
Om meer grip te krijgen op 
zelfmanagement(ondersteuning) is er behoefte 
aan onderzoek hiernaar. Vanuit het lectoraat 
vertalen wij dit in de volgende projecten: 

 Q-methodology: onderzoek naar 
zelfmanagementondersteuningsprofielen 
van fysiotherapeuten. 

 Websurvey: onderzoek naar opvattingen 
van fysiotherapeuten, verpleegkundigen, 
advanced nurse practitioners en 
ergotherapeuten over wat zij verstaan 
onder zelfmanagementondersteuning. 

 Eigen kracht in gemeente Leiden: het in 
kaart brengen van de problematiek 
rondom de ethische grenzen van het 
stimuleren door Wmo-ambtenaren van 
eigen kracht bij burgers in Leiden. 

 ZIC Diaconessenhuis & Topaz: in februari 
2014 en in september 2014 worden 
opdrachten vanuit het lectoraat uitgezet 
in overleg met de instellingen waarbinnen 
de ZIC’s werkzaam zijn. In alle nu 
bestaande ZIC’s wordt het onderwerp 
‘zelfmanagementondersteuning van 
patiënten’ als relevant gezien voor 
verdere uitwerking door middel van 
praktijkgericht onderzoek 

 Proeftuin Leiden / Activite: Er is een 
project gedefinieerd samen met 
thuiszorgorganisatie ActiVite rondom het 
optimaliseren van het gebruik van de 
zelfredzaamheidsradar door verzorgenden 
in de dagelijkse praktijk. 
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