


A. Helemaal niet

B. Een beetje 

C. Best wel bekend 





Zelfregulatie & executieve functies

- Het vermogen om je eigen gedachten, 
gedrag en gevoelens te monitoren en te 
beïnvloeden.

- Context is hierin van belang: thuis kan iets 
goed gaan, op werk minder.

- Executieve functies zijn de bouwstenen.

- Executieve capaciteiten zijn de 
vaardigheden die kunnen ontwikkelen 
vanuit de executieve functies.

Achterliggende theorie van Barkley



Samenhang met herstel

Herstel van executieve functies valt onder functioneel herstel. 

Er is vaak sprake van een kantelpunt in het herstelproces van mensen.



ZEEF staat voor zelfregulatie en executieve functies.

Doel van de methodiek:

1. Moeilijkheden en potenties in kaart brengen

2. Aanknopingspunten voor (functioneel) herstel vinden

> Op een andere manier kijken, onderzoeken en verdiepen van een 
thema: de ZEEF is vooral een gesprek. In dit gesprek maak je gebruik van 
hulpmiddelen. Dit gesprek duurt meestal een uur tot anderhalf uur.



De ZEEF heeft een stapsgewijze opbouw met meerdere keuzemomenten. 

In het tandwiel wordt er van buiten naar 
binnen gewerkt.



Hulpmiddelen die per stap van de 
methodiek gebruikt worden

1. Labels 

2. Blokken in vier kleuren

3. Draadjes

Hulpmiddelen ZEEF 



• Na het in kaart brengen van belemmeringen 
en ontwikkelmogelijkheden komt de vraag: 
wat nu?

• Na de derde stap van de ZEEF-methodiek vul 
je samen met de ander een actieplan in.
• Doel dat je hebt gekozen met aandachtspunten

• Wat weet je wel en hoe ga je dat aanpakken?

• Wat weet je niet en heb je nodig om daar achter 
te komen?



Waarvoor 
zou jij de 
ZEEF 
inzetten?

A. Doelen onderzoeken die 
eerder onhaalbaar bleken

B. Inzicht krijgen in wat de 
client wilt

C. Begrijpen waar een client 
goed in is en wat nog lastig is 



Onderzoek 
Westerpoort 
(ggz inGeest)



Hoe ervaren de 
cliënten het werken 

met de ZEEF?

Wat komt uit de 
ZEEF?

Hoe kan dit goed 
aansluiten op de 

behandeling?

Hoe ervaren de 
medewerkers die de 

ZEEF afnemen het 
werken met de 

ZEEF?



Ervaringen tot nu toe
1. Aanvullend op andere 

behandelingen/technieken

2. Andere (kleinere en persoonlijkere) doelen in 
behandelplan

3. Aanpassen aan doelgroep – denk aan tekst 
op kaartjes 

4. Aanpak in de context 

5. Betekenisvolle tijdsbesteding 

6. Je doet en denkt (hardop) tegelijk 

7. Zelf goed de achterliggende theorie 
begrijpen 

8. Tijd en overzicht houden 



Zou jij willen 
werken met 
de ZEEF?

A. Ja

B. Nee

C. Weet ik niet 



Afronden

• Vragen? 


