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Inleiding
In het herstelproces van mensen met een 

(ernstige) psychische aandoening heeft het 

herstel van dagelijks functioneren een 

belangrijke plek. Het (opnieuw) vervullen 

van sociale rollen, betaald of onbetaald 

werken, relaties onderhouden en 

zelfstandig wonen zijn levensgebieden 

waarop men doorgaans persoonlijke doelen 

stelt en deze probeert te behalen. Naast 

het leren leven met een psychische 

aandoening is het veelal de wens van 

mensen om weer naar tevredenheid te 

kunnen functioneren op diverse 

levensgebieden.

Vanuit ervaringsverhalen, praktijkkennis en 

wetenschappelijk onderzoek weten we dat 

ervaren belemmeringen op dit vlak te 

maken kunnen hebben met zelfregulatie. 

Dit is het menselijke vermogen om je eigen 

gedachten, gevoelens én gedrag te 

monitoren en vorm te geven. Het is een 

verzameling van vaardigheden die 

essentieel zijn voor aanpassingsgedrag, 

omgaan met nieuwe situaties en het 

bereiken van doelen. Voor het dagelijks 

functioneren zijn deze vaardigheden 

onmisbaar.

Juist op het vlak van zelfregulatie kunnen 

mensen met een (ernstige) psychische 

aandoening echter problemen ervaren. Dit 

kan een negatieve impact hebben op het 

dagelijks functioneren, waardoor men 

minder goed zijn of haar doelen kan 

bereiken. Binnen de psychische 

gezondheidszorg is veel aandacht voor 

herstel en het begeleiden en behandelen 

van mensen met psychische 

kwetsbaarheden. Er is echt een gebrek aan 

mogelijkheden om aandacht te besteden 

aan het herstel van psychische functies die 

zelfregulatie mogelijk maken (functioneel 

herstel), in aanvulling op de drie andere 

hersteldomeinen (figuur 1). 

Om aandacht voor functioneel herstel 

explicieter te maken is de ZEEF-methodiek 

ontwikkeld. Het acroniem ZEEF staat voor 

zelfregulatie en executieve functies en 

verwijst naar zowel de thema’s als de 

opbouw van de methodiek.

Figuur 1. De vier domeinen van herstel.
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https://www.hsleiden.nl/geestelijke-gezondheidszorg/over-het-lectoraat/wat-is-zelfregulatie


Ontwikkeling ZEEF-
methodiek
Om een voor de praktijk geschikte gespreksmethodiek te ontwikkelen is vanaf 2015 samen met 

de kenniskring van het lectoraat GGZ gewerkt aan de ontwikkeling van de ZEEF. De kenniskring 

bestaat uit GGZ-professionals, ervaringsdeskundigen, docenten, studenten en onderzoekers. De 

uiteindelijke methodiek is door co-creatie tot stand gekomen en is het resultaat van een 

leergemeenschap die vanuit verschillende perspectieven (ervaringskennis, praktijkkennis en 

wetenschappelijke kennis) het thema zelfregulatie uitdiept. 

De opzet van de ZEEF-methodiek is 

gebaseerd op twee theoretische kaders: (1) 

de zelfregulatietheorie van Russell Barkley 

(2012) en (2) voor het ICF-framework van 

de Wereldgezondheidsorganisatie (2001). 

Met de methodiek kan via een stapsgewijze 

opbouw bekeken worden hoe een cliënt in 

het dagelijks leven functioneert, wat hij of 

zij daarin wil ontwikkelen en op welke 

manier dit samenhangt met aspecten van 

zelfregulatie. Om het gesprek te 

ondersteunen zijn verschillende 

hulpmiddelen ontwikkeld.

In de zelfregulatietheorie van Barkley 

(2012) wordt zelfregulatie onderscheiden in 

twee overkoepelende aspecten:

(1) executieve capaciteiten –

vaardigheden om jezelf te reguleren, 

zoals hanteren van tijd en doelgericht 

handelen; 

(2) executieve functies – mentale 

processen om deze vaardigheden te 

ontwikkelen zoals werkgeheugen en 

emotieregulatie. 

Executieve functies leggen de basis voor de 

ontwikkeling van een aantal belangrijke 

capaciteiten of vaardigheden. Dit zijn 

vaardigheden waarmee mensen zich 

staande weten te houden in de 

veeleisendheid van de samenleving en 

waarmee ze doelgericht acties kunnen 

ondernemen

Voorbeelden hiervan zijn onder andere het 

kunnen omgaan met tijd en ruimte, jezelf 

kunnen motiveren en kunnen integreren in 

sociale verbanden. Met deze capaciteiten 

lukt het mensen om in sociaal opzicht goed 

te kunnen functioneren. 

Moeilijkheden in de executieve functies 

kunnen van grote invloed zijn op de 

kwaliteit van de executieve capaciteiten. 

Wanneer iemand bijvoorbeeld moeite heeft 

met zich handelingen en situaties 

verbeelden (een executieve functie) kan dit 

moeilijkheden veroorzaken in het zich 

kunnen voorstellen van de toekomst (om 

kunnen gaan met tijd, een executieve 

capaciteit). In het figuur hieronder wordt 

de samenhang weergegeven tussen het 

functioneren van mensen (de buitenste 

laag), de executieve capaciteiten (de 

middelste laag) en de executieve functies

(de binnenste laag).
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Werken met de methodiek
De ZEEF-methodiek is een relatief gestructureerde manier van gespreksvoering. De methodiek 

biedt kaders voor het gesprek: het dagelijks functioneren en aspecten van zelfregulatie. Op basis 

van een aantal vooraf vastgestelde onderwerpen wordt het gesprek met de cliënt gevoerd. Het 

uitgangspunt is dat de cliënt zo veel als mogelijk de regie heeft over het gesprek en dat 

uitgegaan wordt van wat voor de cliënt relevant is.

Het doel van de methodiek is om uit te pluizen op welke manier zelfregulatie een rol speelt bij 

datgene wat de cliënt in het dagelijks leven wil verbeteren, leren of ontwikkelen. De uitkomst 

van het gesprek is meer inzicht in het eigen functioneren en de manier waarop het herstel- en 

ontwikkel-potentieel van de cliënt benut kan worden.

Om goed uit te zoeken hoe zelfregulatie 

een rol speelt in het dagelijks leven van de 

cliënt is een stapsgewijze opbouw 

ontwikkeld. De ZEEF-methodiek redeneert 

vanuit het dagelijks leven en relateert 

levensgebieden aan de twee aspecten van 

zelfregulatie: executieve capaciteiten en 

executieve functies. Het resultaat van deze 

drie stappen is een actieplan waarin samen 

met de cliënt is nagedacht over de manier 

waarop functioneel herstel, gezien de 

uitkomsten van de methodiek, 

gestimuleerd kan worden.

Het doorlopen van de ZEEF-methodiek 

vraagt om een tijdsinvestering van 

ongeveer een uur. Deze tijd is noodzakelijk 

om het verhaal van de cliënt goed uit te 

diepen en recht te doen aan de ervaring en 

wensen.

De drie stappen van de methodiek staan in 

het groene blok hiernaast verder toegelicht.

1. Het dagelijks functioneren. Centrale 

vraag in deze stap is op welk gebied 

iemand zichzelf verder zou willen 

ontwikkelen. Er wordt gefocust op 

één gebied van het dagelijks 

functioneren.

2. Executieve capaciteiten. Hier gaat het 

om de vaardigheden die nodig zijn 

om in het dagelijks leven naar 

tevredenheid te kunnen 

functioneren. Er wordt gekeken naar 

de vaardigheden die nodig zijn voor 

het gekozen gebied van stap 1. 

Centrale vraag in stap 2 is welke 

vaardigheden iemand verder zou 

willen ontwikkelen. Er wordt gefocust 

op één executieve capaciteit.

3. Executieve functies. De centrale vraag 

van deze stap is wat iemand verder 

wil ontwikkelen in hoe hij iets doet. Er 

wordt gekeken naar hoe de zes 

executieve functies samenhangen 

met de in stap 2 gekozen capaciteit. 

Tussen deze stappen kan een pauze ingelast 

worden.

De drie stappen
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Zelfregulatie kan een lastig thema zijn, het 

betreft concepten die voor de meeste 

mensen nieuw en onbekend zijn. Bij uitleg 

weten de meeste mensen de concepten 

echter bij zichzelf te herkennen. Om de 

ZEEF-methodiek handzamer en 

overzichtelijker te maken zijn er een aantal 

hulpmiddelen ontwikkeld. De hulpmiddelen 

zijn bedoeld om te ondersteunen bij de 

vertaling wat zelfregulatie inhoudt, en hoe 

problemen in het dagelijks leven vertaald 

kunnen worden naar executieve 

capaciteiten en functies. 

Deze hulpmiddelen, bestaande uit blokken, 

labels en draadjes, helpen enerzijds om het 

gesprek te structureren en anderzijds om 

visueel zichtbaar te maken waar het 

gesprek heen gaat, wat de betrokkene 

ervan vindt en op welke manier je verder 

kunt gaan. Dit zorgt er ook voor dat de 

betrokkene de regie over het gesprek weet 

te houden. Een aantal hulpmiddelen zijn te 

zien op de afbeelding hierboven.

Na de ZEEF-methodiek

Er zijn nog geen bewezen effectieve 

manieren om executieve functies te 

verbeteren. Hier wordt nog veel onderzoek 

naar gedaan, bijvoorbeeld naar cognitieve 

remediatie. Wel kunnen mensen oefenen 

met het benutten van hun executieve 

functies. Om zelfregulatie te versterken 

onderscheiden we grofweg de volgende 

opties.

• Oefenen. Misschien wel de meest 
logische manier om met zelfregulatie 

aan de slag te gaan is door te 

oefenen. Vooral in de situatie waarin 

iemand zichzelf beter wilt reguleren. 

Hierdoor lukt het namelijk om je 

zelfregulatievaardigheden af te 

stemmen op wat je in de specifieke 

situatie tegenkomt. De context 

waarin je moeilijkheden ervaart is 

belangrijk om rekening mee te 

houden.

• Zoeken naar 

compensatiemogelijkheden. Soms is 

het lastig om nieuwe vaardigheden 

aan te leren of wil het niet helemaal 

lukken. Soms kan het nodig zijn om te 

zoeken naar compensatie 

mogelijkheden. Dit betekent dat 

hulpmiddelen of andere mensen bent 
worden. Een van de bekendste 

voorbeelden van compensatie is het 
gebruik van een agenda of 

takenlijstje.

• Leunen op anderen. Andere mensen 

kunnen een manier zijn om te 

compenseren voor vaardigheden die 
lastig zijn zelf te ontwikkelen. Ook 

kan zogeheten co-regulatie een 
manier zijn om je eigen zelfregulatie 

te versterken. Dit betekent dat 
andere mensen een belangrijke rol 

spelen in jouw leerproces. Denk 
hierbij aan samen activiteiten 

ondernemen, daarop reflecteren, 
rollenspellen om te oefenen etc. 

Materialen van de 

ZEEF-methodiek
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Ervaringen tot nu toe
De ZEEF-methodiek is een nieuwe methodiek om samen met cliënten zelfregulatie in kaart te 

brengen. Om ervaring op te doen met de methodiek zijn verschillende (student)onderzoeken 

uitgevoerd en worden nieuwe onderzoeken opgezet. Uit deze onderzoeken komt naar voren hoe 

cliënten het werken met de methodiek ervaren en wat het vraagt van begeleiders. 

Afgeronde onderzoeken

Tussen 2018-2021 zijn meerdere 

studentonderzoeken uitgevoerd om 

ervaring op te doen met de ZEEF-

methodiek. Afstuderende Social Work 

studenten hebben deze onderzoeken 

uitgevoerd bij twee GGZ instellingen: 

Rivierduinen en Stichting Anton 

Constandse. Een deel van de onderzoeken 

is uitgevoerd bij mensen met een ernstige 

psychische aandoening, het andere deel 

onder studenten met studievertraging van 

Hogeschool Leiden. 

Uit de resultaten komt een overwegend 

positief beeld naar voren. Cliënten en 

studenten met studievertraging vinden de 

ZEEF-methodiek duidelijk, leuk en inzicht 

gevend. De methodiek is nuttig voor 

bewustwording en zelfkennis, de drie 

stappen van de methodiek bieden 

verdieping in het gesprek. Sommige 

aspecten van de methodiek kunnen wat 

lastiger zijn, zoals de draadjes. Aanvullende 

uitleg door de ZEEF-begeleider is dan 

gewenst.

Om de ZEEF-methodiek goed te doorlopen 

is voldoende tijd nodig en een rustige 

omgeving. Ook is het belangrijk dat de 

cliënt of student bereidt is om te 

reflecteren op zichzelf en een wens tot 

verdere ontwikkeling heeft.

Een goede training van de begeleider is van 

belang om de cliënt of student zo volledig 

mogelijk te ondersteunen in het proces. 

Lopend onderzoek

Momenteel wordt bij GGZ inGeest, locatie 

Bennebroek, een pilot-onderzoek naar de 

ZEEF-methodiek uitgevoerd. Cliënten 

verblijven op deze locatie voor langere tijd 

en streven ernaar om naar beschermd of 

begeleid wonen door te stromen. In dit 

onderzoek ligt de focus op hoe cliënten en 

begeleiders het werken met de ZEEF-

methodiek ervaren en in hoeverre de 

methodiek leidt tot het stellen van doelen 

op het gebied van functioneel herstel. 

Uit de voorlopige resultaten komt naar 

voren dat de methodiek voor een deel van 

de cliënten tot nieuwe inzichten en nieuwe 

doelen leidt. 

Nou, ik vond het heel erg nuttig omdat het me al een 
paar maanden bezig houdt en het is niet alsof ik 
plotseling dingen anders zie, maar het is een 
leerproces voor mij, een ontdekkingsproces en ik 
vond het heel nuttig dat ik hier mijn ei kwijt kon in 
dat opzicht. 

- Een cliënt van Stichting Anton Constandse

”
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Scholing
Om met de ZEEF-methodiek in de praktijk te kunnen werken is een interactief programma 

ontwikkeld: het educatief programma zelfregulatie (EPZ) en een training: de ZEEF-training. 

Het EPZ biedt basiskennis over zelfregulatie, welke vereist is om goed te kunnen werken met de 

ZEEF-methodiek. Voortbouwend op het EPZ kunnen professionals de ZEEF-training volgen, zodat 

zij methodiekgetrouw met de methodiek in de praktijk kunnen werken. Het programma en de 

ZEEF methode dragen zij aan de verspreiding en inbedding van kennis over zelfregulatie in de 

GGZ-praktijk.  

Het educatief programma zelfregulatie

De cursus EPZ is ontwikkeld in 

samenwerking met ervaringsdeskundigen, 

professionals, docenten, onderzoekers en 

studenten. De cursus heeft twee doelen: (1) 

wegwijs worden in de theorie over 

zelfregulatie en (2) handvatten krijgen om 

deze thema’s met cliënten te bespreken.

In de cursus worden de zes executieve 

functies en acht executieve capaciteiten uit 

Barkley’s theorie uitgelegd. Er wordt 

aandacht besteed aan de toepassing 

hiervan op het eigen leven en de praktijk 

van de cursisten. Van cursisten wordt 

gevraagd literatuur over zelfregulatie te 

lezen en in hun eigen omgeving of 

organisatie te oefenen met het stellen van 

vragen. 

Met een nul- en eindmeting brengen we in 

kaart wat cursisten van de scholing vinden, 

welke waarde dit heeft en hoe de scholing 

verbeterd kan worden.

De ZEEF-training

Als vervolg op het EPZ kunnen professionals 

en ervaringsdeskundigen de ZEEF-training 

volgen. Deze training heeft als doel om 

methodisch te leren werken met de ZEEF-

methodiek, zodat deze in de eigen 

werksituatie gebruikt kan worden.

In de training wordt vooral aandacht 

besteed aan het eigen maken van de 

methodiek en de bijbehorende materialen. 

Van deelnemers wordt oefening met eigen 

cliënten gevraagd, zodat zij de methodiek in 

hun eigen werkomgeving leren kennen. 

Met een nul- en eindmeting evalueren we 

de training en de ervaringen van 

deelnemers.

Educatief programma 
zelfregulatie (EPZ)

• Cursus 
basiskennis

• Professionals en 
ervarings-
deskundigen

• 18 uur (4x4,5 uur)

ZEEF-training

• Leren werken 
met de methodiek

• 2 trainingsdagen

• Oefenen in eigen 
organisatie

ZEEF-methodiek

• Gesprek kunnen 
voeren over 
zelfregulatie

• Gebruik maken 
van materialen 
(blokken, kaartjes)

8



Meer lezen? Of contact?
Over zelfregulatie en executieve functies is veel geschreven. Op de website van het lectoraat 

GGZ is veel te lezen over dit thema en de ZEEF-methodiek. Hiernaast zijn er andere bronnen die 

meer inzicht geven in de materie, deze staan hieronder vermeld.

Zelfregulatie als verhaal

In dit digitale boekje hebben zestien 

mensen geschreven over wat zelfregulatie 

voor hen betekent en de manieren waarop 

zij zichzelf reguleren. Soms was dit in relatie 

tot psychische kwetsbaarheden, soms over 

hoe het leven ‘gewoon’ kan lopen. Jaap van 

der Stel (lector GGZ) en Juul Koene 

(onderzoeker GGZ) hebben de verhalen 

gebundeld en voorzien van een korte 

toelichting.

Het boekje is hier te lezen.

Evaluatie van het EPZ

Het educatief programma zelfregulatie 

hebben we geëvalueerd aan de hand van 

nul- en eindmetingen, tussenevaluaties en 

kwalitatieve interviews. De ontwikkeling 

van de cursus en de resultaten van dit 

evaluatieonderzoek zijn gepubliceerd in 

vakblad Participatie en Herstel en is hier te 

lezen.

Terugblik symposium functioneel herstel, 

31 maart 2021

Begin 2021 is een digitaal symposium 

georganiseerd over de diverse projecten 

van het lectoraat GGZ. In parallelsessies zijn 

onder andere het EPZ, de ZEEF-methodiek 

en het digitale boekje Zelfregulatie als 

verhaal besproken. In deze terugblik is te 

lezen over het symposium en zijn alle 

presentaties in te zien.

Voor meer informatie over de ZEEF-

methodiek kan contact opgenomen worden 

met het lectoraat GGZ van Hogeschool 

Leiden.

Website 

https://www.hsleiden.nl/geestelijke-

gezondheidszorg

E-mail

lectoraat.ggz@hsleiden.nl

Contact opnemen?
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