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Samenvatting 
 
Achtergrond en probleemstelling  
Doordat er in Nederland een steeds groter beroep wordt gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van 
patiënten, worden zij gestimuleerd meer zelf regie te voeren in hun leven. Dit betekent dat patiënten een 
actieve houding aannemen in het zorgproces waarin zij medebeslisser zijn. Hieruit komt voort dat er meer 
samenwerking ontstaat tussen zorgverlener en patiënt. Om de patiënt te stimuleren meer de eigen regie 
te voeren is zelfmanagementondersteuning vereist. In de huidige situatie is er nog weinig bekend over de 
toepassing van zelfmanagementondersteuning bij zorgverleners en de competenties die hiervoor nodig 
worden geacht. Om hier meer inzicht in de krijgen zijn de volgende onderzoeksvragen gesteld:  

1. Wat is het perspectief van zorgverleners op zelfmanagementondersteuning?  

2. Welke competenties hebben professionals nodig voor de uitvoering van zelfmanagementonder-

steuning? 

Deze vragen hebben tot doel inzicht te krijgen in de visie en houding van zorgverleners over zelfmanage-
mentondersteuning en de bijbehorende concepten, specifiek gericht op de benodigde competenties en 
middelen die nodig zijn bij de uitvoering hiervan. Tot slot is het voor zorgverleners zelf interessant om een 
beeld te krijgen van de visie van collega zorgverleners.  
  
Methode  
Om deze vragen te beantwoorden is een websurvey uitgezet. 22 respondenten vanuit de beroepsgroepen 
fysiotherapie, ergotherapie en verpleegkunde hebben hierop gereageerd. Er zijn open vragen gesteld 
waardoor het een exploratief kwalitatief onderzoek wordt waarin de toelichting en argumentatie van de 
respondenten naar voren komt. Gekozen is voor een kwantitatieve en kwalitatieve analyse. Bij de kwalita-
tieve analyse is gebruik gemaakt van open en axiaal coderen (per respondent; alle respondenten per be-
roepsgroep; alle respondenten). Vervolgens zijn de gegevens in SPSS verwerkt en geanalyseerd. Tot slot 
zijn beide resultaten gecombineerd in de analyse. 
  
Resultaten 
Uit de resultaten zijn enkele thema’s naar voren gekomen. Deze richten zich op: de taken van de zorgver-
lener; de handelingen van de patiënt; resultaten; competenties en middelen; doelgroepen en situaties en 
momenten. Een belangrijke uitkomst is dat de patiënt centraal staat in het behandelproces, de patiënt 
bepaalt uiteindelijk wat er gebeurt en wat de zorgbehoefte is. Deze ondergaat een verschuiving in zijn of 
haar rol, namelijk van een passieve naar een actieve patiënt. Belangrijk is de samenwerking met de pati-
ent, waar de rol van de zorgverleners is om de patiënt te stimuleren. Met als doel eigen regie en zelfred-
zaamheid in het dagelijks leven en in de activiteiten. De motivatie van de patiënt is hierbij essentieel.  

Zichtbaar is dat de zorgverleners zelfmanagementondersteuning al toepassen, bewust maar  
ook onbewust. Door de meeste respondenten wordt aangegeven dat de toepassing het best kan ‘aan het 
begin van het proces’ of ‘aan het begin tot het eind van het proces’. De belangrijkste doelgroep lijkt de 
groep chronisch zieken te zijn. Belangrijke competenties die nodig zijn, zijn kennis, motivational intervie-
wing en empathie/inleven. Tot slot blijkt dat e-health nog niet helemaal is doorgedrongen.  
 
Discussie en conclusie 
Er is een hoeveelheid aan begrippen genoemd die een uiteenzetting geven van zelfmanagementonder-
steuning en de bijbehorende concepten. Toch is hiervan weinig door een meerderheid van de responden-
ten genoemd. Het onderzoek laat zien dat zorgverleners moeite blijven hebben met het begrip. Beide 
actoren moeten een rolverandering ondergaan. Tot slot kan geconcludeerd worden dat dé zorgverlener 
en dé patiënt niet bestaan. De beroepsgroepen hebben een gezamenlijke basis qua beeld, toch blijft hun 
eigen identiteit/positie zichtbaar. Dit benadrukt maatwerk bij de behandeling. Verder onderzoek kan in-
gaan op andere groepen zorgverleners en kan specifieker in gaan op de manieren om zelfmanagement-
ondersteuning uit te voeren, met inachtneming van maatwerk. 
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Inleiding 
 

Aanleiding en probleemstelling 
Tegenwoordig wordt er in Nederland een groter beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid 
van de patiënt zelf (Van der Lucht & Polder, 2010). Dit houdt in dat patiënten worden gestimuleerd 
om zelf meer de regie te voeren over hun leven en activiteiten (RVZ, 2010). Dit resulteert in een gro-
tere en actieve rol die zij krijgen in het behandelproces en in het nemen van beslissingen.  
 In het behandelproces betekent dit meer samenwerking tussen de zorgverlener en de pati-
ent: “De zorgverlener bepaalt samen met de patiënt de gang van zaken wat betreft de behande-
ling(en)” (Verhoef, 2013). Dit heeft betrekking op het concept van zelfmanagement: “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). De 
toepassing van zelfmanagement bij de cliënt vereist ondersteuning van de zorgverleners. Zelfman-
agementondersteuning is “the systematic provision of education and supportive interventions by 
health care staff to increase patients’ skills and confidence in managing their health related prob-
lems, including regular assessment of progress and problems, goal setting, and problem solving sup-
port” (Adams, Greiner & Corrigan, 2004, p.57).  
 
Op dit moment is er nog weinig bekend over de kant van de zorgverleners en zijn of haar (ontwikke-
ling van) competenties voor het toepassen van zelfmanagementondersteuning. Dit leidt tot de vol-
gende probleemstelling:  
 

1) Eerstelijns zorgverleners hebben mogelijk verschillende attitudes, voorkeuren en meningen 
over de rol van zelfmanagementondersteuning (ZMO) bij mensen met een chronische aan-
doening. Deze verschillen hebben mogelijk invloed op de wijze waarop zij zelfmanagement-
ondersteuning aanbieden aan de patiënt.  
 

2) Zorgverleners hebben verschillende niveaus van kennis ten aanzien van zelfmanagementon-
dersteuning (ZMO). Het is van belang in kaart te brengen wat de gewenste competenties van 
de zorgverleners zijn voor zelfmanagementondersteuning.  

 

Onderzoeksvragen 
Om meer duidelijkheid te krijgen over bovenstaande probleemstelling worden de volgende onder-
zoeksvragen gesteld: 
  
1) Wat is het perspectief van zorgverleners op zelfmanagementondersteuning?  

2) Welke competenties hebben professionals nodig voor de uitvoering van zelfmanagementonder-

steuning? 

  

Eindproduct – doel 
Het thema van dit onderzoek is zelfmanagementondersteuning, dus alles wat hieronder valt wordt 
meegenomen en is dan ook in de vragen aangehaald. Het doel hiervan is inzicht krijgen in de attitu-
des en meningen van professionals over zelfmanagementondersteuning en de daaronder vallende 
elementen. Waaronder het krijgen van een overzicht van de competenties en middelen die zorgver-
leners nodig hebben voor de uitvoering van zelfmanagementondersteuning.  
Daarnaast is het voor zorgverleners zelf interessant om een beeld te krijgen van de visie van collega 
zorgverleners. Dit kan voor hen meer inzicht bieden in de praktijk van zelfmanagementondersteu-
ning, daarnaast kan de visie van collega’s leerzaam zijn.  
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Leeswijzer 
Begonnen wordt een uitgebreide achtergrond waarin de belangrijkste begrippen en de huidige ont-
wikkelingen worden beschreven. Vervolgens komt de methodesectie aan bod waarin staat beschre-
ven welke respondenten mee hebben gedaan aan het onderzoek, de onderzoeksmethoden en de 
uitvoering van het onderzoek.  
In het resultatenhoofdstuk wordt per vraag beschreven wat er uit is gekomen. Hierin komt de visie 
van de respondenten naar voren door de begrippen die genoemd zijn in hun antwoorden te beschrij-
ven. Aan de hand van tabellen is overzichtelijk gemaakt wat door de respondenten belangrijk is ge-
acht. Uitspraken zijn hieraan toegevoegd om inzicht te krijgen in de context van de antwoorden. De 
belangrijkste uitspraken zijn dikgedrukt. Om de data niet te verliezen is er voor gekozen om de ande-
re citaten hieraan toe te voegen zodat een compleet beeld kan worden geschetst en ook de uitspra-
ken van alle beroepsgroepen naar voren komen.  
Om de privacy van de respondenten te waarborgen is de verzamelde data anoniem verwerkt. De 
data wordt alleen besproken in termen van beroepsgroepen. Dat is van toegevoegde waarde om 
verschillen en overeenkomsten te beschrijven.  
De beroepsgroepen worden als volgt aangeduid: VP (verpleegkunde), FT (fysiotherapie), ET (ergothe-
rapie). De begrippen zelfmanagement en zelfmanagementondersteuning worden soms afgekort tot 
ZM en ZMO.  
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Achtergrond 
In dit hoofdstuk zal een uiteenzetting worden gegeven van de literatuur en de huidige ontwikkelin-
gen in de zorg met betrekking tot zelfmanagementondersteuning.  

Huidige ontwikkelingen 
Verwacht wordt dat het aantal chronisch zieken steeds meer zal toenemen. Oorzaken hiervoor kun-
nen onder andere de bevolkingstoename en vergrijzing zijn. Daarnaast stijgt ook het aantal mensen 
met meer dan één chronische ziekte. Dit betekent dat er meer mensen een beroep gaan doen op 
chronische of langdurige zorg en de zorgvraag van deze mensen verzwaart (Ursum e.a., 2011).  
 
“Uitgangspunt van het huidige gezondheidsbeleid is dat een geactiveerde patiënt die participeert in 
de zorg, en zelf verantwoordelijkheid neemt voor de eigen gezondheid, een positieve bijdrage kan 
leveren aan het verbeteren van de kwaliteit en doelmatigheid van de gezondheidszorg” (Ouwens, 
van der Burg, Faber & van der Weijden, 2012).  

Nieuw concept gezondheid 
De definitie die gehanteerd is door de WHO (World Health Organization) sluit door de groei van de 
chronisch zieken niet goed meer aan. Deze definitie gaat namelijk uit van compleet welzijn en niet 
alleen om de afwezigheid van ziekte en zwakte. Als gevolg hiervan worden chronisch zieken automa-
tisch als ziek en ongezond verklaard. Maar ook chronisch zieken of mensen met een handicap kun-
nen het gevoel van welzijn hebben, waardoor deze definitie niet goed meer van toepassing is (Huber, 
2011). De WHO stelt voor de nadruk meer te leggen bij aanpassingsvermogen en zelf managen. Hu-
ber heeft een nieuw concept hiervoor naar voren gebracht: “gezondheid is het vermogen van men-
sen 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.).  
Er vindt eigenlijk een verandering plaats van het zorgaanbod en de zorgvraag, namelijk van Zorg en 
Ziekte (ZZ) naar Gedrag en Gezondheid (GG). Het gaat hier om een verandering van een passieve 
consument naar een actieve burger. Hier komt dan ook de rol van zelfmanagement en zelfmanage-
mentondersteuning naar voren.  

Triple Aim 
De zorgkosten stijgen terwijl de kwaliteit en gezondheid van de populatie achterblijft. Het Institute 
for Healthcare Improvement heeft het initiatief genomen van de Triple Aim. Het gaat hier om drie 
doelstellingen die kunnen leiden naar betere zorgmodellen (Zorg Innovatie Forum, 2013).  

- Verbetering van de door de patiënt ervaren zorgkwaliteit 
- Verbetering van de gezondheid/vitaliteit van een gedefinieerde populatie/specifieke doel-

groep 
- Vermindering van de kosten per capita (of in ieder geval beheersing van de kosten) 

Het samenbrengen van kwaliteit en kosten staat aan de basis van het ‘Triple Aim’ concept. Hierbij 
nemen alle partijen in de zorgketen in samenhang de verantwoordelijkheid voor. Daarnaast is verbe-
tering steeds het doel (Wevers & Gijsbers, 2013).  

Het Chronic Care Model (CCM) 
Het Chronic Care Model (ontwikkeld door Ed Wagner) is een model voor de zorg voor chronisch zie-
ken (Ouwens, e.a. 2012). “Het Chronic Care Model benadrukt dat effectieve ondersteuning van zelf-
management meer inhoudt dan patiënten instrueren wat zij zelf, thuis of in hun dagelijks leven, moe-
ten doen aan de behandeling van hun ziekte. Het omvat het gebruik van bewezen effectieve inter-
venties of programma’s die basisinformatie, emotionele ondersteuning en strategieën bieden voor 
het leven met een chronische ziekte” (Ursum e.a., 2011, p.52). Het model richt zich onder andere op 
zelfmanagement, namelijk op het vermogen dat de patiënt heeft, waarmee hij of zij zelf zijn gezond-
heid en zorg kan managen. Essentieel in het model is de interactie tussen de patiënt (actief en geïn-
formeerd) en de zorgverlener (met een goed voorbereid team) (Ouwens e.a., 2012, p.52). 
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(Improving chronic illness care, z.d.) 

Zelfmanagementondersteuning 
Om te beginnen wordt ingegaan op de betekenis van zelfmanagementondersteuning. In onderstaan-
de tabel worden verschillende definities van zelfmanagementondersteuning aangehaald.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Ursum e.a., 2011, p.49). 
 

Het Nivel (Ursum e.a., 2011) geeft aan dat de behoefte die patiënten hebben aan ZMO kan verschil-
len “naar de aard en complexiteit van de gepercipieerde zelfmanagementtaken, de eigen vaardighe-
den en andere hulpbronnen die patiënten ter beschikking staan”.  
 
In onderstaande tabel staan vier definities van zelfmanagementondersteuning weergegeven. Binnen 
deze definities komt een beeld naar voren van elementen en activiteiten die onder zelfmanagement-
ondersteuning geschaard kunnen worden.  
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(Ouwens e.a. 2012, blz. 50).  

 
“In bovenstaande definities staan allerlei activiteiten genoemd die zorgverleners (of misschien ook 
wel andere betrokkenen) kunnen uitvoeren om zelfmanagement te ondersteunen en te bevorderen. 
Een activiteit die in alle omschrijvingen terug komt en de basis lijkt van de andere activiteiten is het 
(gezamenlijk) opstellen van een individueel zorgplan met persoonlijke behandeldoelen. De overige 
activiteiten zoals voorlichting en educatie, motiveren voor zelfmanagement, ondersteuning bij de 
uitvoering en zorgen voor een infrastructuur, dienen hierop gebaseerd te zijn. Een tweede belangrijk 
aspect dat meerdere malen wordt aangehaald is dat de ondersteuning gericht moet zijn op het verg-
roten van het zelfsturend vermogen (self-efficacy) zodat de patiënt zelf een steeds groter aandeel 
kan hebben in het uitvoeren van zelfmanagement. Dit zal vaak een gedragsverandering met zich 
meebrengen” (Ouwens e.a., 2012, blz. 51). 
 
De toepassing van zelfmanagement(ondersteuning) in het behandelproces betekent dat de patiënt 
en de zorgverlener beiden een andere rol aannemen. Hoewel de zorgverleners voorheen gewend 
waren de zorg over te nemen en zelf beslissingen te nemen en oplossingen te zoeken, wordt nu van 
de zorgverleners verwacht dat zij een coachende en stimulerende rol hebben. Met deze houding kan 
de zorgverlener bereiken dat de patiënt een actieve en participerende rol in het proces aanneemt. 
“Ook is nog onvoldoende bekend over de houding en vaardigheden waarover zorgverleners moeten 
beschikken om zelfmanagement te bevorderen en te ondersteunen” (Ursum e.a., 2011, blz.62).  
Daarnaast zal het toepassen van zelfmanagement betekenen dat de zorgverleners zich eerst de 
werkwijze eigen moeten maken, terwijl dit zich nog niet financieel beloont. Zonder motivatie en in-
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tentie van de patiënt kan zelfmanagement niet slagen. Dit betekent dat de behoefte aan ondersteu-
ning ook verschillend kan zijn, mede door het verschil in de bijdrage die men wilt leveren in zijn of 
haar zorg (Ursum e.a., 2011).  
De betekenis van zelfmanagementondersteuning is voor een deel al vertaald naar competenties van 
de zorgverlener.  

Competenties 
Het uitvoeren van zelfmanagementondersteuning in het behandelproces vergt, zoals hierboven be-
schreven, een andere werkwijze voor de zorgverleners. Dit betekent dat zij ook andere competenties 
nodig hebben en mogelijk ook moeten leren om dit te doen slagen.  
De toepassing van zelfmanagement door de patiënt komt niet aan op de zorgverlener alleen, maar 
ook het team eromheen heeft verantwoordelijkheid hiervoor. Een gezamenlijke aanpak waarbij de 
patiënt centraal staat is van belang in dit proces. Aansluiten bij de patiënt is relevant, het verschilt 
per persoon in hoeverre zelfmanagement toegepast kan worden (Engels & Arkesteyn, 2011).  
 
In het rapport van Vilans (Engels e.a., 2011) staan verschillende competenties die zorgverleners no-
dig hebben om zelfmanagement te ondersteunen opgesomd. Gebaseerd op het document Zelfma-
nagementeducatie (DZME) van de Nederlandse Diabetes Federatie (Engels e.a., 2011). De hoofdpun-
ten hiervan zijn: 

 Attitude en visie 

 Kennis 

 Communicatie 

 Eigen functioneren 

 Effectmeting 

 Multidisciplinair handelen 
Deze punten zijn verder uitgewerkt in de bijlage op bladzijde 63.  
  
In een uitgave van V&VN (Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland) staat hun visie beschreven 
over zelfmanagementondersteuning, hoe dit vormgegeven kan worden en wat nodig is om dat te 
kunnen (V&VN, 2014). Hierin komen enkele belangrijke elementen van ondersteuning naar voren 
(binnen de verpleegkunde): 

1. Als gelijkwaardige partners samenwerken 
2. De sociale omgeving betrekken 
3. Vertrouwen en respect als basis 
4. Niet opleggen, maar uitnodigen 
5. Delen in elkaars kennis  
6. Gezamenlijke besluitvorming en eigen regie 

Daarnaast komt de vraag naar voren hoe zelfmanagement te ondersteunen, waarbij het samen be-
denken van oplossingen van belang is. Onderstaande punten zijn hierbij naar voren gekomen: 

1. Goede inschatting maken 
2. Probleemoplossend vermogen vergroten 
3. Kennis vergroten en zelfvertrouwen kweken 
4. Aandacht voor existentiële vraagstukken 
5. Kunnen schakelen 

Tot slot komen er enkele competenties naar voren die verpleegkundigen nodig hebben. Belangrijk is 
dat zij een meer coachende rol hebben in tegenstelling tot voorheen waarbij de nadruk lag op con-
frontatie, voorlichting en autoriteit. Zij moeten het proces niet overnemen, maar ondersteunen.  
Belangrijke competenties die naar voren worden gebracht: 

1. Kennis en vaardigheden kunnen overdragen 
2. Patiënten tot gedragsverandering kunnen stimuleren en motiveren 
3. De eigen opvattingen van de patiënt kunnen accepteren 
4. De patiënt kunnen coachen 
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Methoden 
 

Respondenten 
Gekozen is om het onderzoek te richten op meerdere beroepsgroepen in regio Zuid-Holland, zodat 
opvattingen vanuit verschillende vakgebieden naar voren kunnen worden gebracht, waarbij ook de 
verschillen tussen deze groepen zichtbaar worden.  
 
De respondentengroep met 22 deelnemers bestaat uit drie beroepsgroepen: fysiotherapie, ergothe-
rapie en verpleegkunde. Deze zijn onderverdeeld in acht respondenten vanuit de verpleegkunde, 
zeven vanuit de fysiotherapie en zeven vanuit de ergotherapie.  
De beroepsgroep verpleegkunde bevat respondenten vanuit verschillende vakgebieden, waaronder: 
verpleegkundig specialist intensieve zorg, mammachirurgie; praktijkbegeleider; drie seniorverpleeg-
kundigen; verpleegkundig specialist; verpleegkundig specialist thoraxoncologie en een verpleegkun-
dig manager.  

Geslacht 
De respondentengroep bestaat uit 17 vrouwen en 5 mannen.  

Leeftijd 
De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 40,09 jaar. Hiervan is de oudste respondent 59 jaar en 
de jongste respondent is 24 jaar.  

Jaren ervaring 
Het gemiddeld aantal jaren ervaring van de respondenten is 10,57 jaar. De respondent met de mees-
te ervaring heeft 29 jaar ervaring, en de respondent met de minste één jaar.  

Samenvatting 
De gemiddelde leeftijd is het hoogst bij de groep verpleegkunde, hoewel dit niet veel scheelt met de 
twee andere groepen. Daarentegen hebben zij gemiddeld gezien het minst aantal ervaring in hun 
huidige functie (5,56 jaar) in tegenstelling tot de andere groepen die meer ervaring hebben met een 
gemiddelde van 12,14 jaar (FT) en 11,29 jaar (ET).  
 

Onderzoeksmethoden 
Het gaat hier om een exploratief kwalitatief onderzoek. Om inzicht te krijgen in de opvattingen van 
de respondenten is besloten om een web survey uit te zetten. Op deze manier kan een groot aantal 
zorgverleners worden bereikt en kan een verscheidenheid van visies naar voren worden gebracht. 
Omdat er ook belang wordt gehecht aan toelichting, is gekozen voor open vragen. Hiermee kan in-
zicht worden verkregen in argumentatie en achterliggende gedachten van de respondenten. Ook hun 
specifieke handelingen en praktijk kunnen hiermee naar voren komen.  
 
De keuze is gemaakt om de vragen alleen te richten op zelfmanagementondersteuning. Dit om de 
kant van de zorgverlener meer naar voren te brengen aangezien er op dit moment nog weinig be-
kend hierover is. 
De structuur van de vragen is gebaseerd op bestaande literatuur van Blanson e.a. (2010) en Alpay 
e.a. (2011). Vanuit deze bestaande literatuur zijn thema’s naar voren gekomen waaruit verschillende 
vragen zijn geformuleerd. De vragen zijn door gezondheidsdeskundigen (binnen de kenniskring van 
het Lectoraat Eigen Regie) getoetst.  
Dit heeft geleid tot de volgende onderwerpen die binnen de web survey aan bod zijn gekomen: 

- Het begrip van zelfmanagementondersteuning  
- Toepassing van zelfmanagementondersteuning in de praktijk  
- Kennis/informatie over zelfmanagementondersteuning 
- Competenties voor zelfmanagementondersteuning 
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- (Technologische) middelen voor zelfmanagementondersteuning 
- Voordelen van zelfmanagementondersteuning (voor de zorgverlener) 
- Belemmeringen van zelfmanagementondersteuning (voor de zorgverlener) 

 
Vanuit deze onderwerpen is de volgende vragenlijst ontstaan: 
Vragen met betrekking tot het begrip ZMO: 

1. Wat is volgens u de betekenis van het concept ‘zelfmanagementondersteuning’? 
2. Wat betekent volgens u zelfmanagementondersteuning in de uitwerking in de prak-

tijk? 
3. Wat betekent volgens u zelfmanagementondersteuning voor de effectiviteit van de 

behandeling?  
Vragen over het nut van ZMO: 

4. Zijn er situaties waarin u zelfmanagementondersteuning speciaal zinvol acht?  
5. Zijn er situaties waarbij u zelfmanagementondersteuning niet zinvol acht? 
6. Op welke momenten in de behandeling is er volgens u als zorgverlener zelfmanage-

mentondersteuning nodig?  
7. Bij welke patiënten is volgens u als zorgverlener zelfmanagementondersteuning no-

dig?  
Vraag over de informatiebehoefte bij ZMO: 

8. Welke informatie over zelfmanagementondersteuning heeft u zelf als zorgverlener 
nodig om het te kunnen uitvoeren? (denk aan informatie in het algemeen, of van de 
cliënt/collega/zorgverzekeraar) 

Vraag over de competenties bij ZMO:  
9. Welke competenties heeft u zelf als zorgverlener nodig voor de uitvoering van zelf-

managementondersteuning? 
Vragen over het middelen- en technologiegebruik bij ZMO: 

10. Welke middelen heeft u nodig voor de uitvoering van zelfmanagementondersteu-
ning? 

11. Welke e-Health technologie heeft u nodig voor het uitvoeren van zelfmanagement-
ondersteuning? 

Vragen over de voordelen en belemmeringen van ZMO: 
12. Wat zijn voor u de voordelen van zelfmanagementondersteuning? 
13. Wat zijn voor u de belemmeringen van zelfmanagementondersteuning? 

Vraag vanuit de theoretische kant:  
14. Wat weet u van het Chronic Care Model? Geef een korte beschrijving hiervan. 

Vraag over ervaring met ZMO: 
15. Doet u reeds aan zelfmanagementondersteuning? Zo ja, geef 3 voorbeelden. 

 

Uitvoering 

Werving respondenten 
Aan de hand van bestaande relaties van het lectoraat Eigen Regie is een uitnodiging verstuurd naar 
zorgverleners werkzaam in de praktijk. Het ging hier om relaties binnen de fysiotherapie, verpleeg-
kunde en kunstzinnige therapie. De respons hierop was miniem. Om deze reden zijn de opleidings-
coördinatoren gevraagd om hun netwerk te benaderen. Dit betrof de opleidingen verpleegkunde, 
fysiotherapie en de master advanced nurse practitioner. Dit leverde meer respons op, maar nog 
steeds niet veel. Daarom is besloten om ook ergotherapeuten bij het onderzoek te betrekken. Uit-
eindelijk hebben er 22 respondenten deelgenomen, 39 genodigden hebben niet gereageerd. Hoewel 
de werving van respondenten moeizaam verliep, zijn er wel drie gelijkwaardige groepen uitgekomen 
van de beroepsgroepen fysiotherapie, ergotherapie en verpleegkunde.  
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Data-analyse 
Er is gekozen voor een combinatie van kwalitatieve en kwantitatieve analyse met de volgende stap-
pen die hierin zijn genomen: 

1. Kwalitatieve analyse per vraag voor alle respondenten per beroepsgroep. De kern van deze 
analyse is het coderen van de antwoorden die de respondenten hebben gegeven. 

a. Open coderen van de antwoorden per respondent 
b. Axiaal coderen van antwoorden van alle respondenten per beroepsgroep 
c. Axiaal coderen van antwoorden van alle respondenten 

2. Verwerking van de codes in SPSS en analyseren 
3. Combineren van de analyse in SPSS met de kwalitatieve resultaten  

1. Kwalitatieve analyse 
Er is begonnen met een kwalitatieve analyse per vraag van alle respondenten per beroepsgroep. Op 
basis hiervan is een grove inventarisatie gemaakt van de antwoorden, hierin werd al duidelijk welke 
thema’s en begrippen relevant waren.  
In de tweede stap zijn de gegeven antwoorden onder elkaar gezet en is op basis daarvan open geco-
deerd. Hiermee is al een globaal beeld gekregen van belangrijke begrippen en thema’s die vaker naar 
voren worden gebracht door de respondenten.  
Begonnen is met breed coderen, daarna is de terminologie die op elkaar lijkt samengenomen in één 
code. Daarnaast zijn overbodige codes weggehaald of samengenomen. Een aantal begrippen zijn 
gedetailleerd benoemd om dicht bij de data te blijven. Een voorbeeld hiervan is bij de taken van de 
zorgverlener. Hieronder zijn de codes bewust breed gehouden om in detail te kunnen behandelen 
wat hun taken en competenties (moeten) zijn volgens de respondenten. Hetzelfde geldt voor midde-
len, waar ook veel voorbeelden naar voren komen. Daarnaast is besloten om de begrippen die door 
één respondent in één antwoord meerdere keren genoemd worden, te tellen als één keer. Zo ont-
staat er geen verkeerd beeld dat iets vaker is genoemd.  
Bij het coderen is een codelijst aangemaakt, deze codes zijn onderverdeeld onder een aantal hoofd-
punten/thema’s die veel naar voren zijn gekomen. Op die manier kan per vraag worden uitgezocht 
wat de belangrijkste codes zijn die naar voren komen en hoe vaak deze genoemd zijn. 

2. Verwerking codes in SPSS 
SPSS is gebruikt om te achterhalen wat respondenten relevant vinden en welke begrippen veel naar 
voren komen. Omdat er open vragen gesteld zijn is het van belang de argumentatie en toelichting 
van de respondenten mee te nemen, zodat deze data niet verloren gaat. Op deze manier worden de 
antwoorden in de context gezien en kan meer inzicht worden verkregen in welke combinaties of 
samenstellingen de begrippen naar voren komen en wat de achterliggende gedachte daarvan is. 
Codes zijn gegeven aan de antwoorden en deze zijn in SPSS verwerkt. Op deze manier kan een beeld 
worden verkregen van veelvoorkomende terminologie en verbanden hiertussen. Ook kunnen terug-
komende elementen naar voren worden gebracht.  
De codes in SPSS zijn beperkt gebleven door niet de hele antwoorden te coderen. Bij de kwalitatieve 
analyse zijn verschillende thema’s uit de antwoorden naar voren gekomen. Aan de hand van deze 
thema’s is verder gecodeerd. Zo is te achterhalen wat men belangrijk vindt en kunnen er op deze 
manier duidelijk begrippen naar voren komen. Toelichtingen en antwoorden die buiten deze thema’s 
vallen worden in dit geval niet meegenomen. Deze worden wel meegenomen bij de kwalitatieve 
analyse als toelichting. Daarnaast zijn er antwoorden gegeven die niet een antwoord op de vraag zijn, 
ook deze worden in SPSS gecodeerd als ‘geen antwoord op de vraag’. Deze kan namelijk niet in de 
analyse meegenomen omdat er dan een verkeerd beeld geschetst wordt. Dit zijn antwoorden die 
mogelijk wel in een breder kader van belang zijn, dus ook deze worden in de kwalitatieve analyse 
meegenomen, zodat ook deze data niet verloren gaat.  
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3. Combineren van de analyse in SPSS en de kwalitatieve resultaten 
Na het invoeren van de codes in SPSS is het analyseren uitgevoerd per vraag. In elke vraag zijn de 
naar voren gekomen thema’s aangehaald, hierbij zijn de begrippen in tabellen verwerkt om het over-
zichtelijk te maken. Zo kan worden bekeken hoe vaak een bepaald begrip is genoemd en binnen wel-
ke beroepsgroep.  
Dit is gedaan aan de hand van frequentietabellen en het aantal genoemde begrippen (d.m.v. ‘count 
values’ in SPSS). Om zicht te krijgen hoe vaak een begrip door welke beroepsgroep is genoemd is dit 
via ‘case summaries’ naar voren gebracht. Aan de hand van deze uitkomsten konden conclusies wor-
den getrokken. Besloten is om ‘ervaring’ en ‘leeftijd’ nu niet mee te nemen, omdat het aantal res-
pondenten te weinig is om hier conclusies uit te kunnen trekken. De enige optie is om de categorie in 
twee groepen te verdelen en dan de opvallende punten eruit te halen. Ook geslacht is niet meege-
nomen, dit aangezien er slechts 5 mannen tussen de respondenten zitten, dit is ongelijk verdeeld 
met de 17 vrouwelijke respondenten. Beroep wordt wel meegenomen; de groepen zijn gelijk ver-
deeld en het is interessant om te kijken of er verschillen tussen de beroepsgroepen zijn.  
De uitwerking van de verzamelde antwoorden is gedaan aan de hand van een tabel op basis van de 
data uit SPSS. Hierin staat een overzicht van begrippen die relevant zijn als antwoord op de gestelde 
vraag. In combinatie met de betreffende beroepsgroepen zijn de aantallen en totalen naar voren 
gebracht. Vervolgens is uitleg gegeven en de tabel geanalyseerd. Daarna is aan de hand van citaten 
extra inzicht in de data gegeven.  
Vervolgens zijn de extra genoemde begrippen aangehaald, mits relevant of handig als toevoeging.  
 
Tot slot is getracht om een ‘over all’ beeld te schetsen en om te achterhalen welke begrippen in het 
geheel vaker naar voren zijn gebracht. Hiermee wordt bekeken of iets ook wordt genoemd buiten de 
vraag zelf, en wat dus volgens de respondenten belangrijk lijkt te zijn.  
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Resultaten 
 
In dit hoofdstuk worden de resultaten besproken. In totaal zijn er 217 codes naar voren gekomen uit 
de data. Deze codes zijn onderverdeeld in verschillende thema’s: 
 

Hoofdthema Sub thema’s 

Algemeen Relevante termen 

 Actoren 

 Anders 

Taken zorgverlener  

Handeling patiënt  

Resultaten  

Competenties en middelen Competenties 

 Kennis 

 Informatie 

 Middelen 

 Praktijk 

Doelgroepen  

Situaties  

Momenten ZMO  

Chronic Care Model  

 
De analyse is per vraag uitgevoerd en beschreven in de verschillende hoofdstukken. Hierin is gekeken 
hoe vaak bepaalde begrippen naar voren zijn gekomen en door wie ze zijn genoemd. Dit is weerge-
geven in tabellen. Hiermee is te achterhalen aan welke begrippen meer of minder waarde wordt 
gehecht door de respondenten. Daarnaast kan inzicht worden verkregen in de huidige praktijk van de 
zorgverleners.  
 
Elk hoofdstuk is opgebouwd aan de hand van een bepaalde structuur. Deze structuur komt voort uit 
de hierboven genoemde thema’s die de naar voren gekomen onderwerpen vormen en staan aange-
geven in kopjes. Aan het eind van elk hoofdstuk is een korte interpretatie en conclusie gegeven. De 
hoofdstukken zijn gebaseerd op de gestelde vragen, die zijn terug te vinden onder het methoden 
hoofdstuk op bladzijde 13.  
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1. De betekenis van het concept ‘zelfmanagementondersteuning’ 
 
Getracht is om eerst een beeld te schetsen van wat de respondenten onder zelfmanagementonder-
steuning verstaan. 19 respondenten hebben een antwoord gegeven die relevant is voor de vraag, de 
andere drie antwoorden zijn niet meegenomen. In twee andere gevallen was een deel van het ant-
woord niet relevant, alleen dit deel is hierbij niet meegenomen. In bijna alle antwoorden die de res-
pondenten geven op de vraag over de betekenis van het concept zelfmanagementondersteuning 
wordt de patiënt naar voren gebracht, die volgens de respondenten dus een centrale rol speelt in de 
uitvoering hiervan. Alle drie de groepen brengen de ondersteunende rol van de zorgverleners naar 
voren, die ingevuld kan worden op verschillende manieren.  
 
Het doel van zelfmanagementondersteuning gaat in de richting van de patiënt iets te laten bereiken 
en een grotere rol te geven in het behandelproces. Hierbij is het behouden of teruggeven van de 
regie een noemenswaardig punt dat vaak naar voren komt in de antwoorden van de respondenten, 
zo blijkt uit dit citaat: 

“De eigen regie (zoveel mogelijk) bij de patiënt laten liggen/neerleggen” (FT). 
 

Relevante begrippen 
Begrippen die worden aangehaald door de respondenten met betrekking tot deze vraag richten zich 
op: zelfredzaamheid; regie; (zorg)behoefte; behandeling; dagelijks leven; participeren; ziekte; per-
soonsgebonden; samenwerking; oplossingsgericht.  
De onderstaande tabel schetst een beeld van de genoemde relevante termen.  

 
Opvallend is dat regie en (dagelijks) leven het meest genoemd worden door de respondenten, name-
lijk regie 7 keer en (dagelijks) leven 11 keer. Daarnaast komt regie/griep/controle het meest naar 
voren. Onderstaande antwoorden schetsen een beeld van de context van deze begrippen.  
 

“Hierbij aansluiten bij de kennis, mogelijkheden en wensen van de patiënt op basis van de 
mogelijkheden” (VP). 
 
“Begeleiden en adviseren (ondersteunen) bij het zelf reguleren van ziekte, inpassing van de 
ziekte in het dagelijks leven en hoe te participeren in het dagelijks maatschappelijke leven” 
(VP). 
 
“Het in professionele zin ondersteunen van zelfredzaamheid bij zorgafhankelijke cliënten” 
(VP). 

 
“Mensen in staat stellen zelf de regie in handen te hebben en tools om de regie te behou-
den” (ET). 
 

Code/begrip VP FT ET Totaal 

22 – Persoonsgebonden 1x   1 

23 – Samenwerking/samenspraak 1x   1 

26 – Oplossingsgericht   1x  1 

13 – Zorgbehoefte/ wensen van patiënten 1x 1x  2 

20 – Ziekte/ beperking  1x 1x 2 

19 – Participeren  2x 1x  3 

9 – Zelfredzaamheid/ zelfstandigheid 3x  1x 4 

10 – Regie/ grip/ controle 2x 1x 4x 7 

18 – (Dagelijks) leven 5x 2x 4x 11 

9 begrippen 15 7 10 32 
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“Het ondersteunen van cliënten bij het (her)vinden van hun mogelijkheden zodat zij (weer) in 
staat zijn de regie hebben over hun dagelijkse activiteiten/taken, routines en rollen en deze 
kunnen uitvoeren in de voor de cliënt eigen context” (ET). 

 

De rol van de zorgverlener 
De meeste respondenten (namelijk 18) betrekken binnen deze vraag de taken van de zorgverlener 
erbij, deze staan in de volgende tabel vermeld.  
 

Code/begrip VP FT ET Totaal 

107 – Informatie/ voorlichting geven   1x 1 

115 – Mogelijkheden aandragen   1x 1 

120 – Outilleren  1x   1 

104 – Adviseren  1x  1x 2 

105 – Coachen  1x 1x  2 

102 – Helpen  1x 2x  3 

103 – Begeleiden  2x 1x 1x 4 

126 – Handelingen m.b.t. vaardigheden van mensen*   2x 2x 4 

101 – Ondersteunen  3x  4x 7 

9 begrippen 9 6 10 25 
*Onder ‘vaardigheden van mensen’ zijn meerdere begrippen geschaard, onder andere: info laten zoeken, leren, mee laten denken, zelf 
laten doen, laten ervaren en afspraken laten maken. Het gaat hier om de rol van de zorgverlener bij het ‘actief maken’ van de patiënt.  

 
Ondersteunen komt hier naar voren als grootste taak van de zorgverlener. Onderstaande citaten 
schetsen de context van de genoemde taken van de zorgverlener. 
 

“De patiënt zodanig ondersteunen en outilleren dat hij/zij maximaal in staat is om de ziekte 
in zijn/haar leven in te passen” (VP).  

 
“Helpen bij keuzes die de persoon/patiënt moet maken over de behandeling, dagelijkse acti-
viteiten en zijn leven” (FT).  
 
“Patiënt begeleiden in het optimaal functioneren” (FT). 
 
“De patiënt om leren gaan met zijn beperking(en) vanuit een coachende rol, gericht op 
preventie en gedragsverandering” (FT).  
 
“Dat ik als therapeut mijn cliënt ondersteun en voorzie van informatie zodat zij zelf besluiten 
kunnen nemen omtrent hun behandeling” (ET).  
 

“Mensen leren en adviseren om hun eigen leven (weer) te gaan managen. Mensen weer de 
regie over hun eigen leven (terug)geven” (ET).  
 

Hierbij is het zichtbaar dat de rol van de zorgverlener zich verhoudt tot iets wat de cliënt moet gaan 
doen. Het helpt de cliënt bij bepaalde acties, bijvoorbeeld het functioneren en het hebben van regie. 
Dit schetst het belang van ondersteunen en de stimulerende/begeleidende rol van de zorgverlener.  
 

Handelingen van de patiënt 
Negen respondenten geven aan dat ook de patiënt zelf moet handelen. Onderstaande handelingen 
worden naar voren gebracht.  
 

Code/begrip VP FT ET Totaal 

204 – Managen    1x 1 

203 – Keuzes maken/ besluiten nemen  1x 1x 2 
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202 – Organiseren/uitvoeren    3x 3 

206 – Acceptatie/ leren leven 2x 1x  3 

4 begrippen 2 2 5 9 

 
“De patiënt zodanig ondersteunen en outilleren dat hij/zij maximaal in staat is om de ziekte 
in zijn/haar leven in te passen” (VP).  
 
“Ondersteunen van een cliënt(systeem) in het uitvoeren van de regie over het eigen leven als 
er sprake is van beperkingen t.g.v. ziekte, handicap of ouderdom” (ET).  
 

Resultaten van het proces 
Binnen de groep van de fysiotherapeuten worden enkele resultaten aangekaart, zoals het optimaal 
functioneren van de patiënt. Het proces lijkt zich op de toekomst te richten. Zo noemt een van deze 
respondenten het vinden van oplossingen die de patiënt kan continueren in de toekomst om met de 
klachten om te gaan. Een ander geeft aan dat het proces zich richt op preventie en gedragsverande-
ring. Tot slot kan dit leiden tot optimalisatie van het resultaat van het behandelproces.  
 

Conclusie 
In dit deel is gekeken naar de elementen die terugkomen vanuit de vraag ‘wat verstaat u onder zelf-
managementondersteuning’. Gebleken is dat dit erg uiteen loopt en een aantal respondenten inha-
ken op zelfmanagement in plaats van zelfmanagementondersteuning. Hieruit kan geconcludeerd 
worden dat het onderscheid tussen deze begrippen nog niet helemaal duidelijk is of de begrippen 
nog door elkaar worden gebruikt. 

Geconcludeerd kan worden dat de patiënt een centrale en grotere rol heeft in het behandel-
proces en dat de zorgverlener de patiënt hierin moet begeleiden. Belangrijk wordt geacht dat de 
patiënt meer regie in handen krijgt met behulp van ondersteuning en middelen vanuit de zorgverle-
ner. De aanpak in het behandelproces moet aansluiten bij de patiënt. Uiteindelijk moet dit ertoe 
leiden dat de patiënt leert omgaan met zijn of haar ziekte, klachten en beperkingen en deze kan in-
passen in het dagelijks leven en dagelijkse activiteiten. De rol van de zorgverlener is om dit voor el-
kaar te krijgen en te ondersteunen en stimuleren. Omdat de meeste respondenten de taken van de 
zorgverlener erbij halen kan hieruit geconcludeerd worden dat er waarde wordt gehecht aan de on-
dersteunende rol van de zorgverlener en dat de zorgverlener een grote rol speelt bij het stimuleren 
van zelfmanagement bij de patiënt. De hierbij aansluitende begrippen zijn vermeld in de eerder uit-
gewerkte tabel. 
 Hoewel er geen grote verschillen tussen de beroepsgroepen zichtbaar zijn lijkt het er wel op 
dat fysiotherapeuten het meer hebben over de resultaten, het proces en hun rol als zorgverlener 
hierbij. Ook staat de patiënt bij hun centraal. Ergotherapeuten lijken zich meer te focussen op de 
regie van de patiënt. Tot slot lijkt het erop dat bij verpleegkundigen het inpassen van een ziekte in 
het dagelijks leven en grip en regie over het leven meer naar voren komt.  
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2. De betekenis van zelfmanagementondersteuning in de uitwer-
king in de praktijk 
 
In deze vraag wordt de nadruk gelegd op de toepassing van zelfmanagementondersteuning.  
Twee respondenten hebben geen antwoord op deze vraag gegeven. 15 van de respondenten hebben 
de patiënt als actor genoemd. Dit geeft aan dat de patiënt een centrale rol speelt. Zes respondenten 
hebben de zorgverleners als actor aangehaald. De mantelzorger is door twee verpleegkundigen ge-
noemd en tot slot heeft één fysiotherapeut de relatie tussen zorgverlener en patiënt aangekaart.  
 

Relevante begrippen 
Begrippen die worden aangehaald door de respondenten met betrekking tot deze vraag richten zich 
op: zelfmanagement, zelfredzaamheid, regie, zorgvraag, (zorg)behoefte, behandeling, dagelijks le-
ven, ziekte/beperking, persoonsgebonden, samenwerking, grenzen, oplossingsgericht en patiënt spe-
cifiek.  
 

Code/begrip VP FT ET Totaal 

7 – Zelfmanagement   1x  1 

9 – Zelfredzaamheid  1x   1 

11 – Eigenwaarde  1x   1 

22 – Persoonsgebonden    1x 1 

25 – Grenzen  1x   1 

26 – Oplossingsgericht   1x 1 

27 – Patiënt specifiek   1x  1 

10 – Regie/ grip 1x 1x  2 

12 – Zorgvraag/ hulpvraag 1x 1x  2 

13 – (Zorg)behoefte/ wensen/ patiënt bepaalt wat no-
dig is 

1x  2x 3 

20 – Ziekte/ beperking 3x   3 

23 – Samenwerking/ samenspraak  2x 1x 3 

15 – Behandeling/ behandelproces 2x  2x 4 

18 – (Dagelijks) leven/ dagelijkse activiteiten 3x  2x 5 

14 begrippen 14 6 9 29 

 
In de antwoorden richten een aantal respondenten, namelijk vijf, zich op het (dagelijks) leven of da-
gelijkse activiteiten van de cliënt. Het gaat hier onder andere om het terug kunnen gaan naar de ei-
gen woonomgeving en het begeleiden bij de uitvoering van dagelijkse activiteiten. De beroepsgroep 
verpleegkunde brengt hier de meeste begrippen naar voren.  

 
“Wat kan ik doen om ervoor te zorgen dat de patiënt die bij mij is opgenomen weer terug 
kan naar zijn/haar eigen woonomgeving, zonder daarbij de zelfstandigheid van de patiënt 
weg te nemen, dus zoveel mogelijk ondersteunend in plaats van overnemend. Zo nodig man-
telzorgers inschakelen, thuiszorg inschakelen, hulpmiddelen regelen, medicatierol regelen, 
zoveel mogelijk op zo een manier dat de patiënt in zijn eigen waarde gelaten wordt” (VP). 
 
“Concreet: als zorgverlener zelf trek ik mij meer naar de achtergrond. Ik stimuleer de pati-
ent meer de eigen regie op te pakken” (FT).  
 
“Het is een voorwaarde voor het mogelijk maken van zelfmanagement van de patiënt. Bete-
re balans in samenwerking tussen patiënt en zorgverleners. De patiënt is in staat om zelf de 
touwtjes in handen te houden, waarbij de hulpvraag telkens centraal zal staan. De zorg 
wordt patiënt specifiek en efficiënt” (FT). 
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“Als professional in de zorg en als ergotherapeut in het bijzonder is het belangrijk stil te staan 
bij de beleving van de cliënt ik moet me verdiepen in de rollen routines en taken die een cli-
ent heft en die ieder cliënt bijzonder maakt. Het is hierbij belangrijk te weten wat belangrijk 
is voor een cliënt zodat ik mijn ondersteuning hieraan kan aanpassen. Als ergotherapeut on-
dersteun ik de cliënt in het maken van keuzes om uitvoer van dagelijkse activiteiten anders 
uit te kunnen voeren. Hierbij is het belangrijk gebruik te maken van de vaardigheden die de 
cliënt bezit” (ET).  
 
“Cliënt actieve rol laten nemen in zijn behandeling” (ET). 
 
“Begeleiden van (oudere) cliënten om voor de cliënt belangrijke dagelijkse activiteiten uit te 
kunnen voeren. Dit is in een vorm van coaching” (ET).  
 
“Samenwerken met de mensen in plaats van boven hen staan als professional. Door ge-
sprekken duidelijk krijgen wat ze zelf willen en samen naar oplossingen zoeken om dat te 
kunnen blijven doen” (ET). 

 

Taken zorgverlener 
Twintig respondenten gaan in op de taken van de zorgverlener. Dit zijn taken die als zorgverlener in 
de praktijk worden toegepast.  
 

Code/begrip VP FT ET Totaal 

102 – Helpen  1x   1 

108 – Vragen stellen/ uitvragen/ doorvragen 1x   1 

110 – Behandelen  1x   1 

112 – Toetsen  1x   1 

113 – Keuzes maken  1x   1 

116 – Onderzoeken    1x 1 

117 – Aanmoedigen/ motiveren   1x 1 

101 – Ondersteunen  1x  1x 2 

105 – Coachen   1x 1x 2 

106 – Sturen/ sturing geven 1x 1x  2 

109 – Overnemen  2x   2 

122 – Gesprekken voeren  1x  1x 2 

126 – Handelingen m.b.t. vaardigheden van mensen   2x 2 

103 – Begeleiden  2x  1x 3 

104 – Adviseren  1x 2x  3 

111 – Stimuleren   2x 1x 3 

107 – Informatie/voorlichting geven 2x 1x 1x 4 

115 – Mogelijkheden aandragen/ alternatieven aandra-
gen 

1x 2x 1x 4 

18 begrippen 16 9 11 36 

 
Er worden veel verschillende begrippen aangehaald als taak van de zorgverlener. Binnen deze taken 
wordt informatie/voorlichting geven en mogelijkheden/alternatieven aandragen het belangrijkst 
geacht, hoewel niet met grote aantallen genoemd. Ook begeleiden, adviseren en stimuleren zijn als 
begrippen enkele keren naar voren gekomen. Ook hier dragen de respondenten werkzaam in de 
verpleegkunde de meeste voorbeelden aan.  
  

“Een patiënt op de poli/in de kliniek/aan de telefoon helpen / begeleiden bij het zoveel 
mogelijk de regie over zijn/haar leven in eigen hand te houden bij ziekte” (VP). 
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“De patiënt het zelf laten doen en o.b.v. monitoring en observatie adviseren, sturen of over-
nemen” (VP). 
 
“Patiënten vragen naar bewegingsprogramma, oedeempreventie, relatie problemen, emoti-
onele verwerking, gewichtsbeheersing. Vragen of patiënt zijn consult voorbereid door de 
vragen op te schrijven voor volgend consult, na mondelinge en schriftelijke uitleg van de 
ziekte en behandeling” (VP).  
 
“Ingaan op specifieke zorgvragen van de patiënt. Toetsen van overgedragen kennis” (VP).  
 
“Bijvoorbeeld het laten bijhouden van een dagboek door de patiënt en hieruit vervolgens 
sturen en coachen” (FT). 
 
“Informeren, adviseren, aanbieden alternatieve strategieën voor activiteiten die ‘normaal’ 
niet meer lukken” (FT). 
 
“Mensen stimuleren om zelf hun probleem aan te pakken voor langere tijd en hier niet of 
minder afhankelijk te zijn van een zorgverlener” (FT). 
 

“De betrokken persoon wijzen om de mogelijkheden te ontdekken” (FT).  
 

“Mensen keuzes laten maken, mensen stimuleren, motiveren en in staat stellen om zelf die 
keuzes te maken. Je leert ze dus vaardigheden i.p.v. oplossingen” (ET).  
 
“Door gesprekken duidelijk krijgen wat ze zelf willen en samen naar oplossingen zoeken om 
dat te kunnen blijven doen” (ET).  
 

Handeling patiënt 
Het handelen van patiënten zelf is ook naar voren gebracht door het grootste deel van de respon-
denten.  

 
Binnen het thema ‘handeling patiënt’ is een iets groter aantal respondenten het erover eens dat de 
patiënt zelf moet organiseren en uitvoeren. Dit blijkt onder andere uit onderstaande uitspraken.  
 

“De patiënt zoveel mogelijk in the lead stellen m.b.t. de behandeling, begeleiding en om-
gang met zijn/haar ziekte” (VP).  
 
“De cliënt moet zelf stappen ondernemen om de besluiten in actie te gaan omzetten” (ET). 
 
“De cliënt moet zelf een besluit nemen en deze respecteer ik dan ook” (ET). 
 

Code/begrip VP FT ET Totaal 

208 – Actieve rol    1x 1 

210 – Hulpmiddelen 1x   1 

203 – Keuzes maken/ besluiten nemen   2x 2 

205 – Leiding nemen/ touwtjes in handen nemen, lei-
dende rol 

1x 1x  2 

206 – Acceptatie/ leren leven 2x   2 

210 – Vaardigheden    2x 2 

202 – Organiseren/ uitvoeren  1x 1x 4x 6 

7 begrippen 5 2 9 16 
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Resultaten van het proces 
Enkele respondenten brengen in hun antwoord resultaten naar voren.  
Zo kan ‘minder afhankelijk zijn’ gezien worden als resultaat, dit blijkt uit de volgende twee citaten:  
 

“Mensen stimuleren om zelf hun probleem aan te pakken voor langere tijd en hier niet of 
minder afhankelijk te zijn van een zorgverlener” (FT). 
 
“Dat ik als ergotherapeut in mijn behandeling of consult onderzoek waarin de cliënt zelf de 
zaken kan regelen, organiseren of zelf kan blijven handelen zonder hulp of met gedeeltelijke 
hulp” (ET).  

 
Ook wordt gericht op ‘probleem aanpakken voor lange termijn’ en ‘de zorg wordt patiënt specifiek 
en efficiënt’. Deze begrippen hebben betrekking op de langere termijn en waar er naar toe gewerkt 
wordt.  
 

Conclusie 
Geconcludeerd kan worden dat bij zelfmanagementondersteuning in de uitvoering in de praktijk de 
cliënt een grotere rol krijgt en als het ware aan het werk wordt gezet. Er wordt door de responden-
ten van een actieve patiënt uitgegaan. Dit bevestigt de antwoorden die bij de eerste vraag zijn gege-
ven waarin de patiënt centraal wordt gezet. Ook sluit dit aan bij één van de respondenten die hierbij 
aangeeft dat de zorgverlener zich terughoudend kan opstellen, om op die manier de patiënt actief te 
laten worden. Dit blijkt uit het volgende citaat: “Als zorgverlener zelf trek ik mij meer naar de achter-
grond. Ik stimuleer de patiënt meer de eigen regie op te pakken”(FT). De rol die de zorgverlener 
dient aan te nemen, zo blijkt uit de data, is een stimulerende rol, maar die zich ook verdiept in de 
cliënt. Daarnaast wordt het belang van samenwerking naar voren gebracht, een goede balans tussen 
de zorgverlener en cliënt, wat de samenwerking bevordert.  
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3. De betekenis van zelfmanagementondersteuning voor de effecti-
viteit van de behandeling 
 
Het toepassen van zelfmanagementondersteuning kan van toegevoegde waarde zijn voor de effecti-
viteit van de behandeling. Wat dit betekent voor de effectiviteit is aan de respondenten gevraagd. 
Vier respondenten hebben geen antwoord op de vraag gegeven en hun antwoord wordt dan ook niet 
meegenomen in de analyse. 
 

Relevante begrippen 
Relevante begrippen die door de respondenten worden aangehaald zijn onder andere: regie, zorg-
plan, behandeling, nazorg, leven, samenwerking en patiënt specifiek. 
 

Code/begrip VP FT ET Totaal 

14 – Zorgplan   1x 1 

16 – Nazorg  1x   1 

18 – (Dagelijks) leven/ activiteiten   1x 1 

23 – Samenspraak/ samenwerking  1x  1 

27 – Patiënt specifiek   1x  1 

10 – Regie/ grip/ controle  1x 1x 2 

15 – Behandeling/ behandelproces/ traject 3x 1x  4 

7 begrippen 4 4 3 11 

 
“Indien patiënte inziet dat hij/zij veel kan betekenen in het traject van de behandeling en 
de nazorg, zal dit de uitkomsten van de behandeling en nazorg optimaal verbeteren” (VP). 
 
“Dit zorgt voor optimalisatie van het resultaat van het behandeling. De patiënt kan 24/7 de 
eigen regie inzetten” (FT).  
 

Taken zorgverlener 
Twee verpleegkundigen geven het aandragen van mogelijkheden aan als taak van de zorgverlener. 
Zo blijkt uit het volgende citaat: 

“Het bewust maken van mogelijkheden van cliënten en het zelf laten uitvoeren daarvan, 
waarbij eerst weerstand overbrugt moet worden” (VP).  

 
Handeling patiënt 
Bij meerdere respondenten komen handelingen van de patiënt naar voren, genoemde begrippen 
zijn: organiseren/uitvoeren, keuzes maken, acceptatie, motivatie, actieve rol, verantwoordelijk(heid).  
 

Code/begrip VP FT ET Totaal 

203 – Keuzes maken/ besluiten nemen 1x   1 

206 – Acceptatie/ leren leven/ omgaan met klachten/ 
anticiperen 

2x   2 

208 – Actieve rol/ actief betrokken/ meedenken 1x  1x 2 

209 – Verantwoordelijk(heid)  1x 1x 2 

202 – Organiseren/ uitvoeren/ handelen  1x  2x 3 

207 – Motivatie/ open staan   4x 4 

6 begrippen 5 1 8 14 

 
“Dit kan de behandeling positief beïnvloeden. Doordat iemand goed op de hoogte is weten 
zij te anticiperen op bijwerkingen, complicaties etc.” (VP). 
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“De betrokken persoon wordt deelgenoot van het behandelproces en daar waar mogelijk 
neemt hij daarvoor zelf de verantwoordelijkheid” (FT).  
 
“Motivatie is belangrijk, wanneer een cliënt niet gemotiveerd is en geen ‘nut’ er in ziet 
werkt het niet” (ET). 
 
“Cliënt is meer betrokken als de cliënt actief betrokken is” (ET). 

 

Resultaten van het proces 
Merendeel van de respondenten neemt resultaten mee in hun antwoord, waaronder: gedragsveran-
dering, therapietrouw, verbetering, lange termijn, lagere kosten zorg, effectiviteit, efficiënt, optimali-
satie.  
 

Code/begrip VP FT ET Totaal 

304 – Therapietrouw 1x   1 

311 – Lagere kosten zorg/ kostenbesparing  1x  1 

303 – Gedragsverandering/ gedrag/ rolverandering 1x  1x 2 

309 – Verbetering/ bevordering/ positief beïnvloeden 1x  1x 2 

310 – Lange termijn/ langdurig effect/ toekomst  1x 1x 2 

314 – Optimalisatie/ optimaal  1x 1x  2 

312 – Effectiviteit/ effect/ effectief 1x  4x 5 

7 begrippen 5 3 7 15 

 

“Door zoveel mogelijk op de patiënt en zijn/haar mogelijkheden gericht te zijn, zal ook de ef-
fectiviteit van de behandeling sneller voor de patiënt zelf zichtbaar/voelbaar zijn, waardoor 
het herstel in een opgaande lijn zal zijn. Wat weer ten goede komt aan alle partijen” (VP). 
 
“Heel belangrijk want daarmee kan iemand langer vooruit i.p.v. dat hij een ‘kunstje’ leert” 
(ET). 
 
“De effectiviteit zal groter zijn, omdat de cliënt leert eerder zelf te handelen. Hij/zij zal 
meer denken over wat zelf nog kan, i.p.v. wat er niet meer kan” (ET). 
 
“Daar waar cliënt zelf veranderingen inzet in zijn dagelijks handelen vanuit motivatie van 
binnen uit is er m.i. meer effectiviteit” (ET).  

 

Conclusie  
Met betrekking tot de effectiviteit van de behandeling vanuit zelfmanagementondersteuning kan 
geconcludeerd worden dat motivatie van de patiënt, het effect op langere termijn en het grotere 
effect in het algemeen het meest aangehaald worden.  
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4. Situaties waarin zelfmanagementondersteuning zinvol wordt ge-
acht 
 
De situaties waarin zelfmanagementondersteuning al dan niet zinvol wordt geacht kunnen verschil-
len, de respondenten hebben antwoord gegeven op de vraag in welke situaties zelfmanagementon-
dersteuning volgens hen juist wel zinvol wordt geacht.  
 
Eén van de respondenten heeft geen antwoord op deze vraag gegeven. De antwoorden op deze 
vraag richten zich voornamelijk op de doelgroepen en situaties waarbij zelfmanagementondersteu-
ning relevant is. Deze begrippen zijn dan ook in onderstaande tabellen verwerkt om een overzicht te 
geven van de voor de respondenten relevante termen. Ter verduidelijking moet worden gezegd dat 
dit de doelgroepen zijn die in deze vraag naar voren zijn gekomen. In deel 7 wordt specifiek ingegaan 
op de doelgroepen waarbij zelfmanagementondersteuning van belang wordt geacht.  
 

Doelgroepen 
Code/begrip VP FT ET Totaal 

501 – Jong gehandicapten   1x 1 

503 – (Jong) volwassenen   1x 1 

504 – Kwetsbare ouderen  1x  1 

507 – Alle patiënten   1x 1 

509 – Zorgafhankelijke cliënten 1x   1 

510 - Cliënten die beschikken over middelen-kennis om 
zelf de regie te voeren 

  1x 1 

515 – Aandoeningen   1x  1 

505 – Chronische beperking/ chronische aandoening   2x 2 

502 – Chronisch zieken/ chronische aandoening 2x 2x 1x 5 

9 begrippen 3 4 7 14 

 
Uit de tabel is te halen dat met betrekking tot relevante situaties de doelgroep chronisch zieken het 
meest wordt aangehaald door de respondenten. De andere groepen worden eenmalig genoemd.  
 

“Bij patiënten (jong) met een chronische ziekte. Dan houden ze de regie over hun eigen le-
ven” (VP). 
 
“Bij cliënten die al tijden zorgafhankelijk zijn, zullen zij hun eigen regie moeten heroverwe-
gen en moeten accepteren dat zorg eindig is door de manier van indiceren en vergoeden” 
(VP).  
 
“Bij chronische of langdurige aandoeningen en bij kwetsbare ouderen” (FT). 
 
“Mensen met een chronische beperking (niet per se chronische ziekte) in functies waarbij ac-
tiviteiten en participatie in het ‘gedrang’ komen” (FT).  
 
“Patiënten met hart en vaatziekten, COPD en/of diabetes” (FT).  
 
“Jong gehandicapten, chronisch zieken, aanwezigheid mantelzorgers” (ET). 
 
“Cliënten die ik heb als(jong)volwassenen, die zelf over middelen-kennis beschikken om zelf 
de regie te blijven voeren, of weer terug te nemen, bijvoorbeeld vaardig op computer en in-
ternet” (ET). 
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Dit laatste citaat valt onder aandoeningen in de tabel.  
 

Situaties 
In onderstaande tabel worden de specifiek genoemde situaties weergegeven waarin de responden-
ten zelfmanagementondersteuning van belang achten.  
 

Code/begrip VP FT ET Totaal 

601 – Ouderenzorg   1x  1 

602 – SES   1x  1 

605 – Activiteiten en participatie in het gedrang/ waar 
problemen zijn 

 1x  1 

608 – Lichamelijk weinig kunnen/ lichamelijke belem-
meringen 

  1x 1 

609 – Cognitief goed   1x 1 

611 – Acute aandoeningen/ acute ziekten/ acute pati-
enten 

1x   1 

614 – Conditieverbetering   1x  1 

615 – Omgaan met hulpinstanties  1x  1 

617 – Chronische patiënte problematiek/ chronische 
pijnproblematiek 

 1x  1 

603 – Instelling/houding cliënt; onvrede reguliere zorg; 
kritische patiënten  

2x   2 

613 – Belasting/ belastbaarheid   2x 2 

600 – Altijd zinvol/ in alle situaties 2x  2x 4 

12 begrippen 5 6 6 17 

 
Zichtbaar is dat vier respondenten van mening zijn dat zelfmanagementondersteuning altijd zinvol is 
of in alle situatie toegepast kan worden. De andere situaties worden een enkele keer genoemd. 
 

“Geen speciale situaties, eigenlijk moet je er te allen tijde van de zorgverlening van door-
drongen zijn, dat je op die manier zorg verleent. Wel wordt er momenteel veel de aandacht 
gelegd bij de kwetsbare ouderen, op het moment dat je minder vanuit de zelfmanagement 
gedachte denkt/werkt, creëer je geen vooruitgang op de langere termijn bij de oudere, maar 
eerder achteruitgang” (VP). 
 
“Kortdurende acute ziekten (spuiten bij trombosebeen, tijdelijk sprayen etc.)” (VP). 
 
“Ouderenzorg waarbij functies wegvallen en waarbij activiteiten en participatie in het ‘ge-
drang’ komen” (FT).  
 
“Chronische patiëntproblematiek, met complexe hulpvraag op multiprofessioneel gebied. 
Het samenstellen van een netwerk van zorgprofessionals is hierbij van belang (wie doet wat 
en wanneer)” (FT).  
 
“Eigenlijk overal in, maar specifiek bij behandelaspecten waar ook een gedragsverandering 
nodig is, bijv. belasting/belastbaarheid” (ET). 
 
“In alle situaties, maar voornamelijk bij mensen die, door omstandigheden weinig lichamelijk 
kunnen, maar cognitief nog wel goed zijn” (ET).  
 
“Bij belasting-belastbaarheidsadviezen. Een cliënt heeft teveel op zijn bord en wij geven ad-
viezen, maar de cliënt moet het uitvoeren” (ET). 
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Relevante begrippen 
Naast deze termen gericht op de doelgroepen en situaties zijn er ook andere begrippen naar voren 
gekomen.  
Zo worden ook de volgende begrippen aangehaald: zelfredzaamheid, regie, hulpvraag, (dage-
lijks)leven, participeren, voorziening en samenwerking. Deze begrippen zijn allemaal eenmaal aange-
haald, met uitzondering van zelfredzaamheid die twee keer is genoemd.  
  
Daarnaast halen drie respondenten de taken van de zorgverlener aan. Zo wordt adviseren een keer 
genoemd (ET) en behandelen (ET). Een van de fysiotherapeuten blijft algemeen en houdt het bij 
“aanleren van vaardigheden” als taak van de zorgverlener.  
 
Drie respondenten gaan in op de handeling van de patiënt. Een ergotherapeut geeft aan dat de cliënt 
een uitvoerende taak heeft. Een verpleegkundige haalt leren leven aan met omgang met de ziekte. 
Een andere verpleegkundige brengt naar voren dat de cliënt vaardigheden moet worden aangeleerd.  
 
Tot slot wordt er drie keer het resultaat gedragsverandering aangehaald, door twee verpleegkundi-
gen en één ergotherapeut.  
 

Conclusie 
Veel respondenten hebben zich in deze vraag gericht op de doelgroepen waarvoor zelfmanagement-
ondersteuning relevant is om toe te passen. Feitelijk gezien is dit geen antwoord op de vraag, mede 
omdat hier naar situaties is gevraagd. Aangezien dit toch informatie geeft over de visie van de res-
pondenten, is dit hier wel meegenomen. Binnen de doelgroep richt men zich voornamelijk op chro-
nisch zieken.  
De situaties zelf zijn verspreid en hier komen dan ook geen noemenswaardige resultaten uit.  
 
In het volgende deel zal in de conclusie de vergelijking worden gemaakt met situaties waarin zelfma-
nagementondersteuning niet zinvol wordt geacht door de respondenten.  
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5. Situaties waarin zelfmanagementondersteuning niet zinvol wordt 
geacht 
 
Naast de vraag in welke situaties zelfmanagementondersteuning zinvol wordt geacht, is het ook van 
belang te achterhalen in welke situaties dit niet zinvol wordt geacht. Ook hier hebben de responden-
ten hun mening op gegeven.  
 
Twee respondenten hebben de vraag niet ingevuld. Drie respondenten antwoorden met ‘nee’, hoe-
wel er twee hier nog een toelichting op geven. Dit betekent dat deze drie respondenten vinden dat 
het altijd zinvol is. Tot slot hebben drie respondenten een antwoord gegeven dat niet relevant is voor 
de vraag, deze antwoorden zijn niet meegenomen.  
Ook hier wordt in het antwoord vaak ingegaan op doelgroepen waarbij de respondenten van mening 
zijn dat het toepassen van zelfmanagementondersteuning niet relevant is.  
Daarom is ook hier een aparte tabel van gemaakt.  
 

Doelgroepen 
Code/begrip VP FT ET Totaal 

502 – Chronisch zieken  1x   1 

509 – Zorgafhankelijke cliënten 1x   1 

510 – Patiënten die nog zelf de regie kunnen voeren 1x   1 

511 – Niet chronisch zieken/beperkten  1x  1 

512 – Anderstaligen   1x  1 

513 - IQ  1x  1 

504 – Kwetsbare ouderen/ oudere mensen/ oudere 
patiënt  

1x  1x 2 

515 – Aandoeningen   2x 1x 3 

8 begrippen 4 5 2 11 

 
“Soms bij meerdere chronische ziekten tegelijk (men moet dan wel heel veel reguleren)” 
(VP). 
 
“Bij de oudere patiënt, die onzeker hier van kan worden (dit wel bekeken naar de patiënt 
niet naar de leeftijd)” (VP). 
 
“Cliënten die geen eigen mantelzorgnetwerk hebben en volledig afhankelijk zijn, zowel men-
taal als fysiek” (VP). 
 
“Patiënten waar al heel snel duidelijk is dat ze dat (nog) heel goed zelf kunnen, wordt dan pa-
ternalistisch en contraproductief” (VP). 
  
“Bij anderstaligen, bij beperkt IQ, bij verstandelijke handicaps en bij dementerenden. Verder 
bij gebrek aan motivatie” (FT). 
 
“Bij mensen met dementie is zelfmanagement niet meer te verwachten of niet meer moge-
lijk, als er sprake is van een mantelzorger weer wel” (ET). 

 

Situaties 
In onderstaande tabel staan de situaties benoemd zoals in de data naar voren gekomen.  
 

Code/begrip VP FT ET Totaal 

424 – Gebrek kennis/ kennis te kort 1x   1 
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608 – Lichamelijk weinig kunnen 1x   1 

610 – Te hoge leeftijd 1x   1 

612 – Eenvoudige stoornis  1x  1 

602 – SES  1x   1 

619 – (Maatschappelijke) ondersteuning 1x   1 

621 – Risico  1x   1 

622 – Ziekenhuisopname  1x   1 

607 – Cognitief niet in staat/ cognitieve problemen/ 
psychisch onvermogen/ geestelijke belemmeringen 

2x 1x  3 

606 – Gebrek motivatie/ indien patiënt niet wil, niet 
voor open staat, er niet aan toe is 

2x 2x  4 

10 begrippen 11 4 0 15 

 
Opvallend is dat uit de beroepsgroep ergotherapie geen van de respondenten een situatie aangeeft. 
Ook bij doelgroep hebben zij het minst gereageerd.  
 

“Wanneer het niet mogelijk is door bv lage SES of omstandigheden” (VP). 
  

“Zoals ik het begrip nu geïnterpreteerd heb kan ik me voorstellen dat het op een moment 
dat de ontvanger totaal niet meewerkt, en niet open staat voor ondersteuning het niet zinvol 
is. Dan wordt er een hoop tijd en energie in gestoken, maar heeft het geen meerwaarde voor 
ieder van de partijen” (VP).  
 
“Als er haast is bij het halen van de streefwaarden / patiënt een extra hoog risico loopt” (VP). 
 
“Bij ernstige ziekte gedurende opname in ziekenhuis. Soms is leeftijd te hoog iemand die bijv. 
al uitgebreide thuiszorg krijgt, ondersteuning in het huishouden etc. dient in mijn optiek niet 
‘lastig te worden gevallen’ met het zelf reguleren van haar COPD deze personen hebben 
goede verzorging/verpleging en begeleiding nodig waarbij de inzet is iemand te ondersteu-
nen zonder als doel te hebben dat de patiënt het helemaal zelfstandig kan gaan doen. Let 
wel: dit dient een afweging te zijn per persoon!” (VP). 
 
“Indien de patiënt het zelf niet wil. Gedwongen zelfmanagement is gedoemd te mislukken” 
(FT). 
 
“Indien de patiënt hier cognitief niet toe in staat is” (FT). 
 
“Indien een eenvoudige stoornis redelijk eenvoudig te verhelpen is, in dat geval is een stoor-
nis gerichte interventie nuttiger” (FT). 
 

Conclusie 
Ook binnen deze vraag wordt ingegaan op doelgroepen en situaties waarbij zelfmanagementonder-
steuning van belang kan zijn. Bij de doelgroepen die worden aangehaald zijn geen noemenswaardige 
punten te zien. Bij de aangegeven situaties lijkt gebrek aan motivatie of het niet open staan voor 
ZMO een reden te zijn om ZMO niet relevant te vinden.  
De antwoorden van situaties die wel zinvol worden geacht zijn naast de antwoorden van situaties die 
niet zinvol worden geacht gelegd. Opvallend is dat in zeven gevallen de begrippen tegenstrijdig zijn, 
deze worden namelijk in beide situaties genoemd. Het gaat hierbij om de volgende begrippen: 
kwetsbare ouderen, zorgafhankelijke cliënten, cliënten die beschikken over middelen-kennis om zelf 
de regie te boeren, aandoeningen, lichamelijk weinig kunnen/lichamelijke belemmeringen, SES. Hier-
uit valt niet te concluderen dat zelfmanagementondersteuning in bepaalde situaties wel of niet zin-
vol is. Dat kan pas achterhaald worden als in wordt gegaan op de casuïstiek.  
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6. De momenten in de behandeling waarop zelfmanagement-
ondersteuning nodig is 

 
Door middel van deze vraag is inzicht verkregen op welke momenten binnen de behandeling zelfma-
nagementondersteuning nodig is. Drie respondenten hebben een antwoord gegeven dat geen be-
trekking heeft op deze momenten, de antwoorden van deze respondenten zijn dan ook niet meege-
nomen.  
 

Code/begrip VP FT ET Totaal 

701 – Behandelfase  1x   1 

705 – Ontslagfase 1x   1 

706 – Achteruitgang cliënt/ als cliënt het overzicht niet 
meer heeft 

  1x 1 

707 – Afhankelijk van de cliënt    1x 1 

702 – Begin tot eind/ heel de behandeling door/ op 
ieder moment/ gedurende proces/ gedurende de be-
handeling/ alle fase/ continu 

3x 4x 2x 9 

704 – Aanvang proces/ opstellen zorgplan, behandel-
plan/ start van de behandeling/ beginnende bij de inta-
ke/ wanneer de doelen worden gesteld/ eerste contact/ 
vanaf dag 1; diagnostische fase; bij het in kaart brengen 
van de problematiek 

2x 3x 4x 9 

6 begrippen 7 7 8 22 

 
De meest voorkomende momenten die aangegeven worden zijn ‘van begin tot eind van de behande-
ling’ of ‘bij het begin van het proces’. Beiden wordt dit negen keer aangegeven. In vier van deze ge-
vallen noemen de respondenten beide codes, waarbij ze de start van de behandeling het belangrijk-
ste moment vinden.  
 

“In mijn ogen is deze ondersteuning van begin opname tot ontslag nodig. Je moet weten 
wanneer net iets meer ondersteuning te bieden en wanneer een stapje terug te doen. Op het 
moment dat de zorgvrager ziek binnenkomt neem je veel over, maar op het moment dat de 
acute fase voorbij is, dien je je meer een meer terug te trekken, en juist alleen te coa-
chen/stimuleren, en dit op geleidelijke manier afbouwen tot ontslag” (VP). 
 
“Bij aanvang van het proces en afhankelijk van de patiënt gedurende het proces” (FT). 
 
“Eigenlijk heel de behandeling door. nadrukkelijker bij het opstellen van het zorgplan aan 
het begin ook bij exacerbaties of afspraken bij andere zorgverleners” (FT).  

 
“Op ieder moment, maar tijdens de intake komt dit naar mijn idee als eerst erg naar voren en 
dat blijft verweeft tijdens de verdere behandeling” (ET). 

 
Naast momenten geven enkele respondenten situaties aan waarin zij zelfmanagementondersteuning 
zouden gebruiken.  

“Wanneer de patiënt meer duidelijkheid en sturing nodig heeft om aan zijn beperking te 
werken” en “Wanneer de zorgverlener meer inzicht wil verkrijgen in bepaalde activiteiten 
en/of beperkingen van de patiënt” (FT).  
 
“Wanneer gezien wordt dat de persoon zich afhankelijk opstelt” (FT).  
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“Indien de patiënt zelf vast loopt bij activiteiten en participatie” en “Indien de patiënt een 
compensatie heeft gekozen zie op termijn op zichzelf weer klachten zal kunnen geven“ (FT). 



HOE KIJKEN ZORGPROFESSIONALS NAAR ZELFMANAGEMENTONDERSTEUNING | 33  
 

7. De patiënten bij wie zelfmanagementondersteuning nodig is 
 
Deze vraag heeft betrekking op de doelgroepen van zelfmanagementondersteuning. Van twee res-
pondenten kan het antwoord niet worden meegenomen omdat deze antwoorden meer gericht zijn 
op momenten en situaties dan op de doelgroep.  
 
In de tabel staan de doelgroepen weergegeven waarvoor zelfmanagementondersteuning volgens de 
respondenten relevant wordt geacht. 20 respondenten hebben hier een antwoord op gegeven waar-
uit 13 verschillende begrippen naar voren komen.  

 
Uit deze tabel valt op te maken dat chronisch zieken het meest is genoemd door de respondenten, 
namelijk acht keer. Daarnaast zijn er zeven respondenten van mening dat zelfmanagementonder-
steuning van belang is voor alle patiënten (één respondent geeft beiden aan). Ook het hebben van 
aandoeningen kan reden zijn voor de toepassing van zelfmanagementondersteuning. Het begrip 
aandoeningen wordt meestal als toevoeging gebruikt op een ander antwoord en gaat in vier van de 
zes gevallen in combinatie met een ander begrip. 
 
Een beeld kan worden geschetst aan de hand van de volgende citaten: 
 

“In het bijzonder bij chronische patiënten, maar ook denkbaar in de behandeling en nazorg 
van meer acute patiënten” (VP).  

 
“Bij al onze patiënten die binnen komen, bij de een minder als bij de ander. (…) Je past je on-
dersteuning dus aan de patiënt” (VP).  
 
“Bij patiënten die erom vragen of waar blijkt dat er problemen zijn, patiënten vastlopen, pei-
len hulp aanbieden” (VP). 
 
“Bij complexere patiënten die veel moeite hebben om zelf de regie in handen te nemen” 
(FT).  

 
“Eigenlijk bij bijna alle aandoeningen, mits er geen problemen in (ziekte)inzicht zijn, maar 
o.a. bij overbelastingsklachten, reuma” (ET). 
 

Code/begrip VP FT ET Totaal 

501 – Jong gehandicapten   1x 1 

504 – Kwetsbare ouderen  1x  1 

506 – Vragende patiënten 1x   1 

508 – Ouderen en jongeren met beperkingen   1x 1 

509 – Complexere patiënten  1x  1 

510 – Patiënten die prima in staat zijn zelf hun regie te 
voeren 

  1x 1 

602 – Sociaal Economische Status   1x  1 

605 – Patiënten waar problemen zijn 1x   1 

505 – Chronische beperking, chronische aandoening, 
langdurige aandoening 

 2x  2 

611 – Acute patiënten/zaken 3x   3 

515 – Aandoeningen 1x 2x 3x 6 

507 – Alle patiënten  2x 1x 4x 7 

502 – Chronisch zieken 4x 2x 2x 8 

13 begrippen 12 10 12 34 
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“Bij iedereen, om ze weer meer grip op de situatie te geven, zoals bij mensen die gehospitali-
seerd zijn, mensen met chronische ziekten, cognitief letsel, psycho-geriatrische klachten” 
(ET). 

 
“Bij patiënten waar blijkt dat zij prima in staat zouden zijn om zelf hun regie te voeren, soms 
met wat hulp. Ik denk dat patiënten met veel somatische ziekten hiervoor in aanmerking 
zouden komen” (ET). 
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8. Informatie over zelfmanagementondersteuning die de zorgverle-
ner nodig heeft voor de uitvoering 
 
Deze vraag met betrekking tot de informatie die nodig is kan zich bijvoorbeeld richten op informatie 
in het algemeen maar ook van de cliënt, collega of zorgverzekeraar. Alle respondenten hebben ant-
woord op de vraag gegeven. Hoewel niet alle delen van deze antwoorden relevant zijn en dus niet 
alles is meegenomen in de analyse.  
 
In de volgende tabel staat weergegeven welke informatie de respondenten vinden dat de zorgverle-
ner nodig heeft bij de uitvoering van zelfmanagementondersteuning. Dit gaat van competenties tot 
aan kennis, informatie en middelen.  
 

Code/begrip VP FT ET Totaal 

400 – Competenties   1x 1 

401 – Sociale kaart   1x 1 

403 – Motiverende gesprekstechnieken/ motivational 
interviewing 

  1x 1 

407 – Gespreksvaardigheden   1x 1 

413 – Verwachting    1x 1 

422 – Kennis over kunnen dragen/ het overbrengen van 
kennis 

  1x 1 

423 – Kennis structureel gebruiken   1x 1 

429 – Informatie over ZM   1x 1 

430 – Informatie voor patiënten 1x   1 

411 – Mogelijkheden/ mogelijkheden ZM samen op te 
starten/ mogelijkheden binnen werkzaamheden 

2x   2 

427 – Informatie huisarts  2x  2 

412 – Beeld/ inzicht 1x  2x 3 

428 – Informatie over aandoeningen; inhoudelijke ken-
nis beperking/aandoening; kennis ziektebeelden 

2x 1x 1x 4 

426 – Informatie van patiënt/ patiëntinformatie/ infor-
matie over omgang 

2x 5x 2x 9 

420 – Kennis  4x 4x 4x 12 

425 – Informatie  4x 6x 4x 14 

16 begrippen 16 18 21 55 

 
De meeste respondenten gaan in op kennis en informatie. Waarvan negen ook op specifieke infor-
matiegebieden. Het concept ‘kennis’ is breed opgezet en er worden dan ook meerdere begrippen 
onder geschaard, namelijk: kennis omgeving patiënt; kennis netwerk; kennis over ZM(O); kennis 
zorgketen; kennis competenties andere hulpverleners; kennis leerstijlen; kennis middelen; kennis 
materialen/hulpmiddelen/aanpassingen; kennis van mogelijkheden. Naast deze specifieke termen 
wordt kennis soms ook als algemeen antwoord aangehaald. 
 

“Je hebt vooral kennis van mogelijkheden nodig, een deel leer je tijdens je opleiding tot ver-
pleegkundige, maar een deel leer je pas tijdens het werk, denk daarbij aan mogelijkheden 
voor thuiszorg, verpleeg & verzorgingshuizen. Wie moet je waarvoor bellen/in consult vra-
gen, die leer je eigenlijk vooral door te doen” (VP).  
 
“Mogelijkheden binnen de werkzaamheden op de afdeling” (VP).  
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“Kennis van professionele zorgverleners op dit gebied in je eigen instelling, wijze waarop pro-
fessionele hulp kan worden ingeroepen in de woonomgeving van de patiënt, zorgen voor 
consistente en duidelijke informatie” (VP).  
 
“Informatie van de patiënt over de problemen” (VP). 
 
“Waar zitten instanties en andere behandelaars, hoe zij deze te bereiken” (FT). 
 
“Kennis van de omgeving van de patiënt: leef situatie, wonen, werken, hobby’s, 
sport/bewegen, maar ook mantelzorgers en andere betrokken zorgverleners/ instanties” 
(FT). 
 
“Met name informatie van de patiënt over zijn of haar omgangswijze met de ziekte en/of 
beperking” (FT). 
 
“Patiëntinformatie rondom zorgplan meetinstrument om mate van zelfstanding uitvoeren 
van zelfmanagement bij patiënt in te schatten” (FT). 
 
“Hoe de patiënt tot op heden met zijn klachten is omgegaan. Evt. aanvullende info van de 
huisarts. heeft hij/zij al eerder hier therapie voor gehad” (FT). 
 
“Wat zijn de wensen van patiënten? Welke collega`s werken gericht op zelfmanagement. Be-
staan er vanuit huisartsen initiatieven ter ondersteuning. Hoe willen de zorgverzekeraars dat 
het proces vorm wordt gegeven?” (FT).  
 
“Goed beeld van de mogelijkheden en beperkingen van de cliënt, beeld van de context en 
het netwerk, beeld van taken routines en rollen zodat bij oplossen van problemen aanspraak 
gedaan kan worden op de vaardigheden die ‘in tact’ zijn” (ET). 
 
“Wat kan ik van iemand verwachten en hoe breng ik de informatie bij de verschillende men-
sen het beste over” (ET).  
 
“Ik denk dat we als zorgverlener al veel informatie hebben over zelfmanagement, maar dat 
het belangrijk is dit structureel te gebruiken en niet in de valkuil te vallen om de cliënt te blij-
ven ‘helpen’. Niet alles willen oplossen” (ET).  
 

“Informatie hoe een cliënt hiermee omgaat. Wat zijn de mogelijkheden van ondersteuning 
van derden. Wat kunnen mantelzorgers rondom de cliënt betekenen/stimuleren” (ET).  
 

Naast de specifieke concepten die naar voren zijn gekomen met betrekking tot de informatie die 
nodig is bij de uitvoering van zelfmanagementondersteuning, zijn er een aantal toelichtingen die 
relevant zijn om te benoemen.  
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9. Competenties die nodig zijn voor de zorgverlener  
 
Aan de hand van deze vraag is getracht de competenties die de zorgverlener nodig heeft in kaart te 
brengen. Eén van de respondenten heeft deze vraag niet ingevuld.  
 
Enkele malen komen in de antwoorden van de respondenten ook taken voor de hulpverlener naar 
voren. Dit kan gekoppeld worden aan de competenties waar in deze vraag naar gevraagd wordt. De 
resultaten hiervan staan beschreven in onderstaande tabel.  
 
Code/begrip VP FT ET Totaal 

101 – Ondersteunen   1x 1 

107 – Informatie geven   1x 1 

111 – Stimuleren   1x 1 

117 – Motiveren   1x 1 

126 – Handelingen m.b.t. vaardigheden van mensen 
(leren) 

  1x 1 

128 – Keuzes laten maken/beslissingen laten nemen    1x 1 

409 – Verslaglegging  1x  1 

412 – Inzicht 1x   1 

414 – Proactieve rol zorgverlener   1x 1 

415 – Analyseren   1x 1 

416 – Vermogen van zelfontplooiing 1x   1 

417 – Doorzettingsvermogen 1x   1 

419 – Analytisch denkvermogen 1x   1 

431 – Beleid 1x   1 

406 – Assertiviteit  1x  1 

105 – Coachen 1x 1x  2 

418 – Geduld 2x   2 

401 – Sociale kaart 2x   2 

402 – Terughoudende rol/ kunnen loslaten  2x  2 

410 – Vertrouwen in eigen kunnen/ zelfverzekerdheid 2x   2 

422 – Kennis kunnen overdragen 1x 1x  2 

404 – Luisteren  1x 2x 3 

108 – Doorvragen/vragen stellen 1x 2x  3 

408 – Communicatieve vaardigheden 1x 2x  3 

428 – Informatie over aandoeningen/ inhoudelijke ken-
nis over de beperking, aandoening/ kennis ziektebeel-
den 

3x   3 

407 – Gespreksvaardigheden 3x  1x 4 

405 – Empathie/inleven 4x 1x 1x 6 

403 – Motiverende gesprekstechnieken/ motivational 
interviewing 

2x 3x 2x 7 

420 – Kennis  5x 2x 2x 9 

29 begrippen 32 17 16 65 

 
Er zijn 29 verschillende competenties genoemd. Opvallend is dat de respondenten vanuit de ver-
pleegkundegroep beduidend meer competenties aangeven dan de andere twee groepen. Te zien is 
dat hoewel dit eigenlijk geen competentie is, kennis het meest is genoemd. Kennis over kunnen dra-
gen en kennis over ziektebeelden is apart hiervan genoemd. Onder het algemene begrip kennis valt 
kennis van de sociale kaart; kennis van het netwerk; kennis en kunde; kennis behandeling en profes-
sionele hulpverleners; kennis zelfmanagementondersteuning; kennis van de zorgketen en kennis van 
de mogelijkheden van zelfmanagement. Tot slot valt op dat motivational interviewing en empa-
thie/inleven belangrijke competenties van de zorgverlener lijken te zijn.  
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Enkele citaten van de respondenten:  
 

“Doorzettingsvermogen, inleven, mondigheid( dus verbaal goed kunnen verwoorden) Kennis 
van de sociale kaart, kennis van het netwerk” (VP).  

 
“Goede gespreksvaardigheden, kennis van ziektebeeld, behandeling, bijwerkingen en ge-
volgen op lange termijn voor de patiënt en diens naasten. Motiverende gespreksvoering” 
(VP). 
 
“Ik denk dat de belangrijkste competentie vooral geduld is. Dit aangevuld met inlevingsver-
mogen, en compassie” (VP). 
 
“Kunnen doorvragen, Kunnen loslaten. Kennis hebben over ZM ondersteuning. Kennis over 
kunnen dragen. Coachen. Samenwerken/verbinden” (FT). 
 
“Empathie, invoelen of de cliënt behoefte hieraan heeft, of dat het niet nodig is” (ET). 
 
“Client zelf keuzes laten maken en beslissingen laten nemen, meer proactieve rol aannemen 
als hulpverlener” (ET).  

 
Naast deze begrippen die gericht zijn op de competenties van de zorgverlener, zijn er ook andere 
begrippen naar voren gekomen. Zo is ook hier samenwerking een twee keer genoemd. Daarnaast is 
het begrip teamwerker naar voren gekomen. Hieruit blijkt dat er respondenten zijn die vinden dat de 
zorgverlener dit niet alleen moet aanpakken, maar collega’s ook een rol spelen. 
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10. Middelen die de zorgverlener nodig heeft voor de uitvoering van 
zelfmanagementondersteuning 
 
Met deze vraag is inzicht verkregen in de middelen die de zorgverleners nodig vinden voor de uitvoe-
ring van zelfmanagementondersteuning. Van de respondenten heeft één persoon de vraag niet inge-
vuld, daarnaast geeft één respondent aan geen middelen nodig te hebben.  
 
In onderstaande tabel worden de genoemde middelen in kaart gebracht en is te zien hoe vaak het 
betreffende middel en door welke beroepsgroep genoemd is.  
 
Code/begrip VP FT ET Totaal 

14 – Zorgplan/behandelplan   1x 1 

211 – Hulpmiddelen/tools 1x   1 

423 – Structuur/model   1x 1 

426 – Patiëntinformatie  1x  1 

428 – Informatie over aandoening  1x  1 

433 – Foldermateriaal 1x   1 

439 – Een PC  1x  1 

441 – Fitnessapparatuur  1x  1 

446 – Skype   1x 1 

447 – Gezamenlijk dossier 1x   1 

450 – ICT ondersteuning 1x   1 

455 – Ruimte   1x 1 

463 – Curriculum  1x  1 

401 – Sociale kaart  1x  1 

409 – Zelfmanagement verslagleggingsprogramma   1x  1 

35 – Netwerk 1x 1x  2 

436 – Telefoon 1x 1x  2 

425 – Informatie (in combinatie met een specifiek be-
grip) 

 2x  2 

434 – Informatiemateriaal 2x   2 

438 – Dagboek, kladblokje/agenda  1x 1x 2 

440 – Een app.  1x 1x 2 

452 – Scholing, studieboeken/cursus, opleiding 1x  2x 3 

437 – Websites/e-mail/web tools 2x 1x  3 

420 – Kennis 1x 2x  3 

456 – Tijd 3x 2x 2x 7 

25 begrippen 15 18 10 43 

 
Uit de tabel is op te maken dat er 25 verschillende middelen genoemd zijn die de zorgverleners den-
ken nodig te hebben voor de uitvoering van zelfmanagementondersteuning. Met uitzondering van de 
twee eerder genoemde respondenten geven ze allemaal een antwoord op de vraag met middelen 
die zij vinden nodig te hebben. Vanuit de groep fysiotherapeuten worden de meeste middelen naar 
voren gebracht. Te zien is een verscheidenheid aan begrippen die een enkele maal genoemd worden. 
Opvallend is dat tijd een belangrijk begrip is, deze is door zeven respondenten aangehaald. Het be-
grip kennis kan in dit geval op verschillende manieren worden opgevat; eenmaal heeft het betrekking 
op het standaardbegrip kennis, tweemaal gaat het om de kennis van andere hulpinstanties, zo blijkt 
uit de volgende antwoorden: “een overzicht van alle mogelijke hulp instanties” en “overzicht van 
instanties en waar andere hulpverleners zitten”, beiden door fysiotherapeuten genoemd. Het begrip 
informatie wordt beide keren in combinatie met het specifieke begrip (in dit geval ‘informatie over 
aandoening’ en ‘patiëntinformatie’) genoemd.  
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Onderstaande citaten schetsen een beeld van wat de respondenten hebben aangekaart.  
 

“Informatiemateriaal welke is afgestemd op de patiënt dit kunnen zowel audiovisuele hulp-
middelen zijn alsmede mondelinge instructies” (VP).  
 
“De juiste hulpmiddelen voor voorlichting, en ondersteuning. En welke middelen dat zijn 
hangt van het type zorgvrager af, dit moet toegespitst worden op het soort vraag-
stelling/ondersteuning dat nodig is” (VP).  
 
“Varieert: informatie over de aandoening, een dagboek, een PC, een app., een sociale kaart 
van de omgeving, een overzicht van alle mogelijke hulp instanties, etc.” (FT).  

 
“Hangt van de interventie af die aansluit bij de cliënt. Dit kan van een moderne app. tot 
een kladblokje/agenda zijn ter ondersteuning van het zelfmanagement” (ET).  

 
Uit deze citaten kan geconcludeerd worden dat een aantal respondenten het belangrijk lijken te vin-
den om de behandeling aan te laten sluiten bij de patiënt.  
 
Twee respondenten vanuit de verpleegkundegroep geven aan dat “interactieve ondersteuning van 
achterban/leidinggevende” en “steun vanuit de werkplek” nodig is bij het uitvoeren van zelfmana-
gementondersteuning. Daarnaast lijkt “goede communicatie vaardigheden, goed kunnen omgaan 
met verschillende mensen met beperkingen” belangrijk te worden geacht door een ergotherapeut. 
Ook de mogelijkheden om samen zelfmanagement op te starten moeten er zijn, aldus een fysiothe-
rapeut.  
Het belang van overleg en samenwerking bij de uitvoer van zelfmanagementondersteuning blijkt uit 
de antwoorden van drie respondenten. Bij twee van deze respondenten komt het kunnen overleggen 
met collega’s en hulpverleners naar voren.  
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11. E-health technologie die de zorgverlener nodig heeft voor de 
uitvoering van zelfmanagementondersteuning 
 
Met deze vraag is inzicht verkregen in wat de respondenten weten van e-health technologie, of zij dit 
gebruiken en welke technologie zij van belang vinden bij het uitvoeren van zelfmanagementonder-
steuning. Drie respondenten hebben deze vraag niet ingevuld. Ook drie respondenten geven aan 
geen antwoord te weten. Twee respondenten zeggen geen e-health technologie nodig te hebben in 
de uitvoering van zelfmanagementondersteuning en drie respondenten geven aan (nog) geen ge-
bruik te maken van e-health technologie of hebben er geen ervaring mee. 
 

“Geen, dit is alle ondersteunend en niet bepalend voor de uitkomst. De zelfmanagement 
die ik ondersteun op dit moment kunnen ook goed zonder e-Health gebruikt worden” (VP). 

 
Tien respondenten geven aan welke e-health technologie zij nodig hebben. Zij noemen bij elkaar tien 
verschillende voorbeelden hiervan, welke zijn weergegeven in de onderstaande tabel.  
 
Code/begrip VP FT ET Totaal 

442 – E-consult  1x  1 

443 – Tele-medicine  1x  1 

444 – Domotica  1x  1 

445 – ZWIP-portaal  1x  1 

448 – E-learning programma’s 1x   1 

450 – ICT ondersteuning  1x   1 

446 – Skype   1x 2x 3 

439 – Ipad/computer(programma) 2x  1x 3 

437 – Beveiligd mailverkeer/internet/e-mail/web tools 2x 1x  3 

447 – Gezamenlijk dossier/patiëntendossier/ dossier-
voering/gekoppeld zorgdossier 

2x 2x  4 

10 begrippen 8 8 3 19 

 
Uit de tabel is op te maken dat er 10 verschillende e-health technologieën door de respondenten 
naar voren zijn gebracht. Er komen weinig opvallende resultaten naar voren. 
De meeste voorbeelden van technologieën worden aangehaald door verpleegkundigen en fysiothe-
rapeuten, wel in acht nemend dat één van de fysiotherapeuten hier voornamelijk een aandeel heeft 
gehad. Een van de respondenten die geen voorbeeld heeft gegeven geeft aan “dat ligt eraan wie je 
ondersteunt, waarin en waarvoor” (VP).  
 
Interessante citaten die naar voren zijn gekomen en een beeld schetsen van de genoemde middelen:  

“E-learning programma`s op dit vlak zou handig en leerzaam zijn. Bij anderstaligen is het ge-
bruik van een iPad handig om filmpjes over ziekte en behandeling op iPad te laten zien. Patiën-
te kan dit op schoot nemen en rustig bekijken, eventueel in een andere ruimte dan de spreekka-
mer” (VP). 
 
“Een goed werkend elektronisch patiëntendossier, eventueel verbindingen met hulpverleners 
buiten de instelling” (VP).  
 
“? Ik maak (nog) geen gebruik van e health technologie, zie wel kansen op gebied van ondersteu-
ning van chronische pijn cliënten in het vinden van balans belasting-belastbaarheid” (ET). 
 
“Beter gebruik social media, zoals Skype” (ET).  
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Conclusie 
Hieruit kan geconcludeerd worden dat het gebruik van e-health nog niet volledig is doorgedrongen 
tot de groep zorgverleners. Er zijn respondenten die deze technologie al toepassen maar ook wordt 
aangegeven het niet te gebruiken, het niet nodig hebben of het niet weten.  
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12. De voordelen van zelfmanagementondersteuning 
 
In dit hoofdstuk worden de voordelen van zelfmanagementondersteuning op basis van de antwoor-
den die de respondenten hebben gegeven in kaart gebracht. Een van de respondenten heeft deze 
vraag niet ingevuld. Daarnaast geeft een andere respondent aan dat er geen voordelen zijn van zelf-
managementondersteuning.  
 

Code/begrip VP FT ET Totaal 

303 – Gedrag/ gedragsverandering/ rolverandering/ 
leefstijl(verandering) 

  1x 1 

304 – Therapietrouw  1x   1 

309 – Verbetering/ bevordering 1x   1 

310 – Lange termijn 1x   1 

314 – Optimalisatie   1x  1 

316 – Vertrouwen/ betrouwbaar 1x   1 

317 – Inzet professionals 1x   1 

319 – Toename kennis en inzicht patiënten 1x   1 

320 – Minder snel opname  1x   1 

321 – Multidisciplinair 1x   1 

420 – Kennis  1x   1 

425 – Informatie  1x   1 

307 – Kwaliteit/ kwaliteit van leven/ kwaliteit van zorg  1x 1x 2 

312 – Effectiviteit/ effect/ effectief 1x 1x  2 

305 – Minder afhankelijk zijn/ niet meer leunen op 
therapeut/ patiënt komt niet steeds terug/ zonder hulp 
of gedeeltelijke hulp 

 2x 1x 3 

311 – Lagere kosten zorg/ kostenbesparing/ goedkoper  2x 1x 3 

315 – Tijdbesparing/ tijdwinst 2x  1x 3 

318 – Voldoening/ werk interessanter/ leuk beroep  2x 2x 4 

301 – Resultaat  4x 4x 5x 13 

19 begrippen 17 13 12 42 

 
In de tabel is te zien dat de meeste respondenten de voordelen zien in resultaten die te bereiken zijn. 
Daarnaast geven een aantal respondenten aan dat dit hen ook voldoening kan geven in het werk wat 
ze doen. Verder is de verscheidenheid van de voordelen erg verspreid. De meeste voordelen hebben 
betrekking op de kant van de patiënt, maar ook voor de zorgverleners zelf komen enkele voordelen 
naar voren.  
 

“Meedenken en meewerken van de patiënt zelf bevorderd het algehele genezingsproces en 
de verwerking ervan” (VP). 
 
“De patiënt kan de informatie als betrouwbaar ervaren doordat deze wordt afgegeven door 
een professional”; “Een vertrouwensband kan makkelijker ontstaan gezien het professionele 
karakter van de hulpverlener”; “De patiënt kan met vragen terecht bij vertrouwde mensen 
met kennis van zaken” (VP).  
 
“Patiënt komt niet voor elk wissewasje terug” (FT). 
 
“Kunnen beëindigen van leunen op de therapeut” (FT). 
 
“Samenwerking tussen meerdere professionals binnen de zorg levert mogelijkheden tot be-
tere kwaliteit van zorg bij beantwoording van de hulpvraag van de patiënt” (FT). 
 



HOE KIJKEN ZORGPROFESSIONALS NAAR ZELFMANAGEMENTONDERSTEUNING | 44  
 

“Kostenbesparing in de zorg doordat patiënt specifiek keuzes maakt in goed overleg met 
zorgprofessionals” (FT). 
 
“Voldoening in mijn werk door oplossingsgericht een patiënt te helpen!” (FT).  
 
“Cliënt is zelf verantwoordelijk voor eigen handelen. Tijdbesparing wanneer cliënt zelf acties 
onderneemt in het zorgproces” (ET). 
 
“Tevreden cliënten die leren weer zelfstandiger te zijn, en voor mij een erg leuk beroep waar 
ik mensen goed kan helpen” (ET). 
 

Naast de hierboven genoemde begrippen die zich voornamelijk richten op resultaten zijn er ook an-
dere voordelen genoemd.  
Zo richten de respondenten zich ook op de patiënt, die 12 keer is aangehaald. Zij hebben het over 
een gemotiveerde patiënt (vier keer aangehaald) die een actieve rol (vier keer aangehaald) aan-
neemt. De patiënt is betrokken, werkt en denkt mee. Een voordeel is dat de patiënt meer regie/grip 
over zijn leven krijgt, dit is vier keer aangehaald. Daarnaast is de patiënt zelf verantwoordelijk (drie 
keer genoemd), hij moet acties ondernemen, keuzes maken en is leider van het proces. Dit betekent 
een tevreden en zelfstandige cliënt met behoud van eigenwaarde. Onderstaande citaten zijn twee 
voorbeelden van de rol van de patiënt.  
 

“Je laat een zorgvrager veel meer in zijn eigenwaarde, en laat de zorgvrager zijn eigen leider 
van het proces zijn” (VP). 
 
“Dat mensen meer grip op hun leven en hun beperking hebben en daardoor gemotiveerder 
zijn om verder te gaan. Ze voelen zich minder beperkt en ook verantwoordelijk voor hun ei-
gen veranderingsproces” (ET). 
  

De relatie tussen de zorgverlener en de patiënt is binnen deze vraag twee keer aangehaald. Ook de 
rol van de zorgverlener blijkt van belang en kan leiden tot voordelen van zelfmanagementondersteu-
ning. De taken die hier naar voren zijn gekomen gaan om ondersteuning: “De patiënt krijgt met raad 
en daad ondersteuning” (VP); het oplossingsgericht helpen van de patiënt en het toetsen van de 
kennis.  
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13. Belemmeringen van zelfmanagementondersteuning 
 
Naast de mogelijke voordelen is aan de respondenten gevraagd wat de mogelijke belemmeringen 
kunnen zijn van zelfmanagementondersteuning. Eén van de respondenten geeft aan geen belemme-
ringen te weten van zelfmanagementondersteuning. Een ander heeft de vraag helemaal niet inge-
vuld. Tot slot geven twee respondenten aan geen belemmeringen te zien van zelfmanagementon-
dersteuning.  
 

Code/begrip VP FT ET Totaal 

127 – Spreekuren  1x   1 

302 – Doel patiënt   1x  1 

324 – Hogere kosten  1x  1 

413 – Verwachting    1x 1 

420 – Kennis  1x   1 

424 – Gebrek kennis/ kennis te kort   1x 1 

602 – SES/ maatschappelijke positie/ financiële positie 1x   1 

604 – Instelling, houding zorgverlener/ personele bezet-
ting 

1x   1 
 

608 – Lichamelijk weinig kunnen/ lichamelijke belem-
meringen 

1x   1 

620 – Geen follow up eerste lijn 1x   1 

607 – Cognitief niet in staat/ cognitieve problemen/ 
psychisch onvermogen/ geestelijke belemmeringen 

1x  1x 2 

317 – Inzet professionals  2x 1x  3 

603 – Instelling, houding cliënt/ onvrede reguliere zorg/ 
kritische patiënten  

 1x 2x 3 

606 – Gebrek motivatie/ indien patiënt niet wil, niet 
voor open staat, er niet aan toe is 

1x 2x 1x 4 

456 – Tijd  2x 3x 1x 6 

15 begrippen 12 9 7 28 

 
Uit de tabel is te halen dat de meeste respondenten van mening zijn dat tijd een belemmering kan 
zijn voor de uitvoering van zelfmanagementondersteuning. Daarnaast wordt gebrek aan motivatie 
van de patiënt een aantal keer aangehaald. Te concluderen is dat de belemmeringen kunnen liggen 
aan de organisatorische kant, maar ook aan de kant van de zorgverlener of patiënt. Alle drie de pun-
ten zijn essentieel voor de uitvoering van zelfmanagementondersteuning.  
 

“Veel van de oudere generatie zorgverleners denkt nog op de ‘oude’ manier: ben je ziek, dan 
moet je je overgeven en vooral alles voor je / aan je laten doen. Terwijl dit juist de verkeerde 
instelling is. Dit maakt het geven van ondersteuning met regelmaat een extra uitdaging” (VP). 
 
“Niet alle hulpverleners staan er achter en zijn actief en betrokken” (VP). 
 
“IQ, maatschappelijke positie, financiële positie, mate van beperkingen, stoornissen en han-
dicaps, culturele aspecten, mate van co-morbiditeit en poly-farmacologie, thuissituatie” (VP). 
 
“Belemmeringen van de patiënt zowel geestelijk als lichamelijk” (VP). 
 
“Het is een heel bewust proces en je bent hier niet altijd even bewust mee bezig aangezien 
soms andere doelen meer op de voorgrond staan” (FT). 
 
“Het kan langer duren voordat de betrokken persoon begrijpt wat er wordt verwacht. Dat 
kan extra ziektekosten met zich meebrengen” (FT).  
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“Te weinig beschikbare tijd om een patiënt echt goed te kunnen begeleiden” (FT). 
 
“Patiënten willen hier zelf niet altijd aan. Fysiotherapie is voor hen vaak goedkoper en ‘mak-
kelijker’ dan zelf gaan sporten/bewegen (of andere dingen oppakken)” (FT). 
 
“Tijd en verwachtingen. Mensen willen soms snel een oplossing van therapeut” (ET). 
 
“Cliënten die nog ingesteld staan op de zorgstaat. Zij willen dat hun alles aan komt waaien” 
(ET). 
 
“Niet iedereen wil dit. De maatschappij wil dit” (ET). 

 
Volgens een verpleegkundige kan de flexibiliteit ten aanzien van de spreekuren een belemmering 
vormen voor zelfmanagementondersteuning. Ook als de “cliënt stappen niet of vertraagd uitvoert, 
wordt voortgang van proces belemmerd”, geeft een ergotherapeut aan. Daarnaast wordt door twee 
ergotherapeuten aangehaald dat het voor patiënten soms moeilijk is om beslissingen te nemen, dit 
blijkt uit de volgende twee citaten: 
 

“Sommige mensen vinden het nu eenmaal moeilijk om beslissingen te nemen of hebben 
geen ziekte inzicht” (ET). 
 
“De (wat oudere) cliënten die dit niet kunnen overzien en geen besluit kunnen nemen omdat 
ze daar psychisch niet toe in staat zijn” (ET). 

 
Ook het niet kunnen leggen van contact of niet bekend zijn met alle betrokkenen in de zorgketen kan 
een belemmering vormen, volgens een fysiotherapeut.  
 
De samenwerking tussen zorgverleners kan volgens een verpleegkundige ook een belemmering vor-
men in het proces. Maar ook blijkt uit volgend citaat dat beperkte inzet van betrokken personen mee 
kan spelen: “Bereikbaarheid en bereidwilligheid collega`s en zorgverzekeraars” (FT). 
 
Belemmeringen kunnen ook ontstaan bij bepaalde doelgroepen of kenmerken, zo blijkt uit onder-
staande antwoorden die de respondenten hebben gegeven. 
 

“Voornamelijk oudere mensen willen verzorgd worden en denken: de professional weet het, 
ik volg” (ET). 
 
“De (wat oudere) cliënten die dit niet kunnen overzien en geen besluit kunnen nemen omdat 
ze daar psychisch niet toe in staat zijn” (ET). 

 
Tot slot wordt door een fysiotherapeut de vraag gesteld waar de grens ligt in de tijd en geld die de 
zorgverlener er in steekt.  
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14. Het Chronic Care Model 
 
Aan de respondenten is gevraagd wat zij van het Chronic Care Model weten. Dit model lijkt nog niet 
erg bekend te zijn binnen de zorgverleners aangezien dertien respondenten aangeven het niet te 
weten of er geen kennis van te hebben. Negen respondenten hebben een antwoord op de vraag 
gegeven, waaronder drie verpleegkundigen, vier fysiotherapeuten en twee ergotherapeuten.  
 
Vanuit de negen antwoorden kunnen enkele begrippen die een paar keer zijn aangehaald worden 
beschreven. Belangrijk te vermelden is dat deze begrippen niet vaker dan twee keer naar voren zijn 
gekomen. 
Samenwerking/samenspel is twee keer aangehaald, zo is te zien in de volgende citaten. 
 

“Model om chronische zorg betaalbaar te houden middels optimaal samenspel tussen alle 
betrokkenen om een patiënt heen waarbij de patiënt in de lead is en de ziekte in het leven 
moet passen i.p.v. andersom” (VP). 
 
 “Samenwerking tussen patiënt en zorgverlener (geïnformeerde patiënt en pro actieve zorg-
verlener) evenals de gedeelde verantwoordelijkheid die de maatschappij en de zorgstelsel 
hebben” (FT). 

 
Daarnaast kan uit de antwoorden geconcludeerd worden dat de patiënt centraal staat en een lei-
dende maar ook actieve rol aanneemt. Dit komt in het hierboven genoemde citaat naar voren en 
blijkt ook uit onderstaande drie citaten.  
 

“Model van Wagner vanuit de gedachte de patiënt met een chronische aandoening zijn ge-
drag pas gaat veranderen als hij zelf een leidende rol krijgt. Daarvoor zijn wel 6 punten van 
belang: vergroten van zelfredzaamheid van de patiënt, beslissingsondersteuning, organisatie 
van de zorg efficiënter en gecoördineerder inrichten, ICT oplossingen, buiten de zorg kijken 
naar mogelijkheden voor de patiënt, continu verbeteren van de chronisch zorg op basis van 
best practices” (FT). 
 
“Persoon staat centraal. Hulpverleners dienen met hun competenties en kennis te worden 
ingezet. Een andere relatie tussen patiënt en hulpverlener staat centraal” (FT). 
 

 “Client neemt actieve rol aan en zorgverlener meer proactief” (ET). 
 
Ook de relatie tussen de zorgverlener en de patiënt komt naar voren. Dit is zichtbaar in bovenge-
noemd citaat en in het volgende citaat. Daarnaast heeft één respondent een definitie gegeven vanuit 
de literatuur.  
 

“Relatie zorgverlener en zorgontvanger staat centraal doormiddel van zelfmanagement vol-
gen van een patiënt gedurende langere tijd” (VP). 

 
In het vorige antwoord is te zien dat het volgen van de patiënt een element is van het Chronic Care 
Model. Ook een andere respondent haakt hierop aan:  
  

“Iemand op afstand volgen, voorkomen dat cliënt terugvalt. Info geven zodat cliënt goed op 
de hoogte is van signalen en deze herkent” (ET). 

 
Een van de respondenten richt zich meer op het resultaat waartoe het Chronic Care Model kan lei-
den:  
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“Het model geeft een overzicht van de ingrediënten voor optimale zelfmanagement in de 
praktijk. Bij de juiste samenstelling van ingrediënten wordt o.a. de effectiviteit op doelmatig-
heid van zorg, zorgkosten en patiëntervaringen geoptimaliseerd” (FT). 

 

Conclusie 
Hoewel er weinig overtuigend resultaat is, vallen de volgende begrippen op die belangrijk worden 
geacht bij het Chronic Care Model: de relatie tussen zorgverlener en patiënt; samenwerking; de pati-
ent die centraal staat en een leidende en actieve rol speelt; de proactieve zorgverlener en het (op 
afstand) volgen van de patiënt. 
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15. Wat de zorgverleners aan zelfmanagementondersteuning doen 
 
Met deze vraag wordt een beeld verkregen van de voorbeelden die de zorgverleners geven van zelf-
managementondersteuning die zij in de praktijk al toepassen.  
Eén van de respondenten heeft de vraag niet ingevuld. Daarnaast zeggen twee verpleegkundigen nog 
niet aan zelfmanagementondersteuning te doen.  
 
De meeste respondenten gaan in op de taken van de zorgverlener. Hierin komen de taken en hande-
lingen met betrekking tot zelfmanagementondersteuning naar voren die zij zelf in de praktijk als 
zorgverlener toepassen. Deze taken staan in onderstaande tabel vermeld.  
 
Code/begrip VP FT ET Totaal 

104 – Adviseren   1x  1 

117 – Aanmoedigen/ motiveren  1x  1 

118 – Uitleggen    1x 1 

121 – Evalueren/terugkoppelen   1x 1 

122 – Gesprekken voeren 1x   1 

459 – Stages of change   1x 1 

403 - Motivational interviewing 1x   1 

438 – Dagboek bijhouden  1x  1 

449 – Whatsapp   1x 1 

458 – Zorgplan Vitale vaten 1x   1 

437 – Internet/E-mail   2x 2 

103 – Begeleiden   1x 1x 2 

108 – Vragen stellen/ uitvragen/ doorvragen 1x 1x  2 

111 – Stimuleren/ stimulering 2x 1x  3 

101 – Ondersteunen  2x  1x 3 

115 – Mogelijkheden aandragen/ alternatieven aandra-
gen 

1x 1x 1x 3 

128 – Beslissing: keuzes laten maken/ beslissingen laten 
nemen/ keuzes geven 

1x 1x 1x 3 

461 – Trainingsprogramma’s/ looptraining/ beweegpro-
gramma 

  3x 3 

107 – Informatie/voorlichting geven 4x  2x 6 

126 – Handelingen m.b.t. vaardigheden van mensen 1x 1x 4x 6 

20 begrippen 15 9 19 43 

 
Vanuit de tabel is op te maken dat informatie/voorlichting geven en vaardigheden van mensen bei-
den zes keer worden aangehaald, merendeel door verpleegkundigen en ergotherapeuten. Ook hier 
worden de meeste begrippen een enkele keer genoemd en komen er geen uitschietende resultaten 
naar voren. Wel schetst dit een beeld van de manieren/technieken die de zorgverleners op dit mo-
ment gebruiken.  
 
Voorbeelden van zelfmanagementondersteuning die zorgverleners al toepassen in de praktijk wor-
den aan de hand van enkele citaten laten zien.  
 

“Ja, stimuleren tot meedenken in behandelplan, vragen opschrijven, patiënt goed informe-
ren zodat hij / zij mee kan beslissen in de beste behandeling voor hem/haar. Stimuleren 
tot bewegen, gezond leven, eten, gezonde psyche door te laten zien dat praten over de 
ziekte en gevolgen van belang zijn. Stimuleren in nadenken en juist handelen bij terugkeer 
naar werk, hervatten van taken binnen gezin en relatie” (VP).  
 
“Informatie verstrekken/ voeren van gesprekken” (VP).  
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“Instructie aan patiënten die een behandeling moeten ondergaan, wat kunnen ze zelf 
doen/regelen bij bijwerkingen, wanneer moeten ze contact opnemen, zorg dat dit 24/7 kan, 
geeft veel rust bij patiënten” (VP).  
 
“Keuzes geven in behandeling” (VP).  
 
“Bij iedere behandeling uitvragen wat iemand zelf gedaan heeft voor zijn klacht en waarom 
deze keuze gemaakt is” (FT).  
 
“Stimuleren therapietrouw en zelfmonitoring” (FT).  
 
“Bespreken wat de mogelijkheden voor therapie zijn. De patiënt hier actief in laten kiezen” 
(FT).  
 
“Adviseren bij coördineren zorg en communicatie met andere zorgverleners” (FT).  
 
“Verstrek cliënt zoveel mogelijk informatie over ziektebeeld en behandeling” (ET).  
 
“Cliënten begeleiden bij de regie over het leven in eigen handen houden” (ET).  
 
“Cliënt laten ervaren dat ondanks beperkingen er toch beroepshandelingen mogelijk zijn” 
(ET). 
 
“Cliënt wegwijs maken in het aanvragen van een WMO voorziening, zodat zij dit zelf kunnen” 
(ET).  

 
Binnen de antwoorden waarin bovenstaande begrippen zijn genoemd, zijn ook impliciet de verwach-
tingen en de rol van de patiënt naar voren gekomen. Deze zijn niet apart in de tabel genoemd. Hoe-
wel hierbij zelfmanagementondersteuning en zelfmanagement door elkaar worden gebruikt, om het 
proces in de behandeling compleet te maken, wordt dit hier toch aangehaald. De zorgverleners trek-
ken het breder dan alleen de ondersteuning die zij bieden. Zij betrekken het ook op de patiënt en zijn 
of haar actieve rol in het behandelproces.  
 
Begrippen die hierin, naast de specifieke zelfmanagementondersteuning, naar voren gekomen zijn, 
zijn onder andere gericht op het zorgproces en de behoefte van de persoon.  
Enkele citaten schetsen hier een beeld van: 
 

“Ik zorg ervoor dat de zorgvrager de juiste hulpverleners rondom zich krijgt om zo zelfstandig 
mogelijk te kunnen worden/zijn/blijven” (VP).  
 
“Ik laat de zorgvrager zoveel mogelijk in zijn/haar eigen waarde en ondersteun daarbij, met 
het herstel in gedachten houdend” (VP). 
 
“Nazorg bespreken en de voorkeuren daarbij” (VP).  

 
“In intake veel aandacht voor eigen regie, wat is belangrijk, (taken routines rollen) hoe is ver-
groten van zelfstandigheid zelfredzaamheid te vergroten, wat is daarvoor nodig, wat kan cli-
ent zelf, hoe kan ik daar als ergotherapeut ondersteunen” (ET).  

 
“Client heeft regie wanneer nieuwe afspraak nodig is” (ET). 
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“Client geeft aan wat hij wil en stelt daar prioriteiten in” (ET). 
 
“Laat de cliënt zoveel mogelijk zelf doen, bijvoorbeeld aanvragen etc.” (ET).  
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Conclusie vanuit de resultaten 
 
Met behulp van dit onderzoek is inzicht verkregen in de visie van zorgverleners op zelfmanagement-
ondersteuning. Hiermee is getracht om een antwoord op de volgende vragen te verkrijgen: 

1. Wat is het perspectief van zorgverleners op zelfmanagementondersteuning?  

2. Welke competenties hebben professionals nodig voor de uitvoering van zelfmanagementon-

dersteuning? 

Hoofdthema’s 
Om een algemeen beeld te schetsen van de door de respondenten relevant bevonden begrippen zijn 
de belangrijkste thema’s en meest aangehaalde begrippen in alle antwoorden naar voren gebracht. 
De thema’s die hierin naar voren zijn gekomen zijn:  

- de taken van de zorgverlener  
- de handelingen van de patiënt 
- resultaten 
- competenties en middelen 
- doelgroepen 
- situaties en momenten 

Dit zijn de hoofdthema’s en vormen dan ook de leidraad in het gehele stuk.  

Begrippen 
Bij de begrippen die vaker naar voren zijn gebracht is gekeken hoe vaak deze zijn genoemd door de 
respondenten en vanuit welke beroepsgroep. In deze algemene analyse zijn de volgende termen 
meegenomen: 

- Regie, grip, controle 
- Zelfredzaamheid, zelfstandigheid etc. 
- (Dagelijks)leven, dagelijkse activiteiten, eigen leven, dagelijks handelen 
- Participeren, functioneren, participatie 
- Persoonsgebonden, ondersteuning aanpassen, aansluiten bij, past bij de persoon 
- Samenspraak, samenwerking etc. 
- (Zorg)behoefte, wat ze zelf willen, wensen van patiënten, patiënt bepaalt wat nodig is, voor-

keuren 
- Relatie zorgverlener patiënt etc.  

 
Hieruit is naar voren gekomen dat de begrippen regie/grip/controle vaak worden genoemd. Dit komt 
ook overeen met een van de doelen van zelfmanagementondersteuning. Dit begrip is 19 keer naar 
voren gebracht. Door drie verpleegkundigen, waarvan één dit twee keer heeft aangehaald. Door één 
fysiotherapeut die dit vier maal heeft aangekaart en door vijf ergotherapeuten (vier halen dit twee 
keer aan en een drie keer). 
Ook zelfredzaamheid/zelfstandigheid is meerdere keren aangehaald, namelijk tien keer. Ook dit valt 
onder een van de doelen van zelfmanagementondersteuning. Vier verpleegkundigen hebben dit 
aangehaald, waarvan een van deze respondenten dit begrip in totaal vier keer heeft genoemd. Drie 
ergotherapeuten hebben dit begrip naar voren gebracht, waarvan een iemand twee maal.  
(Dagelijks) leven/dagelijkse activiteiten/eigen leven/dagelijks handelen worden ook door de respon-
denten relevant geacht. Hierbij wordt het inpassen van de klachten/ziekte in het dagelijks leven ge-
noemd. Het draait hier om het kunnen uitvoeren van de dagelijkse handelingen terwijl deze persoon 
te maken heeft met een beperking/ziekte. Dit is door 12 respondenten belangrijk bevonden. Hiervan 
zijn er vijf verpleegkundigen (waarvan er vier dit begrip twee keer hebben aangehaald), drie fysiothe-
rapeuten en vier ergotherapeuten (zij halen dit een, twee, drie en vier keer aan).  
Samenspraak/samenwerking komt ook vaker terug en is aangehaald door negen verschillende res-
pondenten. Dit heeft betrekking op de samenwerking met de patiënt en de samenwerking met colle-
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ga zorgverleners. Drie verpleegkundigen vinden dit relevant (waarvan één respondent dit zes keer 
heeft aangehaald en een ander twee keer), vier fysiotherapeuten (waarvan door één drie keer en 
door een ander vier keer) en door twee ergotherapeuten (waarvan door één vier keer).  
De relatie tussen de zorgverlener en de patiënt is ook apart aangehaald door zes respondenten. 
Hiervan zijn er twee verpleegkundigen (één van hen heeft dit twee keer aangehaald) die dit naar 
voren hebben gebracht, drie fysiotherapeuten en een ergotherapeut.  

Patiënt centraal 
Zoals eerder geconcludeerd, staat de patiënt centraal in het behandelproces. Daarbij wordt het door 
de respondenten belangrijk gevonden dat de patiënt bepaalt wat nodig is. Dit is af te leiden uit het 
feit dat de begrippen (zorg)behoefte/wat ze zelf willen/wensen van patiënten/patiënt bepaalt wat 
nodig is/voorkeuren door zeven respondenten is aangehaald, hiervan heeft één verpleegkundige dit 
twee keer aangehaald.  

In tegenstelling tot wat men zou verwachten bij zelfmanagement worden de begrippen par-
ticiperen/functioneren/participatie minder vaak genoemd. Participeren/functioneren/participatie is 
vier keer aangehaald, door twee verpleegkundigen, een fysiotherapeut en een ergotherapeut.  
Ook persoonsgebonden/ondersteuning aanpassen/aansluiten bij/past bij de persoon is minder vaak 
genoemd, namelijk vier keer (door twee verpleegkundigen en twee ergotherapeuten).  
 
De genoemde begrippen lijken de essentie te vormen binnen het concept zelfmanagementonder-
steuning: zelfredzaamheid, eigen regie vergroten, gericht op het dagelijks leven en activiteiten. Ook 
gaat het om samenwerking, waarbij de relatie tussen zorgverlener en patiënt relevant is, maar ook 
het onderlinge contact tussen collega’s. Daarnaast is het belangrijk er rekening mee te houden dat de 
patiënt bepaalt wat nodig is, zij bepalen hun eigen (zorg)behoefte. Daarbij is het de rol van de zorg-
verlener om dit voor elkaar te krijgen en te stimuleren.  

Verschillen tussen beroepsgroepen 
Hoewel er geen grote uitschieters van de door de respondenten genoemde begrippen zichtbaar zijn, 
en er ook geen grote verschillen tussen de beroepsgroepen opvallen, kunnen toch enkele conclusies 
uit de data gehaald worden. Zo is zichtbaar dat zorgverleners al bezig zijn met zelfmanagementon-
dersteuning; bewust, maar ook onbewust. Alleen is het nog niet altijd zo benoemd. Op dit moment 
komt ZMO steeds meer in de aandacht en wordt dan ook meer op papier gezet met betrekking tot 
beleid, management en organisatorisch vlak. Op deze manier komt het via een ‘formele’ weg bij de 
zorgverleners terecht en kunnen zij meer samenwerken doordat ze dezelfde manier van werken 
kunnen toepassen. Daarnaast kijkt de zorgverlener naar ZMO vanuit zijn of haar eigen ervaring; zij 
zijn niet opgeleid met de theoretische kennis over ZM en ZMO. Doordat dit nu meer naar voren komt 
kan deze kennis ook een bijdrage leveren aan toekomstige opleidingen tot zorgverlener.  
 Daarnaast is een verschuiving zichtbaar in de rol van de patiënt. Namelijk een verschuiving 
naar de actieve, zelfstandige en verantwoordelijke patiënt in plaats van de passieve patiënt. De zorg-
verlener verwacht een grotere bijdrage van de patiënt in het zorgproces en ondersteunt de patiënt 
hierin om dat voor elkaar te krijgen. De patiënt krijgt dus een grotere en centrale rol in het behan-
delproces en de zorgverlener begeleidt de patiënt hierbij. De patiënt kan met de ondersteuning en 
middelen vanuit de zorgverlener de regie in handen krijgen. De interactie tussen de zorgverlener en 
de patiënt is dan ook als belangrijk punt naar voren gekomen, beiden hebben een belangrijke rol in 
het proces. Hierbij kan ook aangehaald worden dat de zorgverlener niet alleen staat in het proces 
van ZMO. Het gaat om een gezamenlijke aanpak; met de patiënt, maar ook de samenwerking met 
collega’s is essentieel. Hier gaat het meer om de organisatorische aspecten van het proces. Belangrijk 
is dat de aanpak aansluit bij de (wensen van) de patiënt. Hierbij is het doel om de patiënt te leren 
omgaan met het inpassen van zijn of haar ziekte in het dagelijks leven. De motivatie van de patiënt is 
hierbij wel essentieel. Zo wordt dan ook duidelijk gemaakt dat het gebrek aan motivatie en het niet 
open staan voor ZMO redenen zijn om ZMO niet relevant te vinden en gebrek aan motivatie ook een 
belemmering hiervoor kan zijn.  
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 De meeste respondenten zijn van mening dat de momenten waarop ZMO het best toegepast 
kan worden ‘aan het begin van het proces’ is of ‘van begin tot eind van het proces’. De doelgroep 
waarbij ZMO het meest zinvol wordt bevonden is die van de chronisch zieken. Daarnaast geeft een 
groot aantal respondenten aan dat ZMO zinvol is voor alle patiënten. Er is een groot aantal verschil-
lende competenties genoemd waarvan de respondenten vinden dat deze belangrijk zijn voor ZMO. 
Hoewel dit eigenlijk geen competentie is, wordt kennis (met de verschillende aanvullingen hierop) 
het meest genoemd. Ook motivational interviewing en empathie/inleven lijken belangrijke compe-
tenties van de zorgverlener te zijn. Verder zijn er veel verschillende middelen genoemd die de zorg-
verleners nodig denken te hebben voor de uitvoering van ZMO, maar die slechts een enkele keer 
worden aangehaald. ‘Tijd’ lijkt een belangrijk begrip te zijn, dit kan namelijk ook een belemmering 
vormen voor de uitvoering van ZMO. De belemmeringen die genoemd zijn kunnen betrekking heb-
ben op de organisatorische kant, de kant van de zorgverlener, maar ook aan de kant van de patiënt.  
 Het gebruik van e-health is bij deze groep zorgverleners nog niet helemaal doorgedrongen. 
Naast het feit dat een aantal zorgverleners deze technologie al toepassen zijn er ook enkelen die 
aangeven dit niet te gebruiken, het niet nodig te hebben of het niet weten.  
De voordelen van ZMO uiten zich in de resultaten die te bereiken zijn. Daarnaast kan het voldoening 
geven in het werk van de zorgverleners. Ook kan ZMO leiden tot een gemotiveerde patiënt met een 
actieve rol, die betrokken is, meedenkt en meewerkt. Hierdoor krijgt de patiënt meer grip en regie 
over zijn eigen leven. 
 Hoewel ZMO voornamelijk gericht is op mensen met een chronische ziekte, kan het breed 
van toepassing zijn. Zo kan het door het hele zorgproces toegepast worden, maar ook bij verschillen-
de doelgroepen.  
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Discussie 

In dit hoofdstuk worden de beperkingen van het onderzoek, verwachtingen van de resultaten en 
suggesties voor vervolgonderzoek besproken.  
 

Inhoudelijk 
Onder de volgende sub kopjes wordt meer inhoudelijk ingegaan op de vergelijking van de resultaten 
met de literatuur.  

Genoemde begrippen 
Opvallend is dat er veel verschillende begrippen worden genoemd, maar in weinig gevallen worden 
er begrippen beduidend vaker dan een ander genoemd; er zijn weinig antwoorden door de meerder-
heid van de respondenten genoemd. Er zitten, naast de terugkomende elementen genoemd in de 
discussie, weinig ‘uitschieters’ bij. De verscheidenheid van antwoorden is groot; maar ook hier geldt 
dat hoewel er enkele overeenkomstige antwoorden zijn, deze er niet uitspringen. De antwoorden 
geven vooral een breed informatief beeld. Het gebrek aan deze ‘uitschieters’ betekent dat er geen 
duidelijke conclusies kunnen worden getrokken. Er wordt alleen een beeld geschetst van de begrip-
pen die de zorgverleners in hun antwoorden hebben benoemd. Dit leidt wel tot een uiteenzetting 
van de voor zorgverleners relevante termen en de terminologie die zij binnen dit thema gebruiken.  

Het begrip zelfmanagementondersteuning 
De respondenten lijken de nadruk te leggen op de ondersteuning van patiënten. Opvallend is dat de 
respondenten niet uit zichzelf de rol van het sociale netwerk benoemen, hoewel het belang van het 
sociale netwerk in de literatuur (V&VN, 2014) wel wordt aangehaald. De V&VN geeft aan dat het 
belangrijk is om ook de sociale omgeving te benaderen als gelijkwaardige partners.  
Dat bij de uitvoering van ZMO een gezamenlijke aanpak komt kijken wordt wel bevestigd door de 
respondenten; zij geven aan dat dit een gezamenlijke aanpak is samen met de cliënt en met colle-
ga’s. Ook hier halen zij het sociale netwerk niet uit zichzelf aan.  

Het ‘aangeleerde’ gedrag voortzetten in de toekomst is een onderdeel van zelfmanagement-
ondersteuning en ook dit wordt genoemd door de respondenten. Toch valt op dat hier niet de na-
druk op wordt gelegd en dat het vanuit de data niet als een van de belangrijkste kenmerken naar 
voren komt.  

Het Nivel (Ursum e.a., 2011) geeft aan dat het ontwikkelen van vertrouwen ook bij ZMO 
hoort. Dit komt bij de respondenten niet duidelijk naar voren, de nadruk ligt meer op het ‘zelf kun-
nen’ van de cliënten. Daarnaast wordt vertrouwen eerder aangehaald in relatie tot vertrouwen 
in/van de zorgverlener en de vertrouwensband tussen de cliënt en de zorgverlener. Binnen deze 
relatie wordt het achterhalen van informatie en het overdragen van kennis relevant gevonden, dit 
sluit aan bij de literatuur van V&VN (2014). De V&VN geeft ook aan dat ‘niet opleggen, maar uitnodi-
gen’ een belangrijk element is, dit wordt een enkele keer aangehaald door respondenten, maar te 
weinig om een conclusie te kunnen trekken.  

In één van de definities van ZMO worden educatie en het bevorderen van empowerment als 
doel genoemd. Dit is niet letterlijk in de antwoorden van de respondenten naar voren gekomen. Zij 
vinden het wel belangrijk om informatie te verschaffen aan hun patiënten zodat zij zelf aan de slag 
kunnen. Impliciet komt het dus wel naar voren, maar aangezien empowerment een veel genoemd 
concept is binnen ZMO valt het op dat het hier niet is aangehaald. Daarentegen zijn de begrippen 
regie en zelfstandigheid wel vaker naar voren gekomen, deze begrippen staan op één lijn met em-
powerment (bv. Asimakopoulou e.a., 2012). Een mogelijke verklaring is dat patient empowerment 
beperkt ingebed is in de dagelijkse praktijk en in de communicatie met de patiënt.  

Moeite met begrippen ZM en ZMO 
Gezien sommige antwoorden die zijn gegeven blijkt er onduidelijkheid te zijn omtrent de begrippen 
zelfmanagement en zelfmanagementondersteuning. Een aantal respondenten lijken in te gaan op 
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zelfmanagement in plaats van zelfmanagementondersteuning. De vraag is waar deze wrijving en 
overlap van deze begrippen vandaan komt:  

- Betekent dit dat er nog teveel op de patiënt wordt gericht en niet op de zorgverleners?  
- Nemen zij beide begrippen bij elkaar omdat het toch een proces is waarin allebei de ter-

men samengenomen worden?  
- Weten zij het verschil niet? 
- Is dit niet duidelijk in de vragenlijst naar voren gekomen?  

De verandering van de zorgverlener in lijn met het nieuwe concept van gezondheid 
Over het algemeen is te zien dat het uitgangspunt van het huidige gezondheidsbeleid bekend is bij de 
respondenten. Zij bevestigen de verwachting van een actieve patiënt (die centraal staat) in het zorg-
proces en dat er dan ook meer verantwoordelijkheid bij de patiënt komt te liggen. Dit betekent dat 
het erop lijkt dat zij de nieuwe definitie van gezondheid bevestigen, waarin meer wordt ingegaan op 
het vermogen van de mensen zelf om zich aan te passen, maar ook het hebben/krijgen van eigen 
regie komt terug in de antwoorden van de respondenten. Met betrekking tot het aanpassen kan 
gezegd worden dat dit gericht is op het inpassen van de ziekte/klachten in het dagelijks leven en het 
kunnen uitvoeren van de dagelijkse handelingen, dit komt overeen met de eerder genoemde litera-
tuur. De verandering van Zorg en Ziekte (ZZ) naar Gedrag en Gezondheid (GG) (RVZ, 2010), lijkt dan 
ook in het beeld van de respondenten te passen.  

Binnen de literatuur zijn enkele activiteiten met betrekking tot de rol van de zorgverlener bij 
het toepassen van zelfmanagementondersteuning aangehaald. Een groot deel van de competenties 
die hier zijn genoemd zijn ook terug te zien in de resultaten. Kernwoorden als ‘helpen’, ‘stimuleren’, 
‘informatie verschaffen’, ‘motiveren’, ‘ondersteunen’ en ‘coachen’ die in de literatuur naar voren 
komen, worden door de respondenten ondersteund. Daarbij richt de literatuur zich onder andere op 
keuzes maken, gezamenlijke besluitvorming, informatie over aandoening en gevolgen, gedragsver-
andering, op de patiënt afgestemde informatie, activiteiten, externe relevante partijen betrekken, 
zelfsturend vermogen en hulpmiddelen; termen die ook bij de respondenten terug komen.  

In de literatuur van het CBO (2014) komt naar voren dat er vijf stappen gevolgd kunnen wor-
den om zelfmanagement te ondersteunen. Het gaat hier om het 5A model bestaande uit de volgende 
begrippen: achterhalen, adviseren, afspreken, assisteren, arrangeren.  
“Dit 5A model is ontworpen om zorgverleners en zorgteams te helpen de zorg zodanig aan te passen 
dat zelfmanagementondersteuning integraal onderdeel is van de zorg voor chronisch zieken”(CBO, 
2014, p.3). De concepten vanuit dit model komen terug in de resultaten; in tegenstelling tot dit mo-
del dat zich richt op momenten waarin deze concepten plaatsvinden, worden deze momenten door 
de respondenten niet aangehaald. Deze concepten worden door de respondenten gebruikt als com-
petenties. Hieruit kan geconcludeerd worden dat er geen duidelijkheid is gekregen op welk moment 
welk van deze concepten ingezet moet worden.  

De rolverdeling in het zorgproces 
De respondenten komen overeen dat de patiënt en de zorgverlener allebei een andere rol aannemen 
bij het toepassen van zelfmanagement(ondersteuning). Van de zorgverleners wordt verwacht de 
patiënt hierbij te ondersteunen en dus niet meer zelf keuzes en beslissingen te maken voor de pati-
ent. Toch kan de zorgverlener geschikte opties voorleggen aan de patiënt, waardoor er gericht wordt 
ondersteund en de patiënt kan deze opties al dan niet volgen. Van de patiënt wordt een actieve en 
betrokken houding in het behandelproces verwacht, het gaat hier om gedragsverandering van de 
patiënt.  

Hoewel het opstellen van een zorgplan een enkele keer is aangehaald, wordt dit door de res-
pondenten niet zo belangrijk geacht als de literatuur doet blijken. Wel wordt belang gehecht aan de 
individuele aanpak en moet dit aansluiten bij de patiënt, mogelijk wordt hiermee ook het belang van 
een zorgplan bedoeld maar is het niet letterlijk benoemd. Het vergroten van het zelfsturend ver-
mogen van de patiënt, ofwel self-efficacy (genoemd door Ouwens e.a., 2012) komt wel overeen, in 
het bijzonder het (terug)geven van regie wordt belangrijk geacht door de respondenten. Daarnaast 
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wordt een actieve houding van de patiënt verwacht, dit komt overeen met dat de patiënt een groter 
aandeel kan hebben in het uitvoeren van zelfmanagement. Ook het feit dat dit gedragsverandering 
met zich mee kan brengen wordt door enkele respondenten aangehaald, zij achten dit nodig.  

Dé patiënt bestaat niet 
De doelgroepen waar de respondenten ZMO voornamelijk van belang vinden is bij: alle patiënten, 
chronisch zieken en bij verschillende aandoeningen. Nivel (Ursum e.a., 2011) is ingegaan op de groep 
chronisch zieken bij wie zelfmanagement moeilijker toe te passen is. Zij geven de volgende groepen 
aan: 

- Mensen met complexe zelfmanagementtaken (bijvoorbeeld mensen met multimorbiditeit, 
kwetsbare ouderen, mensen met meervoudige lichamelijke beperkingen) 

- Mensen die over weinig hulpbronnen beschikken 
- Mensen die niet gemotiveerd zijn om zelf verantwoordelijkheid voor hun gezondheid te ne-

men (Ursum e.a., 2011, p.63). 
Dit is redelijk vergelijkbaar met de antwoorden die de respondenten hebben gegeven op de vraag bij 
welke groepen zelfmanagementondersteuning juist wel zinvol is. Een enkeling geeft aan bij kwetsba-
re ouderen, complexere patiënten, patiënten die prima in staat zijn zelf hun regie te voeren en het 
hangt af van sociaal economische status. Ook hebben zij aangegeven dat gebrek aan motivatie aan 
de kant van de patiënt een belemmering kan vormen voor de uitvoering van zelfmanage-
ment(ondersteuning). Overigens bestaat er nog enige twijfel over de groep mensen met dementie, 
met de vraag of zelfmanagement daar überhaupt wel zinvol voor is. Op dit moment wordt er wel 
onderzoek gedaan naar het gebruik van e-health ter ondersteuning van zelfmanagement bij deze 
doelgroep (Nijhof 2013; Span e.a., 2013). 

De motivatie van de cliënt is vooral relevant, dit is namelijk een element van patient empo-
werment, naast de toegang naar informatie en middelen (Aujoulat e.a., 2007). Patient empower-
ment staat in relatie tot zelfmanagement; dan heb je als patiënt de controle en de regie. De respon-
denten geven aan dat je als patiënt middelen en informatie nodig hebt, dit betekent dan ook dat 
deze respondenten aan zelfmanagementondersteuning doen.  

Dé zorgverlener bestaat ook niet 
Tussen de drie beroepsgroepen van fysiotherapie, ergotherapie en verpleegkunde is weinig verschil 
op te merken. Er komt niet naar voren dat de ene groep een heel andere visie heeft dan de andere. 
Dit op enkele punten na, zoals bij de vraag over de betekenis van zelfmanagementondersteuning. De 
antwoorden van de fysiotherapeuten richten zich meer op de resultaten, het proces en hun rol als 
zorgverlener. Ergotherapeuten lijken zich meer te focussen op de regie van de patiënt. Binnen de 
groep verpleegkunde wordt het inpassen van een ziekte in het dagelijks leven en regie over het leven 
meer naar voren gebracht. Dit ligt in lijn met twee profielen die uit de Q-studie1 van van Hooft e.a. (in 
press) naar voren zijn gekomen, namelijk ‘educator’ en ‘coach’ nurses, als gekeken wordt naar het 
totaal profiel van deze verpleegkundigen. Als alleen naar de stelling wordt gekeken die hier betrek-
king op heeft, ‘het doel van ZMO is dat een patiënt beter zijn ziekte/beperking kan inpassen in ADL’, 
waren vooral de ‘coach’ en ‘clinician’ nurses het hiermee eens. Het profiel van de ‘gatekeeper’ heeft 
hier geen aanknopingspunten mee. Binnen de vraag van de competenties die de zorgverleners nodig 
hebben valt op dat de verpleegkundigen meer competenties aanhalen dan de andere twee beroeps-
groepen. Daarnaast is te zien dat de fysiotherapeuten de meeste middelen naar voren brengen. 
Maar ook binnen de beroepsgroepen fysiotherapie en verpleegkunde kunnen visies ten aanzien van 
ZM/ZMO verschillen, zo blijkt uit de Q-studie bij verpleegkundigen (van Hooft e.a., in press) en de 
lopende Q-studie die herhaald is bij fysiotherapeuten2. 

                                                           
1
De Q-studie heeft vier profielen van verpleegkundigen in kaart gebracht: ‘coach’, ‘clinician’, ‘gatekeeper’ en 

‘educator’. Deze studie maakt gebruik van een rangorde van bestaande stellingen (van Hooft e.a., in press). 
2
 De Q-studie bij verpleegkundigen is herhaald bij fysiotherapeuten waarbij gebruik is gemaakt van dezelfde 

stellingen. Hieruit lijken andersoortige profielen uit te komen (lopende studie).  
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Door de verschillende zorgprofessionals die zelfmanagement van de patiënt ondersteunen bestaat 
een multidisciplinaire aanpak voor ZMO, ondanks cultuurbarrières (Hall, 2005). Hoewel er een geza-
menlijke basis bekend is bij de zorgverleners (relevant voor de samenwerking tussen zorgverleners), 
is ook op te maken dat dé zorgverlener niet bestaat.  

De kerncompetenties van de professionals voor de uitvoering van ZMO 
Vilans (Engels e.a., 2011) heeft een rijtje met verschillende competenties uitgewerkt op basis van het 
document Zelfmanagementeducatie (DZME) van de Nederlandse Diabetes Federatie. De hoofdpun-
ten hiervan zijn:  

 Attitude en visie  

 Kennis 

 Communicatie  

 Eigen functioneren 

 Effectmeting 

 Multidisciplinair handelen 
Deze elementen komen terug in de resultaten, hoewel niet allemaal in dezelfde mate. Voornamelijk 
kennis en communicatie wordt door de respondenten van belang gevonden. Denk hierbij aan het 
hebben van kennis, het overbrengen hiervan naar de patiënt, maar ook het geven van informatie en 
het aanhalen van mogelijkheden. Ook de relatie tussen de zorgverlener en de cliënt is relevant, 
waarbij de communicatie bij de ondersteunende rol van de zorgverlener naar voren komt. Opvallend 
is dat het evalueren van eigen functioneren (iets wat Vilans aanhaalt), door de respondenten niet 
naar voren is gebracht. Effectmeting, gericht op het bijhouden van een gezamenlijk dossier, wordt als 
optie gegeven. Aansluitend geven de respondenten aan dat zij moeten samenwerken en kunnen 
overleggen met collega zorgverleners, dit staat gelijk aan het multidisciplinair handelen.  
 
Ook de V&VN (2014) brengt competenties van ZMO naar voren, alleen wel gericht op verpleegkundi-
gen: 

 Kennis en vaardigheden kunnen overdragen 

 Patiënten tot gedragsverandering kunnen stimuleren en motiveren  

 De eigen opvattingen van de patiënt kunnen accepteren  

 De patiënt kunnen coachen  
Deze vier competenties lijken erg sterk terug te komen in de resultaten. Met betrekking tot de ge-
dragsverandering is het stimuleren en motiveren essentieel, zo blijkt uit de data. Daarnaast is naar 
voren gekomen dat de patiënt centraal staat en medebeslisser is. Als de patiënt iets niet wilt of geen 
motivatie heeft, dan is dit leidend voor het proces en moet de zorgverlener dat accepteren. Ook coa-
chen is een belangrijk element, met name in de rolverandering die de zorgverlener moet ondergaan.  
 
De respondenten hebben in totaal 29 verschillende competenties genoemd. Het is noemenswaardig 
dat hierbij de verpleegkundegroep aanzienlijk meer competenties heeft aangehaald. Een verklaring 
hiervoor kan zijn dat het concept zelfmanagement(ondersteuning) steeds meer in de opleidingen en 
bijscholingen van verpleegkunde wordt toegepast. Hoogstwaarschijnlijk is deze groep dus al meer 
thuis in de competenties van zorgverleners.  
De competenties die zijn gevonden vanuit de data, sluiten goed aan bij de door Vilans en V&VN ge-
noemde competenties. De respondenten hebben zich gericht op de ondersteuning van de patiënt, 
maar ook op hun rol als zorgverlener die onder andere moet luisteren, informeren en stimuleren.  
 

Knelpunten methodologie  
Bij de analyse van de resultaten werd duidelijk dat door enkele respondenten sommige vragen niet 
altijd helemaal goed zijn begrepen. Dit heeft ertoe geleid dat niet iedereen een relevant antwoord 
heeft gegeven dat meegenomen kan worden binnen de analyse. Voorbeelden van vragen waarin dit 
is voorgekomen zijn de vragen gericht op situaties, momenten en doelgroep. Deze concepten lijken 
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in de antwoorden door elkaar te zijn gehaald, waardoor er in deze vragen niet altijd een relevant 
antwoord is gegeven. Om deze reden is er een extra code toegevoegd die aangeeft dat iets geen 
antwoord op de vraag is.  

Tijdens de analyse is besloten om de nadruk voornamelijk te leggen op de naar voren ge-
brachte elementen en de visie van de respondenten op zelfmanagementondersteuning en de bijbe-
horende concepten. Dit betekent dat de analyse zich minder heeft gericht op de naar voren gekomen 
combinaties en deze combinaties enkel in de citaten van de respondenten naar voren komen. 

De vragen ‘de betekenis van het concept zelfmanagementondersteuning’ en ‘de betekenis 
van zelfmanagementondersteuning in de uitwerking in de praktijk’ zijn door de respondenten op 
dezelfde manier beantwoord en er zijn weinig verschillen te zien tussen de antwoorden. Ook bij de 
betekenis van het concept gaan de respondenten al in op de toepassing van zelfmanagementonder-
steuning. Dit maakt dat in de resultaten de tweede vraag eigenlijk overbodig is. 

Ook de vragen met betrekking tot middelen en e-health vertonen enige overlap. Elementen 
zoals Skype, gezamenlijk dossier, ICT ondersteuning, computer, e-mail en web tools zijn in allebei de 
vragen genoemd. Daarnaast is het opvallend dat begrippen als e-consult, tele-medecine, domotica 
en ZWIP-portaal door één fysiotherapeut genoemd is. Ook kan geconcludeerd worden dat weinig 
respondenten al gebruik maken van e-health en de respondenten die wel technologieën hebben 
aangegeven laten weinig verscheidenheid zien.  
 

Toekomst 
Verder onderzoek naar de visie op zelfmanagementondersteuning kan breder getrokken worden 
door andere groepen zorgverleners hierbij te betrekken, zoals de groep van kunstzinnig therapeuten. 
Ten tweede is het in het vervolg interessant om ook naar de combinatie van bepaalde concepten te 
kijken. Worden sommige concepten vaak samengenomen en wat betekent dat? Daarnaast zou ver-
der onderzoek zich kunnen richten op het specificeren van welke concepten wanneer in het proces 
naar voren zouden moeten komen. Dit met inachtneming van het 5A-model waarin de momenten 
worden behandeld waarin bepaalde elementen van belang zijn. 

Vilans en de V&VN hebben de recente ontwikkelingen geschetst met competenties die toe-
gepast kunnen worden bij de uitvoering van ZMO. Deze recente ontwikkelingen zijn ook doorgezet 
naar de beroepsgroepen. Hierbij is de V&VN al ingegaan op de manieren om ZMO toe te passen. In 
de toekomst kan hier verder naar worden gekeken.3 In dit onderzoek is het begin gemaakt met de 
elementen die sterk naar voren zijn gekomen in de antwoorden van de respondenten, in verder on-
derzoek kan specifieker op de manieren om dit goed uit te voeren in worden gegaan.  

Uit de resultaten blijkt dat de betekenis van het begrip ZM(O) soms nog niet duidelijk is bij de 
zorgverleners. Voor het meten van ZM ontbreekt een meetinstrument. Dit betekent dat in de praktijk 
een andere manier van de toepassing hiervan wordt gehanteerd, maar dan met andere meetinstru-
menten. Zo worden wel vragenlijsten in de praktijk gebruikt maar die zijn bijvoorbeeld gericht op de 
kwaliteit van leven of self-efficacy. Het ontwikkelen van een meetinstrument zou de uitvoering in de 
praktijk makkelijker kunnen maken. Mede om het feit dat dé zorgverlener en dé patiënt niet bestaan, 
gaat de voorkeur uit naar een patiënt-specifiek en/of zorgprofessional-specifiek instrument boven 
een generiek instrument. De QuickScan ZM (zelfmanagement, z.d.) is een voorbeeld waarbij zorgver-
leners eenvoudig het ZM-profiel van patiënten in hun verzorgingsgebied kunnen vaststellen. 

Hoewel er verschillende competenties, middelen en andere elementen zijn genoemd die be-
langrijk worden ervaren bij de toepassing van ZMO, betekent dit niet dat deze ook altijd leiden naar 
een succesvolle toepassing hiervan. Doelgroepen, eigenschappen van de cliënt en de relatie met de 
zorgverlener spelen allemaal mee bij in het verloop van zelfmanagement(ondersteuning). Maatwerk 
blijft een essentieel punt:  
 

‘One size fits all’ gaat hier dus niet op! 
 

                                                           
3
 Hetzelfde geldt voor de e-health monitor, waarvan het tweede rapport (2014) binnenkort wordt uitgebracht. 

http://www.zelfmanagement.com/
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Dankwoord 
 
Dit is het onderzoeksrapport ‘Hoe kijken zorgprofessionals naar zelfmanagementondersteuning? Een 
exploratieve studie naar de visie van zorgverleners op zelfmanagementondersteuning’. Binnen deze 
studie is het perspectief van zorgverleners op zelfmanagementondersteuning uiteen gezet. Dit is niet 
mogelijk geweest zonder onze respondenten die bereid zijn geweest de uitgebreide vragenlijst in te 
vullen en toelichting te geven vanuit hun ervaring als zorgverlener. Dank hiervoor! 
 
Ook willen we de mensen binnen Hogeschool Leiden bedanken die hun netwerk hebben benaderd 
voor het werven van respondenten. Daarnaast gaat dank uit naar Linda Eijckelhof en Jeannette Boi-
ten (leden kenniskring Lectoraat Eigen Regie) voor het meelezen en meedenken bij het tot stand 
brengen van dit rapport en alle kenniskringleden voor het meewerken aan de opzet van de vragen 
binnen de websurvey.  
 
Dankzij de medewerking van deze mensen is dit onderzoeksrapport tot een goed resultaat gebracht.  
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Bijlage 
 

Toevoeging literatuur 
 
Engels, J. & Arkesteyn, S. (2011). Ondersteun zelfmanagement van chronisch zieken. In tien stappen  

zet uw team zelfmanagement blijvend centraal. Vilans: Utrecht. 
 

- Attitude en visie 
o Een professionele en open beroepshouding hebben 
o DZME zien als integraal, continu en herkenbaar onderdeel van de zorg 
o Affiniteit met en interesse/nieuwsgierigheid voor de doelgroep hebben 
o Zorg op maat leveren (mens met diabetes centraal) 

 Het opbouwen van een goede therapeutische relatie met de patiënt 
 DZME aan de persoon (en diens levensfase) kunnen aanpassen 
 DZME aan de ziektefase kunnen aanpassen 
 Respect hebben voor de geïnformeerde keuzes van de mens met diabetes 
 Een evenwicht vinden tussen wat professioneel wenselijk is en welk zelfma-

nagementniveau vanuit patiëntperspectief wenselijk, haalbaar en realistisch 
is 

 Rekening houden met de sociale omgeving en culturele achtergrond van de 
mens met diabetes 

o Eigen professionele beeld van gezondheidsgedrag niet opdringen 
 Onvoorwaardelijke acceptatie van en respect voor de mens met diabetes 
 Agendasetting vanuit de mens met diabetes 

- Kennis 
o Eigen kennisniveau op peil hebben en houden (medische kennis en kennis m.b.t. 

zelfmanagement en het diabetesveld) 
o Kennis niet alleen bezitten maar ook kunnen overbrengen 
o Kennis hebben met betrekking tot de te bedienen doelgroep (allochtonen, kinderen, 

ziektefase, enzovoort) 
- Communicatie 

o Voor DZME noodzakelijke gespreksvaardigheden bezitten, zoals bijvoorbeeld explo-
reren en op output sturen (vraaggestuurd werken) en motivational interviewing (vol-
gen, gidsen en richting geven) en tussen communicatie stijlen kunnen switchen per 
persoon/situatie 

o Effectief kunnen omgaan met verscheidene emotionele uitingsvormen van patiënten 
en naasten (zoals: in zichzelf gekeerdheid, veeleisendheid, angstigheid en/of onze-
kerheid) 

o Naast kunnen adviseren en instructie en informatie kunnen geven, ook in staat zijn 
te begeleiden, te coachen, blokkades weg te nemen en empathie te tonen 

o Enthousiasmerend en inspirerend zijn 
o Verstand hebben van groepsdynamica, om gezond gedrag te bevorderen 
o Kennis en vaardigheden hebben om gezond gedrag te bevorderen 
o Kennis en vaardigheden hebben om psychosociale ondersteuning te bieden, bijvoor-

beeld bij coping of depressie 
- Eigen functioneren 

o In staat zijn het eigen functioneren in het kader van DZME te analyseren en ter dis-
cussie te stellen, bijvoorbeeld door self assessment, spiegelgesprekken en intervisie 

o Eigen grenzen kunnen aangeven en kunnen reflecteren op eigen handelen 
- Effectmeting 
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o Zorgt ervoor dat de eigen activiteiten op het gebied van DZME op een eenduidige 
manier worden geregistreerd en beschreven 

- Multidisciplinair handelen 
o Bespreekt met andere betrokken zorgverleners en de mens met diabetes de ver-

wachte verantwoordelijkheden en spreekt af hoe deze onderling verdeeld worden 
(therapeutische alliantie) 

o Is in staat om in nauwe samenwerking met de mens met diabetes een multidiscipli-
nair educatieplan op te stellen (met door de patiënt opgestelde, duidelijk geformu-
leerde en meetbare persoonlijke doelen die door alle betrokken disciplines als uit-
gangspunt genomen worden) 

o Is op de hoogte van de input van de verschillende disciplines in de zorgketen, voert 
regelmatig multidisciplinair educatieplan op te stellen (met door de patiënt opge-
stelde, duidelijke geformuleerde en meetbare persoonlijke doelen die door alle be-
trokken disciplines als uitgangspunt genomen worden) 

o Is op de hoogte van de input van de verschillende disciplines in de zorgketen, voert 
regelmatig multidisciplinair overleg en stemt de eigen activiteiten hierop af, waar-
door de continuïteit van zorg gegarandeerd wordt 

o Kan doorverwijzen naar andere disciplines als de problematiek de eigen competen-
tie/expertise overschrijdt, bijvoorbeeld bij psychosociale problematiek zoals depres-
sie 

o Zorgt ervoor dat er duidelijke en bindende afspraken over de specifieke taakverde-
ling binnen de zorggroep worden gemaakt, dit betreft afspraken m/b/t: 

 Wie ervoor zorg draagt dat de groepseducatie die wordt aangeboden evi-
dence-based is 

 Wie ervoor zorg draagt dat de educatoren binnen de zorggroep adequaat 
geschoold zijn in DZME 

 Wie ervoor zorg draagt dat de verleende DZMW getoetst wordt 
 Wie ervoor zorg draagt dat de educatoren binnen de zorggroep geschoold, 

getoetst en geaccrediteerd zijn  
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Codelijst 
 
Per thema genummerd, dus 0 t/m 99, 100 t/m 199, 200 t/m 299 etc.  
 
0 t/m 99 Algemeen 

Relevante termen 

7 = Zelfmanagement 

8 = Zelfmanagementondersteuning 

9 = Zelfredzaamheid, zelfstandigheid, zelf reguleren, zelfstandig 

10 = Regie, grip, controle 

11 = Eigenwaarde 

12 = Hulpvraag; zorgvraag, vraagstelling 

13 = (zorg)behoefte, wat ze zelf willen, wensen, wensen van patiënten, patiënt bepaalt wat nodig is, voor-
keuren  

14 = Zorgplan, zorgplannen, behandelplan 

15 = Behandeling, behandelproces, consult, traject, zorgproces  

16 = Nazorg  

17 = Zorgketen  

18 = Leven, dagelijks leven, dagelijkse activiteiten, eigen leven, dagelijks handelen 

19 = Participeren, functioneren, participatie  

20 = Ziekte, beperking, klachten, aandoening  

21 = Voorziening 

22 = Persoonsgebonden, ondersteuning aanpassen, aansluiten bij, past bij de persoon  

23 = Samenspraak, samenwerking, afspraken, samen bepalen, deelgenoot, overleg, MDO (multidisciplinair 
overleg), samenspel, regiobijeenkomsten 

24 = Kantelpunt; contraproductief; achteruitgang; nadeel  

25 = Grenzen; marges  

26 = Oplossingsgericht; oplossing vinden; oplossing zoeken 

27 = Patiënt specifiek, patiëntgericht, patiënt centraal  

 

Actoren 

28 = Patiënt, cliënt, zorgvrager 

29 = Zorgverlener, (zorg)professional, paramedici, therapeut, hulpverlener, behandelaar  

30 = Mantelzorger, mantelzorg  

31 = Team; teamwerker  

32 = (hulp)instanties 

33 = Zorgverzekeraar 

34 = Collega’s, concullega ’s 

35 = Netwerk, derden, naaste omgeving 

36 = Huisartsen 

37 = Relatie zorgverlener patiënt, contact professional patiënt, relatie zorgverlener zorgontvanger, cliënt en 
behandelaar  

 

38 = Weet niet, onbekend, geen kennis van, niks, niets, ken ik niet  

39 = Niet van toepassing 

40 = Niet ingevuld 

41 = Nee 

42 = Geen 

43 = Ja 

44 = Maakt (nog) geen gebruik van e-health technologie, geen ervaring mee 

45 = Geen antwoord op de vraag; vraag niet begrepen  

 

100 t/m 199 Taken zorgverlener 

100 = Taken 
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101 = Ondersteunen 

102 = Helpen 

103 = Begeleiden, begeleiding 

104 = Adviseren 

105 = Coachen 

106 = Sturen, sturing geven 

107 = Informatie/voorlichting geven, vragen beantwoorden, instructie geven  

108 = Vragen stellen, uitvragen, doorvragen, Vragende rol 

109 = Overnemen  

110 = Behandelen 

111 = Stimuleren; stimulering  

112 = Toetsen 

113 = Keuzes maken 

114 = Plannen 

115 = Mogelijkheden aandragen, alternatieven aandragen, aangeven wat gedaan kan worden, wijzen op 
hulpmiddelen, bewust maken van mogelijkheden, kijken naar mogelijkheden, richten op mogelijkheden pati-
ent  

116 = Onderzoeken 

117 = Aanmoedigen, motiveren 

118 = Uitleggen 

 

120 = Outilleren 

121 = Evalueren, terugkoppelen  

122 = Gesprekken voeren  

123 = Monitoring/observatie 

124 = Besluiten cliënt respecteren 

125 = Verdiepen in cliënt; Stil staan bij beleving cliënt 

126 = Vaardigheden van mensen: leren omgaan; Laten nadenken; In staat stellen; Laten formuleren; Infor-
matie laten zoeken; Afspraken laten maken met andere behandelaars 

127 = Spreekuren 

128 = Beslissing: Keuzes laten maken; beslissingen laten nemen, keuzes geven; 

 

200 t/m 299 Handeling patiënt 

201 = Handeling patiënt 

202 = Organiseren; uitvoeren, zelf(standig) handelen; stappen ondernemen; veranderingen inzetten 

203 = Keuzes maken, besluiten nemen, beslissen 

204 = Managen, manager 

205 = Leiding nemen/touwtjes in handen nemen, leidende rol 

206 = Acceptatie; leren leven, omgaan met klachten, ziekte inpassen in leven; anticiperen  

207 = Motivatie; open staan 

208 = Actieve rol; actief betrokken; meedenken; betrokken cliënt  

209 = Verantwoordelijk(heid); verantwoordelijkheid bij patiënt 

210 = Vaardigheden 

211 = Tools; Hulpmiddelen 

 

 

300 t/m 399 Resultaten 

301 = Resultaat 

302 = Doel patiënt  

303 = Gedrag, gedragsverandering, rolverandering, leefstijl(verandering) 

304 = Therapietrouw 

305 = Minder afhankelijk zijn, niet meer leunen op therapeut, patiënt komt niet steeds terug, zonder hulp of 
gedeeltelijke hulp 

306 = Zelfmonitoring 

307 = Kwaliteit; van leven; van zorg   
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308 = Preventie 

309 = Verbetering; verbeteren; bevordering; positief beïnvloeden; anticiperen  

 

310 = Lange termijn, langere tijd, langdurig effect, lange termijn effect, termijn, langer vooruit, op termijn, 
toekomst  

311 = Lagere kosten zorg, kostenbesparing, goedkoper  

312 = Effectiviteit, effect, effectief  

313 = Efficiënt  

314 = Optimalisatie, optimaal 

315 = Tijdbesparing; tijdwinst  

316 = Vertrouwen; betrouwbaar  

324 = Hogere kosten 

 

317 = Inzet professionals; niet alle hulpverleners staan er achter en zijn actief betrokken 

318 = Voldoening, werk interessanter, leuk beroep  

 

319 = Toename kennis en inzicht patiënten  

320 = Minder snel opname 

321 = Multidisciplinair 

323 = patiënttevredenheid 

 

400 t/m 499 Competenties en middelen 

400 = Competenties 

401 = Sociale kaart 

402 = Terughoudende rol, naar achtergrond trekken, behoud distantie, stapje terug doen, kunnen loslaten  

403 = Motiverende gesprekstechnieken, motivational interviewing 

404 = Luisteren 

405 = Empathie, inleven, inlevingsvermogen, compassie, invoelen  

406 = Assertiviteit  

407 = Gespreksvaardigheden 

408 = Communicatieve vaardigheden, omgang verschillende mensen, mondigheid (verbaal goed kunnen 
verwoorden) 

409 = Verslaglegging 

410 = Vertrouwen in eigen kunnen; zelfverzekerdheid 

411 = Mogelijkheden. Mogelijkheden ZM samen op te starten, mogelijkheden binnen werkzaamheden 

412 = Beeld; inzicht  

413 = Verwachting 

414 = Proactieve rol 

415 = Analyseren  

416 = Vermogen van zelfontplooiing  

417 = Doorzettingsvermogen 

418 = Geduld  

419 = Analytisch denkvermogen 

 

420 = Kennis: Kennis omgeving patiënt; kennis netwerk; Kennis over ZM(O); Kennis zorgketen; Kennis compe-
tenties andere hulpverleners; Kennis leerstijlen; Kennis middelen; kennis materia-
len/hulpmiddelen/aanpassingen; kennis van mogelijkheden  

421 = Kennis van patiënten  

422 = Kennis over kunnen dragen, overbrengen van kennis  

423 = Kennis structureel gebruiken, structuur, model 

424 = Gebrek kennis; kennis te kort  

464 = Kennis rechten en plichten 

 

425 = Informatie 

426 = Informatie van patiënt, patiëntinformatie, informatie over omgang 
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427 = Informatie huisarts 

428 = Informatie over aandoeningen, inhoudelijke kennis beperking/aandoening, kennis ziektebeelden 

429 = Informatie over ZM  

430 = Informatie voor patiënten  

431 = Beleid 

463 = curriculum  

 

432 = Middelen 

433 = Folders, foldermateriaal 

434 = (Algemene) informatie, informatiemateriaal 

435 = Meetinstrument 

436 = Telefoon 

437 = Internet, E-mail, websites, beveiligd mailverkeer; web tools 

438 = Dagboek (bijhouden); Kladblokje/agenda 

439 = PC, Ipad, computer(programma)  

440 = een app. 

441 = Fitnessapparatuur 

442 = e-consult 

443 = tele-medicine 

444 = Domotica 

445 = ZWIP-portaal 

446 = Skype 

447 = Gekoppeld zorgdossier, gezamenlijk dossier, elektronisch patiëntendossier, dossiervoering  

448 = E-learning programma’s 

449 = Whatsapp  

450 = ICT ondersteuning  

451 = Online systeem  

465 = Audiovisuele hulpmiddelen 

466 = Mondelinge instructies 

 

452 = Scholing, studieboeken, cursus, opleiding 

453 = Interactieve ondersteuning achterban/leidinggevende, steun vanuit werkplek 

454 = Patiëntprofielen, wat werkt bij wie 

455 = Ruimte 

456 = Tijd 

457 = Financiering; Vergoeding 

 

Praktijk 

458 = Zorgplan Vitale vaten 

459 = Stages of change  

460 = EBM (evidence based medicine) 

461 = Trainingsprogramma’s, looptraining, beweegprogramma 

462 = (non) verbale uitingen 

463 = wat mogelijk/beschikbaar is 

 

 

500 t/m 599 Doelgroepen 

500 = Doelgroep 

501 = Jong gehandicapten 

502 = Chronisch zieken, chronische patiënten 

503 = (jong) volwassenen  

504 = Kwetsbare ouderen, oudere mensen, oudere patiënt  

505 = Chronische beperking, Chronische aandoening, langdurige aandoening 

506 = Vragende patiënten  

507 = Alle patiënten; Bij alle aandoeningen; bij iedereen 
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508 = Ouderen en jongeren met beperkingen 

509 = Zorgafhankelijke cliënten; Persoon stelt zich afhankelijk op; complexere patiënten 

510 = Cliënten die beschikken over middelen-kennis om zelf regie te voeren; patiënten die prima in staat zijn 
zelf hun regie te voeren, patiënten die dat nog zelf kunnen 

511 = Niet chronisch zieken/beperkten  

512 = Anderstaligen 

513 = IQ 

514 = Hooggeschoolden  

 

515 = Aandoeningen  

 

 

600 t/m 699 Situaties 

600 = Altijd zinvol, overal in, alle situaties 

601 = Ouderenzorg 

602 = SES, maatschappelijke positie, financiële positie  

603 = Instelling/houding cliënt; Onvrede reguliere zorg; kritische patiënten 

604 = Instelling/houding zorgverlener; Personele bezetting 

605 = Activiteiten en participatie in het gedrang; waar problemen zijn;  

606 = Gebrek motivatie, indien patiënt niet wil, niet voor open staat, er niet aan toe is 

607 = Cognitief niet in staat, cognitieve problemen, psychisch onvermogen, geestelijke belemmeringen 

608 = Lichamelijk weinig kunnen, lichamelijke belemmeringen 

609 = Cognitief goed 

610 = Te hoge leeftijd  

611 = Acute aandoeningen, acute ziekten, plotseling achteruit, acute patiënten  

612 = Eenvoudige stoornis 

613 = Belasting/belastbaarheid 

614 = Conditieverbetering 

615 = Omgaan met hulpinstanties 

616 = Omgaan met processen betreffende de studie 

617 = Chronische patiënten problematiek; chronische pijnproblematiek; chronisch pijn cliënten 

619 = (maatschappelijke) ondersteuning 

620 = 1
e
 lijn 

621 = Risico 

622 = Ziekenhuisopname 

 

700 t/m 799 Momenten ZMO  

701 = Behandelfase 

702 = Begin tot eind, heel de behandeling door, op ieder moment; Gedurende proces; gedurende de behan-
deling, alle fasen, continu 

703 = Bij (acceptatie van) een verandering 

704 = Aanvang proces, opstellen zorgplan aan het begin, start van behandeling, beginnende bij de intake, 
wanneer de doelen worden gesteld, eerste contact, opstelling behandelplan, vanaf dag 1, diagnostische fase, 
bij het in kaart brengen van de problematiek 

705 = Ontslagfase 

706 = Achteruitgang cliënt; als cliënt overzicht niet meer heeft, fouten maakt en kwaliteit van leven achteruit 
gaat, als gedragsverandering bij patiënt zelf niet lukt; Exacerbaties 

707 = Afhankelijk van cliënt; op geleide van de patiënt; afweging per persoon  

708 = Langdurige therapieën  

 

 

800 t/m 899 Chronic Care Model 

801 = Model van Wagner 

802 = Op afstand volgen, volgen patiënt 
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