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Vandaag
Introductie op het thema
◦ Wat is zelfmanagement (ondersteuning)

◦ Wat zijn zelfmanagement vaardigheden

Praktische vertaalslag
◦ Basishouding

◦ 5a model

Afsluiting / vragen



Interactie 

Welke woorden schieten je te binnen wanneer je denkt aan ‘Zelfmanagement’?



Veel verschillende concepten!

eigen regie
zelfzorg
preventie
zelfredzaamheid
positieve gezondheid

Zelfmanagement

samen beslissen



/

Zelfmanagement

Aandoenings- en domein overstijgend werken: meer coachend

Persoonsgerichte zorg

Gunstige effecten



Zelfmanagement
‘Zelfmanagement is het vermogen van 
een patiënt om om te gaan met 
lichamelijke, psychische en sociale 
consequenties van een 
aandoening/beperking en 
bijbehorende aanpassingen in leefstijl, 
in samenhang met de sociale 
omgeving.

(Richtlijn Zelfmanagement KNGF/VVOCM, 2022)



Interactie 

Waar zou je meer over willen weten/leren om zelfmanagement te ondersteunen bij de 
patiënten die je ziet in de dagelijkse praktijk?



Zelfmanagementvaardigheden
van de patiënt

Probleemoplossend vermogen

Besluitvaardigheid

Inzetten van hulpbronnen

Goede relatie met zorgverleners opbouwen en onderhouden

Planning maken

Bijsturen

‘Doen’ en ‘zelf ervaren’ staan centraal bij zelfmanagement (niet ‘weten’)……

Lorig en Holman (2003)



Zelfmanagement 
ondersteuning

‘Zelfmanagementondersteuning is het systematisch geven 
van educatie en ondersteunende interventies aan 
patiënten (en eventueel hun familie en sociaal netwerk) 
zodat patiënten in het dagelijks leven met de gevolgen van 
hun ziekte kunnen omgaan (op lichamelijk, mentaal en 
sociaal gebied).

Daarbij ontwikkelt de patiënt vaardigheden en het 
vertrouwen om gezondheidsbevorderend gedrag in stand 
te kunnen houden voor de rest van het leven.’

(Institute of Medicine 2004)



5A-model | Proces 
zelfmanagement-
ondersteuning

(https://kennisbundel.vilans.nl/zelfmanagement-competenties.html; Glasgow et al., 2003

https://kennisbundel.vilans.nl/zelfmanagement-competenties.html


Neem een casus in gedachten..
Van een cliënt of patiënt die je in de voorgaande 
week hebt gezien of behandeld waarbij 
zelfmanagement een rol speelde of zou kunnen 
spelen.

Schrijf voor jezelf in maximaal 3 tot 4 zinnen op met 
welke hulpvraag deze cliënt/patiënt bij jou kwam.



Ontmoet 
Daniëlle
Filmfragment



Achterhalen
Verkennen van de situatie, wensen en 
behoeften

Filmfragment



Tools
Positieve Gezondheid

Zelfmanagementweb



(Richtlijn Zelfmanagement KNGF/VVOCM, 2022)



Gerichte open vragen (‘rake’ vragen)
Voorbeelden

Impact 'Hoe hebben uw symptomen uw vermogen om deel te 

nemen aan functionele en fysieke activiteiten beïnvloed?’

Overtuigingen over de oorzaak 'Wat is volgens u de oorzaak van uw klachten?’

Coping 'Wat doet u als de klachten toenemen? ‘

Zorgen 'Maken uw symptomen u ongerust?’

Overtuigingen 'Waarom denkt u dat u niet zou moeten bewegen…?’

Sociale factoren 'Vertel me over uw thuis/werk/sociaal leven’ 

Doelen en verwachtingen 'Wat zijn uw doelen en verwachtingen' 

(Kongsted et al. 2021)



Basishouding
Aandachtig aanwezig zijn

Partnerschap
Betrokkenheid (Compassie)

Accepteren

Door:
 Oprecht nieuwsgierig zijn;
 Goed luisteren;
 Geen vooronderstellingen

(844) De Kracht Van Empathie NLsubs - YouTube

Iemand die naast 
je staat en met je 

meedenkt

Dat er echt naar je 
geluisterd wordt, en niet 
voor je ingevuld wordt

https://www.youtube.com/watch?v=r9nHdvRON_M


Reflectief luisteren

Doel:

 Testen of uw aanname klopt

 Tonen van begrip, oprechte interesse en empathie

 Aanmoedigen om verder uit te leggen

 Uitnodigen tot zelfonderzoek

Hoe?

In een reflectie verwoord je wat je denkt dat de ander bedoelt.



Adviseren/informeren (na toestemming)

Wat ontbreekt aan kennis? 

 Nagaan wat iemand weet, welke stukjes missen

 Informatie/advies delen op maat (na toestemming)

 2-3 zinnen advies op maat, en direct daarna… 

Wat betekent die informatie voor je?





Afspreken
Doelen, oplossingsrichtingen & plan

 Laat de ander meedenken over oplossingsrichtingen (probleemoplossend vermogen)

 Samen nagaan wat de voor- en nadelen zijn van de mogelijke opties en welke 
aanvullende informatie zij nodig heeft om besluiten te nemen (besluitvaardigheid)

 Formuleer samen (sub)doelen en maak een actieplan (planning maken)

 Bedenk wie/wat daarbij kan helpen (hulpbronnen)

Bedenk voor je zelf, welke vragen kun je stellen?



Afspreken

Filmfragment 



Assisteren
Vaardigheden en/of strategieën aanleren en 
ondersteuning

 Aanmoedigen

 Succeservaringen

 Functionele oefeningen (huis-tuin-keuken)

 Plezier!

 Eigen gezondheid monitoren en managen/bijsturen

 Barrières bespreken, actief betrekken bij oplossingen 
(reparatiereflex)

 Hulpbronnen



Gesprekken over oplossingen

Focus op:
- Successen
- Wat de patiënt wel wil
- Uitzonderingen
- Positieve emoties
- Voordelen
- Kansen
- Sterke kanten en hulpbronnen
- Gewenste toekomst

Zelfmanagementondersteuning



Arrangeren
Afspraken over het vervolg

 Vragen wat voor haar/hem een goed moment en een goede manier is voor
vervolgcontact,

 Mogelijkheid bieden om op een laagdrempelige manier tussendoor contact op te
nemen,

 Mogelijkheden bespreken om afgesproken doelen vol te houden,

 Warme overdracht



Terugkijken op behandelsessie

Filmfragment



Vragen?
Welke nieuwe inzichten hebben jullie verkregen?



Persoonsgerichte communicatie
Hoe

Houding

• Onvoorwaardelijke acceptatie

• Gelijkwaardigheid

• Samenwerking

- Je vormt geen oordeel

- Jij bent vakdeskundig, de patiënt is ervaringsdeskundig-

- Je ondersteunt de patiënt in het onderzoeken van zijn ambivalentie

- patiënt is zelf verantwoordelijk voor zijn gedrag(sverandering)

Patiënt is actieve factor in gesprek - Helft van wat gezegd wordt komt voor rekening van de patient

Informatie en advies - Op (non-verbale) vraag (toestemming)

- Verken welke behoeftes er zijn

Structureren gesprek - geef samenvattingen en reflecties

Stel ‘rake vragen’ - Achterhalen waarden, voorkeuren en wensen

Durf stiltes te laten vallen - Stiltes geven ruimte voor nadenken

‘Verkeerde’ vragen stellen - Soms vraag met onbedoeld effect. Benoem dit en stel de vraag

anders of vervolg met een andere vraag.

Geef ruimte aan emoties - Herken en erken de signalen van emoties bij de patiënt of familie.



Take home messages
Zelfmanagement is van de patiënt, maar is geen ‘doe het zelf’ 
management

Niet iedere patiënt beschikt ‘vanzelf’ over de nodige 
vaardigheden, maar deze kun je wel ontwikkelen

Ondersteuning daarbij is essentieel

Bij zelfmanagement gaat het vooral over leren door te doen

Neem een coachende rol aan bij het ondersteunen van 
zelfmanagement en eigen regie

 En wat neem je zelf mee?



Aanvullende informatie
Zelfmanagement - KNGF-Richtlijn https://www.kngf.nl/kennisplatform/richtlijnen/zelfmanagement 

- Vilans Kennisbundel Zelfmanagement-ondersteuning | Vilans

- Film zelfmanagement en artrose (Hogeschool Rotterdam, PROZA, 
resultaten) https://youtu.be/LrsbP5GE6G0

Gesprekstool - duurzaam gezond bewegen  BiBoZ - Vitale Delta

Basishouding - Empathie https://www.youtube.com/watch?v=r9nHdvRON_M

Gezondheidsvaardigheden-Pharos Laaggeletterdheid en beperkte gezondheidsvaardigheden (pharos.nl)

https://kennisbundel.vilans.nl/zelfmanagement.html
https://kennisbundel.vilans.nl/zelfmanagement.html
https://youtu.be/LrsbP5GE6G0
https://www.vitaledelta.nl/projecten/biboz/
https://www.youtube.com/watch?v=r9nHdvRON_M
https://www.pharos.nl/factsheets/laaggeletterdheid-en-beperkte-gezondheidsvaardigheden/?gclid=EAIaIQobChMIvr2W64O9_QIVPY9oCR3HmQDhEAAYASAAEgL2x_D_BwE

