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2.1 Zelfmanagement 

 

1. Bij welke aanbeveling uit de richtlijn past dit voorbeeld?  

Het is een aanbeveling ten behoeve van richtlijn herseninfarct en hersenbloeding (2017): Hoofdstuk 

10, waarbij het gaat om het afstemmen met de patiënt/client.  

 

2. Wat is het? 

Kerngroep zelfmanagement, 2012:  
“Zelfmanagement is de mate waarin iemand met één of meerdere ziekten en/of beperkingen in staat 
is om de regie over het leven te behouden tot zover hij of zij dat wil en kan, door goed om te gaan met 
de symptomen, behandeling, lichamelijke, sociale en psychologische gevolgen van de ziekte(n) en/of 
beperkingen en daarbij horende leefstijlaanpassingen in samenhang met de sociale omgeving”.  
 

Zelfmanagement is effectief wanneer patiënten zelf hun gezondheidstoestand monitoren en de 

cognitieve, gedragsmatige en emotionele reacties vertonen die bijdragen aan een toereikend 

kwaliteit van leven. 

Zelfmanagent kan in 3 onderwerpen verdeeld worden (Satink et al., 2014), t.w.:  

* Medische management richt zich op het kunnen managen van de medische aspecten van de 

chronische ziekte.  

* Sociaal of rolmanagement is het kunnen managen van de gevolgen van een (chronische) ziekte 

voor het dagelijks leven en richt zich op de betekenisgeving aan het leven en de diverse rollen.  

* Emotioneel management richt zich op het kunnen managen van de emotionele gevolgen en 

veranderingen als gevolg van een (chronische) ziekte.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Vilans  
 

3. Voor wie is het? 

Zelfmanagement is ten behoeve van de CVA client/patiënt en zijn of haar naasten. Mits 

zelfmanagement niet optimaal mogelijk is, dan is er ondersteuning vanuit de zorgprofessionals 

gewenst.  
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4. Wat is het doel? 

Het doel van het inzetten op zelfmanagement is dat het dagelijks functioneren, kwaliteit van leven en 

welzijn wordt behouden of zelfs verbeterd. Met zorgprofessionals wordt de ondersteuning 

afgestemd, waarbij het vooral gaat over zowel zelf doen als zelf bepalen. 

 

5. Hoe wordt het georganiseerd? Hoe wordt het gegeven? Welke vorm? 

Diverse interventies zijn in te zetten om zelfmanagement van de client/patiënt te vergroten. 

Onderstaand een overzicht van mogelijke strategieën die ingezet kunnen worden (Da Silva 2011): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inhoudelijk kunnen de strategieën gaan over:  

Educatie, gedragsverandering (bijv. problemen oplossen, doelen stellen, timemanagement), 

zelfmonitoring, gebruik actieplan of individueel zorgplan, verbetering communicatie, individuele 

counseling, zorg op maat, health coach of Relaxatie/mindfulness 

 

6. Is het thema geëvalueerd? 

In 2015 is in opdracht van ZonMW (Zelfmanagement door mensen met chronische ziekten) 

onderzoek gedaan naar zelfmanagement in Nederland. Daarin werd geconcludeerd dat effecten van 

reeds ingezette interventies, ter bevordering van zelfmanagement, nog niet zo groot zijn. Als er 

effecten zijn, dan zijn die met name gericht op gedragsverandering van mensen met een chronische 

ziekte door het aanleren van vaardigheden en interventies die een actieve rol van patiënten 

stimuleren. Ook wordt er geconcludeerd dat ondersteuning gericht op versterking van 

zelfmanagement van mensen met chronische ziekten meer ‘op maat’ moet worden geboden en 

gebaseerd moet zijn op een breed gedragen visie op persoonsgerichte zorg en een daarbij behorende 

zorgaanpak. 

 

7. Tips 

Vanuit de zorgstandaard CVA/TIA: 

➺ bied ruimte voor eigen gewoontes en tijdsplanning; 

➺ bied ruimte voor eigen verantwoordelijkheid en eigen initiatief;  
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➺ overleg over behandeling en begeleiding vermijdt betutteling; 

➺ moedig assertiviteit aan, geef ruimte voor kritiek, vragen, klachten en opmerkingen;  

➺ moedig het vertrouwen in hun eigen mogelijkheden aan en ondersteun bij praktische zaken maar 

neem deze niet over;  

➺ moedig zoveel mogelijk initiatieven aan die betrekking hebben op de situatie na ontslag.  

 

8. Meer lezen?/Meer weten? 

Knowledge broker netwerk: 

Binnen het Knowledge broker netwerk is het volgende project uitgevoerd in relatie tot dit 

onderwerp: Het heft meer in eigen handen 

 

Bronnen: 

▪ Zorgstandaard CVA/TIA (wordt in 2020 herzien) 

▪ http://kennisbundel.vilans.nl/zelfmanagement-wat-is-zm 

▪ DaSilva D. (2011), Evidence: Helping people help themselves 

▪ Heijmans M., Lemmens L., Otten W., Havers J., Baan C., Rijken M. (2015), Zelfmanagement door 

mensen met chronische ziekten 

▪ Satink T., Cup E. (2014), Dé aspecten van zelfmanagement Ergotherapie Magazine Editie 2 

▪ Satink T., Cup E., Swart de B., Nijhuis-van der Sanden M. (2014), How is self-management perceived 

by community living people after a stroke? A focus group study.Disability and Rehabilition; An 

international, multidisciplinary journal 
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