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Aandacht voor zelfmanagement niet nieuw

… vervanging van de traditionele zorg naar een 
bevordering van zelfmanagement.
(RVZ, 2010)

Bevorderen van zelfmanagement speerpunt binnen 
revalidatie en chronische zorg.     
(Zorgstandaard CVA/TIA, 2012)



“Zelfmanagement is het zodanig omgaan met de chronische 
aandoening (symptomen, behandeling, lichamelijke, 
psychische en sociale consequenties en bijbehorende 
aanpassingen in leefstijl) dat de aandoening optimaal wordt 
ingepast in het leven.

Zelfmanagement betekent dat chronisch zieken zelf kunnen 
kiezen in hoeverre men de regie over het leven in eigen hand 
wil houden en mede richting wil geven aan hoe beschikbare 
zorg wordt ingezet, om een optimale kwaliteit van leven te 
bereiken of te behouden”

Zelfmanagement

(CBO, 2014)



Gebruik van 
hulpbronnen

Emotioneel 
management

(Corbin & Strauss, 1988; 

Schulman, 2012, Staa, 2017)
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management
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management
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Shared 
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ZELFMANAGEMENT
persoonsgerichte zorg

Persoon centraal, niet de ziekte



WHAT ABOUT 
SELF-MANAGEMENT POST-

STROKE?

Challenges for stroke survivors, 
spouses and professionals

Ton Satink

2016

• “Zelfmanagement is een 
raar woord"

• Langdurig en persoonlijk 
proces

• Uitproberen 

• “Jezelf leren leven” 



Diverse vormen van zelfmanagement

Zelfmanagement 
CVA getroffene

Co-management 

Zelfmanagement 
partner

Familie 
management 

(Satink, 2016)



Zeggenschap

Eigen verantwoordelijkheidEigen Kracht

Zelfmanagement

Eigen regie
(zelfbeschikking, autonomie)

Wat wil ik met mijn leven?

(Bewerking Movisie, 2017)

Denken

Daad

DOEN

Keuzevrijheid



Tijdsdimensies in zelfmanagement

Existentiële tijd

Doe ik de juiste dingen? 
Is dat wat ik doe betekenisvol 

voor mij? 

Hoe manage ik mijn leven? 

Existentieel zelfmanagement

Klok tijd 

Wat doe ik nu?
Hoe doe ik dat?

Hoe manage ik dat? 

Hoe kan ik dat managen? 

Praktisch zelfmanagement

(De Kemmeter & Strahm, 2005; Hermsen, 2009; Satink, 2016)



1. Uitproberen, ervaren en betekenisgeving
2. Onderhandelen en afstemmen
3. Stoppen of doorgaan, aanpassen, hulp gebruiken

‘DOEN’ in het proces van zelfmanagement

(Satink, 2016)



Zelfmanagement naast andere benaderingen

(Richardson, et al., 2015)



Motorisch leren – kernelementen 

• Impliciet en expliciet leren

• Instructie

• Feedback

• Organisatie leeromgeving en te leren taak/activiteit
• Bepaal o.a. (a) hoeveelheid, (b) verdeling, (c) variabiliteit, 

(d) volgorde (e) aandachtsfocus

• “one‐size‐fits‐all” niet haalbaar: persoonsgericht
(motivatie, leerstijl, etc)

(Kleynen, 2018)



Goalsetting en 
Actie/Coping 

plannen

Creëer 
(uitdagende)

handelings- en 
leeromgeving

Duidelijke 
instructies 

DOEN 
Ervaring en 

betekenisgeving

Ontwikkeling van o.a. basisvaardigheden, 
handelingspatronen, activiteiten, 

zelfvertrouwen,
Identiteit

Praktisch en Existentieel 
zelf / co-management

Persoon 
- beperkingen -

Wensen
Gedachten

Zelfmanagement en DOEN
Ik wil 

lopen… 
kan ik 

het 
alleen?!

Tsja… 
zo’n 

rollator… 
 … ik 

weet het 
niet…

Hé, met een 
rollator kan ik 

redelijk 
lopen… kan ik 
zélf bepalen 
waar ik naar 

toe ga… kan ik 
dingen mee 

nemen!

Feedback en 
monitoring 
Hoe gaat het? 

Lukt het alleen? 
Hulp(bronnen) nodig? 

Waar wil je/kan het 
anders?

Uitproberen, ervaren en betekenisgeving
Onderhandelen en afstemmen

Aanpassen, hulp gebruiken, stoppen of 
doorgaan

Aanpassen doelen, omgeving, 
hulp, frequentie, etc.

aanpassen 



Zelfmanagement / Co-management

Praktisch 

“Doen” geeft ervaring en betekenisgeving
Therapeutisch
- Doelen
- Creëren van handeling/leer omgeving
- Feedback 

Emotioneel
management Existentieel

Rol
management

Medisch
management

Hulpbronnen
Verander & 
leerproces

Eigen 
regie
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