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Sleutelbegrip in moderne visies op zorg

Dé aspecten van
zelfmAnAgement

Tekst: Ton Satink MScOT en Dr. Edith Cup

Zelfmanagement is een sleutelbegrip in moderne visies op 

zorg en staat centraal in vele beleidsnotities11,19 en posi-

tion papers.2,15 Zelfmanagement wordt nu zelfs gezien als 

een belangrijk aspect van gezondheid, waardoor een inter-

nationale groep wetenschappers heeft voorgesteld om de 

bestaande definitie van gezondheid aan te passen, en daar-

aan toe te voegen dat gezondheid tevens ‘the ability to adapt 

and to self manage’ inhoudt.9 Ondanks dat steeds duidelijker 

wordt wat zelfmanagement programma’s kunnen bieden 

aan cliënten, en veel aspecten van zelfmanagement bevor-

dering aansluiten bij de visie en werkwijze van ergothera-

peuten, is zelfmanagement ondersteuning door ergothera-

peuten nog geen gemeengoed. In dit artikel wordt ingegaan 

op het concept zelfmanagement, de belangrijkste uitgangs-

punten en zelfmanagement interventies, en zal een korte 

reflectie worden gegeven op de relatie tussen ergotherapie 

en zelfmanagement. In een tweede artikel, welke in de vol-

gende editie van EM verschijnt, zal specifieker worden geke-

ken naar de expertise van de ergotherapeut en het invullen 

van rolmanagement als onderdeel van zelfmanagement 

interventies. 

Wat is zelfmanagement?
Zelfmanagement is op verschillende manieren gedefinieerd. 

Een van eerste definities van zelfmanagement was 

die van Lorig15 die stelde dat 

zelfmanagement het leren en 

toepassen van vaardigheden is 

welke nodig zijn voor een indi-

vidu om een actief en emotio-

neel tevreden leven te kunnen 

leiden met een chronische aan-

doening. Hier gaat het vooral 

om het (opnieuw) leren en toepassen van vaardigheden 

door de cliënt. Daarna zijn nog veel definities ontwikkeld. 

Een van de recente definities van de landelijke kerngroep 

zelfmanagement 11 luidt als volgt: 

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 symptomen, behande-

ling, lichamelijke, sociale en psychologische gevolgen van 

de ziekte(en) en/of beperkingen en daarbij horende leefstij-

laanpassingen in samenhang met de sociale omgeving.

Deze definitie betreft meer de competenties van een cliënt 

om zichzelf te kunnen managen. Essentieel in deze defini-

tie is dat gesproken wordt over de regie van de cliënt, en de 

toevoeging ‘tot zover hij of zij dat wil en kan’ en ‘in samen-

hang met de sociale omgeving’. Dit betekent dus dat niet 

automatisch verwacht wordt van de 

cliënt dat hij of zij zichzelf ‘alleen 

managed’, maar dat dit afhankelijk 

is van de vaardigheden en de 

motivatie van de 

cliënt en 

zowel voor cliënten, burgers, paramedici en beleidsmakers staat het ontwikkelen van zelfma-

nagement, eigen kracht en regie steeds prominenter op de agenda. zo ook voor ergotherapeu-

ten. tijdens diverse congressen van ergotherapie was zelfmanagement een hot item, en was de 

boodschap: we moeten en kunnen hier iets mee! Dit artikel is het eerste van twee artikelen over 

zelfmanagement en gaat in op belangrijke aspecten van zelfmanagement. Het tweede artikel zal 

dieper ingaan op de expertise van de ergotherapeut en hoe deze het beste ingezet kan worden in 

zelfmanagement interventies.
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de sociale omgeving. Bij sociale omgeving kan gedacht wor-

den aan de partner, familie, vrienden, maar ook hulpverle-

ners. Het feit dat zelfmanagement ook in samenwerking met 

de omgeving kan plaatsvinden sluit aan op beschrijvingen 

van verschillende cliëntengroepen van het begrip zelfma-

nagement, waarbij men spreekt van ‘couple management’4 

en ‘co-management’.20 Zelfmanagement kan onderscheiden 

worden in medisch management, sociaal of rolmanage-

ment en emotioneel management.3,15 Medische manage-

ment richt zich op het kunnen managen van de medische 

aspecten van de chronische ziekte, zoals medicijngebruik, 

het nemen van rust en gezonde voeding; Sociaal of rolma-

nagement 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; Emo-

tioneel management richt zich op het kunnen managen van 

de emotionele gevolgen en veranderingen als gevolg van een 

(chronische) ziekte zoals bijvoorbeeld onzekerheid en angst. 

Figuur 1 en 2: Domeinen en processen van zelfmanagement3,22

Naast een indeling van zelfmanagement in drie dimensies 

beschrijft Schulman22 in een review hoe diverse doelgroepen 

met chronische aandoeningen zelfmanagement omschrij-

ven als een dynamisch proces wat zich gaandeweg ontwik-

keld. Zelfmanagement is niet statisch en is niet iets wat men 

zomaar kan. Zelfmanagement ontwikkelt zich in de meeste 

gevallen stapsgewijs en hierbij spreken mensen met chro-

nische aandoeningen over drie processen: focussing on ill-

ness needs, activating resources en living with a chronic ill-

ness.22 Focusing on Illness Needs is het proces 

welke gericht is op 

het nemen van verantwoordelijkheid voor de eigen gezond-

heid. Belangrijke taken en vaardigheden in dit proces betref-

fen het stellen van doelen, actie ondernemen, en besluiten 

nemen. Activating Resources is het proces waarin mensen 

met chronische aandoeningen de hulpbronnen herkennen 

en actief gebruiken, bijvoorbeeld familieleden, vrienden, 

verstrekkers van de gezondheidszorg, maar ook spirituele 

hulpbronnen van de persoon zelf. Het derde proces, Living 

with a Chronic Illness gaat over het omgaan met de ziekte, 

groeien als persoon, omgaan met emoties, het aanpassen 

en integreren van de chronische aandoening in het dage-

lijks leven en hier betekenis aan geven.22 Zelfmanagement 

en eigen regie worden regelmatig als synoniem gebruik. 

Voor een goede uitvoering van zelfmanagement is het 

noodzakelijk dat cliënten zelf regie houden over de belang-

rijkste keuzes in hun leven, en betrokken zijn/worden bij de 

besluitvorming rondom de diagnostiek, behandeling, zorg 

en preventie.6,10,12,14 Bodenheimer2 stelt dat de mate waarin 

zelfmanagement succesvol is afhangt van self-efficacy. Self-

efficacy is hierbij het vertrouwen van cliënten om gedrag te 

ontwikkelen dat nodig is om de gestelde gezondheidsdoelen 

te bereiken.2 Om dit te bereiken is het geven van informatie 

alleen niet genoeg, maar gaat het ook om goede educatie en 

het aanleren van vaardigheden die nodig zijn voor zelfma-

nagement. Lorig14 noemt daarbij nog een aantal specifieke 

vaardigheden die nodig zijn zoals: problemen oplossen, 

besluiten nemen, gebruik maken van (hulp)bronnen, vorm-

geven van een cliënt-hulpverleners relatie, het opstellen van 

een actieplan, aanpassingen maken aan de eigen situatie en 

het uitvoeren van het actieplan. De kerngroep zelfmanage-

ment benadrukt dat zelfmanagement niet voorbehouden 

is aan chronische zieken maar ook essentieel is voor men-

sen met meerdere aandoeningen tegelijkertijd en kwetsbare 

ouderen. 

uitgangspunten zelfmanagement
Zelfmanagement is allereerst gericht op ‘het leven’ van een 

cliënt, en niet over het therapeutische regime.10 De cliënt 

leert over het leven met een chronische aandoening, de 

behandeling van zijn/haar aandoening en wat hij/zij hieraan 

zelf kan doen, en neemt hiervoor verantwoordelijkheid. De 

directe omgeving en zorgverleners kunnen cliënten 
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hierbij op verschillende manieren ondersteunen. Belangrijke 

algemene uitgangspunten zijn:

Cliëntgerichtheid: Holistische benadering van de cliënt waar-

bij niet alleen een gerichtheid is op de ziekte maar op de 

hele mens. De zorgverlener richt zich vooral op de persoon 

zelf en zijn sociale omgeving en komt bij het omgaan met 

de chronische aandoening zoveel mogelijk tegemoet aan de 

wensen van de cliënt.16

Gelijkwaardige relatie en gezamenlijke besluitvorming: Geza-

menlijk dialoog tussen zorgverleners en cliënten over beslis-

singen over zorg, behandeling en zelfmanagement-doelstel-

lingen. Zorgverlener geeft informatie over de aandoening, de 

behandelopties en de voor- en nadelen; cliënt geeft informatie 

over zijn persoonlijke situ-

atie en voorkeuren. Cliënt en zorgverlener(s) 

nemen gezamenlijk de beslissing.10 

Empowerment – eigen regie: Het bevorderen van het zelfvertrou-

wen zodat de cliënt voor zichzelf op kan komen, controle over 

eigen leven neemt, en invloed uitoefent op de keuze van doe-

len en de manieren waarop die worden bereikt. Zorgverleners 

ondersteunen en versterken de mogelijkheden van de client om 

zelf de regie te nemen.10,16

Enablement: De cliënt wordt ondersteund in het uitproberen 

van het handelen en vaardigheden die nodig zijn om zichzelf 

te managen. Naast ‘enabling occupation’ is de zorgverlener 

gericht op het mogelijk maken en ondersteunen van het kiezen, 

organiseren en uitvoeren van die handelingen welke bruikbaar 

en betekenisvol zijn voor de cliënt in de eigen omgeving.10,24

Gebruik van hulpbronnen: Zelfmanagement betekent niet dat 

een cliënt alles alleen hoeft te managen. Door gebruik te 

maken van familie, vrienden, maar ook zorgverleners, kun-

nen cliënten in overleg en samenwerking hun leven en de 

chronische aandoening managen.22

Van ziekte naar gezondheid: mogelijkheden in 
plaats van beperkingen
Een van de uitgangspunten van zelfmanagement is het ‘ena-

blement’. Enablement in het kader van zelfmanagement bete-

kent het mogelijk maken en ondersteunen van het keuzepro-

ces, het organiseren en uitvoeren van activiteiten die voor een 

cliënt betekenisvol zijn in de eigen omgeving.24 Daarnaast is 

het van belang dat de zorgverlener gericht is op de mogelijkhe-

den en niet op de beperkingen. Een perspectief wat hierbij aan-

sluit is het perspectief van salutogenese.1,7 Salutogenesis is de 

leer over gezondheid. Pathogensis is de leer van de ziekte.1,13 

Pathogenesis is ontwikkeld vanuit het biomedisch perspec-

tief en heeft de wetenschap en professionals veel handvaten 

gegeven om te kijken naar de mens en de gevolgen van 

ziekte.1,13 Pathogenese heeft echter ook met zich mee 

gebracht dat men gericht was op stoornissen en beper-

kingen, op ziekte en afwijking, terwijl salutogenese meer 

gericht is op de mogelijkheden.1,7,13 Antonovsky heeft het 

model van salutogenese ontwikkeld1,7 en beschrijft hoe de 

sense of coherence (het besef van samenhang) belangrijk 

is voor mensen die gezond zijn. De sense of coherence wordt 

bereikt wanneer mensen de belangrijke levensgebeurtenissen 

(life events) in hun leven(sverhalen) begrijpen (comprehensi-

ble), wanneer het te managen is (manageable) en wanneer het 

leven betekenisvol is (meaningful). Bij chronische aandoenin-

gen worden deze aspecten vaak bedreigd, en begeleiding van 

mensen met chronische aandoeningen betekent dat men in 

het proces aandacht besteed aan het herstel van de samen-

hang in het levensverhaal. In het tweede artikel in de volgende 

editie van Ergotherapie Magazine zal nader worden ingegaan 

op de inhoud en samenhang van onderdelen van een levens-

verhaal, en de manieren waarop dit door een ergotherapeut 

kan worden gebruikt in zelfmanagement interventies.

zelfmanagement interventies
Binnen zelfmanagement programma’s kunnen veel verschil-

lende interventies worden gebruikt. Veelal worden de inter-

venties in samenhang aangeboden.5 Belangrijk hierbij is dat 

de proactieve strategieën, gericht op het vergroten van self-

efficacy, effectiever zijn dan de meer passieve strategieën.5
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Figuur 3: Zelfmanagement interventies5

Informatie: aanbieden van informatie over de aandoening, de 

gevolgen, en de mogelijkheden hiermee om te gaan is een 

belangrijk component van zelfmanagement interventies.10 

Educatie: zowel individuele als educatiesessies in groeps-

verband worden veelvuldig gegeven en richt zich op kennis 

en vaardigheden, zodat de cliënt in staat wordt gesteld om 

adviezen op te volgen en daardoor (actief) de regie over 

het eigen leven en de aandoening op zich te nemen en om 

probleemoplossende vaardigheden toe te passen als er iets 

gebeurt in het beloop van de aandoening.2,10 

Goal setting / doelbepaling: Het vaststellen van doelen kan in 

gezamenlijkheid tussen hulpverlener en cliënt plaatsvinden. 

Doelbepaling vergroot de motivatie, de cliëntgerichtheid, en 

effectiviteit.10,18,23

Individueel zorgplan: een zorg- of begeleidingsplan is een 

individueel ‘plan op maat’, waar de doelen, het actieplan, en 

de relaties met de overkoepelende problematiek van de cli-

ent zijn beschreven vanuit het perspectief van de cliënt. In 

het individuele plan kan expliciet aandacht worden besteed 

aan het sociale netwerk van de cliënt. Het individuele zorg-

plan kan gebruikt worden om gestelde doelen te evalueren 

en eventueel aan te passen.8 

Persoonlijk zorgdossier: een persoonlijk zorgdossier wordt 

door de cliënt zelf bijgehouden en is een strategie om de 

betrokkenheid van de cliënt bij het zorgproces te vergroten. 

Voorbeelden in Nederland zijn www.mijngezondheid.net, 

www.reumamonitor.nl, en www.mijnzorgpagina.nl.8 

Zelfmonitoring en begeleiding op afstand: Cliënten monitoren 

zelf hun situatie om inzicht te krijgen in het verloop. Hierbij 

kunnen zowel de mogelijkheden als beperkingen, naast de 

gevolgen van de aandoening in kaart worden gebracht, als 

ook de manieren waarop de cliënt anticipeert op bepaalde 

situaties. Zelfmonitoring kan een onderdeel zijn van het 

persoonlijke zorgdossier van de cliënt en begeleiding op 

afstand, bijvoorbeeld via internet of telefonisch contact.8 

ergotherapie en zelfmanagement
Uitgangspunten en begrippen van zelfmanagement onder-

steuning zoals cliëntgerichtheid, enablement, gelijkwaar-

dige relatie, gezamenlijke besluitvorming en empowerment 

komen sterk overeen met ergotherapeutische uitgangspun-

ten. Ook de geadviseerde interventies zoals beschreven in 

de literatuur zijn zeer herkenbaar voor ergotherapeuten. Dit 

kwam ook naar voren tijdens een kwalitatieve studie onder 

Nederlandse paramedici in de CVA-revalidatie, waar door 

verschillende ergotherapeuten werd aangegeven dat zelf-

management ondersteuning en ergotherapie bijna hetzelfde 

was. Een van de deelnemers zei bijvoorbeeld: ‘Zelfmanage-

ment,  dat doen we toch allemaal als ergotherapeuten. Het zit 

zo in ons bloed.’20 Op zich was dit een terechte reflectie van 

een van de deelnemers aan het focusgroep onderzoek, maar 

de realiteit gebied te zeggen dat in hetzelfde onderzoek 

slechts weinig ergotherapeuten aangaven concrete interven-

ties in het kader van zelfmanagement ondersteuning toe te 

passen.20 Deze bevinding was een bevestiging van het rap-

port Routekaart Zelfmanagement, waarin wordt gesteld dat 

voor alle paramedici nog werk aan de winkel is.11 

Voor ergotherapeuten zijn nog diverse uitdagingen te gaan 

om daadwerkelijk het zelfmanagement van cliënten te onder-

steunen. Ergotherapeuten kunnen vanuit een holistische 

visie, meer inhoud aan zelfmanagement programma’s geven, 

en aansluiten op de wensen en behoefte van de cliënt. De cli-

ent, zeker de cliënt die in de chronische fase zit na het krij-

gen van een aandoening, geeft vaak aan dat de doelen van de 

hulpverleners niet overeenkomen met de doelen van de cli-

ent. De cliënt heeft uiteindelijk meer sociaal-psychologische 

doelen, terwijl hulpverleners toch nog meer gericht zijn op 

biomedische doelen.20 Zoals in het eerste deel van dit arti-

kel is aangegeven, bestaat zelfmanagement uit drie domei-

nen: medisch management, rolmanagement en emotioneel 

management.3,14 Aansluiten op de behoeften van cliënten om 

betekenis te geven aan het leven na een aandoening kan door 

zelfmanagement programma’s vooral te starten vanuit de 

principes van rolmanagement, om vervolgens ook aandacht 

te besteden aan medisch en emotioneel management. Deze 
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visie sluit aan op de conclusie van Packer,17 die concludeert 

dat veel zelfmanagement programma’s gebaseerd zijn op 

de principes van medisch management,17 terwijl het werken 

vanuit de principes van rolmanagement veel meer aansluit 

bij de betekenisvolle activiteiten van de cliënt. Ergotherapie is 

bij uitstek de discipline die aandacht besteedt aan rollen. Een 

andere uitdaging voor ergotherapeuten is om uit te gaan van 

de mogelijkheden, van de ‘abilities’ en capaciteiten, in plaats 

van de beperkingen. 

In het tweede artikel over zelfmanagement in de volgende 

editie van Ergotherapie Magazine zal nader worden inge-

gaan op de expertise van ergotherapeuten om invulling te 

geven aan zelfmanagement programma’s, en aan te sluiten 

bij de mogelijkheden van mensen, als mede betekenisvolle 

activiteiten en rollen in het levensverhaal.
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