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Ergotherapeuten kunnen bij uitstek invulling geven 

aan zelfmanagement programma’s door het rol-

management van cliënten centraal te stellen 

en daarmee uit te gaan van rollen en beteke-

nisvolle activiteiten, zelfregie, en de kracht 

en mogelijkheden van de cliënt. Hierdoor 

worden cliënten ondersteund in het 

(weer) betekenis geven aan het leven 

na of met een chronische aandoening. 

Wanneer rolmanagement het startpunt 

van een zelfmanagement programma 

is, komen mogelijkheden, betekenisvolle 

activiteiten en rollen op de voorgrond te 

staan, in plaats van de focus op sympto-

men. Deze visie sluit aan op de visie van 

Packer,10 die constateert dat veel zelf-

management programma’s geba-

seerd zijn op de principes van 

medisch management,10 terwijl 

het werken vanuit de principes 

van rolmanagement veel meer 

aansluit bij de betekenisvolle 

activiteiten van de cliënt. Rolma-

nagement biedt dus mogelijkhe-

den om optimaal aan te sluiten 

bij de cliënt en zijn mogelijkhe-

den. Voordat aandachtspunten 

voor het ondersteunen van het 

rolmanagement van cliënten 

wordt gegeven, zal allereerst 

worden ingegaan op de levens-

verhalen, en rollen en beteke-

nisvolle activiteiten in 

In het artikel Zelfmanagement – deel 1 in ergotherapie Magazine nr. 02 | 14 zijn de belangrijk

ste aspecten van zelfmanagement beschreven. 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, behandeling, lichame

lijke, sociale en psychologische gevolgen van de ziekte(en) en/of beperkingen en daarbij horende 

leefstijlaanpassingen in samenhang met de sociale omgeving.1 Zelfmanagement kan worden 

onderverdeeld in drie domeinen, te weten medisch management, rolmanagement en emotioneel 

management.2,3 Belangrijke uitgangspunten van zelfmanagement interventies zijn cliëntgericht

heid, enablement, gelijkwaardige relatie, gezamenlijke besluitvorming en empowerment, en deze 

komen sterk overeen met ergotherapeutische uitgangspunten. 4,9
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een levensverhaal. Vervolgens zal kort worden ingegaan op 

de zelfregie, de eigen kracht en mogelijkheden van cliënten, 

en dit artikel zal afsluiten met enkele aandachtspunten voor 

het ondersteunen van rolmanagement. In een volgend artikel 

in de reeks over zelfmanagement, zullen gedragsverande-

ringsmodellen, samen met uitgangspunten voor zelfmanage-

ment en rolmanagement worden toegepast in het proces van 

goalsetting en action planning.

een levensverhaal vol rollen en betekenisvolle 
activiteiten

Levensverhaal
Een levensverhaal kan omschreven worden als persoonlijke 

en gezamenlijke verhalen waardoor individuen, families, en 

groepen mensen samenhang creëren en betekenis geven 

aan hun leven11(p 420). Mensen creëren zelf hun levensver-

haal door wat zij kiezen en wat zij doen.12,13 In een levens-

verhaal zijn verleden, heden en toekomst verweven en het 

vertellen van een levensverhaal helpt mensen hun sociale 

realiteit te begrijpen.13,15 Zo praten mensen na een beroerte 

vaak onbewust afwisselend over het ‘leven voor de beroerte’, 

naast de activiteiten die men op dit moment doet, of in de 

toekomst wil doen.16 Een levensverhaal is een verzameling 

verhaallijnen (story-lines) met een plot,17,19 waarbij de ver-

haallijnen kunnen variëren van verhalen over betekenisvolle 

activiteiten, identiteit, ziekte of andere life-events, of bijvoor-

beeld sociale rollen (zie figuur 1). 

Ziekteproces 
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Figuur 1: Een levensverhaal met verschillende storylines

Een levensverhaal kan worden gevisualiseerd als een koord, 

bestaande uit een kern, met daaromheen diverse lagen.14,19,20 

De kern van het levensverhaal is de identiteit, het zelfbeeld 

van een persoon. In de praktijk komt dit regelmatig aan bod 

wanneer mensen na een chronische aandoening zichzelf de 

vraag stellen: Wie ben ik? Wat wil? Wat kan ik? Daaromheen 

bevinden zich de basale rollen. Veelal zijn dit rollen die men 

normaal gesproken op routine uitvoert, bijvoorbeeld de zelf-

verzorging, zorgen dat men te eten en drinken heeft, keuzes 

maken, of bijvoorbeeld je dag organiseren. Voor veel men-

sen behoort zelfmanagement ook tot deze rollen. Wanneer 

deze basale rollen voldoende zijn ontwikkeld en worden ver-

vult, ontwikkelen mensen de sociale rollen in de buitenlaag 

van het levensverhaal, bijvoorbeeld de rol van moeder, werk-

nemer, hobbyist of vrijwilliger.20,21

Regie

Zelf
verzorging

Inzicht in
behoeften

Besluit
nemen

Doelen
stellen

Hulp vragen

Actie
ondernemen

Probleem
oplossen Identiteit

Sporter Tante

Lerares

Buurvrouw

Vriendin

Hobbyist

Moeder

Figuur 2: Het levensverhaal met diverse lagen

Door middel van de invulling van sociale rollen kunnen 

mensen voldoen aan de verwachtingen van de omgeving en 

geeft men uiting aan de vraag: ‘Wie ben ik?’. Rollen onder-

steunen de identiteit en het zelfbeeld en leiden tot doelen en 

interesses.11,21,22 In het dagelijks leven kunnen verschillende 

rollen naast elkaar bestaan, en zijn zij vaak gerelateerd aan 

elkaar.20,21 Zo kan iemand in kort tijdsbestek zowel de rol van 

moeder, lerares, vriendin en buurvrouw vervullen. Om rol-

len optimaal uit te voeren, zijn activiteiten en handelingspa-

tronen nodig welke passen bij de rolopvatting. Naast deze 

objectieve aspecten van een rol, zijn er ook subjectieve aspec-

ten van een rol. De subjectieve aspecten gaan over de erva-

ring en beleving van mensen tijdens het vervullen van een rol 

of het uitvoeren van activiteiten, of de mening die men heeft 

over de (noodzakelijke) aanpassingen in rollen en/of activitei-

ten ten gevolge van een chronische aandoening. 
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Het streven naar samenhang en continuïteit in 
rollen en levensverhaal
Het proces van rolontwikkeling is dynamisch, contextafhan-

kelijk, en verandert in de tijd.11,21 Tijdens het leven verandert 

de aard, de betekenis, prioriteit en de intensiteit van rollen. 

Iemand van 20 jaar die studeert en op kamers woont, zal 

bijvoorbeeld andere rollen vervullen dan iemand van 66 jaar 

die met pensioen is gegaan. Na een chronische aandoening 

of life-event zijn de balans en continuïteit in een levens-

verhaal vaak verstoord. Wanneer het uitvoeren van sociale 

rollen en/of betekenisvolle activiteiten niet meer lukt zoals 

men dat gewend was, wordt dit regelmatig als crisis erva-

ren.23 Dit beïnvloedt op haar beurt het zelfbeeld en de iden-

titeit van de mensen die een chronische ziekte hebben of 

een life-event hebben doorstaan.21,24 Polkinghorne25 spreekt 

in dit kader van ‘incompletenes’ (fase van incompleet zijn). 

Mensen streven daarom vaak naar het herstel van continu-

iteit in hun levensverhaal: men wil weer ‘complete’ worden 

en continuïteit in het levensverhaal ervaren. In de praktijk 

betekent dit dat cliënten meestal proberen om een bepaalde 

situatie te herstellen of behouden, bijvoorbeeld het herstel 

of behoud van betekenisvolle rollen en activiteiten zoals 

men dat deed voordat men de chronische aandoening 

kreeg, en welke aansluiten bij de persoonlijke opvattingen 

en identiteit.21-22,26 Hierbij zijn, na de incompleteness, de vol-

gende fases te onderscheiden in het herstel van het levens-

verhaal: ‘positioning’ (zoeken naar een nieuwe positie in het 

levensverhaal), ‘actualizing’ (deze in de praktijk toepassen), 

and ‘completion’ (de nieuwe posities in het levensverhaal 

vervullen).25 

Deze fases sluiten aan bij de fases in het herstel, herorde-

nen en/of ontwikkelen van nieuwe rollen: het verlies en ver-

driet over de beperking of wegvallen van bepaalde rollen, het 

loslaten van oude rollen, het uitproberen van nieuwe of aan-

gepaste rollen naast het behoud van bestaande rollen, het 

ontwikkelen van een nieuwe balans in rollen, om uiteinde-

lijk flexibel te kunnen omgaan met het nieuwe rollenpatroon 

zodat deze past bij het eigen zelfbeeld en de verwachtingen 

van de omgeving.27  

Een optimaal proces leidt tot een nieuwe balans in het 

levensverhaal, waarbij symbolisch gesteld kan worden dat 

het proces leidt tot een ‘nieuw, stevig, samenhangend en 

betekenisvol levensverhaal’. Onderdeel van deze fases is 

dat men, naast het ontwikkelen en/of behoud van rollen en 

continuïteit in het levensverhaal, ook strategieën ontwikkeld 

waardoor bepaalde rollen en activiteiten (opnieuw) kunnen 

worden uitgevoerd. Strategieën zijn bijvoorbeeld een andere 

planning van activiteiten, pacing, het uitvoeren van oefenin-

gen, of het aanpassen van een omgeving.7,14,24 Veel theorieën 

beschrijven het belang van activiteit, met name sociale acti-

viteiten, bij het management van identiteit en rollen. Met 

name op latere leeftijd is het behoud van relaties en rollen 

en activiteit (continuïteit) in de tijd belangrijk en is gerela-

teerd aan welzijn.28 

Samenhangend levensverhaal met
continuïteit

Levensverhaal met discontinuïteit

Herstel van continuïteit in
levensverhaal

Figuur 3: Continuïteit en discontinuïteit in levensverhaal (geba-

seerd op Life Thread Model14)

rolmanagement, zelfregie, eigen kracht en 
mogelijkheden

Rolmanagement
Een van de eerste omschrijvingen van rolmanagement is 

gegeven door Corbin en Strauss2 en betreft ‘maintaining 

and creating new meaningful life roles’. Lorig en collega’s 

spreken3 over ‘to carry out normal activities such as chores, 

employment and social life’. Wanneer men kijkt naar wat 

mensen doen, dan spreken Harvey en Pentland over con-

crete activiteiten, rollen, en life projects, samen met subjec-

tieve aspecten zoals de betekenis van de activiteiten, rollen 

en life projects.29 Rolmanagement gaat dus over het weer 

kunnen, of blijven uitvoeren van betekenisvolle activiteiten, 

rollen of life projects, waarbij zowel de objectieve als sub-
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jectieve aspecten van belang zijn. 

Daarnaast gaat rolmanagement 

ook over het managen van de 

identiteit door cliënten, aange-

zien identiteit en activiteiten en 

rollen sterk gerelateerd zijn aan 

de identiteit in het levensverhaal 

van mensen. 11,21,22,26 

Het ondersteunen van het rolma-

nagement van cliënten door ergothe-

rapeuten is gericht op het ondersteunen 

van het proces van de cliënt in het weer 

kunnen, of blijven uitvoeren van betekenisvolle 

activiteiten, rollen of life projects na een chronische 

aandoening of life-event. Een optimaal proces leidt tot 

een nieuwe balans in het levensverhaal, waarbij symbolisch 

gesteld kan worden dat het proces leidt tot een ‘nieuw, ste-

vig, samenhangend en betekenisvol levensverhaal’.

Zelfregie
Bij het ondersteunen van rolmanagement, als onderdeel van 

het zelfmanagement, staat zelfregie centraal. Zelfregie kan 

omschreven worden als het zelf beslissen over hoe je leven 

eruit ziet, en over de eventuele professionele ondersteuning 

daarbinnen.30 Daarbij is motivatie, je eigen invulling van wat 

een goed leven is en dus ook welke rollen je hierbij hebt of 

wilt invullen, de belangrijkste leidraad. Eigen kracht en con-

tacten met anderen om je heen zijn hierbij belangrijke hulp-

bronnen.30 

Uitgangspunten van zelfregie zijn:

  eigenaarschap: hierbij gaat het om wie men is en hoe men 

zichzelf ziet (Wie ben ik? Wat kan ik? Wie wil ik zijn?); Eige-

naarschap raakt autonomie, rollen en identiteit.

  eigen kracht: dit is het vermogen om zelf te beslissen, om 

het eigen leven vorm te geven. Dit wordt o.a. bepaald door 

kennis, vaardigheden, zelfvertrouwen, maar ook de ruimte 

die men krijgt in de omgeving. 

  Motivatie: motivatie raakt de zingeving, en gaat bijvoor-

beeld over zingeving in activiteiten, een dag, of het leven. 

Motivatie is de motor van veranderingen. 

  Contacten: sociale interactie, gezien worden, iets beteke-

nen voor anderen, plezier en zorg delen. Hierbij is ook het 

begrip wederkerigheid van belang. Mensen willen graag 

iets voor elkaar betekenen.

Voor ergotherapeuten betekent het werken vanuit zelfregie:

-  Uitgaan van de rollen en drijfveren van de cliënt (cliënt 

geeft aan ‘Wie ben ik?’ ‘Wat wil ik?’ en ‘Wat heb ik nodig?’)

-  Naast de cliënt staan: coachen in het zelf oppakken van het 

leven(sverhaal) door de cliënt; cliënt actief eigenaarschap 

op zich laten nemen

-  Terug naar de kern: ondersteun waar nodig, afstand waar 

mogelijk.

-  Veiligheid bieden aan, en vertrouwen hebben in en geven 

aan de cliënt.

-  Uitgaan van de mogelijkheden van de cliënt.

-  Erkennen van de eigen kracht van de cliënt.

-  Gebruik van hulpbronnen van en door de cliënt.

Bij het coachen bij het werken vanuit zelfregie kan de ergo-

therapeut gebruik maken van het proces van doelbepaling 

en plan van aanpak welke in een volgend artikel in het Ergo-

therapie Magazine worden toegelicht. 
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rolmanagement en ergotherapie
De uitgangspunten voor het ondersteunen van rolmanage-

ment en zelfregie passen naadloos bij de werkwijze van de 

ergotherapie. De kracht van ergotherapeuten is om in te 

gaan en aan te sluiten bij het levensverhaal van cliënten, en 

hun te coachen bij het (weer of blijven) uitvoe-

ren van rollen en betekenisvolle activitei-

ten.31 Dit sluit ook aan bij de wensen 

van cliënten om activiteiten uit 

te proberen, grenzen te ont-

dekken, en te ervaren. Erva-

ringen tijdens het uitvoe-

ren van (betekenisvolle) 

activiteiten bevordert 

het ‘veranderen door 

handelen’,31 draagt bij 

aan het (her)ontdek-

ken van mogelijkhe-

den, en ondersteunt 

mensen in het rol- 

en  zelfmanagement. 

Naast het ervaren van 

de eigen mogelijkhe-

den door de cliënt, leren 

cliënten echter ook van 

andere mensen in ver-

gelijkbare situaties. De 

sociale leertheorie van 

Bandura32 beschrijft 

onder anderen hoe 

positieve ervaringen 

met, en observatie 

van anderen, bijdraagt 

aan een gevoel van 

competentie van cliën-

ten. De ergotherapeut kan 

goed gebruik maken van de 

sociale leertheorie om het rol-

management van individuen of 

groepen te ondersteunen.

Vanzelfsprekend werkt de ergotherapeut cli-

entgericht, is gericht op participatie van de cliënt in 

het dagelijks leven, en actieve participatie in de besluitvor-

ming.33 Bij het ondersteunen van het rolmanagement blijft 

de regie zo veel mogelijk bij de cliënt. Als coach kan men 

de vragen aanreiken, kan men de cliënt informatie geven, of 

keuzes voorleggen, maar uiteindelijk is het de cliënt zelf die 

de antwoorden geeft. Bij het begeleiden van het rolmanage-

ment van cliënten, werkt de ergotherapeut vanuit ‘enable-

ment’, het mogelijk maken van het handelen. Hierbij is de 

ergotherapeut gericht op het ondersteunen van het keuze-

proces en het organiseren en uitvoeren van sociale rollen en 

activiteiten welke voor een cliënt bruikbaar en betekenisvol 

zijn in de eigen omgeving.6,33 De cliënt zelf is de expert ten 

aanzien van de gevolgen van de chronische aandoening op 

het eigen dagelijks leven, het levensverhaal en de rollen van 

mensen. En de ergotherapeut is als coach en adviseur des-

kundig op het gebied van het analyseren en adviseren over 

het aanpassen van activiteiten. Tevens is er aandacht voor 

de hulpbronnen van de cliënt in de omgeving.

Een laatste belangrijk aspect is dat de ergotherapeut uitgaat 

van de mogelijkheden van een cliënt in plaats van de beper-

kingen.33 Een perspectief wat hierbij aansluit is het perspec-

tief van salutogenese.34,35 Daar waar pathogenese gaat over 

de leer van de ziekte, is salutogenese de leer over gezond-

heid.34,36  Salutogenese is meer gericht is op de mogelijkhe-

den van de mens,34,36 en kan goed worden toegepast binnen 

zelfmanagement en rolmanagement programma’s. Ook op 

het begrip salutogenese wordt in een volgend artikel in de 

serie over zelfmanagement verder ingegaan.

Het gesprek starten vanuit rollen en betekenisvolle activitei-

ten maakt dat van begin af aan de aansluiting wordt gezocht 

bij het levensverhaal, bij de rollen en betekenisvolle activitei-

ten van de cliënt. Wanneer duidelijk is wat mensen willen, 

wat voor hen betekenisvol is, en wie men wil zijn, komt de 

vraag wat daarvoor nodig is aan de orde. Op dat moment 

komen vanzelf aspecten uit het medisch management 

(wanneer neem ik rust, welke medicatie neem ik, ga ik mijn 

oefeningen doen, welke aanpassingen heb ik nodig) en het 

emotioneel management (hoe ga ik om met de emoties ten 

gevolge van de chronische aandoening en/of de gevolgen) 

aan bod. Door aspecten van het medisch en emotioneel 

management te verbinden met de rollen en betekenisvolle 

activiteiten, worden oefeningen of hulpmiddelen in een 

betekenisvolle context geplaatst en zijn beter te begrijpen 

door de cliënt. Hoe dit concreet in de praktijk kan worden 

toegepast zal nader worden beschreven in een artikel in de 

volgende Ergotherapie Magazine. 

- 18 -
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Aandachtspunten voor het begeleiden van het 
rolmanagement zijn:
-  Besteed aandacht aan het verleden, heden en toekomst-

beeld van het levensverhaal. Hoe is het rollenpatroon in 

het levensverhaal, en hoe reflecteert een persoon op de 

vragen: Wie was ik? Wie ben ik? en Wie wil ik zijn? 

-  Op welke manier wil en kan een persoon weer betekenis 

geven aan zijn of haar leven met een chronische aandoe-

ning of na het life-event?

-  Welke prioriteiten in rollen en betekenisvolle activiteiten 

stelt een persoon in het heden, en tot welke taken en doe-

len leidt dat?

-  Welke rollen en betekenisvolle activiteiten wil de persoon 

voor de toekomst uitproberen en ontwikkelen, en tot welke 

taken en doelen leidt dat? 

-  Welke mogelijkheden heeft een persoon zélf voor de invul-

ling van rollen en betekenisvolle activiteiten, en hoe kun-

nen deze optimaal worden ingezet?

-  Welke hulpbronnen heeft een persoon in zijn of haar omge-

ving, en hoe kunnen deze het beste worden benut?

-  Informeer mensen over de mogelijkheden om bij de speci-

fieke conditie van iemand toch ofwel de mogelijkheden te 

vergroten door training, ofwel de taken of omgeving aan 

te passen.

-  Laat mensen, na het exploreren van de bovenstaande aan-

dachtspunten zelf doelen opstellen en nadenken over een 

plan van aanpak en een coping plan.

-  Laat mensen ervaringen opdoen in het uitvoeren van bete-

kenisvolle activiteiten (als onderdeel van rollen). Deze 

ervaring draagt bij aan het proces van het uitproberen van 

nieuwe of aangepaste rollen, en zodoende het herordenen 

en/of ontwikkelen van nieuwe rollen. Duidelijke ervaringen 

kunnen de cliënt motiveren door te gaan, te stoppen, of 

veranderingen in het handelen aan te brengen. 

-  Nabespreken van ervaringen en feedback hierop geven 

mensen de kans om de plannen aan te passen en opnieuw 

ervaringen op te doen met nieuwe plannen en uitvoering 

van activiteiten.

Conclusie
Zelfmanagement programma’s, waarbij gestart wordt van-

uit rolmanagement, sluiten aan bij het levensverhaal van 

cliënten. Ondersteuning van het rolmanagement betekent 

dat men uitgaat van het levensverhaal, de zelfregie, en eigen 

kracht en mogelijkheden van de cliënt. Dit leidt automa-

tisch tot het bespreken van sociale rollen, betekenisvolle 

activiteiten, en de 

emotionele en medi-

sche aspecten van  een 

situatie of keuzes binnen 

het levensverhaal van een 

cliënt. Het gesprek over rol-

management geeft hiermee 

extra inhoud aan het medisch 

en emotioneel management. Een 

benadering vanuit rolmanagement 

maakt dat de sociale realiteit van een 

cliënt uitgangspunt wordt in de begelei-

ding van het zelfmanagement van de cliënt. 
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