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Zelfmanagement - deel 3

cliënt / zorgverlener

De geactiveerde cliënt en de pro-actieve zorgverlener

Wisselwerking: 

Tekst: Dr. Edith Cup  en Ton Satink MScOT

Het chronic care Model
Het Chronic Care Model (CCM)1-3 is in de jaren ’90 ontwik-

keld door de Amerikaan Edward Wagner om te kunnen vol-

doen aan een groeiende zorgvraag voor chronisch zieken 

die bovendien complexer wordt. Het model speelde in op 

de noodzaak om de zorg anders te organiseren, en is nog 

steeds actueel en bruikbaar om aspecten van zelfmanage-

ment en de wisselwerking tussen cliënt en zorgverlener te 

bespreken. Centraal staat het contact tussen professional en 

de cliënt met een of meerdere chronische aandoening(en).2 

Het model pleit voor expliciete aandacht op zes terreinen 

(zie ook figuur 1):

-  afstemming op de maatschappij (coördineren van moge-

lijkheden voor de patiënt buiten de gezondheidszorg);

-  gezondheidszorgsysteem (continu verbeteren van de chro-

nische zorg aan de hand van bewezen strategieën);

-  ondersteuning van zelfmanagement (vergroten zelfred-

zaamheid patiënt);

-  ontwerp van het zorgproces (organiseren van een effici-

ente, gecoördineerde samenwerking); 

-  beslissingsondersteuning 

(toepassen van evidence-

based zorg); 

-  klinische informatiesystemen 

(ict-oplossingen, e-health). 

Het doel van het CCM is om zorg 

voor chronisch zieken te verbe-

teren door goede samenwerking 

tussen de cliënt en een team van 

zorgverleners. Elk element uit 

het CCM kan bijdragen aan het 

verbeteren van deze zorg. Een 

belangrijk uitgangspunt van het CCM is echter dat de cliënt 

goed geïnformeerd en ‘geactiveerd’ is waardoor hij actief mee-

werkt aan de behandeling. Het team van zorgverleners dient 

eveneens goed voorbereid en pro-actief te 

zijn. Wanneer beiden het geval zijn, dus 

wanneer de cliënt geactiveerd is en 

het team of de individuele zorgverle-

ner voorbereid en proactief is, zal de 

zorg voor chronisch zieken verbete-

ren. Het combineren van elementen 

vergroot de kans op betere uitkomsten 

op patiënt niveau, zoals betere kwaliteit van 

leven en minder complicaties.1-3

Het CCM gaat er vanuit dat 

gedragsverandering niet 

lukt zonder dat de 

cliënt hierin een 

leidende rol krijgt. 

Zelfmanagement 

wordt gezien als een belangrijke verantwoordelijkheid van de 

chronisch zieke. Iedere chronisch zieke cliënt is hoe dan ook 

bezig met zelfmanagement, ofwel zoals Lorig schrijft: ‘one 

cannot not manage’.4 Ook als iemand besluit om niet actief 

te participeren in een bepaald gezondheidsprogramma, ook 

dan is er nog sprake van een vorm van zelfmanagement. 

Het is dus vrijwel onmogelijk om niets te doen aan zelfma-

nagement. Met name bij mensen met een chronische aan-

doening is de vraag hoe iemand zichzelf managet en welke 

ondersteuning hierbij nodig is.4

Figuur 1. The Expanded Chronic Care Model: Integrating Popu-

lation Health Promotion5

Inmiddels wordt het CCM wereldwijd als voorbeeldmodel 

gebruikt om de zorg voor chronisch 

zieken te verbeteren. Het leven 

met een chronische aan-

doening en participeren 

in rollen en activiteiten 

in de samenleving (com-

munity) vindt plaats met 

ondersteuning van naas-

ten en professionals. Het 

uitgebreide of expanded CCM 

(figuur 1) legt juist de nadruk op 

participatie en ondersteuning in en 

door de eigen omgeving (community). Het expanded CCM 

combineert gezondheidszorg (health system) met gezond-

heidsbevorderende activiteiten ofwel health promotion in 

de eerste lijn. Hierbij wordt o.a. aandacht besteed aan leef-

stijl (gezond eten, voldoende bewegen), voorkomen van 

sociale isolatie of eenzaamheid en bevorderen van mobili-

teit en transport.5 In het expanded CCM zijn ook aspecten 

opgenomen zoals ook het ontwikkelen van beleid gericht 

op preventie (build healthy public policy), het creëren van 

ondersteuning in de omgeving (creating supportive environ-

ments) en het versterken en ondersteunen van een actieve 

samenleving (strengthen community action). Dit sluit aan 

bij de ontwikkelingen in de zorg waarbij beleid lokaal wordt 

ingevuld door gemeenten en 

ondersteuning steeds meer 

door en met de mensen in de 

eigen omgeving plaatsvindt. 

Hoewel in het stuk hieronder 

vooral gesproken wordt over 

de wisselwerking tussen cli-

enten en zorgverlener, wordt 

de cliënt in het uitgebreide/

expanded CCM veel meer 

gezien als cliënt systeem en 

de zorgverlener als team wat 

zich bij voorkeur in de eerste 

lijn bevindt.

Wisselwerking tussen 
cliënt en zorgverlener

De crux in de zorg voor cliënten met een chronische aan-

doening is de wisselwerking, of beter gezegd partnerschap 

tussen cliënt(systeem) en zorgverleners gericht op continu-

iteit en geïntegreerde zorg.6 De cliënten zijn als eerste ver-

antwoordelijk voor hun zelfmanagement, maar hebben hier-

bij informatie/kennis, inzicht, vaardigheden en vertrouwen 

nodig (zie tabel 1). De voornaamste taak van zorgverleners 

is om de cliënt hierin te begeleiden. De uitdaging is te leren 

hoe iemand zijn of haar maatschappelijke rollen kan (blij-

ven) vervullen, en tegelijkertijd goed met de ziekte en beper-

kingen om kan (leren) gaan. Daarbij is ondersteuning nodig 

van zorgprofessionals en mensen uit de directe omgeving. 

Elke zorgverlener speelt een rol in de ondersteuning, geeft 

informatie, begeleidt en motiveert cliënten en hun mantel-

zorgers bij het stellen van doelen, de keuze voor de behan-

deling, het nemen van beslissingen en het aanpassen van 

de leefstijl.4 Ergotherapeuten gaan hierbij vooral uit van de 

betekenisvolle rollen en activiteiten.7,8

Dit is de derde bijdrage in de reeks artikelen over zelfmanagement. in deel 1 stonden de definië-

ring en uitgangspunten van zelfmanagement centraal. Deel 2 ging in op het onderdeel van zelf-

management wat het meest aansluit bij de ergotherapie, namelijk rolmanagement met aandacht 

voor levensverhalen. Deel 3 behandelt de wisselwerking tussen de cliënt en de zorgverlener. Aller-

eerst zal in dit deel kort ingaan worden op het chronic care Model, een model waarin zelfmanage-

ment een belangrijke plaats inneemt. vervolgens zal dieper worden ingegaan op de wisselwerking 

tussen cliënt en zorgverlener. Hierbij zal vooral aandacht besteed worden aan de geactiveerde 

cliënt en de pro-actieve zorgverlener, twee termen uit het chronic care Model. De mate waarin 

een cliënt geactiveerd is en de mate waarin zorgverleners pro-actief zijn is van invloed op de uit-

komsten. inmiddels zijn meetinstrumenten ontwikkeld die dit meten. tot slot zullen wij ingaan op 

de unieke bijdrage van ergotherapeuten om cliënten te activeren (en geactiveerd te houden), en te 

ondersteunen in pArticipation.
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Wat cliënten nodig hebben voor zelfmanagement: 

-  Toegang tot informatie over de diagnose en de gevolgen hiervan 

voor de dagelijkse activiteiten en mogelijke behandelingen en 

hun consequenties;

-  Toegang tot continuïteit en coördinatie van gespecialiseerde 

zorg; 

-  Strategieën en vaardigheden voor het omgaan met symptomen 

zoals pijn, vermoeidheid en andere beperkingen;

-  Om leren gaan met onzekerheid, angst, stress, depressie, slaap-

problemen, eenzaamheid, en andere emotionele gevolgen;

-  Kunnen interpreteren van gevolgen van de ziekte en behande-

ling; 

-  Kunnen participeren in gezamenlijke besluitvorming over de 

behandeling.

Tabel 1. Wat cliënten nodig hebben om zichzelf te kunnen 

managen6

Het is duidelijk dat de zorg voor mensen met een chroni-

sche aandoening een wezenlijk andere benadering vraagt 

dan de traditionele medische benadering waarbij het geven 

van een recept of advies leidt tot gedragsverandering en 

therapietrouw en verbeterde gezondheidsuitkomsten zoals 

bij het innemen van medicijnen.9 Zelfmanagement is geen 

pilletje wat ingenomen kan worden. De zelfmanagementbe-

nadering gaat ervan uit dat mensen inzicht hebben in hun 

situatie en handelen vanuit een interne motivatie en ver-

trouwen in hun mogelijkheden om hun situatie positief te 

beïnvloeden. Kennis alleen leidt niet tot zelfmanagement; 

kennis, aangevuld met informatie, vertrouwen en onder-

steuning wel.9 Deze benadering is gebaseerd op de sociale 

cognitieve leertheorie en gedragsverandering van o.a. Ban-

dura10,11 waarbij gedragsverandering en self-efficacy, het ver-

trouwen in eigen competenties, de basis zijn voor interven-

ties gericht op zelfmanagement. 

Colland beschrijft twee belangrijke determinanten voor het 

omgaan met een chronische aandoening, waarbij er een 

actieve rol en wisselwerking is tussen cliënt en behandelaar: 

zelfmanagement en therapietrouw. Een zelfmanagement-

programma heeft tot doel om cliënten op zodanige wijze te 

activeren dat hij of zij zelf optimaal in de behandeling par-

ticipeert. De mate van therapietrouw is eveneens bepalend 

voor het onder controle houden van een chronische aandoe-

ning. Bij therapieontrouw kunnen zowel cliënt als behande-

laar ontmoedigd raken. Ook bij de behandelaar zou men 

van therapieontrouw kunnen spreken, namelijk indien hij 

onvoldoende aandacht besteedt aan de beweegredenen van 

therapieontrouw bij de patiënt.12

Zelfmanagementondersteuning vraagt dus niet alleen 

bepaalde competenties van cliënten, maar ook van zorgver-

leners. Hierbij gaat het om de interactie tussen de cliënt en 

de zorgverlener en ook om aandacht voor rol- en emotio-

neel management naast het behandelen van een ziekte.3 De 

unieke bijdrage van de ergotherapeut hierbij is:8,9

-  Aandacht voor de gevolgen van een aandoening voor de 

invulling en uitvoering van rollen en dagelijkse activiteiten, 

evenals de emotionele gevolgen;

-  Aandacht voor de omgeving: enerzijds de context waarin 

gehandeld en anderzijds het cliëntsysteem met aandacht 

voor de naasten van de cliënt;

-  Aandacht voor de mogelijkheden in de persoon, de uitvoe-

ring van taken en rollen en de omgeving.

De geactiveerde cliënt
De website www.zelfmanagement.com geeft veel achter-

grond informatie over zelfmanagement, en beschrijft het 

volgende over de geactiveerde cliënt: Dankzij zelfmanage-

ment kunnen patiënten hun chronische ziekte beter inpassen 

in hun leven. Het veronderstelt dat ze weten wat hun ziekte 

inhoudt, wat de consequenties zijn en waar ze de juiste zorg 

kunnen ontvangen. Essentieel hierbij is de patiënt de mogelijk-

heid te bieden om de regie te nemen in het eigen zorgproces. 

Daarbij wordt uitgegaan van de kracht van de patiënt: de pati-

ent neemt een actieve rol waar hij/zij dat wil én kan! 

Een literatuurreview naar zelfmanagementcompetenties van 

cliënten die leiden tot betere gezondheidsuitkomsten heb-

ben geleid tot de volgende zes domeinen:13

1.  Symptomen en problemen zelf kunnen managen;

2.  Actief betrokken zijn in activiteiten die de gezondheid 

bevorderen of achteruitgang tegengaan;

3.  Actief betrokken zijn (of worden) bij keuzes tijdens de 

behandeling of diagnostiek, ofwel gezamenlijke besluit-

vorming;

4.  Samenwerking met zorgverleners;

5.  Keuze van zorgverleners of zorgorganisaties op basis van 

expertise;

6.  De weg weten in de zorg, ofwel het gezondheidszorg-

systeem.

Deze zes domeinen werden voorgelegd aan een expertpanel 

en focusgroepen met cliënten en leidden tot een concep-

tuele definitie van geactiveerde cliënten: 

-  cliënten hebben de overtuiging dat zij een belangrijke rol 

hebben bij zelfmanagement, samenwerking met zorgverle-

ners en behoud van gezondheid;

-  cliënten hebben kennis en inzicht hoe ze hun conditie kunnen 

managen en behouden en achteruitgang kunnen voorkomen; 

-  cliënten hebben de vaardigheden en strategieën om hun 

conditie te managen, werken samen met zorgverleners om 

de gezondheid te behouden en toegang te hebben tot hoog 

kwalitatieve zorg en expertise.13

Inzicht in iemands mate van activatie is relevant aangezien 

zorgverleners de zelfmanagementondersteuning en educa-

tie hierop kunnen aanpassen. Bovendien kan de mate van 

activatie veranderen en er wordt verondersteld dat kwalita-

tief goede zorg kan leiden tot meer geactiveerde cliënten.

Het meten van de geactiveerde cliënt: de PAM 
Om de mate van activitatie van de cliënt te meten is de Patient 

Activation Measure (PAM) ontwikkeld. De oorspronkelijke 

PAM is een 22 item vragenlijst die kennis, vaardigheden en 

vertrouwen ten aanzien van zelfmanagement van iemands 

gezondheid of chronisch aandoening meet.13 In 2005 werd 

een verkorte 13 item PAM ontwikkeld,14 die eveneens betrouw-

baar en valide bleek om de mate van activatie van een individu 

te meten. De PAM maakt onderscheid tussen vier niveau´s 

van toenemende activatie. Wetenschappelijk onderzoek heeft 

aangetoond dat een hogere score op de PAM een positieve 

relatie heeft met gezondheidsgerelateerd gedrag en zelfma-

nagement waaronder preventieve maatregelen, zoeken naar 

informatie, gebruik van zorg en therapietrouw.

Bij een lage activatie kan de interventie meer gericht zijn op 

het geven van informatie, kennis en inzicht over de aandoe-

ning en de behandelmogelijkheden. Cliënten in een hoger 

niveau van activatie kunnen meer profijt hebben van inter-

venties gericht op het vergroten van de vaardigheden en het 

vertrouwen in zelfmanagementstrategieën. Omdat de inter-

venties kunnen worden aangepast aan het niveau van acti-

vatie en kunnen worden bijgesteld als de activatie toeneemt, 

leidt dit tot efficiënt en cliëntgericht zorgaanbod en gebruik. 

De Nederlandse versie van de PAM, het Patiënt Activatie 

Meetinstrument (PAM-13 NL) bestaat uit 13 uitspraken over 

gezondheid. Om de PAM -13 NL te gebruiken kan contact 

worden opgenomen met de auteur van de Nederlandse ver-

taling van de PAM.15

De PAM is niet de enige lijst die aspecten van zelfmanage-

ment (zoals kennis, vaardigheden en vertrouwen) meet. 

Andere lijsten zijn:

-  De Effective Consumer Scale, de EC-17 bestaat uit 17 items 

en meet gedrag en vaardigheden voor het effectief omgaan 

met een chronisch aandoening en benodigde zorg.16

-  De Self-Management Ability Scale-30, de SMAS-30 bevat 

30 items, waarbinnen zes subschalen met zelfmanage-

mentvaardigheden gerelateerd aan dimensies van welbe-

vinden (Initiatief nemen, Self-efficacy, Investeren, Perspec-

tief, Multifunctionaliteit en Variëteit)17. 

-  De 5-item Perceived Efficacy in Patient-Physician Interac-

tions scale (PEPPI-5) is een kort instrument om de self-

efficacy (vertrouwen) te meten bij mensen met een chroni-

sche aandoening om te overleggen met hun arts.18

2. Een actieve rol op me nemen in de zorg voor mijn gezond-

heid, heeft de meeste invloed op mijn gezondheid.

Helemaal 

niet mee 

eens

Niet mee 

eens

Mee eens Helemaal

mee eens

n.v.t.

5. Ik heb er vertrouwen in dat ik kan beoordelen of ik naar de 

dokter moet gaan of dat ik een gezondheidsprobleem zelf 

kan aanpakken.

Helemaal 

niet mee 

eens

Niet mee 

eens

Mee eens Helemaal

mee eens

n.v.t.

8. Ik begrijp mijn gezondheidsproblemen en wat de oorza-

ken ervan zijn.

Helemaal 

niet mee 

eens

Niet mee 

eens

Mee eens Helemaal

mee eens

n.v.t.

9. Ik weet welke behandelingen er zijn voor mijn gezond-

heidsproblemen.

Helemaal 

niet mee 

eens

Niet mee 

eens

Mee eens Helemaal

mee eens

n.v.t.

 

Tabel 2. Enkele voorbeeldvragen uit de PAM13-15
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De pro-actieve zorgverlener
Naast de geactiveerde cliënt, is een pro-actieve zorgver-

lener ook van belang voor een optimale wisselwerking 

tussen cliënt en zorgverlener. In het CCM wordt dit 

beschreven ‘productive interactions between infor-

med and activated patients and prepared and pro-

active practice teams’. Bij deze ‘productive 

interactions’ werken cliënten en zorgver-

leners als gelijkwaardige partners en 

brengen beiden hun expertise in in de 

samenwerking. De rol van de zorgverlener is 

inzicht in en begrip hebben voor de uitdagin-

gen voor de cliënten met chronische aan-

doeningen en het verlenen van de juiste 

ondersteuning. 

Steeds meer zorgverleners brengen de 

zelfmanagementondersteuning in de 

praktijk, enerzijds omdat de veranderin-

gen in de zorg dit van professionals vra-

gen en anderzijds omdat mensen met een 

chronische aandoening actief betrokken 

willen zijn bij de zorg voor hun gezondheid 

en hierbij gesteund willen worden door profes-

sionals. Desondanks geeft nog minder dan de 

helft van de mensen met een chronisch aandoening 

aan dat ze betrokken worden in de besluitvorming en 

behandelplan.19

Het meten van de pro-actieve zorgverlener: de 
cS-PAM
Om de attitude en overtuigingen van zorgprofessionals te 

meten en inzicht te krijgen in de pro-activiteit van zorg-

verleners, hebben de ontwikkelaars van de 

PAM de vragenlijst aangepast tot een cli-

nician supported PAM (CS-PAM).19 

In de CS-PAM wordt aan zorgver-

leners gevraagd hoe belang-

rijk zij de zelfmanagement-

competenties en gedrag 

van cliënten vinden. In 

de CS-PAM worden de 

items als volgt gesteld: 

Als zorgprofessional, hoe 

belangrijk vindt u het dat 

uw patiënten (cliënten) 

met een chronische aan-

doening in staat zijn om....

bijvoorbeeld te weten welke 

behandelingen er zijn voor hun 

gezondheidsproblemen (zie tabel 1 

voor voorbeeldvragen uit de PAM).

Onderzoek naar de overtuigingen van negentig 

artsen op het gebied van zelfmanagement gemeten met de 

CS-PAM resulteerde in vier domeinen die achtereenvolgens 

als belangrijk werden gevonden. Als eerste vonden de art-

sen het opvolgen van medisch advies het meest belangrijk. 

Als tweede belangrijke domein was het belang dat patiënten 

onafhankelijk een inschatting maken en actie ondernemen. 

Daarna kwam het belang van een patiënt om te functione-

ren als lid van het multidisciplinaire team en als laatste werd 

het domein bekrachtigd waarin patiënten worden gezien als 

onafhankelijke informatiezoekers. 

Kortom, het gedrag waarbij medisch advies werd opgevolgd 

werd nog redelijk traditioneel als meest belangrijk beoor-

deeld. Echter, dit is allesbehalve zelfmanagement. Naast het 

hebben van kennis en vaardigheden om adviezen op te vol-

gen is er vertrouwen nodig om ook nieuwe situaties te kun-

nen managen. Dit vereist dat mensen zelfstandig inschattin-

gen kunnen maken en actie ondernemen zoals vaststellen 

of er medische hulp of zorg nodig is of dat ze het probleem 

zelf op kunnen lossen. Het NIVEL is bezig om naast de 

PAM ook de CS-PAM te vertalen met als doelen: 

-  Inzicht krijgen over de mate waarin zorgverleners zelfma-

nagement bij hun patiënten kunnen en willen ondersteu-

nen;

-  De psychometrische eigenschappen van de vertaalde ver-

sie van de CS-PAM vaststellen;

-  Inzicht krijgen in welke elementen van zelfmanagement 

het meest en het minst worden ondersteund door eerste-

lijns zorgverleners.

Naast het meten van de mate waarin individuele zorgver-

leners de zelfmanagement van hun cliënten ondersteunen, 

zijn er ook steeds meer instrumenten waarmee kwaliteit van 

zelfmanagementinterventies kunnen worden geëvalueerd 

zoals de Health Education Impact Questionnaire (heiQ),20 de 

Quality Self-management Assessment Framework (Q-SAF)21, 

de Assessment of chronic illness care (ACIC)22 en de Patient 

Assessment of Chronic Illness Care (PACIC).23 De heiQ is 

een meetinstrument voor de evaluatie van educatie en zelf-

managementprogramma’s voor mensen met een chronische 

aandoening.20 De Q-SAF biedt een raamwerk voor de evalu-

atie van de kwaliteit van zelfmanagementprogramma’s en 

helpt om de sterke en zwakke aspecten te identificeren.21 De 

ACIC is gebaseerd op zes gebieden voor verandering in de 

zorg uit het chronic care model en is ontwikkeld om te eva-

lueren waar de zorg verbeterd kan worden en om verbeterin-

gen in de zorg te evalueren.22 De ACIC bestaat uit 34 items 

uit de zes gebieden: gezondheidszorgsysteem; afstemming 

op de maatschappij; zelfmanagementondersteuning; ont-

werp van het zorgproces; beslissingsondersteuning; en klini-

sche informatiesystemen. De ACIC evalueert ook de integra-

tie van de gebieden.22 De PACIC bestaat uit 20 items en meet 

de subschalen patiënt activatie; ontwerp van het zorgproces; 

doelbepaling; probleemoplossing in de context en follow up/

coordinatie van zorg.23

Naast diverse instrumenten die de mate van activatie van 

cliënten of de ondersteuning door de zorgprofessional, 

interventieprogramma’s of de zorgorganisatie meten, is er 

ook een instrument wat specifiek gericht is op het meten 

van de wisselwerking ofwel partnerschap: de Partnership 

Self-Assessment Tool (PSAT)24 De PSAT meet partnerschap 

synergie en andere gerelateerde dimensies van het partner-

schapproces.24
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Het unieke van ergotherapeuten in de 
wisselwerking: ‘the Art of pArticipation’
In de vorige paragraven is ingegaan op een aantal algemene 

aspecten van de wisselwerking tussen cliënten en zorgver-

leners. Cliënten dienen geactiveerd te zijn en zorgverleners 

kunnen hierin een belangrijke bijdrage leveren wanneer zij 

pro-actief zijn. De vraag is nu hoe pro-actief zijn ergothe-

rapeuten op het gebied van zelfmanagement? Hoe active-

ren zij hun cliënten en wat is de unieke meerwaarde van de 

ergotherapeut in het activeren van cliënten. 

Het antwoord hierop is voor een groot deel al beschreven in het 

vorige artikel over het begeleiden van rolmanagement8 waarbij 

aandacht voor rollen en betekenisvolle activiteiten in het levens-

verhaal (verleden, heden en toekomst) centraal staan.

Ergotherapeuten besteden bij uitstek aandacht aan het geza-

menlijk formuleren van doelen gericht op het weer (of blijven) 

uitvoeren of betrokken zijn bij betekenisvolle activiteiten en rol-

len. Tanya Packer beschrijft de unieke bijdrage van ergothe-

rapeuten als de ART of pARTicipation9. Deze ART is 

een acronym voor zelfmanagement in Activi-

teiten, Relaties en Therapie. Packer et al. 

(2010) hebben aangetoond dat zelf-

management interventies gericht 

op Activiteiten en Relaties (rol-

management) leiden tot ver-

beterde participatie, kwaliteit 

van leven en zelfs afname 

van symptomen.9 In 

Nederland zijn ook voor-

beelden van succesvolle 

ergotherapie interventies 

gericht op rolmanage-

ment ofwel activiteiten 

en relaties zoals: het 

EDOMAH programma 

voor dementerende oude-

ren en hun mantelzorgers 

aan huis (edomah)25; het zelf-

management groepsprogramma 

Energiek voor mensen met een 

chronisch neurologische aandoening 

en vermoeidheid;26 Ergotherapie bij Par-

kinson;27 en ergotherapie gericht op behoud 

en terugkeer naar werk bij depressie.28

tot slot
Dit derde artikel in de serie over zelfmanagement bena-

drukte het belang van een wisselwerking tussen een geac-

tiveerde cliënt en proactieve zorgverlener of team van 

zorgverleners voor effectieve zorg en positieve gezond-

heidsuitkomsten. Dit zijn termen uit het chronic care model 

(CCM). In het uitgebreide of expanded CCM betreft dit ook 

de actieve betrokkenheid van naasten en professionals in de 

eerste lijn (eigen omgeving). Zeker als het gaat om het leven 

met een chronische aandoening en kunnen uitvoeren van 

dagelijkse activiteiten en rollen in de eigen omgeving ligt 

hier een belangrijke rol voor de ergotherapeut.

Bij zelfmanagementcompetenties van cliënten en ergothera-

peuten gaat het om verwerven en aanreiken van kennis en 

inzicht, aanleren van vaardigheden en strategieën en krijgen 

en geven van vertrouwen om de vaardigheden en strate-

gieën in praktijk te brengen.

De wisselwerking tussen cliënten en zorgverleners speelt 

ook een belangrijke rol bij motivatie en therapietrouw. De 

vraag is hoe we als ergotherapeuten onze competenties 

optimaal kunnen inzetten bij de activatie van cliënten. Com-

petenties als motivational interviewing, expertise opbouwen, 

coachen en het begeleiden van groepen cliënten komen 

hierbij aan de orde. In een volgend artikel zal worden inge-

gaan op de specifieke competenties van ergotherapeuten 

om hun cliënten te ondersteunen bij het zelf opstellen van 

doelen, actieplannen en coping plannen en bij de uitvoering 

hiervan aan de hand van voorbeelden uit ergotherapie inter-

venties gericht op rolmanagement.  
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