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Deel 4 - De ergotherapeut geeft ondersteuning bij doelbepaling, actieplannen en coping plannen

Aspecten van zelfmanagement
Zelfmanagement wordt gezien als een belangrijke ver-

antwoordelijkheid van de cliënt zelf. In feite past iedere  

cliënt dit toe, want een cliënt ‘cannot not manage’ (Lorig 

& Holman, 2003). Wanneer iemand namelijk besluit zich-

zelf niet optimaal te managen, of geen strategieën inzet 

om zijn situatie te ‘managen’, dan is dat ook een vorm van 

zelfmanagement. Het Chronic Care Model gaat er vanuit dat 

In dit vierde en laatste artikel in de serie over zelfmanage-

ment wordt ingegaan op de competenties van de ergothera-

peut om de cliënt te ondersteunen bij zelfmanagement. Hij 

begeleidt de cliënt in het opstellen van doelen, actieplannen 

en coping plannen. Dit artikel reikt strategieën aan voor het 

ondersteunen van rolmanagement en gedragsverandering, 

met de stappen in het G-AP Framework. 

Tekst: Suzanne van Hees MSc, Ton Satink MscOT en Dr. Edith Cup

Zelfmanagement

Serie over zelfmanagement

In het eerste artikel over zelfmanage-

ment zijn de belangrijkste aspecten van 

zelfmanagement beschreven (Satink & 

Cup, 2014a). In deel 2 is ingegaan op 

het onderdeel van zelfmanagement dat 

het meest aansluit bij de ergotherapie, 

namelijk rolmanagement (Satink & 

Cup, 2014b). Het derde artikel heeft de 

wisselwerking tussen de cliënt en zorg-

verlener beschreven vanuit het Chronic 

Care Model en gaat in op de geacti-

veerde cliënt en de proactieve professio-

nal (Cup & Satink, 2014).

Werken aan doelen in het kader van 

zelfmanagement
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gedragsverandering en zelfmanagement alleen lukken als 

de cliënt een leidende rol krijgt (Wagner, et al., 2001). Een 

manier om de cliënt in de leidende rol te plaatsen, is om aan 

te sluiten bij diens rollen en het levensverhaal.

Rolmanagement 
De ergotherapeut gebruikt competenties gericht op 

clënt gericht werken en het centraal stellen van handelen, 

zelfregie en mogelijkheden van de cliënt (Satink & Cup, 

2014b). Bij rolmanagement, uitgewerkt in deel 2 van deze 

serie artikelen, gaat het om het leren en toepassen van stra-

tegieën om (weer) betekenisvolle activiteiten en rollen uit te 

voeren door de cliënt met een chronische aandoening. Door 

in te gaan op het rolmanagement wordt de cliënt onder-

steund in het betekenis geven aan het leven (Packer, 2013). 

Een strategie om de cliënt hiertoe in staat te stellen is het 

opstellen van doelen, actieplannen en coping plannen. Deze 

strategie kan geplaatst worden in het procesmodel Canadian 

Practice Process Framework (CPPF) (Davis, Craik, & Pola-

tajko, 2007). Stap 4 in het CPPF, ‘agree on objectives and 

plan’, beschrijft de stap van het gezamenlijk onderhandelen 

over doelen en plan van aanpak. In deze stap worden de doe-

len opgesteld door de cliënt, en wordt tevens gekeken naar  

veranderrichtingen, mogelijke oplossingen en bevorderende 

factoren die van invloed zijn op het handelen van de cliënt. 

Tevens worden acties vastgelegd: wat kan er gedaan worden 

om het doel te bereiken? Wie voert welke actie uit? Waar 

gaan acties plaatsvinden? En hoe is de samenwerking met 

andere betrokkenen? Zoals ook in het CPPF weergegeven 

wordt, maakt de ergotherapeut kennis met de cliënt en ver-

kennen zij samen het levensverhaal en de ervaringen in het 

handelen van de cliënt, vooraf aan doelbepaling. Het levens-

verhaal van de cliënt geeft inzicht in de betekenis van rol-

len en activiteiten en de wijze waarop de cliënt in zijn leven 

omgaat met veranderende situaties.

Leerproces 
Lorig definieert zelfmanagement als het leren en toepas-

sen van vaardigheden die nodig zijn voor een individu om 

een actief en emotioneel tevreden leven te kunnen leiden 

met een chronische aandoening (Lorig & Holman, 2003). In 

hoeverre de cliënt regie neemt in zijn eigen leven, hangt af 

van iemands vaardigheden en motivatie, alsmede de omge-

ving. Zelfmanagement is niet iets dat men zomaar kan en 

ontwikkelt zich in de loop van de tijd. Cliënten na een CVA 

beschrijven zelfmanagement als een leerproces (Satink, et 

al., 2013) en ook bij cliënten met andere aandoeningen is 

sprake van een leerproces (Schulman-Green, et al., 2012). 

Het ontwikkelen of houden van de regie over belangrijke 

keuzes en acties is een complexe vaardigheid die cliënten 

zich vaak stapsgewijs eigen maken.

Effectiviteit
Om doelen en actieplannen op te stellen en te bereiken, 

is een bepaalde mate van eigen effectiviteit nodig. Eigen 

effectiviteit (self-efficacy) gaat over hoeveel vertrouwen 

men heeft in het bereiken van de doelen, in acht nemende 

de aanwezige barrières en mogelijkheden (Bandura, 1997). 

Wanneer een persoon een hogere mate van eigen effectivi-

teit heeft, draagt dit positief bij aan het stellen en bereiken 

van doelen. Doelbepaling en het maken van actieplannen 

zijn essentieel in zelfmanagement (Schulman-Green, et al., 

2012). Anderzijds draagt het volbrengen van actieplannen 

en bereiken van het doel bij aan een positieve ervaring en 

vervolgens een hogere eigen effectiviteit (Bandura, 1997; 

Bodenheimer, Lorig, Holman, & Grumbach, 2002). Om 

doelen te bereiken, en daarmee een hoge mate van eigen 

effectiviteit, zijn specifieke vaardigheden nodig, waaronder 

besluiten nemen, opstellen van een actieplan, aanpassingen 

maken van de eigen situatie, en het uitvoeren van het actie-

plan (Lorig, et al., 2006). 

Voorafgaand aan de doelbepaling verkennen ergotherapeut 

en cliënt samen het levensverhaal en de omgang 

met veranderingen door de cliënt
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Rol van de ergotherapeut
De ergotherapeut ondersteunt de cliënt in het proces van 

zelfmanagement door de cliënt zelf doelen te laten herken-

nen en opstellen, en actieplannen en coping plannen te laten 

ontwikkelen. Als ergotherapeut ondersteunt men de cliënt in 

het uitvoeren van de actieplannen, en hierover zelf de regie te 

ontwikkelen en/of behouden. Eigen regie en zelf uitvoeren van 

de actieplannen is een belangrijk uitgangspunt en basisvisie 

van de ergotherapeut op het ‘zelfmanagen’ door de cliënt. Om 

deze strategieën effectief in te zetten neemt de ergotherapeut 

de algehele uitgangspunten van zelfmanagement en rolma-

nagement in acht, namelijk cliëntgerichtheid, enablement, 

gelijkwaardige relatie, gezamenlijke besluitvorming en empo-

werment. Meer is hierover te lezen in deel 1 en 2 van deze 

reeks artikelen over Zelfmanagement.

The G-AP Framework voor opstellen en bege-
leiding bij doelen

Het Goal setting and Action planning (G-AP) Framework 

is ontwikkeld voor (para)medici om systematisch te werk 

te gaan bij het opstellen van doelen, oorspronkelijk in CVA 

revalidatie. Het verheldert het proces van doelbepaling met 

het doel de betrokkenheid van de cliënt in doelbepaling te 

verhogen en het bereiken van doelen te optimaliseren (Scob-

bie, McLean, Dixon, Duncan, & Wyke, 2013). Het proces van 

doelbepaling wordt in het G-AP Framework in vier stappen 

Figuur 1. Model voor doelbepaling, gebaseerd op het G-AP Framework (McPherson, Kayes, Weatherall, & Members of 

the Goals, 2009; Scobbie, et al., 2013).

Actie
plan uitvoeren

(supervisie/begeleiding)

Actie plan
wat, wanneer, hoe vaak, 

met wie?

Doelbepaling
• orientatie mogelijk • 

doelen dit wil ik berei-

ken, dit wil ik zijn! 

•In samenspraak

Beloning
• wat ging goed?

• wat zelf gedaan?

Feedback
• welke hulp nodig? 

• hoe is het verlopen? Doelherkenning
• wie wil en kan ik zijn? 

• wat kan ik?

Coping plan
wat zijn barrieres, hoe 

ga ik om met tegenval-

lers, wat helpt mij?

Vertrouwen
1--10

Evaluatie en 
besluitvorming
• nieuw actieplan? 

• doel aanpassen? 

• doel loslaten?

Figuur 1. Model voor doelbepaling, gebaseerd op het G-AP Framework (McPherson, Kayes, Weatherall, & Members of 
the Goals, 2009; Scobbie, et al., 2013).
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weergegeven: verkennen van doelen, doelbepaling, opstellen van 

actieplan en coping plan, en ten slotte de waardering en feed-

back op uitgevoerde acties. Op basis van ervaringen in de prak-

tijk met dit model en intervisie met collega’s hebben wij aan 

enkele stappen extra punten toegevoegd. Zoals een aparte 

fase voor uitvoering van het plan, de Actie. Zie Figuur 1. 

1. Doelherkenning 
De eerste stap is het herkennen van doelen, op basis 

van de ervaringen en het levensverhaal van de cliënt. Het 

gaat hier over de positieve en negatieve ervaringen in het 

dagelijks handelen en mogelijke wensen en doelstellingen. 

Het gesprek over doelbepaling is bedoeld om zicht te krij-

gen op vragen als ‘wie was ik?’, ‘wie wil ik zijn?’ en ‘wat wil 

ik daarin bereiken?’. Dit motiveert de cliënt tijdens het bepa-

len van doelen om een bepaald resultaat neer te zetten. Dit 

is de motivatie om doelen met de cliënt op te stellen (Play-

ford, Siegert, Levack, & Freeman, 2009).

Ook vraagt de ergotherapeut aan de cliënt hoe deze 

eerder met veranderende situaties is omgegaan, zodat dit 

gebruikt kan worden in de doelbepaling, het actieplan en het 

coping plan. Aspecten als hulp vragen aan anderen of zelf 

problemen oplossen kunnen hier worden besproken. 

2. Doelbepaling
Het gesprek met de cliënt over het levensverhaal, en diens 

ervaringen en mogelijke wensen en doelen, resulteert 

uiteindelijk in doelbepaling, waarbij specifieke en uitdagende 

doelen worden opgesteld. Een doel wordt gedefinieerd als 

‘de reden van een actie, om een specifieke standaard te 

bereiken, meestal in een afgebakende tijd’ (Locke & Latham, 

2002). Doelen hoeven volgens Locke en Latham niet 

realistisch opgesteld te worden, indien het woord realistisch 

betekent ‘zeer waarschijnlijk dat het doel behaald wordt’. 

Volgens hen gaat het er meer om dat de cliënt gelooft 

dat het voldoende mogelijk is om het te bereiken, zodat 

de cliënt zich verbonden voelt met het doel. Een andere 

theorie over doelbepaling verklaart dat doelen met name 

emotiegestuurd zijn. Het behalen van een doel beïnvloedt 

iemands gevoel en vice versa (Hart & Evans, 2006). Kortom, 

motivatie, doelen en iemands emotionele status zijn direct 

met elkaar verbonden. De volgende drie aspecten over het 

opstellen van doelen dragen bij aan een doelgerelateerde 

uitvoering in het handelen. 

1.  Specificatie van doelen; doelen dienen zo specifiek moge-

lijk te zijn en heel nauw samen te hangen met daadwer-

kelijk gedrag.

2.  Moeilijkheid; doelen dienen moeilijk genoeg te zijn, 

zodat de cliënt net genoeg wordt uitgedaagd en zodat 

ze verder gaan dan het huidige niveau van functioneren.

3.  Motivatie en haalbaarheid: de doelen sluiten zo veel 

mogelijk aan bij de wensen van de cliënt, ook al zijn 

deze niet altijd realistisch. 

Ten aanzien van de haalbaarheid is het goed de doelen op 

te delen in voldoende ‘stappen’ zodat de cliënt subdlen kan 

behalen en succeservaringen heeft. Succeservaringen dra-

gen namelijk bij aan het gevoel van eigen effectiviteit. 

In coping plannen activeert de 

cliënt zijn kennis en ervaring 

uit eerdere situaties

Bij actieplannen wordt gekeken 

naar actiepunten in woorden 

van wat, wanneer en hoe vaak
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Methoden voor doelbepaling 
De ergotherapeut hanteert diverse strategieën en tech-

nieken om de cliënt de doelen te laten bepalen en omschrij-

ven. Zoals eerder aangegeven gaat de ergotherapeut in op 

het levensverhaal van de cliënt. Dit kan bijvoorbeeld door 

middel van een open interview of aan de hand van de OPHI-

II (Occupational Performance History Interview). Specifie-

kere methoden om doelen met de cliënt te bepalen zijn het 

gebruik van de Canadian Occupational Performance Mea-

sure (COPM), Activity Card Sort (ACS) en de Goal Attain-

ment Scaling (GAS) (Steultjens, Cup, Van Hees, & Zajec, 

2013). Tijdens deze gesprekken hanteert de ergotherapeut 

motiverende gesprekstechnieken (MI) om zo veel mogelijk 

(zonder oordeel) in te gaan op de motieven van de cliënt. 

Om de uiteindelijke doelen vast te stellen kan de ergothe-

rapeut de cliënt informeren over bepaalde doelen (nieuw 

gedrag/effect), uitdagen te dromen (verhelderen wensen 

en doelen), confronteren met de realiteit (afbakenen doe-

len), en afhankelijk van de situatie, motiveren voor bepaalde 

doelstellingen. Het is uiteindelijk de cliënt die bepaalt. 

Van SMART naar SMARTIE
Aanvullend op de veel besproken SMART principes 

(Specific, Measurable, Attainable, Realistic en Time bound) 

wordt hieraan de I en E toegevoegd (SMARTIE); doelen 

sluiten optimaal aan bij de cliënt als ze Inspirerend (I) zijn 

en het doel wordt eerder bereikt wanneer het is gericht op 

het Eigen vermogen (E) van de cliënt. Doelen dienen opge-

steld worden door cliënten waarbij het gestelde gedrag 

zoveel mogelijk door eigen invloed bepaald kan worden. 

Wanneer men de SMART methode letterlijk interpreteert, 

dienen de doelen haalbaar te zijn, tevens voor een posi-

tief effect op eigen effectiviteit. Daarentegen wordt steeds 

meer de intrinsieke motivatie en emotie, gekoppeld aan 

het doel, benoemd als sleutelkenmerk van een goed doel. 

Hierin dient de ergotherapeut een balans te vinden en door 

gesprekstechnieken bij de cliënt te verhelderen wanneer een 

doel motiverend is en zo haalbaar mogelijk. 

3. Actieplan en coping plan 
Naast het opstellen van doelen is het belangrijk om de cli-

ent te vragen zijn doelen om te zetten naar een actieplan en een 

coping plan. Zelfmanagement vaardigheden verbeteren sub-

stantieel bij het succesvol opstellen en uitvoeren van actieplan-

nen. De eigen effectiviteit wordt groter door succeservaringen 

(Scobbie, Wyke, & Dixon, 2009). Het vastleggen van iemands 

actieplan om te veranderen lijkt daadwerkelijk invloed te heb-

ben op gedragsverandering (Lorig, Laurent, Plant, Krishnan, & 

Ritter, 2014) mits het de volgende kenmerken bevat:

- specifiek actieplan;

- belangrijkheid voor de cliënt (motivatie);

- het tonen van het actieplan aan anderen;

-  in hoeverre de cliënt gelooft dat het plan gebaseerd is op 

zijn eigen keuzes.

Tips voor de ergotherapeut bij het opstellen van een actieplan

- Laat de regie zoveel mogelijk bij de cliënt.

- Gebruik technieken uit motivational interviewing, 

-  Stel je neutraal op en probeert de reparatiereflex te onderdrukken.

-  Benader de cliënt als partner; de ergotherapeut coacht de cliënt om de 

gedachten en motieven van de cliënt te activeren,

-  Zorg dat het actieplan opgeschreven wordt door de cliënt en laat de cli-

ent bij de volgende afspraak het actieplan meenemen.

-  Helpende vragen zijn: ‘Hoe ziet het eruit als je die actie uit gaat voeren? 

Heb je voor je actie(s) andere mensen nodig en kun je op die mensen 

rekenen of moet je daarvoor nog iets regelen? Heb je al eens eerder gepro-

beerd om dit te doen en waar liep je toen tegenaan?’ De eerste keren kost 

het opstellen van een actieplan meer tijd. Gemiddeld kost het opstellen 

van een actieplan 10 minuten. Zodra de cliënt door heeft hoe het werkt 

en er ook zelf mee aan de slag gaat, zal dit sneller verlopen. Tevens kan 

het aanpassen van het actieplan ook tijd kosten (Lorig, et al., 2006). 
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Het verschil tussen actieplannen en doelen is dat actie-

plannen gedragsspecifiek zijn en opgesteld zijn voor de 

korte termijn (bijvoorbeeld binnen een week). Het opstellen 

van een actieplan heeft twee doelen; het eerste doel is om 

iemands vertrouwen in eigen effectiviteit toe te laten nemen, 

ook wel genoemd ‘patient activation’. Het tweede doel van 

actieplannen is het bieden van ondersteuning bij het uitvoe-

ren van gedragsverandering (small but meaningful behavior 

changes), om uiteindelijk lange termijn doelen te behalen.

Eisen waaraan een actieplan voldoet (volgens 
Lorig et al, 2014)
-  Eigendom van de cliënt; het actieplan is opgesteld door de 

cliënt, die zelf de plannen maakt, waarbij de cliënt bepaalt 

wat in zijn actieplan komt te staan. Dit kan resulteren in 

een actieplan dat volgens de therapeut niet overeenkomt 

met de realistische mogelijkheden van de cliënt. De 

therapeut mag hier vragen over stellen, op neutrale wijze. 

Echter, de keuzes in het actieplan worden altijd gemaakt 

door de cliënt. 

-  Het actieplan is specifiek; het beantwoordt altijd de vraag 

wat (gedrag), hoe veel, hoe vaak en wanneer (dagen, 

tijdstippen).

-  Actieplannen zijn openbaar; bijvoorbeeld in een 

groepsinterventie worden actieplannen openlijk gedeeld, 

echter de cliënt draagt zijn eigen plan bij zich en houdt dit 

zelf in de gaten. Hierdoor blijft het actieplan in handen van 

de cliënt, maar wordt de cliënt gestimuleerd het openlijk 

te delen. 

-  Korte termijn; actieplannen zijn gemaakt voor de korte 

termijn, meestal een week. 

-  De cliënt scoort zijn mate van vertrouwen: welk cijfer scoort 

het plan op een schaal van 1 tot 10. Deze eis komt voort 

uit de theorie over eigen effectiviteit. 

Vormgeving van een actieplan
Een actieplan kan op diverse manieren worden vorm-

gegeven, afhankelijk van de cliënt. De ergotherapeut vraagt 

de cliënt; wat gaat u de komende week doen om uw doel te 

bereiken? Hoe kunt u de kans op succes zo groot mogelijk 

maken? De ergotherapeut kan een format voor het opstellen 

van een actieplan aanreiken (zie Figuur 2 als voorbeeld). Dit 

format ondersteunt het gesprek tussen de ergotherapeut en 

de cliënt. Tevens schrijft de cliënt de acties hier op.  

Wat ga je doen? Hoe veel ga je dit doen? Wanneer ga je het 

doen en hoe vaak? Wanneer is het gelukt? Wat maakt dat het 

wel lukt/ niet lukt? Dit wordt per dag opgesteld, meestavoor 

een aantal dagen tot een week. 

Coping plannen helpen obstakels 
te overbruggen

Zoals blijkt uit de literatuur is het moeilijk om routines 

te veranderen. Tevens is enkel het hebben van een intentie 

om te veranderen, zonder plan, niet voldoende om daad-

werkelijk ander gedrag te vertonen. Dit betekent dat er vaak 

een ‘gap’ is tussen intenties en acties (Orbell & Sheeran, 

1998). Om dit gat op te vullen komt er steeds meer onder-

bouwing voor het maken van twee type plannen; een actie-

plan én een coping plan. 

Gedragsverandering vereist een sterke vorm van zelfstu-

ring. Zelfsturing faalt met name wanneer moeilijke situaties 

zich voordoen, zoals bij stress en verminderde aandacht, 

sociale risicosituaties (uitgaan met vrienden) of wanneer 

sterke gewoontes het gedrag bepalen. Een risicosituatie is 

ook wanneer iemand de cliënt vraagt iets te doen wat de 

cliënt eigenlijk niet kan. Het gevaar om terug te vallen in 

Figuur 2. Voorbeeld van een actieplan

Specifiek doel
“dit doel wil ik graag bereiken”

Uitkomst

Datum:
Behaald
Deels behaald
Niet behaald

Acties
“dit is hoe ik ga proberen mijn doel te bereiken”

Tijdstip? Wat ga ik doen? Gelukt?
Opmerkingen

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

Vertrouwenniveau (1-10) voor mijn plan:

Beloning die ik mezelf geef als het lukt:

Actieplan
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het oude gedragspatroon is groot (Sniehotta, Schwarzer, 

Scholz, & Schuz, 2005). 

Coping plannen kunnen de cliënt helpen om obstakels 

te overbruggen en om om te gaan met moeilijke situaties. 

Coping plannen nodigen de cliënt uit om van te voren in 

detail te bedenken hoe men zou kunnen reageren op een 

bepaalde risico situaties, en om vervolgens te plannen hoe 

men dan wél gaat reageren (Sniehotta, Scholz, & Schwarzer, 

2005). Coping planning is een zelfsturende strategie gefo-

cust op de mogelijke barrières die ontstaan in risicositua-

ties. Bij actieplannen wordt gekeken naar actiepunten in de 

woorden van wat, wanneer en hoe vaak. Coping plannen zijn 

vooral gericht op het verminderen van afleiding/risico’s. De 

cliënt activeert zijn eigen kennis en ervaringen uit eerdere 

situaties. Omdat de cliënt steeds meer acties gaat onderne-

men en steeds rijker wordt aan ervaringen in de loop van 

de tijd, kunnen coping plannen soms beter opgesteld wor-

den na een bepaalde ervaring. Daarom zijn coping plannen 

vaak effectiever om op te stellen na een aantal actieplan-

nen uitgevoerd te hebben. De cliënt formuleert als het ware 

‘trucs’ of alternatieve reacties wanneer een moeilijke situatie 

zich voor zal doen. Een veel gebruikte formulering kan zijn 

‘als…., dan…… ‘. Bijvoorbeeld: ALS ik wil rusten en de tele-

foon gaat, DAN haal ik de stekker eruit en doe ik alsof ik 

er niet ben. Of: ALS ik gevraagd wordt of ik wil afspreken, 

DAN zeg ik eerst: ‘leuk idee, maar ik moet nog even in mijn 

agenda kijken, ik laat het je nog weten’. Daarna kijk ik of het 

in mijn schema past.

Vertrouwen scoren
Volgens Bandura (1997) dient bij elk actieplan vastge-

steld te worden hoeveel vertrouwen iemand erin heeft dat 

het plan uitgevoerd gaat worden. De ergotherapeut vraagt 

de cliënt een cijfer van 1 tot 10 te geven voor de hoeveelheid 

vertrouwen dat hij erin heeft dat het actieplan gaat lukken. 

Wanneer de cliënt een 7 of hoger scoort, geeft dit voldoende 

vertrouwen. Gebleken is dat cliënten met een score voor 

hun actieplan lager dan een 7, onvoldoende vertrouwen 

hebben om het uit te voeren (Lorig, et al., 2006). In dat geval 

zal men samen met de cliënt op zoek gaan naar de rede-

nen van het lage vertrouwen. Mogelijk dat extra informatie 

en bijstellen van de doelen helpt om het vertrouwen in de 

plannen te vergroten. Ook na het bijstellen van de doelen of 

het actieplan, blijft het scoren van vertrouwen een essentieel 

onderdeel om het actieplan volledig op te stellen. 

Effectiviteit van actieplannen (Lorig, et al., 2014)
In meerdere studies wordt aangetoond dat het opstel-

len van doelen en actieplannen in het algemeen bijdragen 

aan gedragsverandering op de korte termijn. Echter, weinig 

is bekend over de exacte componenten van actieplannen 

die het effectief maken. Het proces van actieplannen opstel-

len draagt bij aan eigen effectiviteit, het oefenen met zelf 

keuzes maken en een verbeterde rolmanagement. Ook is 

bekend dat het herhaaldelijk opstellen van actieplannen (en 

dus in totaal meer actieplannen uitvoeren) zorgt voor meer 

gedragsverandering. Bewijs voor coping plannen is nog 

steeds variabel, waarbij in een recente systematische lite-

ratuurstudie blijkt dat coping plannen de grootste kans van 

slagen hebben wanneer cliënten begeleiding hebben gehad 

in het opstellen van coping plannen (Kwasnicka, Presseau, 

White, & Sniehotta, 2013). 

Bij een score lager dan een 7 hebben cliënten onvoldoende 

vertrouwen in het uitvoeren van hun eigen actieplan

Tips voor de ergotherapeut bij het opstellen van een coping plan

- Gebruik de ervaringen van de cliënt uit eerdere situaties.

-  Identificeer met de cliënt waar het probleem zit; wat maakte het in eer-

der situaties moeilijk om te veranderen?

-  Vraag de cliënt naar zijn eigen ideeën om met moeilijke situaties om te 

gaan.

-  Activeer hulpbronnen, ook bij het coping plan. Zoals het vragen van 

familie, inschakelen van sociale controle, geheugensteuntjes, of alterna-

tieven vanuit de eigen omgeving. 

-  Wanneer de cliënt ambivalent is en net voldoende vertrouwen heeft om 

het actieplan uit te voeren, kan het helpen om direct een coping plan te 

maken; de cliënt maakt dan direct een plan wanneer een risicosituatie 

zich voordoet. 
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4. Actie
Het opgestelde actieplan kan door de cliënt uitgevoerd 

worden mits het voldoet aan genoemde eisen en de mini-

male score van vertrouwen een 7 is. De ergotherapeut 

bespreekt met de cliënt welke supervisie of begeleiding de 

cliënt nodig heeft gedurende het uitvoeren van het actie-

plan. De ergotherapeut complimenteert de cliënt tijdens het 

uitvoeren van de actieplannen de kleine veranderingen. Ook 

wordt de cliënt gestimuleerd om zichzelf te belonen als het 

actieplan gelukt is.

5. Beloning, feedback, evaluatie en 
besluitvorming

Het voordeel van doelbepaling komt nauwelijks naar 

voren wanneer de acties in het kader van de uitvoering van 

het actieplan niet geëvalueerd worden. Door het evalueren 

van doelen, actieplannen en coping plannen ontstaat zelfin-

zicht, toename van eigen effectiviteit en zelfvertrouwen. De 

ergotherapeut blikt met de cliënt terug op de gestelde doe-

len, gemaakte en uitgevoerde plannen en samen bepalen ze 

hoe het is verlopen.

In de fase van evaluatie en feedback speelt de ergothe-

rapeut een belangrijke rol. Door samen met de cliënt terug 

te kijken op de uitgevoerde acties en doelen kan men op 

diverse niveaus ingaan op het uitvoeren van de activiteit, 

maar ook op het vertrouwen in eigen kunnen, het ontwik-

kelen van eigen regie, het vragen van hulp, of het oplossen 

van eventuele problemen. Tijdens deze fase kan men de 

cliënt stimuleren om succesvol gedrag te herhalen (‘Goed 

dat je hulp hebt gevraagd! Een volgende keer als zich zo’n 

situatie voordoet zou je dat weer kunnen doen.’), of samen 

bespreken hoe de cliënt had kunnen handelen. Ook kan 

men door een evaluatie en positieve feedback het zelfver-

trouwen en gevoel van eigen effectiviteit (self-efficacy) beïn-

vloeden door acties positief te benadrukken. Bijvoorbeeld te 

benoemen dat de cliënt zelf naar de gemeente heeft gebeld 

om een voorziening aan te vragen en dat dit aangeeft dat 

hij/zij dit zelf kan (of andere activiteit, traplopen, douchen, 

koken, etc.). Tevens kan ingegaan worden op de manier 

waarop de cliënt zelf de regie heeft behouden, bijvoorbeeld 

door te benadrukken dat hij/zij zelf de doelen heeft gesteld 

en behaald, en daarmee dus zelf de regie in handen heeft 

gehouden. In deze fase is het ook raadzaam specifiek aan-

dacht te besteden aan risicosituaties en manieren van de cli-

ent waarop hij/zij hierop heeft gereageerd. Juist het omgaan 

met deze situaties kan de cliënt helpen hier een volgende 

keer ook goed op te reageren. Mochten actieplannen of 

coping plannen niet goed gelukt zijn, dan passen de cliënt 

en ergotherapeut deze samen aan, door:

-  barrières te bespreken en op te nemen in een volgend 

coping plan,

- acties eenvoudiger te maken in een volgend actieplan,

- acties minder vaak of minder complex te maken,

- acties nog meer zelf gestuurd te laten opstellen. 

Ten slotte wordt het volhouden van bepaald gedrag ook 

specifiek besproken. Het behalen van een actie of doel op 

korte termijn betekent veelal nog geen succes op de lange 

termijn. De ergotherapeut maakt dit bespreekbaar, en vraagt 

cliënt hiervoor opnieuw actie en coping plannen op te stel-

len. Deze kunnen over een langere periode geëvalueerd 

worden . 

Toepassing in de praktijk
Het gebruik van doelbepaling, actie- en coping plan-

nen is met name van toepassing bij coachen en begelei-

den van de gedragsverandering van cliënten. Dit kan bij 

alle doelgroepen waarbij cliënten bestaande routines of 

gedragingen willen of moeten veranderen, ten behoeve 

van het omgaan met hun aandoening. Zelfmanagement 

en rolmanagement (doen wat ik wil en kan) staan hierbij 

centraal in de benadering van de ergotherapeut. Zowel in 

de klinische setting als in de poliklinische setting kan deze 

strategie gebruikt worden. Ergotherapeuten van het Rad-

boudumc hebben goede ervaringen bij zowel individuele 

als bij groepsbehandelingen. Bij zelfmanagementprogram-

ma’s zoals Energiek, een groepsprogramma voor cliënten 

met een chronische neurologische aandoening en ernstige 

vermoeidheid, en Grip op Kans, ontwikkeld voor medewer-

kers met KANS-klachten, is de ervaring dat deelnemers 

Zonder een actie- en een coping plan dat is opgesteld door de 

cliënt, is het vergroten van zelfmanagement niet mogelijk
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concrete acties voor gedragsverandering inzetten om hun 

uiteindelijke doelen te bereiken.

Strategie en interventie
In het algemeen worden doelbepaling, actie- en coping 

plannen gebruikt wanneer de cliënt beschikt over enige 

vorm van zelfreflectie. Ook dient de cliënt te beschikken 

over cognitieve vaardigheden zoals plannen en overzicht 

houden, om acties in de toekomst te formuleren. Afhanke-

lijk van het reflectievermogen en de cognitieve vaardigheden 

van de cliënt, kan de ergotherapeut bepalen om naasten van 

de cliënt te betrekken bij doelbepaling. De CO-OP interven-

tie is een geschikte interventie bij het oplossen van hande-

lingsproblemen door taakspecifieke training en het gebruik 

van cognitieve strategieën. Ook hierin worden principes van 

gezamenlijke doelbepaling, het formuleren van een plan van 

aanpak met passende strategieën, en het aanpassen en for-

muleren van nieuwe doelen en plannen toegepast (McEwen, 

Polatajko, Davis, Huijbregts, & Ryan, 2010a). De globale 

strategie is de Goal-Plan-Do-Check strategie. De therapeut 

begeleidt de cliënt in het ontdekken van een plan van aan-

pak om het gestelde doel te bereiken. De cliënt gaat het plan 

uitvoeren en checkt of het plan is gelukt. De nadruk ligt op 

het begeleid zelf laten ontdekken (‘guided discovery’) in 

plaats van het volgen van instructies door therapeut. Het 

principe is ‘Ask, don’t tell’ met behulp van hints, cues, coa-

ching, feedback en modelling (McEwen, Polatajko, Davis, 

Huijbregts, & Ryan, 2010b). Als een cliënt er niet in slaagt 

om het doel te bereiken, dan begeleidt de therapeut de  

cliënt bij het aanpassen van het plan. Met ieder nieuw plan 

herhaalt de cliënt de ‘Do en Check’ onderdelen van de cyclus 

van probleemoplossing tot de cliënt een plan heeft gevon-

den waarbij het doel wordt bereikt (McEwen, et al., 2010b). 

Afhankelijk van de vaardigheden, en eventueel ondersteu-

ning vanuit de omgeving, kunnen de meeste cliënten doelen 

opstellen en hier uitvoering aan geven. De ‘grootte’ van de 

doelstellingen kan echter variëren, van ‘Ik wil zelf het kerst-

diner voorbereiden en koken’ tot ‘Ik wil met behulp van aan-

wijzingen van anderen, helpen bij het voorgerecht van het 

kerstdiner’. 

Conclusie 
Het herkennen en opstellen van doelen in samenspraak 

met de cliënt is een essentieel onderdeel van zelfmanage-

ment en rolmanagement programma’s. De ergotherapeut 

heeft een belangrijke rol in het activeren van wensen om te 

veranderen en het ondersteunen van de cliënt bij het veran-

derproces. Echter, zonder actie- en coping plan dat is opge-

steld door de cliënt, is het vergroten van zelfmanagement 

niet mogelijk. De ergotherapeut kan met behulp van doel-

bepaling, actieplannen en coping plannen de cliënt onder-

steunen in gedragsverandering. Cliënten vergroten hiermee 

hun vaardigheden in besluitvorming, eigen effectiviteit, het 

omgaan met hun situatie, en uiteindelijk het bereiken van 

betekenisvolle doelen in het leven, kortom: zelfmanagement. 
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