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Ons doel:

• Mensen met een ziekte of beperking helpen het leven 
te leiden dat zij wensen.  

• De kwaliteit van leven van mensen die zorg en 
ondersteuning nodig hebben verbeteren.

• De langdurende zorg efficiënt, betaalbaar en van 
goede kwaliteit houden.

Onze missie: 

‘Zorgen dat zorg beter werkt’

Wij zijn Vilans
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Zorgprofessionals in de: 
• (eerstelijns) chronische zorg
• thuiszorg
• ouderenzorg (verpleging en verzorging)
• gehandicaptenzorg

Bestuurders en beleidsmakers van:
• gemeenten 
• zorgverzekeraars

En:
• mantelzorgers
• opleiders
• onderwijsinstellingen

Voor Wie?



…concept naar praktijk!

Concepten:

– Zelfredzaamheid

– Zelfmanagement

– Zelfregie

– Samenredzaamheid

Praktijk:

– Verbeteren 

– Materialen en instrumenten

Het komende half uur gaan we van…



• Herkenbare opmerkingen? ‘Dit neem ik snel even over, ‘Dit 
duurt niet lang, heb ik zo gedaan’ of ‘Als de cliënt een 
hulpmiddel gaat gebruiken, en ik er niet meer kom, komt 
niemand meer.

• Juist in coronatijd hebben zorgverleners toegewerkt aan 
het inzetten van hulpmiddelen (bijv. beeldbellen en 
kousenaantrekkers).

• ‘Geen zelfinzicht’ kan een belangrijk onderdeel van de zorg 
voor mensen met NAH/CVA. Er is twijfel of iemand het zelf 
wel kan zeggen of weet.

• Het opdoen van kleine successen zodat mensen 
zelfvertrouwen krijgen dat ze verder kunnen, ertoe doen 
en waarschijnlijk nóg meer kunnen. 

Waarom (nu) belangrijk bij NAH/CVA?



• Eigen regie over gezondheid en ziekte. 

• Gelukkig en betekenisvol leven

• Het vermogen van mensen om zichzelf te 
redden op alle levensterreinen

• Met zo min mogelijk professionele 
ondersteuning en zorg.

Zelfredzaamheid

Zelfredzaamheid in de zorg 
(hulp bij het eten)

Niet: mensen 
aan hun lot 
overlaten

https://www.youtube.com/watch?v=3jTVH8PZE9Q






Zelfmanagement?



1. Uitgaan van het positieve 

2. De cliënt versterken door inzicht in zijn eigen drijfveren en situatie

3. Het eigenaarschap en de zeggenschap over ondersteuning en hulp 
zoveel mogelijk bij de cliënt laten/leggen

4. Het versterken en inschakelen informele/sociale netwerken.

Zelfregie – 4 kernpunten



“Alleen samen kunnen we 
zelfredzaam zijn”

Samenredzaamheid

Zorgverleners

Naasten en 
vrijwilligers 

Persoon



• Coachen

• Doorvragen/vraag achter de vraag

• Kunnen en durven loslaten

Veranderingen in het beroepsprofiel

Focus op wat haar cliënt (nog) wel kan, diens 
zelfredzaamheid, en de redzaamheid van zijn sociale 
verbanden.

Competenties van de professional

Als zorgprofessionals 
kunnen wisselen 

tussen rol als 
behandelaar en 

coach





Infographic - Samen beslissen in de VVT



Je kunt de principes van zelfredzaamheid 
toepassen bij:

• de intake

• het maken van het zorg(leef)plan

• de uitvoering en evaluatie van de zorg

Zelfredzaamheid in de praktijk



Aan welke knoppen draaien?





Hoe schat je zelfredzaamheid in als begeleider?

Ook de toets bij 
naasten is 
belangrijk!



Hoe schat je zelfredzaamheid in als begeleider?



Overweeg je het gebruik van een instrument? Zie het overzicht 
‘Zo Zelfredzaam’

Hoe bepaal je zelfredzaamheid?



Hoe bepaal je zelfredzaamheid?

Samen invullen 
zelfredzaamheidsradar met cliënt

Video - Voorbeeld meetinstrument 

https://www.youtube.com/watch?v=Dy1meR_IkZc


Doe de gratis e-learning

https://www.blijfinzetbaar.nl/e-learning-module-zelfredzaamheid/

https://www.blijfinzetbaar.nl/e-learning-module-zelfredzaamheid/


Negatieve gevolgen van minder …



Stimuleren bij iedereen?



Communicatie



1 Wij hebben met ons team een visie op zelfredzaamheid:

wat is het, waarom doen we het, wat willen we ermee bereiken,

hoe gaan we eraan werken? JA / NEE

2 Ik beschik over methoden/werkwijzen om de zelfredzaamheid

van mijn cliënten te versterken. JA /NEE

3 Ik ga uit van wat een cliënt nog kan en wil

in plaats van zijn/haar beperkingen. JA / NEE

4 Het komt regelmatig voor dat ik minder zorg geef

dan geïndiceerd. JA / NEE

5 In het zorg(leef)plan formuleer ik zelfredzaamheidsdoelen

met mijn cliënt. JA / NEE

Voor een uitgebreidere test, zie de Zelfredzaamheidsscan

Hoe ver ben jij en je organisatie?

https://www.zorgvoorbeter.nl/docs/PVZ/vindplaats/Zelfredzaamheid/Zelfredzaamheidsscan_Vilans.pdf


Vragen? En slotboodschap…

“Denk af en toe aan de eendjes op de trap”

Zelfredzaamheid
=loslaten

Eendjes op de trap

https://youtu.be/JHy6bBKu0j4


• Zorg voor Beter thema zelfredzaamheid

• Handreiking zelfredzaamheid Vilans

• Zelfredzaamheidsscan Vilans

• Gratis e-learning module zelfredzaamheid

• Zo Zelfredzaam overzicht meetinstrumenten

• Samen beslissen hulpmiddelen

• Infographic samen beslissen kwetsbare ouderen

• Methode ‘Voorbijganger, zoeker en klant’ | Kennisplein 
Gehandicaptensector

Materialen en links op een rij

thema zelfredzaamheid
https://www.vilans.nl/docs/producten/Handreiking_zelfredzaamheid.pdf
https://www.zorgvoorbeter.nl/docs/PVZ/vindplaats/Zelfredzaamheid/Zelfredzaamheidsscan_Vilans.pdf
https://www.blijfinzetbaar.nl/e-learning-module-zelfredzaamheid/
https://www.zorgvoorbeter.nl/docs/PVZ/vindplaats/Zelfredzaamheid/Zo_zelfredzaam.pdf
https://www.zorgvoorbeter.nl/persoonsgerichte-zorg/samen-beslissen-hulpmiddelen
https://www.zorgvoorbeter.nl/zorgvoorbeter/media/documents/thema/persoonsgerichte-zorg/infographic-samen-beslissen-kwetsbare-ouderen.pdf
https://www.kennispleingehandicaptensector.nl/niet-aangeboren-hersenletsel/aansluiten-ziekte-inzicht-nah-tool-niv

