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Verhaal van
Mark



Hoe kunnen verpleegkundigen patiënten, zoals Mark, 

adequaat ondersteunen bij de zelfmanagementuitdagingen die 

zij ervaren in het dagelijkse leven met een chronische 

aandoening?

Onderzoeksvraag



Definitie zelfmanagement

Het vermogen van een individu om dagelijks op een 

adequate manier om te gaan met de klachten, 

behandeling, lichamelijke en psychosociale gevolgen en 

leefstijlveranderingen die het leven met een chronische 

aandoening met zich meebrengt. 

(Barlow, Wright, Sheasby, Turner & Hainsworth, 2002: p. 178)



▪ Actieve rol spelen in ziekteproces 

▪ Beschikken over zelfmanagementvaardigheden 

▪ Vermogen om deze vaardigheden flexibel toe te 

kunnen passen  

Wat vraagt zelfmanagement van patiënten?



Waarom verpleegkundigen?

▪ Centrale positie in zorgproces

▪ Vertrouwd door patiënten

▪ Getraind voor het leveren van persoonsgerichte zorg



Overzicht deelstudies

Deel 1: 

Ervaringen met en 
behoeftes aan 

ondersteuning van 
zelfmanagement

Deel 2: 

Ontwikkeling van een 
interventie voor 

ondersteuning van 
zelfmanagement 

Deel 3: 

Evaluatie van interventies 
voor ondersteuning van 

zelfmanagement



Medische 
aspecten

Sociale 
aspecten

Emotionele 
aspecten

Focus verpleegkundigen

Patiënten hebben…
Ziekte specifieke & generieke 
ondersteuningsbehoeften  

Deel 1: ervaringen met en behoeften aan ondersteuning



Deel 2: hoe werken zelfmanagementinterventies?

× Gedrag veranderen met alleen kennisoverdracht 

✓ Combinatie van:

1) Educatie

2) Positieve bekrachtiging 

3) Maatwerk

4) Aanleren van vaardigheden

✓ Ervaren van controle

Zelfmanagementinterventies 
zouden in moeten spelen op 
intrinsieke processen 



Deel 3: Interventies voor ondersteuning van zelfmanagement



A broader perspective on what patients need
and nurses could provide

Evaluatie Reuma App

42% heeft door de App meer 
grip op zijn reuma gekregen 



A broader perspective on what patients need
and nurses could provide

Zelfmanagement Web 



A broader perspective on what patients need
and nurses could provide

T0: voor de interventie; T1: Na de interventie; C: controle groep 

Evaluatie Zelfmanagement Web: kwantitatieve resultaten
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A broader perspective on what patients need
and nurses could provide

T0: voor de interventie; T1: Na de interventie; C: controle groep 

Evaluatie Zelfmanagement Web: kwalitatieve resultaten

De interventie:

▪ Is waardevol vanwege de open en holistische focus 

▪ Versterkt de vertrouwensrelatie 

▪ Leert patiënten probleemoplossende vaardigheden aan 



Conclusie

Patiënten, zoals Mark, willen zelfmanagementondersteuning 

ontvangen die: 

▪Aansluit op hun individuele behoeften

▪ Ingaat op medische, emotionele en sociale uitdagingen 

▪Naast nieuwe kennis ook probleemoplossende vaardigheden 

aanleert



Elke patiënt is…

U
N
I
E
K

itvragen

iets aannemen

ndividuele ondersteuningsbehoeften voorop plaatsen

ducatie EN probleemoplossende vaardigheden aanleren

ansen benutten om maatwerk te leveren 

Take home message



Self-Management Support

A broader perspective on what patients 
need and nurses could provide


