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VOORWOORD
Er zijn steeds meer mensen met suikerziekte (diabetes), 
hartproblemen, astma, reuma of andere ziekten die niet meer 
overgaan. Misschien bent u, of kent u, wel een chronisch zieke. Dan 
weet u dat het een uitdaging kan zijn om de ziekte en bijkomende 
beperkingen een plaats te geven en zoveel mogelijk door te gaan 
met het leven zoals u dat wilt leiden.

Mensen met chronische aandoeningen staan elke dag weer 
voor de uitdagingen en keuzes die bij hun aandoening horen. 
Niet alleen die paar uur per jaar die bij een zorgverlener wordt 
doorgebracht. In die zin doet elke patiënt al aan ‘ zelfmanagement’. 

De term zelfmanagement betekent echter ook iets specifi eks. Dit 
begrip hoor je steeds meer in de zorg. ‘Wat is het dan precies’ 
en ‘hoe zou je hiernaar kunnen kijken’ hebben wij in deze 
BelangStelling gezet. Inclusief een model voor zelfmanagement 
wat het makkelijker maakt om afspraken te maken met uw 
zorgverlener. Hij of zij kan u beter begrijpen als u uitlegt op welke 
manier u graag om wilt gaan met uw ziekte. Wellicht dat het model 
kan helpen om tot dit wederzijdse begrip te komen.

Want Zorgbelang Fryslân vindt het belangrijk dat patiënten zelf de 
mogelijkheden hebben om invloed uit te oefenen op de zorg die 
geboden wordt. Wij zijn tenslotte degenen die, als we chronisch 
ziek zijn, leven met de aandoening. Elke dag. Zelfmanagement 
komt hieraan tegemoet. Door middel van zelfmanagement kunnen 
patiënten hun chronische ziekte beter inpassen in hun leven. Want 
een ziekte zoveel mogelijk inpassen in het dagelijkse leven in plaats 
van andersom, dat is het uitgangspunt bij zelfmanagement.

En daarbij is de ene mens de andere niet. Zorg op maat en dus ook 
zelfmanagement op maat, dat is het streven. De patiënt neemt 
daarbij een actieve rol in waar hij of zij dat wil en kan.

Margreet de Graaf
Directeur / bestuurder Zorgbelang Fryslân
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Wilt u reageren op één van de artikelen of heeft u zelf een 
bericht voor de BelangStelling? Stuur dan een mail naar 
info@zorgbelang-fryslan.nl. 
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ZELFMANAGEMENT. EEN ROL VOOR DE PATIËNT
WAAR HIJ/ZIJ DAT WIL ÈN KAN
Zelfmanagement is een begrip waar je tegenwoordig niet meer omheen kunt. Vooral in de chronische zorg 
wordt dit begrip vaak gebruikt. Zowel de overheid, zorgverleners als patiënten onderstrepen het belang van 
zelfmanagement. Hier zal worden uitgelegd wat zelfmanagement nou eigenlijk is.

Er worden voor het begrip zelfmanagement veel 
verschillende definities gehanteerd. Er is dan ook niet 
één definitie die alles omvat. Hieronder leest u een 
paar van die verschillende definities. 

• Het Landelijk Actieprogramma Zelfmanagement 
[LAZ], een programma dat zich richt op het be-
vorderen van meer en beter zelfmanagement van 
chronisch zieken, gebruikt de volgende definitie:

 ‘Zelfmanagement is het zodanig omgaan met de 
chronische aandoening (symptomen, behandeling, 
lichamelijke en sociale consequenties en bijbehorende 
aanpassingen in leefstijl) dat de aandoening optimaal 
wordt ingepast in het leven.’ 

• Naast deze definitie van zelfmanagement, is er 
de definitie vanuit het Chronic Care Model [CCM] 
van de Amerikaan Edward Wagner, een model dat 
inspeelt op de noodzaak om de zorg voor chro-
nisch zieken te veranderen: ‘Zelfmanagement is het 
individuele vermogen om goed om te gaan met symp-
tomen, behandeling, lichamelijke en sociale consequen-
ties en leefstijlveranderingen inherent aan leven met een 
chronische aandoening’. 

• Het College voor Zorgverzekeringen [CVZ] gebruikt 
weer de volgende definitie: 

 ‘Zelfmanagement is het zoveel mogelijk nemen van 
de regie en verantwoordelijkheid over de behandeling 
van een chronische ziekte (inclusief het omgaan met 
de lichamelijke en sociale gevolgen van de ziekte en 
het zo nodig aanpassen van de leefstijl) en het daartoe 
uitvoeren van de nodige handelingen door de chronisch 
zieken zelf’. 

• Tot slot gebruikt de Rijksoverheid de volgende 
definitie: ‘De patiënt komt zelf in actie en houdt de regie 
over zijn eigen leven, Hij zoekt oplossingen voor proble-
men en werkt samen met de zorgverleners’. 

Eigenlijk stelt zelfmanagement de chronisch zieke 
dus in staat om (de gevolgen van) de aandoening/
ziekte te beheersen en deze in te passen in het 
leven waardoor de ervaren kwaliteit van leven wordt 
verhoogd. Dus het weten wat een ziekte inhoudt 
en wat de (lichamelijke, psychische en sociale) 
consequenties hiervan zijn (en hiermee om kunnen 
gaan) en waar je de juiste zorg kan ontvangen. Hier 
vervolgens keuzes in kunnen maken en actief kunnen 
participeren (ZonMw, 2010). Het heft in eigen handen 
nemen in de zorg, zelf de regie voeren over het leven 
mét de ziekte.

Het gaat hier om wat de patiënt zelf wil en kan en 
om de ziekte zoveel mogelijk in te passen in het 
leven, in plaats van andersom. De patiënt en zorg-
verlener zijn steeds (samen) op zoek naar een balans 
tussen de eisen die de ziekte stelt en het leven dat de 
patiënt wil leiden. 
Een veelvuldig gebruikt begrip bij zelfmanagement is 
ook wel eigen regie. De patiënt kan dit alleen doen of 
met hulp van professionals en/of naasten.

Een drietal veranderingen voor het toepassen van 
zelfmanagement zijn:

1. het vraagt om een andere visie op de zorg. Zo is 
een meer vraaggerichte manier van denken en 
werken in de zorg nodig. Tevens zoeken patiënten 
eerst zelf naar oplossingen en worden ze door de 
zorgverleners gezien als mensen met een leven in 
plaats van met een ziekte;

2. er moet voortaan worden uitgegaan van levens-
doelen, niet meer van behandeldoelen;

3. de relatie tussen de zorgverlener en de patiënt 
moet veranderen. Ze krijgen nieuwe rollen. Zo 
wordt de zorgverlener meer een coach die het 
proces begeleidt. De patiënt krijgt de rol van regis-
seur. De traditionele rol van zorgverlener als expert 
verandert dus. 

Om dit mogelijk te maken zijn er aanpassingen nodig 
in zorgorganisatie, zorgfinanciering, verantwoording 
en toezicht.

U weet zelf als geen ander hoe uw lichaam reageert 
en wat goed en slecht voor u is. Wanneer u zelfma-
nagement toepast gaat u zelf (een deel van) de zorg 
uitvoeren, uw levensstijl aanpassen (wanneer nodig) 
en meedenken over wat goed is voor uw gezondheid 
in uw geval. Dit door middel van tal aan handige 
hulpmiddelen als een (bloeddruk)meter, websites of 
aanpassingen in huis.

Waarom zelfmanagement?
De site zelfmanagement.com van het CBO noemt 10 
redenen voor zelfmanagement, namelijk:
  1. u krijgt (meer) vertrouwen in eigen kunnen;
  2. u houdt zoveel mogelijk zelfstandigheid;
  3. u bent actief betrokken bij uw zorg, behandeling  
  en/of controle;
  4. u verzamelt en krijgt informatie die bij ú past;
  5. u leert uw eigen doelen stellen en behalen;
  6. u haalt meer uit de gesprekken met uw   
  zorgverlener;
  7. u houdt de regie op uw kwaliteit van leven in  
  eigen hand;
  8. u kunt keuzes maken: wat wilt u in eigen beheer  
  houden en wat niet; 
  9. u kunt uw ervaringskennis over leven met een (of  
  meer) ziekte(n) gebruiken;
 10.  u leert problemen zelf op te lossen.

Daarbij verhoogt de arbeidssatisfactie (tevredenheid 
met het eigen werk) van de zorgverlener omdat de 
patiënt meer participeert en een zorgverlener zo 
beter kan inspelen op de behoefte en voorkeuren 
van de patiënt (RVZ, 2013). Doelmatiger zorg en 
minder kosten zien zorgverzekeraars als voordelen 
van zelfmanagement.

Waarom opeens die belangstelling voor 
zelfmanagement?
Nu duidelijk is wat zelfmanagement precies inhoudt 
komt de vraag op waarom dit onderwerp zo actueel 
is. Er zijn een aantal ontwikkelingen die gezien 
kunnen worden als aanleiding voor de belangstelling 
rondom het onderwerp zelfmanagement:
• Toename van het aantal chronisch zieken en de 

verwachting dat dit nog meer zal toenemen. 
Daarnaast groeit niet alleen het aantal mensen 
met één chronische ziekte, ook wordt het 

aantal mensen met meerdere chronische ziekte 
(multimorbiditeit) steeds groter. Deze stijging 
komt onder meer door de vergrijzing. Er zullen 
dus steeds meer mensen een beroep doen op 
de gezondheidszorg en er komt een veranderde 
zorgvraag (Raad voor de Volksgezondheid en 
Zorg [RVZ], 2010). Daarnaast komt de stijging 
door de medische vooruitgang, ziektes zijn beter 
behandelbaar en beheersbaar waardoor men 
langer blijft leven. Dit brengt met zich mee dat er 
hogere zorgkosten zullen komen en ook hogere 
kosten door productiviteitsverlies. 

• Hiertegenover staat dat er een afnemend 
zorgaanbod is, door de bevolkingskrimp is er 
steeds minder personeel om tegen deze stijging in 
te gaan (LAZ, 2010). Het aantal ouderen (65-plus) 
zal met 77 procent toenemen, echter daalt de 
potentiële beroepsbevolking met negen procent 
(Blankers, Goudriaan, Groot & Notenboom, 2012). 

• Er zitten 8760 uren in een jaar. Hiervan zie 
je over het algemeen slechts een paar uren 
zorgverleners. De overige uren ben je dus eigenlijk 
op je zelf aangewezen. Het is dan van belang aan 
zelfmanagement te doen.

• Uit een onderzoek van de NPCF (2010) blijkt dat 
patiënten actief betrokken wíllen worden.

• Individualiteit en autonomie. Tegenwoordig 
streeft men naar zelfontplooiing en vrijheid. 
Men maakt eigen keuzes en beschikt zo zelf 
over zijn/haar leven. Dit is ook gewenst wanneer 
zich een (chronische) aandoening voordoet 
(zelfmanagement). 

• Daarnaast bieden enkele ontwikkelingen 
als proactief burgerschap, technologische 
ontwikkelingen/vooruitgang en toegenomen 
scholingsniveau ook een kans voor het toepassen 
van zelfmanagement (LAZ, 2010).

Verwante begrippen
Naast zelfmanagement zijn er vele begrippen of defi nities die hier op lijken. Hier zal kort onderscheid worden 
gemaakt tussen deze begrippen door ze kort en krachtig te beschrijven:

Havers, van het CBO, maakt kort en bondig onderscheid tussen de volgende begrippen:
• Zelfmanagement  de activiteiten van de patiënt.
• Zelfmanagement ondersteuning  de activiteiten van de zorgverlener om zelfmanagement bij patiënten 

te ondersteunen.

Daarnaast komen Kroes en van Eijndhoven (2010) met twee andere begrippen:
• Zelfzorg  ‘Alle zorg die een persoon zelf besteedt aan het opheff en van eigen noden en het voldoen aan eigen 

behoeften’. Zelfzorg geeft dus aan in welke mate iemand voor zichzelf kan zorgen.
• Zelfhulp  ‘De actie van een patiënt waarbij deze zonder tussenkomst van professionele hulpverleners een 

bepaalde problematiek probeert op te lossen of hanteerbaar te maken’. Onder zelfhulp wordt dus andere infor-
mele zorg voor een patiënt naast de reguliere zorg bedoeld. Dit is vaak een eigen initiatief van de patiënt.

Tot slot gebruiken Ursum, Rijken, Heijmans, Cardol en Schellevis (2011) nog het volgende begrip:
Zelfredzaamheid  zo lang mogelijk zelfstandig leven en wonen en deelnemen aan het maatschappelijk 
verkeer.
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EHEALTH EN ZELFMANAGEMENT 
Zoals eerder al benoemd zal in de toekomst de verhouding tussen het aantal zorgvragers en zorgaanbieders 
veranderen. Daarbij veranderen ook de wensen van zorgvragers, zij willen meer regie en zelfsturing. Een 
oplossing hiervoor kunnen arbeidsbesparende technologieën zijn (ICT). Wanneer deze in de gezondheidszorg 
worden toegepast spreekt men ook wel over e-health. 

E-health stelt de zorgvrager in staat om door middel 
van allerlei tools en tests meer verantwoordelijkheden 
te nemen en vaker mee te beslissen over zowel de 
preventie als behandeling van de desbetreff ende 
aandoening. E-health kan een belangrijk hulpmiddel 
zijn om zelfmanagement te ondersteunen. De 
zorgvrager krijgt zo de middelen om meer eigen regie 
te nemen en dus ondersteunt en bevordert e-health 
zelfmanagement. Dit moet overigens wel gefaciliteerd 
worden, de patiënt moet wel de middelen krijgen 
voordat zij de regie in handen kunnen nemen. 
Een ander voordeel van e-health is dat men gebruik 
kan maken van online diensten op een tijdstip dat hun 
het beste uitkomt.

Er zijn bijvoorbeeld allerlei programma’s die 
waarden kunnen meten en omzetten in adviezen. 
Of een keteninformatiesysteem met zelfmonitoring 
functies, een patiëntenportraal om verschillende 
diensten samen te brengen, een persoonlijk 
gezondheidsdossier om gezondheidsinformatie op 
te slaan en te beheren en uiteraard allerlei handige 
websites. 

Wanneer de verbinding wordt gelegd tussen 
zelfmanagement en e-health, wordt er ook wel 
gesproken over zelfmanagement 2.0. Wanneer 
patiënten geholpen worden door online diensten 
kunnen ze vaak makkelijker zelf hun zorg beheren en 
plannen en afstemmen op hun persoonlijke situatie. 
Dit kan ook met behulp van een mobiele telefoon, dan 
wordt er gesproken over m-health.

E-health is dus een 
belangrijk 
instrument 
om het 
zelfmanagement 
van patiënten te 
ondersteunen. Er zijn 
tal van ontwikkelingen 
rondom e-health waardoor 
het makkelijker wordt voor 
patiënten om meer eigen regie 
te houden en meer grip op de ziekte te geven. Maar 
alleen met e-health redden we het niet om de juiste 
zorg te bieden. Veel mensen willen alsnog gewoon 
face-to-face contact met hun zorgverleners. Het is dus 
belangrijk tot een goede combinatie te komen van 
beide (ook wel ‘blended care’). 

Door deze BelangStelling heen zullen meerdere 
vormen en voorbeelden langskomen. Tevens hebben 
wij eerder een BelangStelling gemaakt die volledig 
in het teken van e-health staat. Deze is te vinden op 
http://www.zorgbelang-fryslan.nl/publicaties. 
Daarom zullen wij er in dit hoofdstuk niet verder op 
ingaan.

Bronnen:
Blankers, I., Goudriaan, R., Groot, W. & Notenboom, A. (2012). 
E-health en zelfmanagement: een panacee voor arbeidstekorten 
en kostenoverschrijdingen in de zorg? – 
www.kennispleinchronischezorg.nl – 
www.zelfmanagement.com

Bronnen:
Blankers, I., Goudriaan, R., Groot, W. & Notenboom, A. (2012). E-health en zelfmanagement: een panacee voor arbeidstekorten 
en kostenoverschrijdingen in de zorg? – M. Schaik, P. Idenburg. Diagnose 2025. Over de toekomst van de Nederlandse gezondheidszorg  
–  www.kennispleinchronischezorg.nl 
 

VitalinQ
VitalinQ is een online ‘personal health assistent’ (voor bedrijven die hun netwerk willen helpen gezond te 
leven). Het biedt een platform waarbij de individuele patiënt/persoon zelf de regie voert over zijn of haar 
gezondheid. Gebruikers hebben een eigen profiel en sociale omgeving waarin doelen en wensen worden 
geformuleerd. Door middel van een stappenplan worden zij geholpen voor een gezonde leefstijl. VitalinQ 
informeert en adviseert namelijk op het gebied van voeding, beweging en bewustwording van de leefstijl 
in relatie tot gezondheid (op maat). Ze leggen dus de verantwoordelijkheid van een gezonde leefstijl weer 
bij het individu.

Op basis van persoonlijke gegevens, de persoonlijke actuele gezondheidssituatie, persoonlijke wensen en 
culturele achtergrond maakt VitalinQ het thema gezondheid voor iedereen toegankelijk.

Zo is bijvoorbeeld de 4 mijl van Groningen (het grootste loopevenement van het Noorden) een samen-
werking aangegaan met (onder andere) VitalinQ. Deelnemers kunnen zo in contact komen met een 
personal health assistant om nog meer bij te dragen aan hun gezondheid.

http://vitalinq.nl

Om in de toekomst nog steeds goede zorg te 
kunnen bieden (ondanks de stijging in zorgvragers 
en dreigende arbeidstekorten), zal er een andere 
aanpak gehanteerd moeten worden. Hierin biedt 
zelfmanagement een kans. De zorgverlener is niet 
langer initiatiefnemer en verantwoordelijk, hij doet 
dit in samenspel met de patiënt.

Al met al leidt (op de juiste manier toegepaste) 
zelfmanagement tot meer eigen regie en 
kwaliteit van leven, betere zorg, verhoogde 
arbeidsproductiviteit en kostenreductie.

Misschien doet u al (onbewust) aan zelfmanagement?
• Thuis uw eigen bloeddruk of longcapaciteit meten;
• Online overleggen (bijvoorbeeld over het aanpassen van uw medicijnen);
• Een zelfbehandelplan gebruiken;
• Trainingen zoeken voor bepaalde klachten, zoals het leren omgaan met vermoeidheid voor
 (ex-)kankerpatiënten.

Kan zelfmanagement altijd? 
In principe is zelfmanagement er altijd want elk mens 
voert zelf de regie over zijn leven (met of zonder 
ziekte). In sommige gevallen kies je niet eens bewust 
om aan zelfmanagement te doen. De tijd tussen het 
zien van zorgverleners zal je zelf (moeten) invullen. 
Het punt is alleen dat de een het ‘beter kan’ dan 
de ander, niet iedereen het in dezelfde mate en op 
dezelfde manier doet en sommige mensen er veel 
moeite voor moeten doen. 

Zo zijn er een aantal factoren verbonden aan het 
‘kunnen’ toepassen van zelfmanagement binnen 
de gezondheidzorg. Ursum et al. (2011) noemen het 
volgende: of het toepassen van zelfmanagement 
kan is afhankelijk van persoonlijke kenmerken (het 
vermogen tot zelfmanagement), ziektegerelateerde 
en sociale factoren, de aard en complexiteit van 
zelfmanagement. Daarnaast moet men wel toegang 
hebben tot de middelen die zelfmanagement 
kunnen faciliteren. 

Tevens zijn er doelgroepen waarbij het toepassen van 
zelfmanagement complex is. Bijvoorbeeld bij mensen 
met multimorbiditeit, kwetsbare ouderen en mensen 
met meervoudige lichamelijke beperkingen. Maar 
ook mensen die over weinig hulpbronnen beschikken 
door bijvoorbeeld geringe taalbeheersing (door 
een andere culturele afkomst of laaggeletterdheid), 
gezondheidsvaardigheden, financiële middelen 
(lage sociaal economische status) en sociale 
contacten. Zij hebben niet altijd de vaardigheden om 
informatie over gezondheid, ziekte, zelfmanagement 
en dergelijke te verkrijgen, begrijpen en toe te 
passen. Overigens zijn er ook altijd mensen die niet 

gemotiveerd zijn om zelf verantwoordelijkheid te 
nemen voor hun gezondheid. 

Verschillende generaties 
Doordat er verschillende generaties zijn, verschillen 
ook de verwachtingen en behoeftes en is er verschil 
in de zorgconsumptie (cohorteffect). Zo heb je de 
stille generatie, ook wel vooroorlogse. Deze generatie 
is niet erg mondig en stelt de rol van de zorgverlener 
niet ter discussie (respecteert het gezag). Dan komt 
de protestgeneratie, de babyboomers. Dit zijn de 
senioren van de komende jaren 
en zij zullen zich gaan laten horen. Zij willen 
beslissingen graag zelf in hand houden, zijn 
mondiger, hebben een groter financieel vermogen 
en hebben een vitale levensstijl. Ze zullen het 
gezondheidszorgsysteem onder druk zetten. 
De generatie Y (geboren tussen 1985 en 2000) heeft 
ook weer een andere zorgbehoefte door een ander 
leefpatroon. Mensen van deze generatie nemen 
meer risico’s ten aanzien van hun gezondheid omdat 
zij de verwachting hebben dat het lichaam altijd wel 
‘te maken is’. Daarnaast verwachten zij meer op het 
digitale gebied. Zij zijn beter in staat de eigen zorg te 
organiseren dan de voorgaande generaties (Idenburg 
& van Schaik, 2010). 

Het is dus niet voor iedereen vanzelfsprekend om 
zelfmanagement toe te passen. Niet iedereen wil het 
en niet iedereen kan het. De grens ligt dan ook vaak 
bij fysieke en psychische mogelijkheden van iemand. 
De professional kan niemand dwingen.

Het uiteindelijke doel is dat iedere patiënt de rol 
krijgt die bij hem past.
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In het mooiste geval komen de zorgverlener en 
patiënt samen tot beslissingen, maar toch gebeurt 
dit vaak genoeg niet (goed). Volgens een rapport 
van de Raad voor de Volksgezondheid & Zorg [RVZ]1, 
is gezamenlijke besluitvorming en zelfmanagement 
nog niet breed ingevoerd in de Nederlandse zorg. 
De zorg is onvoldoende afgestemd op de behoefte 
van de patiënt doordat het aanbod sturend is in de 
zorg. Dit zouden eigenlijk de wensen, mogelijkheden 
en voorkeuren van patiënten moeten zijn. Deze zijn 
medebepalend voor de uiteindelijke beslissing, niet 
alleen wetenschappelijk bewijs leidt tot de beste 
beslissing voor een behandeling. 

Veel patiënten willen ook betrokken worden bij 
belangrijke (medische) beslissingen en de zorgver-
lening. Tevens is dat belangrijk voor ‘goede zorg’. 
Gezamenlijke besluitvorming moet dus eigenlijk 
breder ingevoerd worden, zegt ook de RVZ

Wat is gezamenlijke besluitvorming?
Bij gezamenlijke besluitvorming is partnerschap 
tussen de patiënt en zorgverlener van belang. De 
patiënt moet zijn wensen en voorkeuren kenbaar 
(kunnen) maken en de zorgverlener moet vervolgens 
helpen op basis van die voorkeuren de juiste keuzes 
te maken. 
Samen besluiten nemen over de individuele zorgver-
lening, dat is dus eigenlijk gezamenlijke besluitvor-
ming (of in het Engels ‘’shared decision making’’ ). Pre 
is dat patiënten hier actief bij betrokken zijn (zelfma-
nagement).

Gedeelde besluitvorming houdt in:
• uitwisselen van informatie over de huidige situatie;
• bespreken van verschillende opties;
• informeren naar de voorkeuren van de patiënt;
• gezamenlijk een beslissing nemen;
• gezamenlijk een plan opstellen;
• vervolgafspraken maken.

De RVZ splitst gezamenlijke besluitvorming op in fasen:
1. ‘’choice talk’’ (keuzes): uitwisselen van informatie (en 

dus keuzemogelijkheden). In deze fase kan de patiënt 
kiezen om mee te doen in het keuzeproces, of dit aan 
de zorgverlener over te laten;

2. ‘’option talk’’ (opties): beschrijven en overwegen van 
de behandelmogelijkheden (en de voor- en nadelen);

3. ‘’decision talk’’ (beslissing): de keuze bespreken en 
bekend maken (besluitvorming over de behandeling).

Samen wordt er een behandelplan opgesteld en 
bepaald welke beslissingen de patiënt zelf kan nemen 
en welke handelingen hij/zij zelf kan uitvoeren. Het 
kader wordt door de arts opgesteld en daarbinnen 
worden de handelingen uitgevoerd waar de arts 
instructies voor geeft aan de patiënt.

Bij voorkeur worden alle afspraken, terugkoppelingen 
en controles vastgelegd in een Individueel Zorgplan. 
Hier leest u op pagina 13 meer over.

Voordelen gezamenlijke besluitvorming
Als het besluitvormingsproces goed ingericht en 
ondersteund wordt, helpt dit patiënten. Zo zijn zij 
namelijk beter geïnformeerd en zich meer bewust van 
voor- en nadelen van bepaalde keuzes waardoor ze 
meer vertrouwen hebben in bijvoorbeeld een bepaal-
de behandeling. Ze voelen zich dan vaker tevreden en 
twijfelen minder over genomen beslissingen.

Al met al:
• levert het meer patiënttevredenheid op;
• levert het een betere kwaliteit van leven op;
• draagt het bij tot een betere zorgverlener-patiënt-

relatie.

Overigens is verbetering van de gezondheid niet 
direct aangetoond.

Gezamenlijke besluitvorming 
voor iedereen?
Gezamenlijke besluitvorming is niet altijd mogelijk. 
Veel patiënten hebben de voorkeur betrokken te 
worden bij de zorgverlening maar patiënten mogen 
ook de voorkeur hebben om de besluitvorming aan 
de betreffende zorgverlener over te laten. Als dit het 
geval is moet de zorgverlener toch proberen de so-
ciale context, waarden en voorkeuren te achterhalen 
en deze meenemen in de besluitvorming.

Het kan ook zo zijn dat het meedoen in de besluit-
vorming wordt beïnvloed door de fase waar je in 
zit. Allerlei emoties als angst, stress en onzekerheid 
kunnen beïnvloeden, en dus ook de besluitvorming 
beïnvloeden. Overigens hoeft het niet zo te zijn dat 
iemand de vaardigheden of behoefte volledig mist. 
Het kan zo zijn dat ze over een tijdje wel weer willen 
(en kunnen) meebeslissen. De zorgverlener moet dus 
altijd rekening houden met de verschillende fases en 
in welke fase de patiënt zit. Is de patiënt in staat aan 
gezamenlijke besluitvorming en dus zelfmanage-
ment te doen?

Een figuur uit het document ‘Komt een patiënt bij zijn 
coach… Een nieuwe blik op patiëntenbeleid’ van 
drs. R.A.E. MPIM (2010) geeft dit mooi weer:

GEZAMENLIJKE BESLUITVORMING 
Om tot optimaal zelfmanagement te komen, moeten patiënten ook deelnemen in het nemen van besluiten.
In de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) is dan ook geregeld dat patiënten 
het recht hebben om betrokken te worden in besluitvorming. Daaraan komt gezamenlijke besluitvorming 
tegemoet. Want goede, passende besluiten nemen in de zorg is van groot belang. Gezamenlijke 
besluitvorming stimuleert het proces waarin de patiënt wordt geholpen voor zichzelf de juiste keuze te 
maken als het gaat om diagnostiek of behandeling (CBO, n.d.). 

1  RVZ (2013). De participerende patiënt. 
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Zorgstandaarden 
Zorgstandaarden beschrijven in hoofdlijnen wat 
goede zorg is voor mensen met een bepaalde 
chronische ziekte vanuit het perspectief van de 
patiënt. Ze zijn gebaseerd op praktijkrichtlijnen. 
U vindt er informatie als welke zorg een patiënt 
kan krijgen, keuzemogelijkheden, de rol van de 
patiënt in de diagnostiek en het behandelproces 
(en de besluitvorming daarover) en welke onder-
steuning je als patiënt kan verwachten van de 
verschillende zorgverleners. Echter bevatten ze 
niet altijd de daadwerkelijke keuzemomenten en 
keuzeopties waarop en waarover 

Zo’n vijf jaar geleden zijn zorgverleners en 
patiëntenorganisaties begonnen met het 
ontwikkelen van de zorgstandaarden (voor 
veelvoorkomende chronische ziekten), inmiddels 
zijn de zorgstandaarden voor diabetes, hart- en 
vaatziekten, astma, COPD en obesitas klaar.

Bron: RVZ (2013). De participerende patiënt.



10

BelangStelling

11

Al met al

Wat levert gezamenlijke besluitvorming patiënten (en zorgverleners) op? Vooral tevredenheid, het biedt ruimte voor 
de eigen waarden en voorkeuren van patiënten. Het leidt tot passende zorg en verhoogt daarom de tevredenheid 
van beide partijen. Gezamenlijke besluitvorming moet dan ook een uitgangspunt zijn. Hier kan van afgeweken 
worden wanneer een patiënt bewust afziet van de mogelijkheid tot het meedoen binnen de zorgverlening. Hiervoor 
moet de patiënt actief betrokken zijn en de zorgverlener patiëntgericht, samen gaan zij het doen. Het is dus niet 
zo dat de patiënt centraal staat, maar de relatie patiënt en zorgverlener moet centraal staan. In het mooiste geval 
nemen zij gezamenlijk besluiten en doen allebei iets in de uitvoering van het behandelplan.

Bronnen
RVZ (2013). De participerende patiënt. – Vilans (2013). Factsheet gezamenlijke besluitvorming

Fase 1. Gezondheid en preventie
(Nog) geen klachten + de motivatie om informatie te 
verzamelen  patiënt gaat rationeel om met infor-
matie, is in staat om de regierol op zich te nemen en 
heeft hoogstens behoefte aan iemand die als coach 
naast hem staat.

Fase 2. Klachten
De patiënt krijgt een klacht en gaat op zoek naar informa-
tie (emoties gaan een rol gaan spelen). Voor de patiënt 
is het lastig om de waarschijnlijkheid van de gevonden 
diagnose in te schatten door de vele informatie bij vage 
klachten. Onzekerheid en emoties als angst dat er iets 
ergs met hem of haar aan de hand is, overmeesteren het 
vermogen van de patiënt om hier rationeel mee om te 
gaan. De zorgverlener zorgt voor geruststelling.

Fase 3. Diagnose
De diagnose wordt gesteld. De patiënt kan maar weinig 
informatie verwerken (patiënten in deze situaties verge-
ten tot zelfs driekwart van de gegeven informatie) en is 
niet in staat om rationeel keuzes te maken. De zorgver-
lener heeft de taak om de regie (tijdelijk) over te nemen. 

Fase 4. Behandeling
De patiënt wordt behandeld en raakt meer gewend aan 
de situatie. Patiënten gaan in deze fase behoefte krijgen 

om de regie over hun leven en daarmee ook de regie over hun zorg weer zelf te nemen. 

Fase 5. Nazorg en chroniciteit
In het nazorgtraject zijn de emoties en ongerustheid gezakt. De patiënt gaat zijn ziekte beter leren kennen en wordt 
ervaringsdeskundige (gaat bijvoorbeeld informatie delen met lotgenoten). Het kennisniveau van de patiënt over een 
specifi eke aandoening stijgt waardoor de houding van de patiënt verandert (mondigere en in staat om zijn wensen 
en eisen ten aanzien van zijn zorg en de zorgverlener goed te formuleren. De patiënt is in staat om zelf de regie over 
zijn zorg te voeren). De zorgverlener stelt zich weer als coach op.

De ‘rolverdeling’
De zorgverlener is deskundig op medisch (en gezondheids)gebied. De patiënt heeft eigen voorkeuren, kent zijn/haar 
eigen lichaam en weet wat wel en niet werkt en past. 

De patiënt
Als u als patiënt wil participeren, moet u gezondheidsvaardig zijn. Dit houdt in dat u informatie over uw gezondheid 
kunt vinden, lezen, begrijpen en toepassen. Tevens weet 
u wanneer u naar de dokter moet en welke vragen u dan 
moet stellen. U bereidt zich voor op een consult en kunt 
aangeven wat u wilt bereiken.

Dit is uiteraard niet niks. Maar tegenwoordig zijn er een 
hoop hulpmiddelen die u op weg helpen. Een voorbeeld 
vindt u op de volgende pagina in het kader ‘thuisarts.nl’.

De zorgverlener
Een zorgverlener moet bij gedeelde besluitvorming veel 
open vragen stellen, veel informatie vragen en geven, 
de patiënt vragen of hij wíl deelnemen in de besluitvor-
ming en rekening houden met de persoonlijke omstan-
digheden en voorkeuren. Zorgverleners moeten dus 
een open, meedenkende en coachende communicatie 
toepassen.

Platform Gedeelde Besluitvorming. 
Het landelijk platform gedeelde besluitvorming 
richt zich op het realiseren van een maximale 
toepassing van gedeelde besluitvorming 
in de praktijk in Nederland. Ze willen de rol 
vervullen van expertisecentrum op het gebied 
van gedeelde besluitvorming. Doelen zijn het 
vergroten van de bekendheid rondom gedeelde 
besluitvorming en keuzehulpen, het uitwisselen 
van ervaringen en methoden, het stimuleren van 
onderzoek naar gedeelde besluitvorming en het 
ondersteunen en adviseren zij activiteiten ter 
bevordering van gedeelde besluitvorming. 

Een keuzehulp helpt bij het nemen van een 
keuze voor een medische behandeling, 
bijvoorbeeld: 
http://www.kiesbeter.nl/zorg-en-kwaliteit/
keuzehulpen/default.aspx 
of
http://www.gedeeldebesluitvorming.nl/ 
(voor patiënten met de diagnose gevorderde 
borstkanker of darmkanker).

Thuisarts.nl
Thuisarts.nl is een site waar u (betrouwbare) informatie kunt vinden over ziekte en gezondheid. Het is een mooi initiatief 
dat ook een besparing kan opleveren van tijd en zorgkosten.

De site is bedoeld voor mensen die informatie zoeken over gezondheid of een bepaalde ziekte/aandoening. De informatie 
kan gebruikt worden om gezond te blijven en klachten zelf aan te pakken. Daarbij kunt u checken wanneer het verstandig 
is naar de huisarts te gaan en u voorbereiden op een bezoek aan de huisarts. Tevens kunt u uitleg en advies nog eens na 
lezen nadat u bij de huisarts bent geweest of gewoon weg meer informatie zoeken over een onderwerp.

Huisartsen kunnen de site ook gebruiken, bijvoorbeeld als ondersteuning bij voorlichting aan patiënten.

De site staat vol met verschillende onderwerpen. Elk onderwerp begint met een korte samenvatting. Daarna kunt u 
antwoorden krijgen op bepaalde vragen. Denk aan: waardoor het komt, of het kwaad kan, wat u zelf kunt doen, hoe 
het behandeld wordt et cetera. Dit vaak aan de hand van filmpjes, plaatjes of tekeningen met uitleg.

Het voordeel is dat u naar de informatie zoekt waar en wanneer het u uitkomt.

De informatie op de site is betrouwbaar, toegankelijk en (waar mogelijk) gebaseerd op richtlijnen als NHG-Standaarden, 
multidisciplinaire richtlijnen en Richtlijnen van het Landelijk Centrum voor Infectieziekten van het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu.

Thuisarts.nl is ontwikkeld door het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG).
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Patiënten zien vaak meerdere soorten zorgverleners 
en er moeten veel zaken worden vastgelegd. 
Een individueel zorgplan kan hierbij een goed 
hulpmiddel zijn. 

In het individueel zorgplan [izp] wordt alles over de 
aandoening en behandeling genoteerd. Er staat in 
welke zorgverleners betrokken zijn met bijbehorende 
taken en verantwoordelijkheden maar ook de rol van 
de patiënt wordt hierin beschreven. Samen worden 
behandel- en levensdoelen en acties geformuleerd en 
vastgelegd in afspraken. Het plan is afgestemd op de 
gezondheid, wensen en behoeften van de individuele 
patiënt. Daarbij wordt ook vastgelegd welke behan-
del- en leefstijlinterventies er worden toegepast, welke 
zelfmanagementactiviteiten een patiënt onderneemt 
en hoe de zorgverlener hier ondersteunt. De inhoud 
kan constant worden bijgesteld (RVZ, 2013).

Er wordt informatie vastgelegd zoals:
• wat u belangrijk vindt met betrekking tot uw 

aandoening/ziekte;
• de doelen die u gezamenlijk heeft vastgesteld 

(met betrekking tot de zorgverlening, gebaseerd 
op wensen, mogelijkheden en beperkingen);

• hoe deze doelen bereikt gaan worden;
• met welke zorgverleners u te maken heeft. Wie 

waar verantwoordelijk voor is en wie de patiënt 
wanneer kan aanspreken;

• wat u zelf kunt doen om gezond te leven;
• hoe vaak en onder welke omstandigheden er een 

evaluatie plaats vindt;
• wanneer uw volgende afspraak plaats vindt.

Het gaat dus niet alleen om medische informatie 
maar ook om wat u belangrijk vindt in het leven en 
dergelijke. 

Centrale zorgverlener
Vaak wordt er één centrale zorgverlener aangewezen 
en beschreven in een izp. Hij/zij is dan verantwoordelijk 
voor het proces van gezamenlijke besluitvorming en 
voor de onderlinge afstemming van de doelen. Tevens 
is hij/zij aanspreekpunt en coördinator.

Voordelen
Het individueel zorgplan brengt veel voordelen 
met zich mee, zowel voor de patiënt als voor de 
zorgverleners

Voordelen patiënt: 
• de patiënt werkt aan doelen die voor hem 

belangrijk zijn;

• de patiënt krijgt de zorg en ondersteuning die hij 
zelf belangrijk vindt;

• de patiënt is op de hoogte;
• de patiënt neemt verantwoordelijkheden op zich;
• de patiënt geeft mede richting aan het zorgproces 

doordat hij inzicht heeft in (medische) gegevens, 
meebeslist in afspraken, behandeldoelen en 
(begeleidings)mogelijkheden (voert meer regie 
over zijn gezondheid);

• een izp motiveert vaak om de leefstijl te 
verbeteren

• voor mensen met meerdere aandoeningen kan het 
een overlap zichtbaar maken en komen eventuele 
tegenstrijdigheden naar boven. 

 
Op deze manier geeft de patiënt dus zelf richting aan 
het zorgproces en zorgt ervoor dat hij zorg op maat 
krijgt.

Voordelen zorgverlener:
• de patiënt neemt zelf meer verantwoordelijkheden 

(ook voor zijn leefstijl);
• de patiënt formuleert zelf doelen waardoor de 

kans groter is dat hij hier ook werkelijk aan gaat 
werken;

• afspraken en dergelijke worden genoteerd, deze 
zijn dan dus ook bekend bij de patiënt en de zorg-
verlener kan er dan makkelijker op terug komen;

• een izp geeft/biedt houvast. 

Een heel ander voordeel is nog dat het zorgt voor 
ontzorgen. Het is een hulpmiddel voor zorgverleners 
om van aanbodgericht naar vraaggericht te gaan 
werken. Hierbij doet de patiënt zelf zo veel mogelijk 
en is dus niet altijd meer een zorgverlener nodig.
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Het kan voorkomen dat iemand medicatie anders 
gebruikt dan is voorgeschreven. Dit kan verschillend 
oorzaken hebben. Denk aan twijfels over de eff ecten, 
angst voor bijvoorbeeld bijwerkingen of gewoonweg 
het vergeten van de medicatie (Van den Brink-Muinen 
et al, n.d.).

Met therapietrouw wordt het volgende bedoeld: 
medicatiegebruik volgens voorschrift, qua frequentie, 
hoeveelheid en regelmaat; op controle komen, 
verzorgen van lichaam zoals voorgeschreven, leefstijl 
zo nodig aanpassen en weinig tot geen risicovol 
gedrag.

Wanneer er sprake is van therapie(on)trouw is de 
kans groot dat een behandeling onvoldoende helpt 
en kan de klacht weer terugkomen. Het kan dus 
leiden tot een verhoogd risico op ziekte, sterfte en 
hogere kosten2.

Men is trouw wanneer ten minste 80% van de 
voorgeschreven geneesmiddelen wordt afgehaald bij 
de apotheek, dit gemeten is aan bloedwaarden en/
of als de patiënt dat meedeelt in een vragenlijst of 
interview (Ryan R., 2011). Over het algemeen is er een 
‘grote trouw’ bij acute medicatie en een ‘lage trouw’ 
bij mensen met een chronische aandoening na zes 
maanden (Van Dulmen en Van Onzevoort, 2007).

Intentionele en niet-intentionele ontrouw
Er zit een verschil tussen intentionele (expres/
opzettelijk) en niet-intentionele ontrouw. 
Niet-intentionele ontrouw is over het algemeen 
op te lossen met bijvoorbeeld geheugensteuntjes, 
medicatieverstrekking door verpleegkundigen, 
telemonitoring, beter navragen over therapietrouw, 
dosering vereenvoudigen et cetera.
Om intentionele ontrouw te verminderen kunnen 
onder meer de volgende punten kansen bieden:
• betere gemeenschappelijke besluitvorming tussen 

de arts en patiënt;
• vooraf informatie;
• doorvragen bij bezorgdheid;
• eens per jaar een reflectie met een chronische 

patiënt;
• huisbezoek van apotheker of de 

praktijkondersteuner van de huisarts;
• een zorgplan opstellen met de patiënt;
• betere (digitale) communicatie tussen specialist en 

huisarts.

Zelf heeft u een grote rol en verantwoordelijkheid 
in het gebruik van medicijnen. U kunt zelf een 
afweging maken tussen noodzaak en bezorgdheid. 
De zorgverlener moet kijken of iemand begeleiding 
nodig heeft en in welke mate.

Het is in ieder geval van belang om therapietrouw 
(bevordering) hoger op de agenda te zetten. 

Voor dit artikel is Guus Schrijvers, gezondheidseconoom en 
oud-hoogleraar Public Health geraadpleegd.

THERAPIEONTROUW EN ZELFMANAGEMENT 
Zelfmanagement is bij geneesmiddelengebruik een belangrijk onderwerp. Zo heeft therapie(on)trouw alles 
te maken met zelfmanagement. Want voor het welslagen van een behandeling, therapie of iets dergelijks, is 
voldoende therapietrouw zeker zo belangrijk.

2  Bijvoorbeeld door het stoppen van medicijnen. 50 tot70% van de patiënten die chronisch geneesmiddelen moet gebruiken 
stopt binnen een jaar weer. Hierdoor is een goede werking niet meer zeker en neemt het resultaat van de geneesmiddelen af. 
Hier hebben we dus te maken met onnodige kosten (KNPM). 

INDIVIDUEEL ZORGPLAN, EEN PLAN OP MAAT  
Mensen met een chronische aandoening krijgen vaak te maken met meerdere zorgverleners. Het hebben en 
bijhouden van een individueel zorgplan kan dan een handig instrument zijn voor de patiënt zelf en voor de 
betrokken zorgverleners (bij zelfmanagement). 
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Belangrijkste eisen vanuit het 
patiëntenperspectief
Vilans heeft naar aanleiding van gesprekken bij 
huisartsenpraktijken belangrijke gebruikerseisen 
geformuleerd voor een izp (vanuit het perspectief 
van patiënten). Hier kwam uit naar voren:
• haalbaar  er moeten zaken instaan die haalbaar 

zijn. Iemand met meerdere gezondheidsproble-
men lukt het niet altijd om alles aan te pakken wat 
zorgverleners zeggen;

• handig  het moet handig in elkaar zitten. Goede 
informatie maar niet te veel;

• op tijd aan de bel trekken  het moet duidelijk 
zijn wanneer iemand de dokter moet bellen. Zo 
wordt erger voorkomen;

• leesbaar  het izp moet wel te lezen zijn.
• begrijpelijk  bijvoorbeeld met behulp van plaat-

jes. Het liefst worden vaktermen ontweken;
• hulp er moet duidelijk in staan wie waarvoor 

gebeld kan worden (inclusief de nummers).

Al met al schept een izp duidelijkheid over gemaakte 
afspraken, taakverdelingen en verantwoordelijkhe-
den. Het biedt meer houvast bij het uitvoeren van 
zelfmanagement (het is een hulpmiddel).

Een mooi voorbeeld van een izp is die van Diabetes 
Vereniging Nederland, zie: 
http://www.actieprogrammadiabetes.nl/zorgplan

Bronnen
Het individueel zorgplan diabetes – RVZ (2013). 
De participerende patiënt – Vilans – Zorgbelang 
Noord-Holland

Platform Cultuursensitief Zelfmanagement
In Nederland hebben we mensen van veel verschillende afkomst rondlopen (20% van de Nederlandse bevolking 
heeft een migrantenachtergrond). Toch worden deze ‘migranten’ weinig betrokken bij (wetenschappelijk) onderzoek, 
kwaliteitsontwikkeling en beleid op het gebied van de gezondheidszorg. Zo ook als het gaat om zelfmanagement.

Migranten zijn weinig vertegenwoordigd in patiënten/cliëntenorganisaties en zo dus ook nauwelijks betrokken. Overigens is 
dat vaak niet bewust het geval.

Door cultuurverschillen zijn mensen van een andere afkomst vaak gewend aan de meer ouderwetse verhouding tussen 
zorgverleners en patiënten. Inspraak of patiëntenrechten is iets waar minder over nagedacht wordt. Door culturele verschillen 
in ervaring van ziekte en ziektegedrag voelen zij zich vaak niet goed begrepen en weinig geholpen. De migranten die wel 
graag willen meedoen, hebben vaak weer te maken met bijvoorbeeld een taalbarrière. Het kan dan ook voorkomen dat deze 
mensen geen gepaste zorg krijgen omdat de zorgverleners niet genoeg afweten van een bepaalde culturele achtergrond.

Toch zouden migranten goed kunnen meedoen rondom bepaalde thema’s als de juiste methodieken worden ingezet.

Daarom heeft Pharos* in 2011 het Platform Cultuursensitief Zelfmanagement in het leven geroepen. Dit platform richt 
zich op uitwisseling, afstemming en programmatische samenwerking op het gebied van cultuursensitieve zorg- en 
zelfmanagementtoepassingen.

Het gaat hier niet alleen om doelgroepen als kwetsbare en moeilijk bereikbare migranten, maar ook om mensen met 
beperkte gezondheidsvaardigheden, laaggeletterden, mensen met een laag sociaal economische status (SES) en ouderen.

Het uiteindelijke doel is om cultuurgevoelig zorgverleningsaanbod te stimuleren, dat zoveel mogelijk recht doet aan de 
culturele en etnische diversiteit in ons land.

(Deelnemers: CBO, NPCF, TNO, UvA/AMC, NIVEL, Vilans, RIVM en het IVM).

* Pharos is het landelijke kennis- en adviescentrum dat zijn expertise inzet voor een hoge kwaliteit, eff ectiviteit en 
toegankelijkheid van gezondheidszorg voor migranten, vluchtelingen en mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden.
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ZELFMANAGEMENTKAARTEN VAN DE NPCF  
Op www.mijnzorgveilig.nl zijn allerlei patiëntveiligheidskaarten te vinden. De site is een initiatief van de NPCF, 
een federatie van patiënten- en consumentenorganisaties (waaronder Zorgbelang) die vanuit de ervaringen 
van cliënten de zorg beter en veiliger maken.

De kaarten zijn bedoeld als hulpmiddel voor patiënten en zorgverleners. Patiënten hebben namelijk ook een rol en 
verantwoordelijkheden bij hun eigen zorg en veiligheid. De kaarten helpen erbij om patiënten meer te betrekken.

Zo zijn er ook specifi eke zelfmanagementkaarten. Deze helpen de patiënt meer regie te nemen en meer grip te 
krijgen op hun aandoening en bijkomende zorg. Hieronder ziet u de algemene zelfmanagementkaart. Ook zijn er 
een aantal ziektespecifi eke, deze vindt u op www.mijnzorgveilig.nl.

Meer regie: tips voor mensen met een chronische aandoening

Bedenk wat u wilt bereiken Maak een actieplan

Denk na over wat u zelf wilt doen Vraag naar e-health mogelijkheden

Vraag en zoek naar informatie Ken uzelf

Bedenk wat voor u belangrijk is in het leven. Zijn
er dingen die u wilt doen, maar die door uw
ziekte niet meer kunnen? Wilt u bijvoorbeeld
naar de supermarkt kunnen lopen, met vrienden
afspreken of wilt u een aantal dagen per week
werken? Schrijf op wat u wilt bereiken en
formuleer een doel. Bijvoorbeeld: Over drie
maanden wil ik twee dagen per week van
9.00-17.00 uur kunnen werken.

Maak een actieplan waarin u stap voor stap
beschrijft hoe u uw doel wilt bereiken. Let erop
dat u duidelijk beschrijft wat uw doel is en
wanneer u het wilt bereiken. Bespreek uw
actieplan met betrokken hulpverleners. Overleg
of uw doelen haalbaar zijn, welke acties u moet
ondernemen om uw doel te bereiken en of u
daarbij hulp nodig heeft.

Denk na over wat u zelf wilt en kunt doen en
welke hulp u van familie, vrienden, collega’s of
hulpverleners verwacht. Wilt u bijvoorbeeld zelf
uw conditie opbouwen of begeleid worden door
een professional? Wilt u zelf uw gewicht in de
gaten houden of wilt u dat uw partner u hierbij
helpt? Bespreek het met anderen als u iets van
hen verwacht en maak daar afspraken over.

E-health is het gebruik van internet en ICT om
gezondheid(szorg) te ondersteunen en te
verbeteren. Denk aan internettherapie, online
communicatie tussen u en uw hulpverlener, het
op de computer in kunnen zien van uw eigen
medisch dossier of het zelf invoeren van
meetwaardes (zoals gewicht) in uw dossier.
Denk na over wat u met e-health wilt en
bespreek uw wensen met uw zorgverleners.

Zoek informatie over wat uw aandoening
inhoudt, welke behandelmogelijkheden er zijn
en wat de ervaringen van anderen met dezelfde
aandoening zijn. Bespreek de informatie zo
nodig met uw hulpverleners en vraag om extra
informatie als iets niet duidelijk is. Voor veel
aandoeningen bestaan patiëntverenigingen.
Ook daar kunt u om informatie vragen.

Houd uw klachten in de gaten. Is uw bloeddruk
toegenomen, kunt u langer lopen of heeft u op
bepaalde momenten minder pijn.? Wanneer
worden uw klachten erger en wanneer beter?
Welke effecten hebben medicijnen, eten,
activiteiten of stress op uw klachten? Noteer het
verloop en bespreek deze met uw
hulpverleners. Door het verloop te volgen, zult u
meer grip op uw chronische ziekte krijgen.
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Aan de linkerkant heeft de zorgverlener de totale 
regie, aan de rechterkant geldt dit voor de patiënt. 
Daartussen zitten nog de andere varianten. Zowel de 
zorgverlener als de patiënt moet zich dus bewust zijn 
van waar zij zitten en waar ze zouden willen zitten.

Nu is het zo dat de verhoudingen in de loop van een 
ziekte kunnen veranderen. Dit heeft alles te maken 
met allerlei factoren die kunnen veranderen. Het is 
dus niet zo dat u in een hokje wordt geduwd, dit kan 
veranderen.

Model mogelijkheden tot regie
Zoals eerder al benoemd zijn er vaak grote verschillen 
in de mate waarin mensen in staat zijn zelf regie te 
voeren. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de 
ervaren gezondheid van mensen en de vaardigheden 
die iemand bezit.
In het onderstaande model, gebaseerd op DVN en 
het artikel ‘schets van een generiek zorgplan’ van 
Vilans (2011), staan de vaardigheden in relatie tot de 
ervaren gezondheid.

Bekend is dat steeds meer mensen hun zelfstandigheid 
willen vergroten. Maar dit geldt uiteraard niet voor 
iedereen en ook niet in dezelfde mate. Dit is afhankelijk 
van patiëntprofi elen: gebaseerd op het vermogen van 
de patiënt om regie te kunnen en willen voeren.

Op dit moment zijn er voor verschillende 
patiëntengroepen met specifieke aandoeningen 
zoals diabetes, COPD of een hartaandoening 
ziektespecifieke individuele zorgplannen 
ontwikkeld. Dit sluit aan op de ontwikkeling van de 
zorgstandaarden en op de huidige zorgpraktijk, die 
vaak nog ziektespecifiek georganiseerd is. Vilans, 
kenniscentrum voor langdurige zorg heeft deze 
verschillende modellen op een rijtje gezet3. 

De ziektespecifieke benadering is nog sterk 
ingegeven vanuit de zorgpraktijk en houdt geen 
rekening met de verschillende behoeften van 
patiënten. Patiënten met meerdere ziekten tegelijk 
lukt het vaak niet om met aparte zorgplannen 
voor elke ziekte te werken. Hoe komt de patiënt 
zelf aan het roer van zijn leven waar een chronisch 

ziekte deel van uitmaakt? Zorgbelang pleit dan 
ook voor een generiek individueel zorgplan. Om te 
werken met een zorgplan is het belangrijk om te 
weten wat patiënten en zorgverleners van elkaar 
kunnen verwachten. Daar komt een model voor 
zelfmanagement om de hoek kijken.

Er zijn allerlei indelingen en modellen die 
onderscheid maken in verschillende “typen” 
patiënten. Het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis 
Nijmegen houdt bijvoorbeeld de volgende 
typering aan: klassieke patiënt (meegaand), cliënt 
(meedenker), regisseur (meebeslisser) en co-
producent (meedoener).
 
Het pilotenmodel 
van Diabetesvereniging Nederland
Een ander model is het pilotenmodel van Diabetesver-
eniging Nederland. Dit model levert de bouwstenen 
voor het Zorgbelang model. Hoewel dit model gericht 
is op de diabetespatiënt, zijn de ingrediënten zeer ge-
schikt voor een breder generiek model: een model dat 
dus door alle patiënten gebruikt kan worden.

NAAR EEN ZORGBELANG MODEL 
VOOR ZELFMANAGEMENT 
De zorgpraktijk is veelal ziektespecifi ek georganiseerd. Er zijn echter niet voor alle aandoeningen evenveel 
en even goede modellen. Daarbij bestaat dé patiënt niet, voor geen enkele aandoening of ziekte. Waarom 
zouden we dus geen ervaring opdoen met andermans modellen en hier één generiek model van maken? 
Hierbij zullen dus de ziektespecifi eke modellen de basis vormen voor een generiek Zorgbelang model voor 
zelfmanagement. Want de zorg kan alleen maar op maat zijn, als zelfmanagement dat ook is. 
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Het model

3 http://www.vilans.nl/Ziektespecifieke-zorgplannen.html
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De patiënt activation measure (PAM): 
zelfmanagement toegesneden op eigen behoeften en 
mogelijkheden van de patiënt (richting patiënt)
Is het Pilotenmodel van DVN nog sterk gericht op de 
hulpverlener om de patiënt te kunnen herkennen en 
daardoor juist te kunnen benaderen, de PAM gaat 
een stap verder.
 
Omdat vaardigheden in relatie staan tot ervaren 
gezondheid meet de PAM kennis en vaardigheden en 
vertrouwen van de patiënt om zijn eigen gezondheid 
of ziekte te managen. Daarmee is de PAM de patiënt 
behulpzaam in het omgaan met zijn ziekte op zijn 
manier.

De PAM is een tool die commercieel uitgegeven wordt 
en waarvoor een licentie vereist is voor gebruik. Het 
team van Judy Hibbard van de University van Oregon 
heeft niet alleen een methode ontwikkeld waarmee 
vastgesteld kan worden hoe “activated” dat wil zeggen 
actief de patiënt is, maar maakt tevens mogelijk 
met de informatie de uitkomsten op deze meting te 
verbeteren.

Volgens Dr. Hibbard betekent patiëntgericht dat je 
de patiënten ontmoet zoals ze zijn. De PAM helpt 
zorgaanbieders te begrijpen waar het beginpunt voor 
patiënten ligt. Voor aanbieders is de PAM een “levend 
teken” dat hen essentiële informatie geeft dat hen in 
staat stelt eff ectiever te werken met de patiënt.

 
Voor patiënten is het een tool die hen duidelijk 
maakt welke ondersteuningsbehoefte zij hebben. 
Als gevolg daarvan kunnen zijn in de patiënt-
coach relatie die zij met hun zorgverlener hebben 
duidelijker aangeven wat zij zelf willen en kunnen 
doen en waar zij (soms tijdelijk) bij geholpen 
bij willen worden. In Nederland wordt de PAM 
uitgevoerd door het NIVEL.

Naar een Zorgbelang model 
voor zelfmanagement
Op basis van het model van (en met toestemming 
van) de Diabetes Vereniging Nederland heeft 
Zorgbelang Fryslân het onderstaande model 
ontwikkeld. Hierbij zijn ook andere inzichten, zoals 
van de PAM, betrokken.

Basis is dat alle rollen er mogen zijn, Er is geen goed 
of fout. Het gaat erom dat de samenwerking tussen 
patiënt en zorgverlener makkelijker wordt als helder 
is hoe de patiënt om wil gaan met zelfmanagement. 
Als passagier, als stewardess, als copiloot of als piloot. 
Dit maakt zorg op maat en zelfmanagement op maat 
makkelijker.

Op de volgende pagina het model:
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Eigenschappen van de verschillende rollen

A: Passagier B: Steward(ess) C: Co-piloot D: Piloot

Opstelling van de patient richting zorgverlener:

• Afwachtend (neemt 
weinig initiatief )

• Luistert en voert uit 
(stelt weinig tot geen 
vragen).

• Accepteert de 
autoriteit van de 
zorgverlener en 
vertrouwt op diens 
expertise.

• Stelt vragen bij 
onduidelijkheden

• Komt soms zelf 
met bijvoorbeeld 
vragenlijsten

• Neemt eigen 
verantwoording, wel 
alleen na instructies 
van de zorgverlener.

• Komt zelf met 
bijvoorbeeld 
vragenlijsten. Zowel 
voor de eigen 
duidelijkheid maar 
ook als mogelijke 
alternatieven.

• Zelf actief in 
het zoeken naar 
informatie en 
therapieën/middelen.

• Doet zelf kleine 
aanpassingen op 
basis van eigen 
meetwaarden 
en bevindingen 
(signaleert en handelt 
hiernaar)

• Regisseert en 
anticipeert

• Verwacht 
vraaggerichte zorg

• Komt met 
onderwerpen en 
behoeften naar een 
consult.

• heeft de benodigde 
kennis en 
vaardigheden

• neemt zelf beslissingen 
(na adviezen van 
zorgverleners).

• trekt alleen aan de bel 
wanneer dit nodig is.

Opstelling van de patiënt richting zijn of haar eigen gedrag

• De patiënt gelooft er 
nog niet in dat hij een 
actieve of belangrijke 
rol heeft: De patiënt 
heeft niet het vertrou-
wen in zichzelf om een 
actieve rol te vervullen 
in zijn gezondheid. 
Hij ontvangt zijn zorg 
passief.

• De patiënt heeft ge-
brek aan vertrouwen 
en kennis om actie te 
kunnen ondernemen: 
De patiënt heeft onvol-
doende vertrouwen in 
zichzelf en besef van 
zijn gezondheid om 
de aanbevolen leefstijl 
daadwerkelijk aan te 
kunnen passen.

• De patiënt begint 
actie te ondernemen: 
De patiënt weet de 
belangrijkste feiten en 
begint actie te onder-
nemen, maar kan een 
gebrek hebben aan 
vertrouwen in zichzelf 
en zijn vaardigheden 
om zijn gedrag aan te 
passen.

• De patiënt kan over 
een langere periode 
gedrag volhouden De 
patiënt heeft nieuw 
gedrag aangenomen, 
maar is mogelijk niet 
in staat om dat gedrag 
vol te houden in een 
stressvolle situatie 
of een tijdelijke 
verslechtering.

Benieuwd naar welk “uniform” u het beste past? Vul de vragenlijst in op onze site en bespreek de uitkomst eens met uw 
zorgverlener. 

Zorg op maat heeft u ook zelf in de hand!

Klik op de verwijzing naar de Site: http://www.zorgbelang-fryslan.nl/zelfmanagement of 

TIPS OM ZELFMANAGEMENT VOOR UZELF 
MAKKELIJKER TE MAKEN  
Er zijn een paar dingen die belangrijk zijn om het toepassen van zelfmanagement makkelijker te maken. 
Daarom hieronder enkele tips.

1. Verzamel informatie over uw ziekte en de behandeling daarvan. Dit kan bij zorgverleners, patiëntenvereni-
gingen, (betrouwbare) websites of bij andere patiënten (lotgenoten).

2. Beslis mee over uw behandeling. Kies wat het beste bij u past door de voor- en nadelen te bespreken. Stel 
ook doelen op het gebied van uw gezondheid.

3. Bepaal zelf hoe uw zorg eruit moet zien. Bedenk en vertel wat u zelf wilt en kunt doen en bedenk welke zorg 
u nodig heeft om een goed leven te leiden met uw ziekte. Maak afspraken hierover.

4. Zelfmanagement kan voor u ook betekenen om gebruik te maken van complementaire zorg/complementary 
and alternative medicine [CAM]4, bijvoorbeeld zelfmedicatie als supplementen/homeopathische midde-
len of yoga. Durf dit ook op te nemen in het individueel zorgplan en breng uw zorgverlener hiervan op te 
hoogte. 

 Maak dus al uw zelfmanagement openbaar.

5. Toolbox met instrumenten uit de praktijk is te vinden op www.zelfmanagement.com. Deze toolbox 
biedt een actueel en toegankelijk overzicht van beschikbare zelfmanagement ondersteunende interventies 
(zowel voor patiënten als zorgverleners).

6. De patiëntenvereniging kan u verder helpen, zij stellen úw belang voorop. Ze kunnen goede informatie 
geven over de ziekte, handige tips geven, hulp bieden bij vragen die u heeft, en ten slotte brengt de patiën-
tenvereniging mensen met dezelfde ziekte bij elkaar.

Omdat zelfmanagement maatwerk is, is het voor zorgverleners en organisaties soms lastig bij de wensen van 
een patiënt (met betrekking tot zelfmanagementondersteuning) aan te sluiten. Daarom ook voor hen enkele 
tips.

1. Ken je patiënt en weet welke ziekten en bijkomende beperkingen/vaardigheden de patiënt heeft.

2. Stel de doelen van de patiënt voorop en sluit hierbij aan.

3. Biedt informatie gedoseerd en toegankelijk aan.

4. Ga het gesprek aan met de patiënt, over de problemen en stimuleer het oplossen ervan en bied daarbij uw 
begeleiding aan.

5. (Zoek en) gebruik hulpmiddelen. Ken deze dus en stimuleer het gebruik ervan.

6. Betrek de doelgroep bij het aanpassen/maken van voorlichtingsmateriaal.

7. Verdiep jezelf in culturele invloeden op gezondheidsbeleving en houding tegenover ziekte en zorg (denk 
hierbij ook aan complementaire zorg/CAM).

8. Benoem een aanspreekpunt voor de patiënt.

Bronnen
CBO, LAZ en NPCF

4  CAM betekent eigenlijk ‘aanvullende zorg’ en heeft als doel om de ‘basiszorg’ extra aan te vullen op allerlei (vaak) 
natuurgerichte manieren. Bij CAM gaat men uit van een holistische benadering. Dat wil zeggen dat er wordt gekeken naar het 
grote geheel en de zorg zich richt op lichamelijke, emotionele, mentale, spirituele en sociale behoeften
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Niet voor alles
Vanzelfsprekend is niet elke ziekte en situatie even geschikt om de verantwoordelijkheid voor keuze 
grotendeels aan patiënt te laten. Kanker, spoed of levensbeëindiging is iets anders dan electieve 
trommelvliesbuisjes. SDM is evenmin een kwestie van ‘u vraagt, wij draaien’. SDM betekent ‘gedeeld’ en 
dat betekent dat ook de dokter er mee moet kunnen leven. In incidentele gevallen, als ik zelf niet bereid 
ben een patiënt keuze beslissing uit te voeren, verwijs ik patiënt dan ook naar een andere arts. Doorgaans 
komen we er echter goed uit.

Hier en nu
Shared decision making is dus hier en nu. Belangrijk voor de adaptie van SDM is aanpassing van het 
bekostigingssysteem. Het huidige bekostigingssysteem bevoordeelt namelijk behandelen en ontmoedigt 
uitgebreide en herhaaldelijke bespreking.
Het enige wat inhoudelijk nodig is, is verandering in attitude, zowel van de arts als van de patiënt. Daar 
hoort tijd bij om uitleg te geven en de keuzes te bespreken. En de verbetering van de mogelijkheden van 
het opheffen van de kennisasymmetrie. Zo ontzettend moeilijk is dat niet.
Hoezo, Shared decision een utopie?

12 september 2013

Dr. Markus Oei (KNO-arts in het Flevoziekenhuis, Almere).

Column

SHARED DECISION MAKING EEN UTOPIE? 
NEE, HIER EN NU!
Met grote verbazing lees ik dat op een recent congres dat Shared Decision Making (SDM) een utopie zou 
zijn. Wij doen dat met onze vakgroep KNO in het Flevoziekenhuis al jaren en velen met ons. Alleen heette 
dat vroeger nog niet zo. 

De behandelopties uitgebreid doornemen met uitleg van voordelen en nadelen met gebruik van 
beschikbare richtlijnen doen we al heel lang. En zo mogelijk met onderbouwing en het geven van de 
cijfers. Hierbij ligt uiteindelijk de grootste keuze bij patiënt. Die heeft ook de keus om ons grotendeels 
te laten kiezen. Behandeling op maat dus, geen bevel tot kiezen. En dat bevalt zowel ons als de patiënt 
prima.

Niet mijn kind
Het duidelijkste gebeurt dit bij kinderingrepen als amandelen en buisjes met als vaak gebruikte zin ‘Het is 
uw kind’. Het geldt ook voor volwassenen, voor bijna elke behandeling of het nu om medicijnen of operaties 
gaat. Hiermee hebben we een consequent hoge patiënttevredenheid bereikt (8,6 volgens Mediquest). 
Huisartsen zijn blij dat wij een goede afweging doen, zodat een verwijzing slechts in een klein deel van de 
gevallen overgaat in een ingreep. 

Goedkoper?
Het resultaat is dat we bijna de helft van het aantal klinische ingrepen dan collega’s doen (cijfers 2012 
LOGEX referentieziekenhuizen). Dat daar een enorme besparing uitvloeit is daarmee duidelijk. Daarmee 
schieten we onszelf overigens wel financieel keihard in de voet, wat een serieus probleem is. Uitleg en 
mensen eventueel herhaaldelijk laten terugkomen wordt namelijk financieel nauwelijks gehonoreerd.

Kennisasymmetrie
Inhoudelijk is de ‘asymmetrie in kennis’ een van de grootste problemen. Zonder informatie geen kennis. 
En zonder kennis geen goede beslissingsmogelijkheid. Door eenmalig heel veel informatie aan een 
patiënt te vertellen doen we ze tekort. We weten uit onderzoek dat de helft van de mensen verward uit 
de spreekkamer komt en dat meer de helft van de consultinformatie meteen wordt vergeten. Voorheen 
hebben we veel gewerkt met folders, maar die worden matig gelezen, tegelijkertijd is dr. Google 
machtiger geworden het laatste decennium. 
Sinds 2012 zetten we daarom folders, video, keuzehulpen, infogrammen en andere betrouwbare bronnen 
in. Dit brengen we digitaal en privacy respecterend, rechtstreeks  naar de mailbox van patiënt. Dit gebeurt 
op maat afhankelijk van de situatie. Hiermee verslaan we dr. Google omdat onze informatie makkelijker is 
geworden dan Google-en.

Patiënt tevreden, dokter tevreden
Dit heeft meteen tot een enorme positieve boost geleid bij zowel patiënten als KNO-artsen. Al in 
de pilotfase werden we met deze nieuwe methode genomineerd voor de Cliënten Jaarprijs (zie ook 
youtubefilmpje onderin deze pagina). Ook is het Flevoziekenhuis uitgenodigd een workshop te geven op 
het jaarlijkse Planetree congres in oktober in Montreal. De titel van onze presentatie is: ‘Inforium opens 
the internet for shared decision making’. Het belangrijkste is dat we zelf niet meer zonder willen. Als een 
patiënt geen e-mail heeft (in Almere incidenteel) en je terug naar ‘vroeger’ moet, voelt het alsof je de 
patiënt te kort doet.


