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overzicht

2 methoden - synergie?

Presentatie Health Monitor en Zelfmanagement Web 

Workshop – 2 x 2 parallelle sessies



Twee verschillende 
gezichtspunten
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Uitkomsten worden gemeten op basis van twee  verschillende gezichtspunten:
(bio)medisch en beleving 

medisch

Gezondheid 

beleving

professional patiënt

Uitkomsten 

biomedische
indicatoren PROMs

kosten

VB
HC
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Health Monitor meet ‘beleefde gezondheid’ op een persoonlijke ladder 
schaal: een eenvoudige PROM!
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Mijn beste dag in de afgelopen 4 weken

Mijn slechtste dag in de afgelopen 4 weken

3 woorden:
…………………………………
…………………………………
…………………………………

3 woorden:
…………………………………
…………………………………
…………………………………

Bron: Bloem & Stalpers (2008, 2009, 2012)

‘Subjectief beleefde gezondheid is de 
beleving van het lichamelijk en 

geestelijk functioneren om je leven te 
kunnen leiden wat je wilt leiden binnen 

de grenzen van je mogelijkheden’

Vandaag

Gemiddeld in de afgelopen 4 weken
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Hoe krijgen we mensen een treetje hoger op de ladder?

3 determinanten beïnvloeden jouw plek op de ladder:

• Acceptatie: ‘In hoeverre je in staat bent jouw gezondheidstoestand een plaats te 
geven in jouw leven’

• Waargenomen controle: ‘In hoeverre je denkt dat jijzelf invloed kunt uitoefenen op 
jouw omstandigheden’

• (Adjustment: ‘In hoeverre je erin slaagt om jouw gedrag aan te passen aan jouw 
gezondheidsomstandigheden’)

Bron: Bloem & Stalpers (2008, 2009, 2012)



Controle:
1. Ik heb zelf veel invloed op mijn gezondheid

1        2        3        4        5        6        7

3. Ik heb het gevoel dat ik zelf grip heb op mijn gezondheid
1        2        3        4        5        6        7

5. Mijn gezondheidstoestand heb ik voor een groot deel zelf in de hand
1        2        3        4        5        6        7

Acceptatie
2. Ik heb vrede met hoe mijn gezondheid is

1        2        3        4        5        6        7

4. De manier waarop ik nu lichamelijk en/of geestelijk kan functioneren is voor mij acceptabel
1        2        3        4        5        6        7

6. Ik accepteer mijn gezondheidstoestand zoals die is
1        2        3        4        5        6        7

6

Zes segmentatievragen geven inzicht in Acceptatie en Controle

Antwoordschaal

1 = volledig mee oneens 7 
= volledig mee eens

Bron: Bloem & Stalpers (2016)

Score 
optellen en 

delen door 3

Score 
optellen en 

delen door 3

A
cc

ep
ta

tie

Controle

Acceptatie: Controle: 
Laag: score ≤ 5,0 Laag: score ≤ 5,0
Hoog: score > 5,0 Hoog: score > 5,0 

Resultaat

Positie in een kwadrant
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Op basis van de scores op de zes vragen kan elke patiënt worden ingedeeld in 1 van 
de 4 kwadranten

§ Dynamisch model

§ Hoe hoger 
acceptatie en 
controle des te 
hoger op de ladder

§ Dimensies: socio-
economische en 
culturele 
achtergrond, 
stadium 
‘ziekteproces’

Bron: Bloem & Stalpers (2008, 2009, 2012)

Behoefte aa
praktische hulp

Bijv. elektronische agenda
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cc

ep
ta

tie

Controle

2
Planning & structuur

1

4 3

Behoefte aan zekerheid
Bijv. gepersonaliseerde 

informatie

Informatie

Behoefte aan perspectief
Bijv. persoonlijke 

coaching

Persoonlijke coaching

Behoefte aan rust
Bijv. lotgenotencontacten

Emotieve support



Aan de slag met ondersteunen van 
zelfmanagement en eigen regie bij 

mensen met kanker

Trefwoorden:
Wetenschap + Onderwijs + Praktijk



“Het zodanig omgaan met de chronische aandoening 
(symptomen, behandeling, lichamelijke en psychosociale 
consequenties en bijbehorende aanpassingen in leefstijl) 
dat de aandoening optimaal wordt ingepast in het leven.

Zelfmanagement betekent dat chronisch zieken zelf 
kunnen kiezen in hoeverre men de regie over het leven in 

eigen hand wil houden en mede richting wil geven aan 
hoe beschikbare zorg wordt ingezet, om een optimale 

kwaliteit van leven te bereiken of te behouden.”

Definitie van zelfmanagement

(LAZ-2010; afgeleid van (Barlow 2001, p. 547, Barlow et al. 2002, p. 178)



is zelfmanagement wel een relevant 
begrip voor mensen met kanker?

MAAR juist voor de oncologische patiënt is 
versterking & herstel van gevoel van 
controle essentieel 
• als je diagnose kanker krijgt, staat verlies 

van controle centraal 
• eigen regie is manier om ‘controle’ terug 

te veroveren
• kanker leidt onherroepelijk tot breuk in 

levensperspectief en langdurige 
behandeling / herstel of overlijden

• overleven staat centraal; 
kwaliteit van leven komt pas 
later aan de orde

• patiënt met kanker heeft weinig 
tijd om ‘te groeien’ als expert in 
zijn aandoening

• eigen regie beperkt door:
• behandeling is complex, risicovol en 

technologisch van aard
• beperkte invloed van patiënt op de 

behandeling (zorg geprotocolleerd en 
soms gefragmenteerd)



zelfmanagementondersteuning =
neem ANNA mee en laat OMA thuis



hoeveel aandacht is er voor de 
verschillende stappen van het 5-A model?



Zelfmanagement Web



Wat houdt werken met Zelfmanagement Web in?
NIET
• Scorelijst of meetlat
• Verplicht
• Enige weg om zelfmanagement te 

bevorderen of het enige bruikbare 
instrument

• Een letterlijk op te volgen recept
• Oplossen van alle problemen voor de 

patiënt
• Zorgverlener wordt geen 

maatschappelijk werker of psycholoog
• ≠ gevalideerd meetinstrument

WEL
• Maakt onderwerpen bespreekbaar op 

prettige en gestructureerde wijze
• Maatwerk: toegesneden op wat de patiënt 

kan en wil aanpakken
• Zorgverlener voert coachende gesprekken 

en geeft ruimte voor eigen regie van 
patiënt

• Zorgverlener verkent mogelijke 
verbeteringen en ondersteunt de patiënt 
in stellen van doelen en plannen van 
acties

• = uitnodiging tot gesprek



Hoe bruikbaar vinden jullie het werken met
- met het Zelfmanagement Web voor de nazorg op maa;t
- Health Monitor;
bij mensen met kanker? 
NB. Ook in vergelijking met PROMs of de Lastmeter?

-

Wat zou het werken met 
- het Zelfmanagement Web;
- Health Monitor;
opleveren bij de casussen?

Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen 
- het Zelfmanagement Web en Health Monitor;
Is er een synergie denkbaar? Waarom wel c.q niet?


