
Landelijk Actieprogramma
Zelfmanagement

&Kort Krachtig
‘Generiek model Zelfmanagement’

Deze infokaart uit de serie Kort & Krachtig gaat over het Generiek model Zelfma
nagement. Het toont het model zoals dat in het Zelfmanagementprogramma NPCF 
– CBO is ontwikkeld en toegepast met een korte beschrijving van de voornaamste 
onderdelen en begrippen in het model. Het model is door een multidisciplinaire 
groep van experts – patiënten(vertegenwoordigers), zorgverleners, onderzoekers, 
beleidsmakers, managers, en CBOadviseurs) vormgegeven. Voor meer info over 
generiek model en het programma zie www.zelfmanagement.com. 

Het Generiek model 
Zelfmanagement
Het Generiek model Zelfmanagement 
bestaat uit een figuur en toelichtende 
tekst. De figuur heeft tot doel in één 
oogopslag zichtbaar te maken wat 
de essenties van zelfmanage-
ment zijn en aan welke onder-
delen aandacht kan worden 
besteed bij het werken 
aan zelfmanagement 
in de praktijk. 
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Vorm van het model
Het generiek model is weergegeven als een cirkel 
opgebouwd uit een kern en verschillende ringen. Het 
model symboliseert dat zelfmanagement een dyna-
misch proces is waarin de mens met een chronische 
aandoening en de zorgverlener centraal staan. Elke 
omliggende ring bevat aspecten van zelfmanagement 
die met elkaar samenhangen, die kunnen inwerken op 
elkaar en op andere ringen en die van invloed zijn op 
de dynamiek tussen de chronisch zieke en de zorgver-
lener in de kern. 

Kern (de witte binnencirkel): 
Letterlijk centraal in zelfmanagement staat de mens 
met een chronische aandoening die samen met de 
zorgverlener vaststelt wat hij zelf kan en wil doen. 
De kern van het model is dus de interactie tussen 
chronisch zieke en zorgverlener. Achter beide figuren 
staan belangrijke derden verbeeld. Dit benadrukt dat 
zelfmanagement een zaak is van de chronisch zieke en 
zijn/haar naasten in samenspel met de eerst verant-
woordelijke zorgverlener en het hele team van zorgver-
leners dat de chronisch zieke begeleidt.
Tussen beide figuren staan de begrippen die kenmer
kend zijn voor het samenspel: communicatie, partner
schap, vertrouwen en respect.
Bij zelfmanagement zijn chronisch zieke en zorgverle
ner gelijkwaardige partners. Zij zoeken gezamenlijk 
naar de balans tussen enerzijds de eisen die de aan-
doening stelt (belasting) en anderzijds de hoeveelheid 
eigen regie en verantwoordelijkheid die de chronisch 
zieke wil en kan nemen (belastbaarheid). Het vinden 

van deze balans is een continue en dynamisch proces 
dat moet leiden tot een optimale kwaliteit van leven. 
De gezamenlijke zoektocht vraagt van de partners 
goede communicatie en wederzijds vertrouwen en 
respect.

De eerste ring (lichtgeel van kleur):
In de eerste ring om de kern van het model staan de 
belangrijkste competentiegebieden die van belang zijn 
bij zelfmanagement. Voor de mens met een chronische 
aandoening zijn dat ziektespecifieke kennis en vaar
digheden, vertrouwen in eigen kunnen en het ver
mogen tot zelfontplooiing. Het ondersteunen van zelf-
management vraagt van de zorgverlener kennis en het 
vermogen deze kennis over te dragen, vaardigheden 
als coach van de chronisch zieke en als wegwijzer naar 
voorzieningen. Binnen elk competentiegebied zijn een 
groot aantal deelcompetenties te onderscheiden. 

De tweede ring (lichtgroen van kleur): 
De tweede ring bevat aandachtsgebieden: onderwer-
pen die aandacht verdienen willen mensen met een 
chronische aandoening de regie kunnen nemen. Deze 
onderwerpen zijn: Ervaringskennis – weten hoe de 
ziekte zich bij jou manifesteert en welke impact de 
ziekte heeft op jezelf, je omgeving en je leven. Leven 
met de ziekte – de ziekte kunnen inpassen in je leven 
en omgaan met de beperkingen die de ziekte je soms 
oplegt. Eigen aandeel in de zorg – zelf de verschijnse-
len van je ziekte monitoren, beoordelen en behande-
len. Relatie met zorgverleners – een samenwerkingsre-
latie kunnen aangaan en onderhouden. Organiseren 
van zorg en hulpbronnen – beschikbare zorg en hulp 
kunnen vinden en benutten. 

Buitenste ring (groen van kleur): 
De buitenste ring bevat de omgevingsfactoren en 
randvoorwaarden die invloed kunnen uitoefenen op 
de invulling en mate van zelfmanagement. Het gaat 
om zaken als het organiseren van zorgprocessen, ICT, 
kwaliteitseisen, ontwikkeling en onderzoek, opleiding 
en scholing, financiering, wet- en regelgeving en sa
menleving. Al deze externe factoren bepalen de speel-
ruimte waarbinnen het mogelijk is voor de chronisch 
zieke om de regie te nemen en voor de zorgverlener 
om zelfmanagement te ondersteunen. Het creëren van 
de juiste randvoorwaarden is een extra stimulans om 
aan zelfmanagement te werken.

Het programma wordt vormgegeven door de volgende organisaties:  

van en voor mensen met een hart- of vaatziekte


