
Dit was de agenda van de Pilot Ondersteunende Zelfzorg en IZP: 

Wat heb ik nodig voor succesvolle zelfzorg ondersteuning ?  

In opdracht van ketenzorg NU is Raedelijn op zoek gegaan naar wat er nodig is om 

zelfmanagement ondersteuning in de praktijk verder vorm te geven. Daar is een scholingsaanbod 

uit ontwikkeld 

Praktisch betekent dit dat er de komende maanden drie bijeenkomsten ingepland zullen worden 

waarin het verkennen welke vaardigheden, kennis, competenties en afspraken nodig zijn om de 

patiënt te ondersteunen naar meer zelfmanagement voorop staat. De patiënt krijgt hierin ook een 

belangrijke rol.  

Sessie 1 – Gericht op de Professionals Sessie 1 

 

Programma sessie 1 

 

 Welkom 

 De aanleiding en uitgangspunten van deze sessie  

 Waar sta ik in Zelfmanagementondersteuning? 
o De Z-scan: een Zelfdiagnose instrument voor Zorgprofessionals, in de praktijk  

o Mijn persoonlijke successen met zelfmanagement 

o Welke knelpunten ervaar ik en waar loop ik in mijn nieuwe rol invulling tegenaan 

o Wat inspireert en motiveert mij en hoe werkt dat bij de patiënt  

 Wij als voorlopers 

o Welke  kansen en mogelijkheden zie ik om zelfmanagementondersteuning te 

verbeteren 

o Wat heb ik als professional nodig om zelfmanagementondersteuning verder vorm 

te geven in mijn praktijk  
 Wat is onze ambitie ten aanzien van zelfmanagementondersteuning? 
 Afronding en evaluatie 

 

 

Sessie 2 – Professionals met Patiënten Sessie 2 

 

In gesprek met patiënten rondom het thema zelfmanagement.  

De professional gaat hierbij met patiënten in gesprek over zelfmanagement en de ondersteuning 

die dit vraagt vanuit de professional. Het IZP biedt hierbij een goed startpunt om met elkaar te 

verkennen wat er nu écht gevraagd wordt in zelfmanagementondersteuning bij patiënten. 

Een gestructureerd gesprek over zelfmanagement begeleid door een gespreksleider. De groep 

bestaat uit maximaal 2 professionals en 2 patiënten. Al naar gelang de grote van de pilotpraktijk 

worden deze gesprekken meerdere keren herhaald met verschillende professionals en patiënten.   

 

Sessie 3 – Professionals    Sessie 3 

 

In deze sessie komen, de professionals bij elkaar om de ervaringen te delen en met elkaar 

betekenis te geven aan de ‘output’ van de gesprekken met patiënten. We delen in een breder 

kader wat de wensen en ideeën van patiënten zijn en welk effect dit heeft op de daadwerkelijk 

ondersteuning van zelfmanagement. 

 
 


