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Panel

Panel Verpleging & Verzorging

Verpleegkundigen positief
over bevorderen van
zelfmanagement

In de zorg voor mensen met een chronische ziekte of beperking krijgt
het bevorderen van zelfmanagement steeds meer nadruk.
Verpleegkundigen en verzorgenden staan daarvoor open en vinden
het een onderdeel van hun takenpakket. Maar als het gaat om het
helpen van cliënten met nieuwe technologieën, het versterken van het
netwerk rond cliënten het bevorderen van sociale participatie dan
lijken zij minder enthousiast.

worden al gedaan, zoals cliënten instrueren wanneer zij hulp in moeten roepen,
cliënten om leren gaan met emoties en
spanningen, leren gebruiken van hulpmiddelen, het zelf in de gaten houden
van klachten en symptomen en de cliënt
leren zichzelf te verzorgen. Minst gebruikelijk zijn het versterken van het sociale
netwerk van de cliënt en de cliënt helpen met nieuwe technologieën (zoals
eHealth). Activiteiten waarvan verpleegkundigen en verzorgenden vinden dat
die tot hun takenpakket behoren, worden doorgaans in de praktijk ook uitgevoerd, met uitzondering van ondersteuning bij nieuwe technologieën. Dit wordt
nog maar door een beperkte groep ver-
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Panel

leren zelfstandig medicijnen innemen,

Tabel. Percentage verpleegkundigen en verzorgenden dat genoemde activiteit doet.
Ik bevorder het zelfmanagement van mijn
cliënten als het gaat om het…

leren de eigen gezondheid in de gaten te
houden, betrekken van mantelzorgers bij
de zorg, leren omgaan met een onzekere
toekomst en helpen bij het maken van
keuzes en beslissingen over de behandeling. In de thuiszorg krijgen acht activiteiten meer aandacht dan elders, zoals
leren de eigen gezondheid in de gaten te
houden, het betrekken van mantelzorgers bij de zorg, het leggen van contacten met buurtvoorzieningen, het versterken van het sociale netwerk en het leren

Inroepen van hulp als dat nodig is

95%

Gebruiken van hulpmiddelen

91%

Omgaan met emoties en spanningen

Begrijpen van informatie van artsen en andere zorgverleners
Medicijnen innemen volgens voorschrift
Omgaan met beperkte energie

geven aan zelfmanagement. Hier zijn
geen verschillen in opleidingsachtergrond, maar wel tussen sectoren. In de
thuiszorg en vindt 73 procent het leuk
om meer tijd te besteden aan zelfmanagementbevordering terwijl dit in verpleeghuizen een minderheid (45%) is.

90%
90%
89%
88%

Aangaan van gesprekken met zorgverleners

84%

Hoe de cliënt zo zelfstandig mogelijk kan leven

Omgaan met onzekere toekomst
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91%

Omgaan met pijn of beperkingen

Bevorderen van zelfmanagement in de

kundigen en verzorgenden vindt het leuk

91%

Zelfzorgtaken uitvoeren zoals aankleden, wassen

Voeren van de regie over het eigen leven
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92%

Zelf in de gaten houden van klachten en symptomen

omgaan met een onzekere toekomst.

toekomst

Doe ik

83%

Zoeken naar mogelijkheden voor ondersteuning door mantelzorg of vrijwilligers
Op bezoek gaan bij artsen en andere zorgverleners

In de gaten houden van de eigen gezondheid (bijv. het meten van suiker of bloeddruk door
cliënt zelf)
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51%

Omgaan met (beperktere) mogelijkheden om
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