
Zelfmanagement in het zorgpad
Voorbeeld: zorgpad hartinfarct

Hoe zelfmanagement(ondersteuning) te stimuleren

oriËntatie
Verken en focus

Wat is zelfmanagement? 
Bespreek de beelden over 
zelfmanagement.
Maak kennis met elkaars werk. 
Breng het huidige zorgpad in kaart. 

Beelden over zelfmanagement:
‘het is niet evidence based’

‘de patiënt wil het niet’
‘wij (zorgverleners) doen het al’.

Projectorganisatie
samenstelling projectteam = 
Afspiegeling van het zorgpad én een 
patiënt.

stuurgroep: alle relevante 
betrokkenen.
 
Zorg dat het voor iedereen voelt 
als ‘ons’ project.

Projectplan: wanneer is het project 
geslaagd? Hoe ga je dit meten? 

analYse
Wat loopt goed, wat kan beter?

Onderzoek het zorgproces m.b.v.: 

•  Schaduwen: het observeren van 
     belangrijke contactmomenten 
     tussen patiënt en zorgverlener. 

•  Z-scan: zorgverleners en 
     zelfmanagement. 

•  (groeps)gesprek met patiënten. 

Een gedegen analyse leidt tot 
awareness bij zorgverleners en 
passende implementatie.

Breng het gewenste zorgpad in 
kaart: zie landelijk zorgpad ACS 
zorgverleners- en patiëntenversie.

HerontWerP
Verbeteracties

Voorbeelden:

•  Visie op zelfmanagement.
•  Informatie(materiaal)
     Op de persoon afgestemde informatie. 
Kennis = empowerment!
•  Belang eigen inbreng.
Vraag aan de patiënt: 
Wat is voor jóu belangrijk?
     Doelen stellen. 
•  Gesprekskaart.
•  Informatie over het gehele zorgpad 
     + het aanspreekpunt.
•  Zorg dat er een sociale 
     kaart is en vergeet hierbij de 
     patiëntenorganisatie niet.
•  Overdracht van hartrevalidatie 
     naar eerste lijn: informeer over de   
     voortgang van de doelen van de patiënt.
•  Scholing zorgverleners. 
Meer coachen en achterover leunen. 
Wil je de patiënt informatie geven? 
     Doe dit niet ongevraagd.

Stel voor iedere verbeteractie vast:  
aanleiding, doel, gebruik, kartrekker, 
implementatie, communicatie en 
borging.

uitVoering
Bijstellen, borgen

Standaard maatwerk leveren.

Plan do CHECK ACT
Sla de ‘check’ niet over. Veranderen 

gaat niet vanzelf.

Inpassen van verbeteracties 
in protocollen (ICT), 
beoordelingssysteem manager-
medewerker, intervisie (elkaar 
observeren, meeluisteren).

“Als je ophoudt met verbeteren, 
hou je op met goed zijn”.

Dit is een samenvatting van de ‘lessons learned’ uit het 
implementatieproject ‘zelfmanagement in het hart van het 

zorgproces’ van Harteraad, Noordwest Ziekenhuisgroep 
Alkmaar en Isala Hartcentrum in samenwerking met HONK 

Ketenzorg en Medrie regio Zwolle. 
Den Haag: Harteraad. Juli 2018. Financieel mogelijk gemaakt 

door een subsidie van Zilveren Kruis en de Hartstichting. 
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http://www.harteraad.nl/wp-content/uploads/2018/11/2016-Aandachtspunten-observaties-zelfmanagement-Harteraad.pdf
http://zscan.arkia.nl/
http://www.harteraad.nl/wp-content/uploads/2017/12/2017-0926-Verslag-focusgroepgesprek-zorgpad-hartinfarct.pdf
http://nvvcconnect.nl/acs/toolkit-acs/31-toolkit-acuut-coronair-syndroom/239-time-task-matrix-landelijk-zorgpad-post-acuut-coronair-syndroom-acs
http://www.harteraad.nl/wp-content/uploads/2018/10/Zorgpad-ACS-voor-patienten-v6.pdf
http://www.harteraad.nl/wp-content/uploads/2018/11/2018-Visie-zelfmanagement-project-zm-in-het-hart-van-het-zorgproces.pdf
https://www.nwz.nl/portals/1/brochures/Noordwest/cardiologie/225317_CAR_Een-hartinfarct_2018_09.pdf
http://www.harteraad.nl/wp-content/uploads/2018/11/Eigen-regie-kaart-A5-Isala-Medrie-Harteraad.pdf
http://watertoedoet.info/%20
https://www.honk.nu/sites/default/files/2016-12/Gesprekskaart.pdf
https://www.harteraad.nl/wp-content/uploads/2018/05/Algemene-flyer-Harteraad.pdf

