
Zelfmanagement: de patiënt komt in actie!



1/3e van Nederland is chronisch ziek

Diabetes COPDHart & Vaat



Van 5000 uur wakker maximaal 12 uur met zorgverlener

Eigen regie 

sturen op gezondheid



Eigen regie nemen is niet voor iedereen hetzelfde

Piloot
zelfstarter

zelfmeten

Co-Piloot
start met hulp

meten en hulp

Stewardes
start in groep

training in groep

Passagier
meer hulp zorgverlener

omgeving, eenvoud, sociaal

Voorbeeld



Wat stimuleert effectieve eigen regie?

Informatie

Educatie

Meten

Communicatie

Doel

Start

Volhouden

Coachen

Training

Tools

Sociaal

Zorgverlener

eHealth

Lokale omgeving

Persoonlijk netwerk

Randvoorwaarde Actie Hoe Ondersteund door



Krachten bundelen: 
chronisch zieken en zorgverleners optimaal ondersteunen eigen regie

Patiënten

verenigingen

ZorgverzekeraarsZorgverleners



Krachten bundelen in balans

Patiënten

verenigingen

ZorgverzekeraarsZorgverleners

1 1 1



Op weg naar effectieve ondersteunde zelfzorg

ZonMW

RIVM

TNO/CBO

Nivel

42 zorggroepen

5 pilots

Rescon rapport

Vital innovators 

Vektis

Ervaring

uit de praktijk

Wetenschappelijk

bewijs

Maatschappelijke

Opbrengsten en 

kosten

Bewezen

Online

ondersteuning

Toolkit

Gelijke regels

Implementatie regels

Compensatie

Huisartsen: 

3M euro

De	implementa e	ontwikkelt	zich	fasegewijs	waarbij	steeds	
een	andere	focus	ligt	
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Plan Opstart Opschalen Expansie Uitbouw volwassen fase 

Versnellen	van		
de	inzet,	

implementa e,	
opschaling	

2014 	 	 	2015/16 	 	 	2017	

Bijeenbrengen	
krachten	in	ZO!,	
regelen	financiën		

en	kennis	ontsluiten		
in	tools	

Ontwikkelpilots gestart 
lopende trajecten in beeld 

	

Opschalen binnen 
trajecten en in aantallen 

trajecten 
Landelijke opschaling 

Organisatie staat 
Financiën 

ontwikkelpilots inzetten 

Bouwstenen voor 
opschaalfase gereed 

	

Organisatie uitbreiden 
andere aandoeningen 
Financiën opschaal 

inzetten  
Bouwstenen voor 

expansiefase gereed 

Structureel onderdeel 
financiën en 

zorgprocessen 

Doorontwikkelen 
bouwstenen 

Actieve ondersteuning

implementatie



Opschalen meer eigen regie in Nederland

5 50 62 70



Kom Verder ambassadeurs

• Zeer bevlogen mensen delen hun ervaring om anderen te 
inspireren

• Prachtige programma’s met  zeer interessante resultaten

• Mooie resultaten van programma’s in Nederland”



Patiënten voorop versterkt de snelheid zorggroepen ea.

#kennissessieZO



Vijf platformen voldoen aan eisen

• Basiseisen van patiënten (vertegenwoordigers), zorgverleners, 
zorgverzekeraars, Nictiz en architecten

– Functionele en non functionele eisen (koppelingen en 
beveiliging)

• Informatie (ook uit HIS KIS)

• Educatie (evt via derden)

• Communicatie met zorgverlener

• Meet data

• Medicatie

• Individueel zorgplan

• Beveiliging en beheer

• Koppelingen met HIS/KIS










