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‘Het versterken van zelfmanagement is 
speerpunt van onze opleiding’

Sinds twee jaar is het Instituut Verpleegkundige Studies aan de Hogeschool van Arnhem 
en Nijmegen bezig met het vernieuwen van het curriculum. Het nieuwe landelijke 
opleidingsprofiel ‘Bachelor of Nursing 2020’ was de aanleiding. Dit profiel moet ervoor 
zorgen dat verpleegkundigen met een bachelor breed en optimaal worden opgeleid voor 
een werkveld in beweging. Dit houdt onder meer in dat ze kunnen samenwerken met de 
informele zorg. 

	 	Uitgaan	van	het	systeem	is	onlosmakelijk	
verbonden	met	het	werk	van	de	verpleegkundige

Voor de opleiding is aandacht voor het thema informele zorg niet nieuw. Docente Ans 
Rensen vertelt: ‘We komen niet van nul. De noodzaak van bijvoorbeeld familiezorg is 
voor ons vanzelfsprekend. Dat je uitgaat van het systeem, is onlosmakelijk verbonden 
met het werk van de verpleegkundige. In de praktijk, vooral in ziekenhuizen, is dat soms 

minder merkbaar, maar ook daar wordt de aandacht voor samenwerken met de informele 
zorg dringender. De wetgeving en de financiering van de zorg maken immers dat er nu 
kritischer gekeken wordt naar de inzet van zorg.’

Niveaus en gedragsindicatoren
Het proces van het vernieuwen van het curriculum is nog volop gaande. Inmiddels bieden 
het eerste en derde leerjaar van de voltijdopleiding - naast de deeltijdopleiding - het 
nieuwe curriculum aan. Het is de bedoeling dat in het volgende studiejaar het tweede en 
vierde leerjaar volgen, zodat binnen twee jaar het totale lesprogramma is ingevoerd. 

Vierentwintig kernbegrippen vormen de basis van het nieuwe lesprogramma. In het kern-
begrip ‘zelfmanagement versterken’ komt de aandacht voor de informele zorg expliciet 
terug. Adwin Rutgers, docent Verpleegkunde en voorzitter van de curriculumcommissie, 
legt uit: ‘De kernbegrippen in het landelijke opleidingsprofiel zijn redelijk abstract en op 
eindniveau beschreven. Wij hebben ze allemaal, ook die over zelfmanagement, vertaald 
naar vier concrete niveaus en naar gedragsindicatoren voor elk leerjaar.’

In de opleiding Verpleegkunde aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) is er volop aandacht voor het versterken van  

het zelfmanagement van patiënten. Samenwerken met de informele zorg, en dan met name met de familie, is een ‘rode draad’  

in het curriculum dat momenteel wordt vernieuwd.
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Integrale aandacht in onderwijseenheden 
De vier leerjaren van de voltijdsopleiding bestaan uit elf onderwijseenheden en een 
minor. Aan de hand van een indrukwekkend schema laat Adwin zien hoe alle inhouden, 
vaardigheden en rollen van de verpleegkundige een plek krijgen in die twaalf onderwij-
seenheden. In een daarvan – ‘Partners in zorg’ in het tweede leerjaar – staat het kern- 
begrip ‘versterken van zelfmanagement’ heel nadrukkelijk centraal (zie kader hiernaast). 
‘Maar de aandacht voor dit thema is er in het gehele curriculum’, vertelt Adwin. ‘De 
onderwijseenheden worden op een integrale manier aangeboden. Zelfmanagement  
komt voortdurend aan bod, in meer of mindere mate. We kijken bij elk kernbegrip hoe  
we kunnen refereren aan het thema informele zorg.’ 

	 	We	hebben	de	kernbegrippen	vertaald	naar	vier	
concrete	niveaus	voor	elk	leerjaar

Samenwerken in vakmanschap
Ook in de onderwijseenheid ‘Samenwerken in vakmanschap’ in het derde leerjaar komt 
zelfmanagement aan de orde. ‘De samenwerkingspartners voor de verpleegkundige 
zijn de patiënt, zijn familie, zijn naasten en ook andere hulpverleners’, legt docente Ans 
uit. Samen met collega’s schreef ze de inhoud van deze onderwijseenheid. Daarbij is er 
‘continu met de praktijk gebrainstormd’, vertelt ze. ‘We hebben veel mensen uitgenodigd, 
onder andere sleutelfiguren van relevante instellingen. In diverse sessies hebben we met 
elkaar gesproken. We hebben ons materiaal aan hen voorgelegd en ze hebben er feedback 
op gegeven.’ 

In het derde leerjaar gaat het specifiek om de zorg voor patiënten in complexe situaties. 
Ans: ‘In de eerste twee leerjaren hebben studenten geleerd wat informele zorg inhoudt 
en hoe ze samenwerken met familie en naasten in laagcomplexe situaties. In het derde 
leerjaar denken studenten na over wat je doet als het niet goed gaat met het zelf- 
management.’ Ans noemt ‘de herstelondersteunende zorg voor de patiënt’ een belangrijk 
begrip. ‘In casuïstiek besteden we hier aandacht aan. Een patiënt vertoont bijvoorbeeld 
ongezond gedrag en de familie haakt af. We zoomen in op zo’n ingewikkelde kwestie 

Voorbeeld van niveaubeschrijving voor kernbegrip 
‘Versterken van zelfmanagement’ (leerjaar 3)

•  De student participeert in het zelfmanagement van mensen in 
samenwerking met hun naasten/netwerk.

•  De student versterkt in iedere zorgsituatie het zelfmanagement van 
mensen, in samenwerking met hun naasten/netwerk met als doel het 
behouden of verbeteren van het dagelijks functioneren in relatie tot 
gezondheid en ziekte en kwaliteit van leven in een middencomplexe 
situatie.

•  De student maakt gebruik van meetinstrumenten die het 
zelfmanagementvermogen van een zorgvrager inzichtelijk maken.
 -  De student kan patiënt en familie informeren en raadplegen in het 
kader van het zorgproces. De student is uitnodigend voor de patiënt, 
diens naasten en hun netwerk en bespreekt adviezen.

 -  De student instrueert in het kader van laag- en middencomplexe 
handelingen.

•  De student ondersteunt naasten/netwerk bij hun participatie in het 
zelfmanagement van de patiënt in een middencomplexe situatie.

Beroepspraktijkvorming: ‘Partners in zorg’ (leerjaar 2)

In deze stage wordt je verpleegkundig perspectief verbreed. In samen- 
werking met de zorgvrager en diens netwerk bied je ondersteuning met 
betrekking tot herstel, het bevorderen van zelfmanagement en (het 
handhaven van) een gezonde leefstijl. Daarbij betrek je ook de oorzaken  
en gevolgen van discriminatie en stigma, sociale ongelijkheid en maat- 
schappelijke uitsluiting van zorgvragers. Daarnaast werk je vanuit je 
verpleegkundige deskundigheid als gelijkwaardige partner samen met 
andere beroepsbeoefenaren en instanties om de op evidence gebaseerde, 
cliëntgerichte zorg af te stemmen en uit te voeren.
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en vragen: hoe bevorder je in deze situatie het zelfmanagement? We leren studenten 
bijvoorbeeld motivational interviewing, conflicthantering en onderhandelen met de cliënt 
en de familie en naasten.’

Ans ziet hoe moeilijk sommige studenten samenwerken vinden. ‘Ze moeten eerst 
bepalen wat de positie van de familie is. Er komen juridische, maar ook ethische aspecten 
bij kijken. Dat is ingewikkeld. We gaan daar dieper op in en studenten denken na over 
hun eigen visie hierop.’ Studenten lopen in het derde jaar ook een half jaar stage. 
Wekelijks komen ze een dag terug op de hogeschool. Ans: ‘We bespreken de casuïstiek 
en geven naar aanleiding daarvan studenten concrete opdrachten mee voor in hun 
stage. Die stages zijn heel verschillend: de ene student werkt in de dagopvang van een 
ziekenhuis, de ander in de thuiszorg. Daarom stimuleren we de uitwisseling met elkaar: 
wat heb jij gevonden?’

	 	Bij	het	schrijven	van	het	materiaal	is	er	continu	
met	de	praktijk	gebrainstormd

Model Familiegerichte Zorg
Voor het nieuwe curriculum maakte de opleiding niet alleen gebruik van de input van 
het werkveld. Ook het Kenniscentrum Duurzame Zorg, waarin vijf lectoraten van de 
HAN samenwerken, heeft input geleverd. In dit kenniscentrum is het Verpleegkundig 
model Familiegerichte Zorg ontwikkeld, beschreven in het rapport Familiegerichte 
Zelfmanagementondersteuning (Simmes et al., 2015). Dit model is gebaseerd op twee 
pijlers: participatievormen van de familie bij het zelfmanagement van de zorgvrager 
en ondersteuning van de familie door de professional. ‘De samenwerking tussen de 
opleiding, het werkveld en het lectoraat is cruciaal’, vindt Adwin. ‘Samen opleiden, daar 
gaat het om. Ieder helpt vanuit het eigen perspectief mee om verpleegkundigen zo goed 
mogelijk op te leiden voor de toekomst.’

Voorbeeld van een opdracht: driegesprek (leerjaar 3)
Inhoud
Op basis van de literatuur die je bestudeerd hebt en wat je in de praktijk 
onderzocht hebt over samenwerken met familie/naasten, ga je als 
verpleegkundige een gesprek aan met de heer Waardenburgh en zijn 
dochter Inge. Het doel van dit gesprek is het evalueren van de zorg, de 
rol van familie/naasten en de inzet van de wijkverpleging. Hierbij is het 
belangrijk dat ieders belangen duidelijk worden en worden meegenomen in 
de mogelijke aanpassingen in het zorgplan.

Werkwijze
•  Via loting wordt bepaald welke twee studenten het gesprek gaan voeren. 

De overige studenten observeren aan de hand van de volgende punten:
 - contact maken;
 - doel toelichten en reden voor aanwezigheid familie/naasten;
 - ervaringen en belangen van alle betrokkenen;
 - rechten en plichten van alle betrokkenen;
 -  het perspectief van de aanwezigen uitvragen (meervoudig perspectief);
 -  formuleren van afspraken waarbij een concrete rol-/taakverdeling ten 
aanzien van de zorg tot stand komt.

•  Ga gedurende vijftien minuten het gesprek aan met dhr. Waardenburgh en 
zijn dochter. Bespreek de volgende punten:
 -  Leg het doel van dit gesprek uit: waarom is iedereen uitgenodigd voor dit 
gesprek? De nadruk ligt op samenwerking tussen cliënt, familie/naasten 
en zorgverlener en familiegerichte zelfmanagementondersteuning.

 - Bespreek het verloop van de zorgverlening.
 -  Bespreek de tevredenheid van meneer en zijn dochter over de zorg  
en ieders rol/taken en draagkracht daarin.

 - Bespreek een mogelijke afbouw van zorg.
 -  Formuleer afspraken waarbij een concrete rol-/taakverdeling ten aanzien 
van de zorg tot stand komt.

• Vervolgens wordt het gesprek nabesproken.
• Hierna gaat de tweede student het gesprek aan.
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Rode draad
Ook al is het curriculum nog niet klaar, Adwin praat er met trots over: ‘We hebben een 
abstract beroepsprofiel vertaald naar het onderwijs. Er zit een lijn in, die zichtbaar 
wordt in de schema’s.’ Informele zorg is volgens hem een belangrijke rode draad: ‘De 
samenleving wordt een participatiesamenleving. Het gaat erom dat mensen zo lang 
mogelijk voor zichzelf zorgen in hun eigen sociale omgeving. Daarom moeten we sturen 
op zelfmanagement. Het is een speerpunt voor het Instituut Verpleegkundige Studies.  
We willen dat studenten een juiste attitude ten aanzien van dit thema ontwikkelen.’

	 	We	willen	dat	studenten	een	juiste	attitude	
ontwikkelen

Inspiratie: waardevolle literatuur
•  Lier, W. van & Vaalburg, A.M. (2015). Samenwerken met mantelzorgers: zo werkt 

het! Toolkit voor thuiszorgmedewerkers. Utrecht: Expertisecentrum Mantelzorg in 
samenwerking met V&VN.

• Scholten, C. (2013). Toolkit Familieparticipatie. Utrecht: Vilans.
•  Simmes, F., Gielen, S., Manders, W. & Verharen, L. (2015). Familiegerichte 

Zelfmanagementondersteuning. Het benutten van de krachten van de familie  
bij het zelfmanagement van de zorgdrager. Arnhem/Nijmegen: HAN

Inspiratie: instrumenten om mee  
aan de slag te gaan in de les
• EDIZ: Ervaren druk door informele zorg 
• Triadekaart
•  Verpleegkundig Model Familiegerichte Zorg (ontwikkeld door het Kenniscentrum 

Duurzame Zorg van de HAN)

 Ans Rensen,  
e-mail ans.rensen@han.nl of  
telefoon 06-55 43 40 69

Adwin Rutgers,  
e-mail adwin.rutgers@han.nl of 
telefoon 06-55 43 40 69

Tekst: Elleke van den Burg-Poortvliet

Meer weten? Neem contact op
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http://www.expertisecentrummantelzorg.nl/em/instrument-ervaren-druk-door-informele-zorg.html
http://www.expertisecentrummantelzorg.nl/em/triadekaart-promens.html
https://www.han.nl/onderzoek/nieuws/familie-zelfmanagement/_attachments/publicatie_zelfmanagementondersteuning_kenniscenturm_duurzame_zorg_hr_def.pdf
mailto:ans.rensen@han.nl


Tekst: Elleke van den Burg-Poortvliet
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