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Zelfmanagement bij chronische ziekten

Samenvatting

75-plussers in Nederland heeft ongeveer 79% één en ongeveer
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50% meer dan één chronische aandoening.2 Deze aantallen

Wit N, Hoes A, Schuurmans M. Zelfmanagement bij chronische ziekten.

nemen toe als gevolg van het ouder worden van de bevolking,
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vroegtijdiger opsporing, betere behandelingsmogelijkheden

Zelfmanagement is trendy: algemeen is het een erkend onderdeel

en langere overleving: simulaties laten zien dat bijvoorbeeld

van de behandeling van chronische aandoeningen en de verwach-

het aantal astmapatiënten, rekening houdend met demogra-

tingen zijn torenhoog. Toch stuit brede invoering van zelfmanage-

ﬁsche verschuivingen, leefstijl, medische vooruitgang enzo-

mentprogramma’s op beletsels. Er is veel wetenschappelijk on-

voort, de komende twintig jaar met naar schatting 28% zal

derzoek gedaan, maar er is nog geen eenduidig bewijs voor de

toenemen en het aantal COPD-patiënten zelfs met 70%.3 Het

effectiviteit van zelfmanagementprogramma’s, onder andere

is voor ons toch al zwaarbelaste gezondheidszorgsysteem een

door grote verschillen in terminologie. Er zijn zeker indicaties dat

enorme uitdaging om te kunnen blijven voldoen aan de be-

zelfmanagement potentie heeft, maar lang niet alle patiënten re-

hoeften van dit groeiende aantal patiënten. 4 Daartoe zal een

ageren op de interventies. De variatie tussen programma’s en pa-

paradigmaverschuiving nodig zijn, waarbij de patiënt vanuit

tiëntenpopulaties is enorm en daardoor is moeilijk te bepalen wat

zijn traditionele rol van passieve zorgontvanger moet evolue-

nu precies werkt en bij wie. De begripsverwarring, ook bij zorg-

ren tot een actieve partner.5,6

verleners, beleidmakers en publiek, herbergt het risico dat ‘zelf-

Een belangrijke strategie om deze paradigmaverschuiving

management’ een nietszeggend containerbegrip wordt.

te verwezenlijken is het bevorderen van zelfmanagement met

Deze beschouwing verduidelijkt de terminologie en evalueert de

als doel de patiënt meer verantwoordelijkheid te laten nemen

bewijskracht voor de effectiviteit van zelfmanagementprogram-

in beslissingen rondom zijn ziekte. In de jaren negentig werd

ma’s. Overduidelijk is dat niet alle patiënten proﬁteren van de hui-

in de Verenigde Staten het chronic care model (CCM) ontwik-

dige one-size-ﬁts-all-benadering. Er is dus behoefte aan zorg-op-

keld als correctie op een zorgsysteem dat bijna 80% van het to-

maat, afgestemd op de individuele patiënt. Dat vergt nader

tale budget aan chronische ziekten besteedde, nadat simpele

onderzoek naar de succesfactoren: welk type interventie, met

aanpassingen ontoereikend waren gebleken. Het CCM bracht

welke inhoud, in welke vorm en in welke intensiteit is het kans-

veranderingen teweeg in de totale zorgorganisatie, met als

rijkst bij welk type patiënt? Het onderzoeksconsortium Tailored

belangrijk uitgangspunt dat geïnformeerde en geactiveerde

Self-management & Ehealth (TASTE) probeert deze factoren sys-

patiënten betere gezondheidsuitkomsten en een lagere zorg-

tematisch te ontrafelen en op maat gesneden interventies te ont-

consumptie hebben. In de twintig jaar daarna is het CCM we-

wikkelen. Vooralsnog doen eerstelijnszorgverleners er goed aan,

reldwijd de blauwdruk gaan vormen voor allerlei innovatieve

de geschiktheid van een zelfmanagementinterventie voor iedere

zorgmodellen waarin zelfmanagement vooropstaat.7

patiënt goed af te wegen.

Perspectieven op zelfmanagement

Inleiding

Zelfmanagement is actueel en trendy, anno 2013 is de term

Chronische ziekten zijn de belangrijkste oorzaken van sterfte,

‘zelfmanagement’, of variaties daarop zoals patient empo-

ze zijn goed voor 60% van alle sterfgevallen wereldwijd.1 Ruim
een kwart van de Nederlandse bevolking is chronisch ziek, wat
neerkomt op ongeveer 5,3 miljoen patiënten. Ongeveer 11% van

De kern

de bevolking (1,8 miljoen patiënten) heeft zelfs meer dan één

▪ Het toenemende aantal chronisch zieken noodzaakt tot het

chronische aandoening. Met het stijgen van de leeftijd stijgt

zoeken naar (kostendrukkende) strategieën die de patiënt een

de prevalentie van multimorbiditeit aanzienlijk, en van de

grotere verantwoordelijkheid geven in beslissingen rond zijn
ziekte.
▪ Het enthousiasme voor zelfmanagement houdt geen gelijke
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tred met het wetenschappelijke bewijs voor de effectiviteit ervan.
▪ De grote heterogeniteit van interventies en patiëntenpopulaties kan er in het publieke debat gemakkelijk toe leiden dat
zelfmanagement een nietszeggend containerbegrip wordt.
▪ Zelfmanagementprogramma’s gaan nog te veel uit van een
one-size-ﬁts-all-benadering.
▪ Om zelfmanagement-op-maat te kunnen ontwikkelen, moet
beter uitgezocht worden welk type interventie het beste werkt
bij welk type patiënt. Het TASTE-onderzoeksconsortium probeert dat te doen.
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werment, eigen regie of zelfzorg, opgenomen in zo’n beetje

▪ Self-tailoring – het monitoren van het verloop van de ziek-

elk beleidsstuk inzake chronische zorg, en in bijna elke richt-

te en tijdig inzetten van de opgedane zelfmanagement-

lijn. Op zichzelf is dit niet zo vreemd, want de druk om tot

vaardigheden.

een oplossing te komen is buitengewoon hoog en de nadruk op
grotere autonomie voor de patiënt past geheel in de tijdgeest.

Zelfmanagement als interventie

Beleidmakers en gezondheidseconomen rekenen simpel: alles

Wanneer men zegt dat ‘zelfmanagement werkt’, wordt daar-

wat een patiënt zelf kan doen, drukt de kosten. Hun enthou-

mee meestal bedoeld dat de interventie ‘zelfmanagement’,

siasme voor zelfmanagement houdt echter geen gelijke tred

als therapeutische stimulus dus, positieve effecten heeft.

met de wetenschappelijke bewijsvoering voor de effectiviteit

Zelfmanagement is hier een behandelvorm, uitgevoerd door

ervan. In het publieke debat is de begripsverwarring soms

zorgverleners, die tot doel heeft de patiënt meer zelfmanage-

groot. ‘Zelfmanagement’ dreigt een populair containerbegrip

mentcompetenties bij te brengen. In de wetenschappelijke li-

te worden met verschillende interpretaties en invullingen:

teratuur wordt een groot aantal zelfmanagementinterventies

waar hebben we het nu eigenlijk over?

onderscheiden, waarvan inhoud, vorm en intensiteit zeer verschillend zijn en die vaak moeilijk te onderscheiden zijn van

Zelfmanagement als paradigmaverschuiving

patiënteducatie, revalidatie of psychologische interventie. Het

Beleidmakers en politici benaderen zelfmanagement in de

onderzoeksconsortium Tailored Self-management & Ehealth

zorg veelal als een paradigmaverschuiving van een paternalis-

(TASTE) heeft een operationele deﬁnitie opgesteld om duide-

tisch model naar een participatiemodel. Regie en verantwoor-

lijkheid te scheppen:9

delijkheden verschuiven zoveel mogelijk van de zorgverlener
naar de patiënt, met als tussenvorm gezamenlijke besluitvor-

‘Een zelfmanagementinterventie is gericht op het patiënten

ming (shared decision making). Niet het aanbod van de zorg-

toerusten met competenties om actief te participeren in het om-

verlener, maar de vraag van de patiënt moet leidend zijn en

gaan met hun chronische aandoening met als doel zo optimaal

de patiënt moet zoveel mogelijk zelf de verantwoordelijkheid

mogelijk te functioneren in het dagelijks leven. Een interventie

nemen in het zorgverleningstraject.

bestaat ten minste uit kennisoverdracht en een combinatie van
minimaal twee van de volgende componenten: actief stimuleren

Zelfmanagement als vaardigheid

van symptoommonitoring, medicatiemanagement, besliskunde

In het zorgverlenersjargon duidt de term ‘zelfmanagement’

gericht op zelfbehandeling of additioneel contact met zorgverle-

echter niet zozeer op de autonome positie van de patiënt in

ners, veranderen van fysieke activiteit of voedingsgewoonten of

het zorgproces en de besluitvorming, maar vooral op diens

rookgedrag.’

vermogen goed om te gaan met zijn chronische ziekte. Een
goede zelfmanager neemt, zodra het kan, zelf de regie over de
zorg in handen en beschikt over voldoende vaardigheden om
zijn ziekte in de best denkbare banen te leiden. Zorgverleners

Abstract

vergeten dat laatste aspect weleens: niet alle patiënten die

Trappenburg JCA, Jonkman N, Jaarsma T, Van Os-Medendorp H, Kort H, De Wit NJ, Hoes AW,

de regie willen nemen, hebben automatisch ook de vereiste

Schuurmans M. Self-management and chronic disease. Huisarts Wet 2014;57(3):120-4.

vaardigheden. Die vaardigheden zijn hoofdzakelijk generiek

Self-management is trendy: it is a recognized component of the treatment of chronic

en slechts voor een deel ziektespeciﬁek. Men onderscheidt de

disorders and expectations are high. Even so, there are barriers to the introduction of

volgende zes.8

self-managements programmes. Despite considerable research, there is still no hard

▪ Probleemoplossend vermogen – het inschatten van situa-

evidence of the efficacy of self-management programmes, in part because of differ-

ties en het vinden van oplossingen voor nu en in de toe-

ences in terminology. There are indications that self-management has potential, but

komst.

not all patients respond to these interventions. Differences between programmes

▪ Besliskundig vermogen – het nemen van de juiste beslis-

and patient populations make it difficult to establish which programme works for

singen of maatregelen op het juiste moment in de juiste

which patient group. Terminological confusion, also among care providers, policy

volgorde.

makers, and the public, harbours the risks that ‘self-management’ may become a

▪ Hulpbronnen gebruiken – het tijdig zoeken, vinden en

meaningless concept.

gebruiken van de juiste hulpbronnen, bijvoorbeeld het op-

This article clariﬁes terminology and evaluates the strength of evidence for the effi-

hogen of verlagen van de medicatie, contact opnemen met

cacy of self-management programmes. It is clear that not all patients beneﬁt from

een zorgverlener enzovoort.

the ‘one size ﬁts all’ approach and that there is a need for tailored care, based on the

▪ Relatie met de zorgverlener onderhouden – het opbouwen

individual patient. This requires further investigation of determinants of success;

en onderhouden van een goede relatie met de zorgverlener.

which type of intervention, and with what content, form, and intensity, has the

Patiënt is een actieve partner in het zorgproces, rapporteert

greatest likelihood of success in speciﬁc patient groups. The research consortium

trends in zijn gezondheidstoestand, neemt geïnformeerde

Tailored Self-management & Ehealth (TASTE) is trying to unravel these factors and to

beslissingen en bespreekt deze met de zorgverlener.

develop tailored interventions. For the moment, primary care practitioners would do

▪ Plannen – het opstellen en uitvoeren van een concreet actieplan voor de korte termijn.
5 7 ( 3) m a a r t 2 0 1 4

well to evaluate the suitability of self-management programmes for individual patients.
huisarts & wetenschap

121

B e s ch o u w in g

falen of type-2-diabetes. Er is zoveel onderzoek beschikbaar
dat meta-analyses mogelijk zijn voor een aantal veelvoorkomende chronische ziekten. De [tabel] toont de belangrijkste
uitkomsten van een achttal meta-analyses voor diverse patiëntenpopulaties.12-19 Het beeld is weliswaar niet voor iedere
aandoening eenduidig, maar de meta-analyses geven wel aan
dat zelfmanagement voor verbetering kan zorgen in ziektespeciﬁeke uitkomsten, kwaliteit van leven en zorggebruik.
Gegeven deze bemoedigende resultaten zou men kunnen
denken dat beleidmakers en zorgprofessionals niets in de
weg staat om snel over te gaan tot grootschalige implementatie, maar die gedachte lijkt iets te voorbarig. Onderzoeken
met een langere follow-upduur laten zien dat de winst van
de interventie in vele gevallen op termijn weer verdampt.20,21
Zelfmanagementvaardigheden verbeteren lijkt op het eerste
gezicht zinvol en onschadelijk, maar vier grote, recente trials
(één vooral gericht op telemonitoring) rapporteerden geen22,23
of zelfs nadelige24,25 resultaten, zoals hogere sterftecijfers in de
Foto: Ronald van den Heerik/HH

interventiegroep. Op elk van deze RCT’s is kritiek mogelijk, en
de negatieve resultaten kunnen voor een deel ook worden toegeschreven aan andere factoren dan de onderzochte interventie, maar de conclusie blijft dat zelfmanagementprogramma’s
niet per deﬁnitie risicoloos zijn.
Moet dit ons enthousiasme voor zelfmanagementondersteuning temperen? Als men de sterk uiteenlopende resultaten van alle beschikbare RCT’s bij elkaar optelt, zijn die
licht in het voordeel van zelfmanagementondersteuning. De
Zelfmanagement wordt vaak verward met traditionele patiën-

enorme verschillen in gevonden effectiviteit maken het ech-

teducatie. Patiënteducatie beperkt zich tot kennisoverdracht,

ter haast onmogelijk om tot implementatie over te gaan. De

vanuit de verwachting dat ziektespeciﬁeke kennis op zichzelf

geëvalueerde interventies worden gekenmerkt door een grote

al leidt tot gedragsverandering. Zelfmanagementinterventies

heterogeniteit – in inhoud, in wijze van implementatie en in

richten zich eveneens op gedragsverandering, maar op een

intensiteit van de ondersteuning. Deze heterogeniteit ver-

wezenlijk andere manier.10 Om te beginnen is het de bedoe-

klaart mogelijk de wisselende effectiviteit. Ons inzicht in de

ling dat de patiënt niet alleen kennis verwerft maar ook zelf-

effectiviteit van zelfmanagement wordt ook gehinderd door

managementvaardigheden aanleert. Daarna moet de patiënt

de heterogeniteit van de onderzochte patiëntenpopulaties.

het vertrouwen in eigen kunnen vergroten via positieve en

Een vrijwel identieke zelfmanagementinterventie blijkt in

negatieve ervaringen (lees: met vallen en opstaan). De grotere

verschillende populaties een zeer verschillend effect te kun-

self-efficacy bestendigt de gedragsverandering en leidt op den

nen hebben. Illustratief is het programma Living Well With

duur tot gezondheidswinst, meer kwaliteit van leven, minder

COPD, dat in 2003 in een Canadees ziekenhuis een spectacu-

zorggebruik (én zorgkosten) en grotere patiënttevredenheid.11

laire reductie in zorggebruik en verbetering van de kwaliteit

Er zijn talloze methodieken om patiënten zelfmanage-

van leven teweegbracht.26 Dit programma voorziet voor elke

mentvaardigheden aan te leren. Voorbeelden zijn het stellen

patiënt in een case-manager, een verpleegkundige, die in

van individuele doelen (SMART-interventies), motiverende ge-

twee tot vier face-to-facecontacten de volgende onderwerpen

sprekstechnieken, rolmodellen en zelfmonitoring van symp-

behandelt: educatie over COPD, inhalatietechnieken, adem-

tomen of van speciﬁek gedrag. En er zijn allerlei vormen, van

halingsoefeningen, medicatie, gezonde leefstijl, omgaan met

face-to-facecontacten en groepsbijeenkomsten met of zonder

stress en bewegingsoefeningen voor thuis. Dit gebeurt aan de

expertpatiënten tot ehealth-toepassingen.

hand van een werkboek en waar mogelijk worden individuele

Is zelfmanagement effectief?

122

doelen gesteld. Daarnaast bevat het programma een actieplan voor het vroegtijdig herkennen en behandelen van acute

De groeiende populariteit van zelfmanagementinterven-

exacerbaties, waarvoor de patiënt de beschikking krijgt over

ties is goed terug te zien in het almaar toenemende aantal

een kuur antibiotica en prednison. Ditzelfde programma is in

onderzoeken naar de effectiviteit van zelfmanagementpro-

2012 onderzocht in een Nederlandse eerstelijnspopulatie die

gramma’s. Alleen al in 2011 werden de resultaten gepubliceerd

jonger was, hoger opgeleid en met mildere COPD, maar leidde

van maar liefst 24 kwalitatief goede gerandomiseerde gecon-

ditmaal niet tot minder zorggebruik, meer kwaliteit van leven

troleerde trials (RCT’s) over zelfmanagement bij COPD, hart-

of betere gezondheidsuitkomsten.27 De verwarring werd nog

huisarts & wetenschap
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Tabel De effectiviteit van zelfmanagementprogramma’s bij chronische aandoeningen, vergeleken met reguliere zorg9
Aandoening

Meta-analyse

Interventie

RCT’s

Patiënten

n

n

ziektespeciﬁek

Belangrijkste signiﬁcante verschillen
patiëntgerapporteerd

Artritis/chronische
musculoskeletale pijn

Du 201112

zelfmanagementondersteuning

19

?

pijn na 4, 6 en 12 maanden ↓

beperkingen
na 12 maanden ↓

Astma

Gibson 200313

zelfmanagementondersteuning
+/– frequente
consultaties

36

4593

nachtelijke astmaklachten ↓
peak ﬂow ↑

ziektegerelateerde
kwaliteit van leven ↑

Chronisch hartfalen

Jovicic 200614

zelfmanagementondersteuning

6

857

COPD

Effing 200715

zelfmanagementondersteuning

15

2239

kortademigheid (borgschaal) ↓

Type-2-diabetes

Deakin 200516

zelfmanagement
als groepsinterventie

11

1532

HbA1c na 4, 6 en 24 maanden ↓ diabetesgerelateerde
nuchter bloedglucose
ziektekennis ↑
na 12-14 maanden ↓
gewicht na 12-14 maanden ↓
systolische bloeddruk
na 4-6 maanden ↓

Type-2-diabetes zonder insuline

Malanda 201217

zelfmonitoring van
bloedglucose

12

3259

HbA1c na 6 maanden ↓

Hypertensie

Chodosh 200518

zelfmanagementondersteuning

13

?

systolische en diastolische
bloeddruk ↓

Levenslang orale antistolling

Garcia-Alamino
201019

zelfmonitoring
18
+/– zelfmanagementondersteuning

4723

trombo-embolische events ↓
mortaliteit (alle oorzaken) ↓

zorggebruik

ziekenhuisopnames ↓
spoedeisende
hulpbezoeken ↓
ziekteverzuim ↓
ziekenhuisopnames
in 12 maanden ↓

ziektegerelateerde
kwaliteit van leven
(SGRQ) ↑

ziekenhuisopnames
in 12 maanden ↓
diabetesgerelateerd
medicatieverbruik ↓

SGRQ= Saint George Respiratory Disease Questionnaire.

vergroot door een RCT met hetzelfde programma in een po-

biedt voor verbetering van gezondheidsuitkomsten (plafondef-

pulatie van hoofdzakelijk mannelijke Amerikaanse veteranen

fect). Tot nu toe is er weinig bekend over de karakteristieken

met ernstige COPD. Deze RCT werd voortijdig stopgezet van-

van patiënten bij wie zelfmanagement wel of juist geen effect

wege verhoogde sterfte in de zelfmanagementgroep.25

sorteert, of mogelijk zelfs schadelijk is. Voor sommige patiënten

One size does not fit all

is een klein beetje ondersteuning al voldoende om hun ziekte
adequaat te managen, anderen proﬁteren alleen van intensieve

Het is evident dat een zelfmanagementinterventie niet het-

zelfmanagementondersteuning, case-management of zelfs

zelfde is als het voorschrijven van een medicijn. Het is een

surveillance op afstand (bijvoorbeeld telemonitoring).

klassiek voorbeeld van een ‘complexe interventie’, een behandelstrategie met verschillende componenten die een wissel-

Prioriteit: succesfactoren ontrafelen

werking aangaan. Subtiele variaties in de inrichting van de

Zelfmanagement is een algemeen erkend onderdeel van de

interventies en subtiele verschillen in de doelpopulatie kun-

zorg voor chronische patiënten. Niet alle patiënten lijken ech-

nen leiden tot substantiële verschillen in effect. De grote vari-

ter te proﬁteren van de huidige one-size-ﬁts-all-benadering.

atie in effectiviteit, methodieken en doelpopulaties kan maar

Daarom zijn dynamische interventies noodzakelijk, afgestemd

tot één conclusie leiden: one size does not ﬁt all. De bijdrage

op individuele patiënten: zorg-op-maat. Om zulke zorg te kun-

van elke programmacomponent aan de effectiviteit is nog niet

nen ontwikkelen, is meer kennis nodig over de programma- en

precies bekend, en ook over de optimale timing van een zelf-

patiëntspeciﬁeke succesfactoren van zelfmanagementinter-

managementinterventie en de minimale competenties van

venties. Welke inhoud, vorm en intensiteit van zelfmanage-

de zorgverlener is de literatuur niet eensluidend.

mentondersteuning is het kansrijkst, bij welk type patiënt?

Vanuit didactisch oogpunt lijkt het zinvol de patiënt zo vroeg

In 2011 heeft het Universitair Medisch Centrum Utrecht,

mogelijk te bewapenen met ziektespeciﬁeke vaardigheden,

met een subsidie van ZonMw, het initiatief genomen voor een

omdat dat op termijn het grootste netto-effect oplevert. Zelf-

internationaal onderzoeksconsortium, genaamd Tailored

managementondersteuning in de eerste lijn door praktijkon-

Self-management & E-health (TASTE). In dit consortium wer-

dersteuners of praktijkverpleegkundigen is inderdaad haalbaar

ken onderzoekers uit Utrecht nauw samen met onderzoekers

gebleken, maar het succes, afgemeten aan patiëntgebonden

van de Universiteit Twente, het Leids Universitair Medisch

uitkomsten en zorggebruik, is wisselend.15,16 Het is onduidelijk

Centrum en de universiteiten van Linköping (Zweden), Stan-

of dit komt doordat patiënten in het vroege stadium van een

ford en Pace (VS), McGill (Canada), Warwick (UK), Taipei (Tai-

ziekte nog te weinig openstaan voor gedragsverandering, of

wan) en Leuven (België). TASTE stelt zich tot doel systematisch

doordat te lage ziektelast op de korte termijn te weinig ruimte

de lacune te dichten in de kennis die nodig is voor het ontwik-
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B e s ch o u w in g

kelen van interventies op maat voor de individuele patiënt,

3

inclusief e-healthtoepassingen.
De TASTE-onderzoekslijn gaat uit van een generieke, nietziektespeciﬁeke benadering. Het onderzoek start met het
zorgvuldig heranalyseren van de reeds beschikbare kennis.
Met behulp van metaregressietechnieken en meta-analyse
van individuele patiëntgegevens (individual patient data,
IPD)

28

trachten de onderzoekers programma- en patiëntspe-

4
5
6

ciﬁeke determinanten te identiﬁceren die bepalend zijn voor

7

het succes van zelfmanagement. Het IPD-project verzamelt

8

de originele data van alle RCT’s die het effect van een zelfmanagementprogramma hebben geëvalueerd, zodat de onderzoekers de karakteristieken van alle individuele patiënten
kennen en weten aan welke inhoud, vorm, intensiteit zij zijn
blootgesteld en wat het individuele effect was op kwaliteit van
leven, zorggebruik en mortaliteit. Door alle onderzoeksgegevens bij elkaar te voegen moet het mogelijk worden de succesfactoren van zelfmanagement in een model onder te brengen,
en ze te analyseren als een functie van de variatie in blootstelling aan verschillende interventies en van de invloed van
effectmodiﬁcatoren zoals patiënt en omgeving. Deze analyse
zou dan antwoord moeten kunnen geven op de vraag welk
type interventie het beste werkt, en bij wie.

Tot besluit

9
10
11
12
13
14
15

16

Zelfmanagementinterventies bieden een perspectief op betaalbare zorg voor het toenemende aantal chronisch zieken

17

in de samenleving. Noodzakelijke voorwaarden om dit perspectief tot ontplooiing te laten komen, zijn helderheid in de

18

terminologie, een realistisch verwachtingspatroon ten aanzien van de effectiviteit en met name het vergroten van onze

19

kennis over de werkzaamheid van deze interventies. Samenwerking tussen patiënten, zorgverleners, zorgorganisaties en

20

kennisinstituten is noodzakelijk om te voorkomen dat de verwachte winst van zelfmanagement verdampt voordat we in
de gaten hebben hoe deze te verzilveren.

21

Voor de onderzoekers binnen het TASTE-consortium ligt
er de uitdaging die factoren te ontrafelen die het succes van
zelfmanagement bepalen. Zij hopen binnen afzienbare tijd
het veld te kunnen informeren over hoe, in hoeverre en aan
wie zelfmanagement-op-maat aangeboden kan worden. Tot-

22
23

dat daar meer over bekend is, doen huisartsen, praktijkondersteuners en praktijkverpleegkundigen er goed aan om
initiatieven op het gebied van zelfmanagement en e-health

24

voor chronische patiënten niet kritiekloos te omarmen, maar
hun geschiktheid en kansrijkheid voor iedere patiënt afzon-

25

derlijk zorgvuldig af te wegen. ▪
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