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Voorwoord

Voorwoord
Deze publicatie is een samenvatting van het proefschrift ‘What about self-management
post-stroke? - Challenges for stroke survivors, spouses and professionals’. Hierin worden de
belangrijkste resultaten, interpretaties, discussies en aanbevelingen weergegeven.
De doelstelling van het promotieonderzoek was om meer inzicht te krijgen in zelfmanagement na een beroerte. Hiervoor hebben wij onderzoek gedaan naar de ervaringen
en meningen van diverse betrokkenen in de CVA-revalidatie, namelijk de CVA-getroffenen,
de partners en professionals. In totaal zijn zes verschillende deelstudies uitgevoerd.
Na een korte introductie van het promotieonderzoek zal een samenvatting van iedere
deelstudie worden gegeven. Daarna volgt de interpretatie en discussie. Hier worden de
resultaten van de deelstudies geïnterpreteerd en gerelateerd aan de literatuur. Als laatste
volgen de belangrijkste conclusies en aanbevelingen uit het promotieonderzoek.
Mocht u na het lezen van deze publicatie interesse hebben om het volledige Engelstalige
proefschrift te lezen, dan vindt u achterin een link naar het proefschrift.

Ton Satink
Mei, 2016
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De eerste weken thuis was echt zwaar en een uitdaging, want je komt letterlijk je
grenzen tegen. In het begin maakte mijn vrouw nog wel een boterham voor me
klaar, maar op een gegeven moment als je zelf een broodje wilt maken, dan kom
je er achter dat alles moeilijk is. Ik bedoel… met plezier legt mijn vrouw alles klaar,
maar dan ligt het onderaan op de plank waar ik juist niet bij kan. Snap je? Of de kaas
zit in het kaaspakketje, die krijg ik niet goed open, dat soort eenvoudige dingen dus.
Echt alles moet je organiseren, bijvoorbeeld als je gaat koken. En dan blijkt de olie
opeens aan de linkerkant te staan waardoor ik er niet bij kan. Dan moet je eerst in je
rolstoel gaan zitten om 50 centimeter verder op te rollen. Al dat soort gedoe, alles is
confronterend. […] Kijk, in het verleden had je een leuke dag als je lekker had gewerkt
in de tuin, of eh, als de tuin er mooi bij lag of als de kelder was geschilderd of zo,
maar dat is allemaal verdwenen!

CVA-getroffene, 3 maanden thuis na ontslag uit een revalidatiecentrum
Deelnemer 6, Longitudinale kwalitatieve studie van het promotieonderzoek
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Introductie
In Nederland krijgen ieder jaar ongeveer 45.000 mensen een beroerte, ook wel CVA
(Cerebro Vasculair Accident) genoemd. Veel mensen herstellen goed of hebben relatief
weinig restverschijnselen. Sommige CVA-getroffenen ondervinden echter permanente
beperkingen in dagelijkse activiteiten door sensomotorische, cognitieve en/of emotionele
problemen. Daardoor kunnen zij vaak minder participeren in de maatschappij. Voor deze
groep heeft een beroerte meestal ook gevolgen voor de partner of andere naasten. Zij
krijgen vaak een aanvullende rol als mantelzorger, en deze nieuwe situatie leidt regelmatig
tot emotionele en fysieke overbelasting. Zelfmanagement wordt gezien als een belangrijk
concept in de CVA-revalidatie om CVA-getroffenen en hun directe naasten te ondersteunen
in een betere zorg voor zichzelf en een betekenisvol leven na de beroerte. Hoe CVAgetroffenen, de partners, en professionals in de CVA-revalidatie in Nederland aankijken
tegen zelfmanagement na een beroerte is echter nauwelijks bekend.
In de literatuur zijn veel verschillende definities te vinden van zelfmanagement. Voor
het proefschrift wordt de volgende definitie gebruikt: ‘zelfmanagement is de individuele
mogelijkheid om, eventueel in samenwerking met familie, naasten en professionals, de
symptomen, behandeling, fysieke, psychosociale, culturele en spirituele consequenties
en bijbehorende aanpassingen in leefstijl te managen om te kunnen leven met een
chronische aandoening’. Zelfmanagement wordt onderverdeeld in medisch management,
rol-management en emotioneel management. Medisch management richt zich op het
kunnen managen van de medische aspecten van een chronische ziekte, zoals medicijngebruik, het nemen van rust en gezonde voeding; sociaal of rol-management is het
kunnen managen van de gevolgen van een (chronische) ziekte voor het dagelijks leven en richt
zich op de betekenisgeving aan het leven en de diverse rollen; emotioneel management
richt zich op het kunnen managen van de emotionele gevolgen en veranderingen als
gevolg van een (chronische) ziekte zoals bijvoorbeeld onzekerheid en angst.
Ondanks dat zelfmanagement principes in verschillende programma’s voor CVAgetroffenen worden toegepast, zijn de meningen en ervaringen van de CVA-getroffenen
zélf en hun partners over zelfmanagement na een beroerte nauwelijks beschreven. Ook is
weinig bekend over de mening van professionals in de CVA-revalidatie over zelfmanagement.
Willen we effectieve zelfmanagement programma’s voor mensen met een beroerte ontwikkelen en implementeren, dan is het van belang en logisch om de opvattingen van CVAgetroffenen, hun partners en professionals in de CVA-revalidatie hierover te onderzoeken.
De belangrijkste doelstelling van het proefschrift was daarom om inzicht te krijgen in
het zelfmanagement van mensen na een beroerte: wat houdt CVA-getroffenen en hun
partners bezig? Wat zijn hun ervaringen ten aanzien van zelfmanagement na een
beroerte? Wat zijn hun wensen en behoeften? En hoe managen CVA-getroffenen en hun
partners zichzelf na ontslag naar huis? Daarnaast wilden we ook weten hoe de verschillende
professionals in de CVA-revalidatie aankijken tegen het concept zelfmanagement en op
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welke manier dat nu aan bod komt in de revalidatie. Vanuit deze kennis kunnen
aanbevelingen geformuleerd worden voor het ondersteunen van deze kwetsbare groep.
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Samenvatting van de deelstudies
Deelstudie 1 is een thematische synthese van de literatuur over de impact van een
beroerte op de rollen en het ‘zelf’ vanuit het perspectief van de CVA-getroffene. De analyse
en synthese van 33 kwalitatieve studies geven inzichten in de ervaringen van CVAgetroffenen en zijn onderverdeeld in drie thema’s: 1) Het managen van discontinuïteit is
een worsteling; 2) Het herwinnen van rollen: een kwestie van doorgaan of aanpassen?;
en 3) De omgeving beïnvloedt het managen van rollen en het ‘zelf’.
Het terugwinnen of ontwikkelen van waardevolle rollen en het ‘zelf’ was een continue
worsteling waarbij discontinuïteit en onzekerheid belangrijke ervaringen waren in het
aanpassingsproces van CVA-getroffenen. Een CVA-getroffene in een van de geanalyseerde
studies zei over hoe hij naar zichzelf keek: ‘Wie ben je…het lijkt alsof ik het ben maar ik ben
het niet!’ Tijdens dit aanpassingsproces overwogen CVA-getroffenen constant of men
rollen die men vervulde voor de beroerte kon blijven vervullen, moesten aanpassen, of
misschien moesten opgeven. In de eerste periode na de beroerte waren CVA-getroffenen
meestal passief en namen zij een afwachtende houding aan. Gaandeweg werd men
echter actiever en nam men zelf opnieuw regie in het oppakken en het terugwinnen van
rollen. De omgeving van de CVA-getroffenen had ook invloed op het managen van de
rollen en het ‘zelf’. Tijdens dit proces ervaarden de CVA-getroffenen dat de familie en
gezondheidszorg-professionals soms paternalistisch waren en hen konden beperken in
hun autonomie. Aan de andere kant ervaarde men hen ook als ondersteunend en waren
ze betrokken bij het managen van het dagelijks leven. Een deelnemer zei in een van de
artikelen over de betrokkenheid van de partner: ‘Mijn echtgenoot is hier goed in omdat hij me
stapje voor stapje meer dingen zelf laat doen.’ Ten aanzien van de revalidatiedoelen ervaarden
CVA-getroffenen een verschil in de eigen doelstellingen en die van de professionals.
CVA-getroffenen waren uiteindelijk meer gericht op de psychosociale behoeften zoals
het terugwinnen van de rollen, de overgang naar huis en het managen van de praktische
zaken. De professionals leken echter meer gericht op het biomedische herstel van de
CVA-getroffene, zoals het lichamelijk functioneren, het lopen of het gebruik van de arm
en hand.
Deelstudie 2 betreft een focusgroep studie met 16 thuiswonende CVA-getroffenen die
reflecteerden op het concept zelfmanagement, met de aanvullende vragen of zij voorbereid
waren om zichzelf te managen en welke behoeften zij hadden aan ondersteuning.
In eerste instantie hadden de deelnemers moeite met de term ‘zelfmanagement’.
Een deelnemer van deze deelstudie zei: ‘Ik was manager op mijn werk, maar als patiënt voel
ik me geen manager.’ Het merendeel interpreteerde zelfmanagement als ‘alles zelf doen’ of,
zoals een van de deelnemers het verwoorde: ‘Je bent ZZP’er… een zelfstandige zonder
personeel.’ Toen men reflecteerde op het proces, gaven de deelnemers aan dat zelfmanagement na een beroerte een complex, langdurig en persoonlijk proces was. De
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deelnemende CVA-getroffenen leerden zichzelf stap voor stap te managen door trial en
error. Iemand zei hierover: ‘Je moet je grenzen ontdekken, net zo lang tot je met je hoofd tegen
de muur loopt … nou en als dat gebeurt zeg je gewoon “Okay, ik ben even iets te ver gegaan!”.’
Naast zelfmanagement hadden de deelnemers het ook over ‘samen managen’ of te wel
co-management met hun naasten. Een van de CVA-getroffenen verwoorde dit als volgt:
‘Als zoiets gebeurt dan krijg je het samen … dat betekent zelfmanagement voor twee.’ De
kanttekening die de deelnemers gaven was dat de naasten enerzijds ondersteuning
konden bieden, maar anderzijds ook wel eens belemmerend konden zijn in het uitvoeren
van activiteiten of het oppakken van eigen rollen. Over de periode na ontslag naar huis
zeiden de meeste deelnemers dat ze onvoldoende voorbereid waren om zichzelf te
managen. Eenmaal thuis had men graag aanvullende praktische, psychologische en
emotionele ondersteuning ontvangen. Zo zei een van de deelnemers: ‘Ik miste echt
iemand die me begeleidde toen ik net thuis was na ontslag… om actief te blijven, om me een
beetje de weg te wijzen.’
In deelstudie 3 zijn de resultaten beschreven van vier focusgroep interviews met in totaal
33 partners van CVA-getroffenen over het zelfmanagement van de partners, en de
ondersteuning die de CVA-getroffenen en de partners hadden gekregen.
Na de beroerte ervaarden de partners een veranderende relatie met als uitdaging om
naast partner, ook mantelzorger te zijn. Zo vertelde een van de partners in een focusgroep:
‘Je bent verpleegster … je bent nog steeds echtgenoot … maar vooral verpleegster, ja je bent
verpleegster en therapeut.’ Dit veroorzaakte overbelasting, gevoelens van eenzaamheid,
verdriet en schuldgevoelens. Om zichzelf te managen creëerden veel partners tijd voor
zichzelf. Men voelde zich daar echter ook schuldig over, door een partner uitgelegd als:
‘Fietsen is heerlijk. Maar als ik dat doe dan voel ik toch zoiets als “Ik ben nu wel aan het fietsen,
maar ja, zij is thuis”. Nou, dan ga ik snel terug, de kortste weg naar huis.’ Ook werd er
aangegeven dat men zich vaak verloren voelde nadat hun partner weer thuis was
gekomen na het CVA. Men miste ‘een warme deken en begrip.’ Door vallen en opstaan had
men geleerd om de CVA-getroffene te kunnen begeleiden. De deelnemende partners
hadden vooraf echter graag meer kennis en vaardigheden gehad om de partner met een
beroerte te kunnen coachen. Daarnaast had men ook meer aandacht voor het eigen
zelfmanagement willen hebben. Een van de deelnemers relateerde dit met het ondersteunen van zijn partner met een beroerte en zei: ‘Allereerst moet je jezelf als partner zien te
managen. Als je jezelf niet kunt managen, dan kun je een ander ook niet ondersteunen in het
management’. De meeste partners relateerden zelfmanagement met ‘samen managen’
omdat zij zagen dat hun partner met een beroerte zichzelf uiteindelijk niet volledig kon
managen. Een van de deelnemers zei hierover dat zij uiteindelijk ‘… alles moest regelen en
overal aan moest denken want anders gebeurt het niet’. Naast formele zorg, gaven de
partners aan dat informele zorg ook nuttig was. Men gaf de suggestie dat lotgenoten een
rol zouden kunnen spelen in het revalidatie- proces na een beroerte.

14

Samenvatting van het proefschrift

Deelstudie 4 gaat over de opvattingen en overtuigingen van paramedici over zelfmanagement van CVA-getroffenen en zelfmanagement interventies. Voor deze studie
zijn 4 focusgroep interviews uitgevoerd met in totaal 27 professionals.
De paramedici spraken over verschillende niveaus van zelfmanagement, welke mede
afhankelijk waren van bijvoorbeeld de vaardigheden van de persoon voor de beroerte, de
fase van herstel na de beroerte en de cognitieve mogelijkheden. Een ergotherapeut zei
hierover: ‘Zelfmanagement kan variëren … soms is het 100% en voor sommige personen is
het 0%, en dan alles wat er tussen in zit.’ De deelnemers gebruikten de term ‘klein zelfmanagement’ voor iemand die enkele deelhandelingen van een activiteit kon uitvoeren,
en ‘groot zelfmanagement’ wanneer CVA-getroffenen het eigen leven weer vorm konden
geven. De paramedici reageerden terughoudend wanneer zei spraken over de capaciteiten
van CVA-getroffenen om zichzelf te managen. Een van de deelnemers verwoorde dit als
volgt: ‘Dat is een moeilijk ding, zelfmanagement. Speciaal voor neurologie cliënten is dat niet zo
duidelijk.’ Ze twijfelden vooral over de vraag of dit voor CVA-getroffenen met cognitieve
beperkingen wel mogelijk was. Een ergotherapeut zie: ‘Ik heb het idee dat, en misschien is
dat generaliserend, maar dat CVA-patiënten juist problemen hebben om de lange termijn te
overzien. Tjsa, dan praat je dus over cognitie.’ Daarnaast vroegen diverse paramedici zich af
of hun eigen houding en vaardigheden wel voldoende waren om CVA-getroffenen goed
te kunnen begeleiden in het zelfmanagement. Sommige deelnemers gaven aan dat je
ook moest durven ‘loslaten’ en cliënten dingen moest laten uitproberen. Anderen gaven
aan dit moeilijk te vinden, zoals een logopediste in een van de focusgroepen: ‘Hoe kun je
nu duidelijk maken aan de mensen wat er met hen gebeurt, en hoe kun je dat loslaten? Snap je,
dat vind ik een moeilijke balans.’ De paramedici uitten verder kritiek op de programma’s
voor CVA-getroffenen en gaven aan dat deze uiteindelijk vaak nog te medisch georiënteerd
zijn en te weinig flexibel. Men vond dat de programma’s zich moeten richten op de
CVA-getroffene én de partner en bij voorkeur in de thuissituatie moeten worden aangeboden.
Deelstudie 5 beschrijft een longitudinale kwalitatieve studie naar zelfmanagement in
het dagelijks leven van CVA-getroffenen en de ontwikkeling hiervan in de tijd. In dit
onderzoek zijn participerende observaties en interviews uitgevoerd bij 10 CVA-getroffenen
op 3, 6, 9, 15 en 21 maanden na ontslag naar huis.
Tijdens de ontwikkeling van zelfmanagement gingen de CVA-getroffenen door drie
fases: a) zelfmanagement van en regie over de CVA consequenties, b) zelfmanagement op
het niveau van dagelijkse activiteiten en tenslotte c) managen van betekenisvolle rollen
en een waardevol leven na een beroerte. Zelfmanagement en eigen regie van de CVAgetroffenen ontwikkelde in interactie met de mensen in de omgeving, waarbij de
CVA-getroffenen de partners soms ervaarden als stimulerend en soms als beperkend.
‘Het doen in de context’ bleek centraal te staan tijdens de ontwikkeling van het zelfmanagement. Het doen van dagelijkse activiteiten maakte het mogelijk dat CVA-getroffenen
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zelf- management strategieën konden ontdekken, ervaren, evalueren, ontwikkelen en
aanpassen. Een deelnemer drukte dit als volgt uit: ‘… dus dan ervaar je de dingen, en daar
heb je mee te dealen … dat is hoe het gaat. Als je dat niet ondergaat dan weet je het niet.’
Tijdens het ontwikkelen van zelfmanagement strategieën kreeg men ook een gevoel van
regie over dagelijkse activiteiten en het dagelijks leven. Ten aanzien van de regie over haar
leven zei een deelnemer: ‘Op het eind ontmoet je toch ook weer nieuwe mensen. Langzaam
maar zeker wordt je kleine wereld weer groter, en ik ben er trots op dat ik kan zeggen: “Dat is
mijn eigen verdienste!”.’ De betekenis van zelfmanagement en het gevoel van eigen regie
veranderde ook in de loop van het herstelproces. In plaats van ‘alles-zelf-doen’ als
opvatting over zelfmanagement, gaven de CVA-getroffenen na verloop van tijd aan dat
men niet meer alles zelf hoefde te doen. Men beschouwde zelfmanagement en eigen
regie meer als ‘een keus om activiteiten met óf zonder hulp van anderen te doen’.
In deelstudie 6 beschrijven wij hoe CVA-getroffenen in interactie met hun partners
handelen als rol-manager tijdens dagelijkse activiteiten. Hiervoor hebben wij de observatiegegevens van twee deelnemers van de longitudinale kwalitatieve studie gebruikt en
ons gericht op de ‘narratives-in-action’, dat wil zeggen ‘de verhalen die mensen vertellen
door wat zij doen’.
Het zelfmanagement en rol-management vond plaats door middel van dagelijkse
activiteiten. Alledaagse activiteiten gaven CVA-getroffenen en hun partners inzicht in hun
capaciteiten in dagelijkse situaties. Voor de deelnemers waren deze activiteiten de plek
waar men samen kon afstemmen over het managen van hun rollen en hoe men (samen)
een betekenisvol leven kon vormgeven. Zo was er een situatie, nadat een CVA-getroffene
terug kwam van het boodschappen doen, waar de partner verbaasd reageerde over de
boodschappen die zij had meegebracht uit de supermarkt. Dit was meer dan er op het
boodschappenlijstje stond. Mevrouw, de CVA-getroffene, legde vervolgens uit dat ze dit
vroeger ook altijd had gedaan en daardoor kon variëren in de maaltijden. Onze interpretatie
was, mede op basis van andere situaties en de literatuur, dat mevrouw hier wilde laten
zien dat ze prima boodschappen kon doen, dat ze graag iets anders wilde eten dan wat
er op het boodschappenlijstje stond, én dat ze ook weer wilde helpen bij het koken van
de maaltijden. Soms waren de dagelijkse situaties en interacties stimulerend, terwijl in
andere gevallen conflicten ontstonden, in het bijzonder wanneer partners negatieve
verwachtingen hadden van de mogelijkheden van de CVA-getroffene en weinig ruimte
gaven voor het ontdekken van deze mogelijkheden. Dagelijkse activiteiten waren een
toegevoegde waarde voor beide partners omdat men hierin kon afstemmen hoe men het
zelfmanagement, rol-management en co-management vorm wilde geven om uiteindelijk
een betekenisvol leven na een beroerte te ontwikkelen.

16

Samenvatting van het proefschrift

Interpretatie en discussie van de resultaten
In deze paragraaf worden de resultaten uit verschillende deelstudies met elkaar verbonden
en aan literatuur gerelateerd. De volgende onderwerpen komen aan bod: 1) De betekenis
van zelfmanagement; 2) Verschillende vormen van zelfmanagement; 3) Het proces van
zelfmanagement; 4) Zelfmanagement als onderhandeling en afstemming; en 5) Zelfmanagement en de waarde van dagelijkse activiteiten.

1. De betekenis van zelfmanagement
Een belangrijke doelstelling van dit promotieonderzoek was om meer inzicht te krijgen
in zelfmanagement na een beroerte. Wanneer we beginnen met de vraag wat zelfmanagement is, dan kun je hier op verschillende manieren naar kijken.
Starten we met de literatuur, dan variëren de definities van zelfmanagement van
“management van symptomen en consequenties van een chronische aandoening”, tot een
bredere opvatting waar zelfmanagement wordt gezien als “het inpassen van een chronische
aandoening in het leven van een cliënt”.1 De resultaten uit dit proefschrift sluiten meer aan
bij de brede opvatting over zelfmanagement. De resultaten van deelstudie 1 lieten zien
dat CVA-getroffenen na het CVA vaak een ‘disrupted self’ ervaren en uiteindelijk als doel
hadden om ‘zich zelf’ weer te vinden. Daarnaast liet deelstudie 5 zien dat de laatste fase
van zelfmanagement voor de CVA-getroffenen ging over het vormgeven en managen
van betekenisvolle rollen en een betekenisvol leven. Hierbij ging het er om dat datgene
wat de CVA-getroffenen (weer) deden, aansloot bij wat men belangrijk en betekenisvol
vond en waarin men ‘zichzelf’ herkende. Dit ging onder anderen over de existentiële
dimensie van zelfmanagement. Wanneer we deze bevindingen relateren aan een artikel
van Koch et al.2 die concludeert dat literatuur over zelfmanagement nauwelijks ingaat
op het ‘zelf’, dan mag je je afvragen of er voldoende aandacht is voor het ‘zelf’ in zelfmanagement programma’s. Tevens kun je je afvragen of CVA-getroffenen daadwerkelijk
ondersteund worden om expert te worden op het niveau van ‘zelf’-management, of
alleen op het niveau van het managen van de gevolgen van de beroerte, dagelijkse
activiteiten en eventuele emoties. Thompson3 stelt in dit kader voor, dat mensen die een
life event hebben doorgemaakt, antwoord moeten vinden op de vraag ‘Wie ben ik?’,
naast de vraag ‘Wat kan ik?’. Op dit moment lijkt de revalidatie echter vooral te focussen
op de vraag ‘Wat kan ik?’ en lijkt er minder aandacht voor het coachen van mensen in het
zoeken naar ‘Wie ben ik?’.4 De resultaten uit dit proefschrift kunnen gebruikt worden om
kritisch te kijken naar bestaande (zelfmanagement) programma’s voor mensen met een
beroerte. Een breder perspectief op zelfmanagement interventies lijkt meer tegemoet te
komen aan de behoefte van CVA-getroffenen. Bovendien zal meer aandacht voor het
‘zelf’, dus de vraag Wie ben ik?, ruimte geven aan de existentiële dimensie van zelfmanagement.
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Een andere aspect wat te maken had met de betekenis van zelfmanagement was de
term zelfmanagement. Alhoewel de term veel wordt gebruikt door beleidsmakers en
professionals, laat deelstudie 2, een focusgroep studie met CVA-getroffenen, zien dat zij
niet erg bekend waren met de term zelfmanagement en in verwarring waren over de
betekenis. Ook in andere literatuur komt terug dat een eenduidige betekenis van het
begrip zelfmanagement ontbreekt en de abstracte terminologie cliënten verward.5-9 Men
beschouwt zelfmanagement vaak als iets nieuws.5 In eerste instantie associëren cliënten
het begrip zelfmanagement met ‘alles-zelf-doen’,6 iets wat ook werd aangegeven door de
CVA-getroffenen van onze focusgroep studie en een Engels onderzoek onder CVAgetroffenen.9, 10 Zij beschouwden zelfmanagement als zelfstandigheid in activiteiten,
onafhankelijk zijn van anderen en onafhankelijk beslissingen maken. Duidelijkheid en
meer toelichting over zelfmanagement lijkt dus noodzakelijk, en professionals in de CVArevalidatie zouden op basis van dit proefschrift en de genoemde literatuur voorzichtig
moeten zijn wanneer men cliënten informeert over zelfmanagement interventies.11
Bovendien is het wenselijk dat wanneer professionals cliënt gericht werken en hen willen
betrekken in de behandeling,8, 12, 13 de termen die men gebruikt begrijpelijk en relevant zijn.

2. Verschillende vormen van zelfmanagement
Zoals hierboven is aangegeven moet men zelfmanagement na een beroerte zorgvuldig
uitleggen. Deelstudie 2 en 5 laten zien dat zelfmanagement uitgelegd kan worden als een
complex, langdurig en persoonlijk leerproces in het dagelijks leven. In het begin van dit
proces ligt de focus meer op de praktische aspecten van het dagelijks leven en later
verschuift de focus richting de existentiële dimensie van het leven, de deelname aan een
betekenisvol leven. Naast zelfmanagement van de CVA-getroffene, zijn er echter ook
andere vormen van zelfmanagement te onderscheiden.
Uit deelstudies 2 en 3 komt naar voren dat CVA-getroffenen en partners naast zelfmanagement ook spreken over samen management, het proces waarbij de CVA-getroffene
en de partners samen managen. De term samen management of co-management, wordt
niet veel gebruikt in de literatuur. Wanneer co-management wordt gebruikt, dan gaat het
meestal over het proces tussen de patiënt en arts en wordt ingegaan op de rol die een
patiënt op zich kan nemen om de behandeling te regelen.14, 15 Op basis van onze
bevindingen zou co-management echter meer uitgelegd kunnen worden als het proces
tussen de CVA-getroffene en de partners en/of andere naasten. Professionals in de CVA-revalidatie kunnen beide vormen, zelf- en co-management, ter sprake brengen om inzicht
te krijgen in wat de CVA-getroffene en de partner hier onder verstaan. Daarnaast kunnen
professionals ingaan op de vraag hoe de CVA-getroffenen en de partner in gezamenlijkheid kunnen managen en besluiten nemen zodat er een gelijkwaardige verantwoordelijkheid wordt ervaren voor het managen van het dagelijks leven. Hiermee zal mogelijk ook
het idee van de CVA-getroffene over ‘alles-zelf-doen’ als opvatting van zelfmanagement
kunnen worden voorkomen.
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Naast het zelfmanagement van de CVA-getroffene en het co-management met de
partner, speelt het zelfmanagement van de partner ook een belangrijke rol. Dit blijkt
onder anderen uit deelstudie 3. Daar gaven de deelnemers aan hoe men ook zorg en
zelfmanagement voor zichzelf als partner nodig heeft. Professionals zouden daarom meer
aandacht moeten besteden aan het coachen van de partner ten behoeve van het
managen van zichzelf. Het zou in dit kader goed zijn om partners als gelijkwaardige
deelnemers aan zelfmanagement programma’s te beschouwen. Op deze manier zouden
de partners gecoacht kunnen worden om hun echtgenoot met een beroerte te
ondersteunen. Daarnaast zouden professionals de partners kunnen ondersteunen in het
emotioneel en rol-management van zich zélf. Een systeem- of familie gerichte benadering7,
16-18 sluit hier goed bij aan en maakt het mogelijk om zowel doelen voor de CVAgetroffene, de partner, als ook gezamenlijke doelen te formuleren. Bij een familie gerichte
benadering zou naast aandacht voor zelfmanagement van de CVA-getroffene en
zelfmanagement van de partner, ook aandacht zijn voor het co-management na de
beroerte. Bovendien bleek uit verschillende deelstudies dat de naasten overmatig
beschermend kunnen zijn. Bij een familiegerichte benadering kan dit ook besproken
worden en verbonden worden aan het zelfmanagement en co-management.

3. Fases en niveaus in het proces van zelfmanagement
In deelstudie 2 en in de literatuur wordt zelfmanagement beschreven als een leerproces.19-21
Het proces wordt echter niet uitgebreid beschreven voor CVA-getroffenen. In deelstudie 5
beschrijven wij hoe de deelnemers van de longitudinale kwalitatieve studie door drie
opeenvolgende fases gaan tijdens het herstelproces na een beroerte (zie figuur 1). De fase
van ‘Zelfmanagement van de CVA-consequenties’ was de eerste fase welke de meeste

CVA

Zelfmanagement van
(delen van) activiteiten

Zelfmanagement
van betekenisvolle
rollen en deelname
aan een
betekenisvol leven

Zelfmanagement van de
CVA-consequenties
ZIEKENHUIS – REVALIDATIE – THUIS – MAATSCHAPPIJ
Figuur 1 Fases van zelfmanagement in relatie tot het ervaren functioneel herstel
na een beroerte
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deelnemers doorliepen. Vervolgens doorliepen zij de fase van ‘Zelfmanagement van
(delen van) activiteiten’ en uiteindelijk zaten veel CVA-getroffenen in de fase van ‘zelfmanagement van betekenisvolle rollen en deelname aan een betekenis leven’.
Bij de drie fases van zelfmanagement na een beroerte kan men zich afvragen of deze
fases in een bepaalde volgorde worden doorlopen. De resultaten uit de longitudinale
studie lieten zien dat, ondanks dat deelnemers de eerste fase hadden doorlopen, men
soms terugging naar, of gebruik maakte van de eerste fase omdat het managen van de
gevolgen van een beroerte nodig was om dagelijkse activiteiten te managen. Op basis
daarvan, en op basis van de literatuur,22, 23 concluderen wij dat de drie fases kunnen
fluctueren en verschillen per persoon. In welke fase CVA-getroffenen zich bevinden is
onder anderen afhankelijk van het moment in het herstelproces na een beroerte en de
situatie van de CVA-getroffene. Bijvoorbeeld een CVA-getroffene die activiteiten anders
indeelt (fase 2) om beter om te kunnen gaan met de overgevoeligheid voor visuele prikkels
(fase 1), zal tegelijkertijd nadenken over de betekenis van de verschillende activiteiten
(fase 2) om prioriteiten te stellen ten aanzien van de rollen in de familie en/of vrijetijd (fase 3).
De drie fases lopen hier door elkaar heen en op basis van allerlei afwegingen komt de
CVA-getroffene tot een keuze.
Wanneer de drie fases uit onze longitudinale kwalitatieve studie worden vergeleken
met de beschrijvingen van fases in andere longitudinale studies naar het herstel na een
beroerte,24, 25 dan is de overeenkomst dat in alle studies de laatste fase betrekking heeft
op ‘het leven’. Daar waar wij spreken over ‘Zelfmanagement van betekenisvolle rollen en
deelname aan een betekenisvol leven’, wordt in de andere studies de laatste fase
gepresenteerd als ‘echt leven’25 en ‘doorgaan met leven’.24
Vergelijken wij de drie fases met het werk van Corbin and Strauss,26 waarin zelfmanagement wordt onderverdeeld in drie domeinen: medisch management, rolmanagement en emotioneel management, dan kunnen we de fases tot op zekere hoogte
relateren aan deze domeinen. De eerste fase, waarin deelnemers gericht zijn op het
omgaan met de gevolgen van het CVA, kan gezien worden als een fase waar het medisch
management op de voorgrond staat.21, 26, 22, 27 In de tweede en derde fase, waar
deelnemers vooral bezig waren met het zelfmanagement van activiteiten, rollen, en
deelname aan een betekenisvol leven na de beroerte, staat het rol-management meer op
de voorgrond.21, 26 Emotioneel management werd minder expliciet genoemd door de
deelnemers in onze longitudinale studie, en is daarom ook niet expliciet beschreven in de
resultaten van ons onderzoek. Het is echter bekend dat emotioneel management tijdens
het gehele proces na een beroerte aan de orde is voor CVA-getroffenen en de naasten.7
Emotioneel management wordt uitgebreider beschreven in de literatuur over verwerking na
een trauma of crisis.28-30 Horowitz29 beschrijft bijvoorbeeld hoe mensen na een traumatische
ervaring meestal eerst verbijstering en machteloosheid ervaren, en vervolgens in een fase
van ontkenning komen. Daarna komt men in een fase van herbeleving en maakt men de
eerste stappen om door te gaan met het leven. Dit wordt omschreven als een proces van
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‘doorwerken’ en is voltooid als de traumatische ervaring en de gevolgen uiteindelijk zijn
geïntegreerd in het levensverhaal. Dit is het moment waarop mensen emotionele balans
ervaren en weer kunnen doorgaan met hun leven. Kijken we naar de resultaten van onze
longitudinale studie, dan zien wij ook hoe de CVA-getroffenen in de laatste fase weer
door (willen) gaan met het managen van een betekenisvol leven.
Naast de fases van zelfmanagement kwam ook het aspect ‘niveaus van zelfmanagement’
aan bod. Verschillende niveaus van zelfmanagement werd met name genoemd tijdens de
focus groep interviews met de partners en de paramedici. Wanneer men het had over de
niveaus van zelfmanagement, dan werd dit vooral benaderd vanuit het perspectief van
zelfstandigheid. Zelfstandig functioneren is een belangrijke doelstelling in de revalidatie
en professionals moedigen cliënten vaak aan om zoveel mogelijk zelfstandigheid terug te
krijgen.4 Zelfstandigheid wordt in eerste instantie ook door CVA-getroffenen als een
belangrijke uitkomst genoemd wanneer men spreekt over zelfmanagement.31, 32 Kijkt
men vanuit het perspectief van zelfstandigheid naar het begrip zelfmanagement, dan
wordt individueel zelfmanagement vaak als een hoger niveau beschouwd dan comanagement. Uit verschillende studies met mensen met chronische aandoeningen,
waaronder CVA-getroffenen, blijkt echter dat zij autonomie, het vervullen van betekenisvolle
rollen, en het gevoel van regie en deelnemen aan een betekenisvol leven, uiteindelijk
belangrijker vinden dan het zelfstandig uitvoeren van activiteiten.22, 33-36 In onze
longitudinale studie hebben wij ook gevonden dat de opvatting van de deelnemers over
het ontvangen van hulp in relatie tot zelfstandigheid veranderde. Op een gegeven
moment accepteerden CVA-getroffenen de ondersteuning van anderen omdat het
hen hielp om weer deel te kunnen nemen aan betekenisvolle activiteiten en rollen.
Professionals zouden het onderwerp ‘zelfstandig functioneren’ kunnen bespreken met de
CVA-getroffenen en de partners. Allereerst om de opvattingen van beide groepen op het
‘zelfstandig functioneren’ te achterhalen. Ten tweede om te bespreken hoe hulp en
ondersteuning past in de opvattingen over zelf- en co-management en het voeren van
regie over een betekenisvol leven.

4. Zelfmanagement als onderhandeling en afstemming
Een andere manier waarop de resultaten van dit proefschrift kunnen worden geïnterpreteerd
is te kijken naar wat er gebeurt in het proces van zelfmanagement. Wanneer CVA-getroffenen
zichzelf managen dan is men constant aan het afstemmen en afwegen van verschillende
aspecten. In deelstudie 5 en 6 hebben we beschreven hoe de deelnemers afstemmen
met ‘zichzelf’ (Wat is betekenisvol? Wat wil ik?), de persoonlijke opvattingen over hulp van
anderen (Wat voor soort hulp zou ik willen?) en de afstemming die men zoekt met de
partners over de rolverdeling. Dit kan men zien als een soort onderhandeling: een proces
van afwegen, afstemmen en besluitvorming in het kader van zelfmanagement.37 CVAgetroffenen wegen het resultaat van zelfmanagement af tegen aspecten zoals de eigen
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capaciteiten, de opvattingen over wat men normaal vindt, betekenis van activiteiten en
situaties, de ervaren hulp van anderen en de toegang tot externe hulpbronnen.37 In dit
proces van afwegen kunnen ook dilemma’s ontstaan. Neem bijvoorbeeld de situatie van
een verjaardagsfeestje van een kleinkind, een voorbeeld van een van de deelnemers aan
de longitudinale studie. Aan de ene kant is een verjaardag een betekenisvolle activiteit
waar men graag naar toe wil gaan. Aan de andere kant zijn CVA-getroffenen zich vaak
bewust van het feit dat men (veel) hulp van anderen nodig heeft om naar het feestje toe
te gaan. Daarnaast weet men vaak op basis van eerdere ervaringen dat een feestje (te)
veel sensorische prikkels geeft. Deze aspecten kunnen maken dat men zich gaat afvragen
wat de verjaardag voor hen betekent, wat de gevolgen zijn en wat ‘normaal’ is in het
kader van hulp en ondersteuning. Afhankelijk van de situatie, de mogelijke strategieën
om zichzelf en/of de situatie te managen en de verschillende afwegingen, zal de CVAgetroffene een besluit nemen en prioriteiten geven aan bepaalde activiteiten. Soms
resulteert dit in een besluit om wel naar een verjaardag te gaan en vooraf of achteraf te
gaan rusten (bijvoorbeeld omdat men voelt dat dit zal helpen en omdat men dit ‘normaal’
acht). Op andere dagen kan het besluit zijn om niet naar de verjaardag te gaan omdat
men andere prioriteiten stelt. Professionals kunnen in dit proces een belangrijke rol spelen
door met alle betrokkenen de verschillende opties en afwegingen te bespreken.

5. Zelfmanagement en de waarde van dagelijkse activiteiten
Tijdens het proces van zelfmanagement speelden dagelijkse activiteiten een belangrijke
rol. Het doen van dagelijkse activiteiten gaf de deelnemers aan de longitudinale studies
veel ervaringen in het kader van zelfmanagement en eigen regie. Dit komt overeen met
de literatuur die ingaat op de succeservaringen tijdens of na het doen van activiteiten’.38
Uit de resultaten van deelstudies 5 en 6 blijkt echter dat ‘het doen’ meer is dan het
uitvoeren van activiteiten en het ervaren van succes. Door ‘het doen’ kregen de CVA-getroffenen namelijk ook een indruk over de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op hun
eigen leven (agency), de betekenis van dagelijkse activiteiten, en hun zelfbeeld in de
context van de situatie na de beroerte. Deze bevindingen komen overeen met literatuur
over het belang van dagelijkse activiteiten voor CVA-getroffenen.39-41 Daarnaast kunnen
dagelijkse activiteiten CVA-getroffenen helpen in het gevoel van ‘ergens bij te horen’
(belonging), plezier, autonomie en zelfstandigheid (onafhankelijkheid).35, 42
Interessant is de vraag waarom dagelijkse activiteiten, of eenvoudig gezegd ‘het
doen’, waardevol is voor de ontwikkeling van zelfmanagement. De resultaten van
deelstudies 5 en 6 lieten zien hoe de ervaringen die waren opgedaan door ‘het doen’
belangrijk waren voor zelfmanagement. Misschien zelfs dat deze ervaringen waardevoller
waren dan de inzichten die de deelnemers op deden op basis van schriftelijke of
mondelinge informatie. Vanuit de wetenschap dat ‘weten’ niet direct betekent dat
mensen kunnen veranderen en zichzelf kunnen managen,43 suggereren onze resultaten
dat ‘het doen’ gezien kan worden als een manier om extra ervaringen op te doen over de
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eigen capaciteiten en beperkingen in relatie tot zelfmanagement van activiteiten. In de
context van zelfmanagement kan ‘het doen’ door CVA-getroffenen dus een manier zijn
om zelfmanagement te ontwikkelen: zij kunnen uitproberen en ervaringen opdoen,
onderhandelen en afstemmen; zij kunnen bepalen de activiteiten aan te passen, te
stoppen of bijvoorbeeld de focus te verleggen naar andere activiteiten.35 Dit proces van
doen, ervaren, afwegen en eventueel veranderen is gevisualiseerd in figuur 2.

1
2

3

Het proces van doen in zelfmanagement:
1. Uitproberen, ervaren en betekenisgeving door te doen
2. Onderhandelen en afstemmen door te doen
3. Besluiten om aan te passen, hulp te gebruiken, te stoppen
of door te gaan met (nieuwe) activiteiten

Figuur 2 Het doen in relatie tot zelfmanagement

Door ‘het doen’ kunnen CVA-getroffenen situaties onderzoeken, uitdagingen in activiteiten
uitproberen, en de betekenis van dagelijkse activiteiten heroverwegen.35, 44, 45 Doen helpt
mensen om (opnieuw) betekenis te geven aan bepaalde situaties door de link te leggen
tussen, enerzijds, de uitvoering van activiteiten en, anderzijds, de betekenis van de
activiteit op dat moment.46, 47 Ervaringen die men opdoet door ‘het doen’ kan CVAgetroffenen nieuwe mogelijkheden bieden, kan hen helpen om verder af te stemmen
met ‘zichzelf’ of andere aspecten te overwegen om uiteindelijk te besluiten hoe men
verder wil gaan.42 Doen is wat dat betreft de optimale situatie voor wat David Krech48
‘perfink’ noemt. Daarmee bedoelt hij dat mensen tijdens het doen zowel waarnemen
(perceive), ervaren en voelen (feel) en denken (think).
Het doen van dagelijkse activiteiten is ook van waarde voor de naasten van CVAgetroffenen. Door ‘het doen’ kunnen CVA-getroffenen aan anderen laten zien hoe zij op
hun eigen manier bepaalde activiteiten en situaties succesvol managen. Dit kan bijdragen
aan het aanpassen van het verwachtingspatroon van de naasten ten aanzien van de zelfmanagement vaardigheden van de partners met een beroerte. De waarde van het doen

23

Samenvatting van het proefschrift

van dagelijkse activiteiten kan door professionals benut worden om ‘het doen en
perfinking’ op te nemen in CVA-zelfmanagement programma’s. ‘Het doen’ kan bijdragen
aan de dialoog tussen de CVA-getroffene en de naasten over de mogelijkheden en
beperkingen in het zelfmanagement, keuzes en verantwoordelijkheden in activiteiten en
rollen, alsmede de opvattingen over zelf- en co-management. Ergotherapeuten zouden
betrokken kunnen worden bij de ontwikkeling van dergelijke programma’s aangezien zij
expert zijn in het mogelijk maken van dagelijkse activiteiten, anders gezegd ‘het doen’.49
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Conclusie en aanbevelingen
De deelstudies van dit proefschrift geven een dieper inzicht in zelfmanagement na een
beroerte vanuit het perspectief van CVA-getroffenen, de partners en paramedici. De term
zelfmanagement dient met zorg te worden gebruikt en toegelicht. CVA-getroffenen en
partners spreken niet alleen over zelfmanagement, maar ook over co-management.
Daarnaast is het zelfmanagement van de partner ook van belang. Het proces van
zelfmanagement is een individueel leerproces dat verschillende fases bevat. De fases
van zelfmanagement verschillen per situatie, en in iedere fase is sprake van afstemming
en afweging. In het proces van zelfmanagement is ‘het doen’ belangrijk omdat CVAgetroffenen hierdoor (nieuwe) ervaringen kunnen opdoen en afwegingen kunnen maken.
Kijken we naar de ontwikkeling of aanpassing van zelfmanagement programma’s,
dan zijn dit complexe interventies die bij voorkeur worden aangepast aan individuele
behoeften van cliënten.7, 20, 50 Door middel van intervention mapping51 kunnen belangrijke
elementen uit bestaande programma’s in kaart worden gebracht. In huidige programma’s
worden reeds diverse onderdelen toegepast zoals doelen stellen, problemen oplossen,
opstellen van een actie en coping plan, gestructureerde informatie en follow-up en
professionele ondersteuning.52-57 Op basis van de resultaten en discussie in het proefschrift
kunnen echter de volgende aanbevelingen voor de praktijk worden gegeven:
- Beschouw partners als volwaardige deelnemers aan CVA-zelfmanagement programma’s
naast de CVA-getroffenen;
- Voor partners van CVA-getroffenen dienen aparte interventies te worden ontwikkeld
voor het zelfmanagement van de partners zelf;
- Besteed aandacht aan het ‘ZELF’ in zelfmanagement programma’s;
- Professionals moeten genuanceerd zijn in hun uitleg en toepassing van zelfmanagement
interventies. Zelfmanagement is niet ‘doe-het-zelf’; beter is het om tijdens interventies
aandacht te besteden aan co-management: samen managen met partner, familie en/of
andere naasten;
- Professionals dienen aandacht te besteden aan zowel praktische (het doen van
dagelijkse activiteiten) als existentiële aspecten (een betekenisvol leven na een beroerte)
van zelfmanagement;
- Na een beroerte kunnen drie fases onderscheiden worden in zelfmanagement: het zelfmanagement van de CVA-consequenties, zelfmanagement van (delen van) activiteiten
en zelfmanagement van betekenisvolle rollen en deelname aan een betekenisvol leven;
- CVA-zelfmanagement programma’s zouden een combinatie moeten zijn van interventies
gericht op medisch, rol en emotioneel management. Afhankelijk van de fase en de
wensen en behoeften van de CVA-getroffenen en hun naasten dient, naarmate men
verder komt in het proces na een beroerte, de focus van de interventies te verschuiven
van medisch management naar rol-management (zie figuur 3);
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CVA

Deelname aan
betekenisvolle
rollen en een
betekenisvol leven

Medisch management
Emotioneel management
Rol management

Figuur 3 Visuele weergave van de geleidelijke verschuiving van medisch management
naar rol-management

- Het uitvoeren van dagelijkse activiteiten blijkt bij uitstek een waardevol middel om
zelfmanagement competenties te ontwikkelen;
- Minimaal twee vormen van zelfmanagement programma’s zouden aangeboden moeten
worden aan CVA-getroffenen in de thuissituatie. In de eerste periode na ontslag een
programma waarbij de aandacht uitgaat naar het zelfmanagement van dagelijkse
activiteiten en (weer) participeren in de maatschappij. Daarna, wanneer CVA-getroffenen
een langere tijd thuis zijn, is behoefte aan interventies met aandacht voor existentiële
aspecten en aanpassing van betekenisvolle rollen.
De resultaten van dit proefschrift geven ook implicaties voor de opleidingen en post-HBO
cursussen van professionals. Allereerst is meer aandacht nodig voor ondersteuning van
het zelfmanagement van CVA-getroffenen en hun naasten in de maatschappij. Daarnaast
is een verschuiving nodig van de biomedische focus richting de nieuwe opvatting over
gezondheid als ‘de mogelijkheid om aan te passen en zelf te managen’.58 Tevens kan meer
aandacht worden besteed aan gedragsverandering in de opleiding van professionals om
het zelfmanagement van mensen na een beroerte te begeleiden.
Vervolgonderzoek is nodig om nader inzicht te krijgen in de complexiteit van het proces
van zelfmanagement na een beroerte. Indien mogelijk, zullen CVA-getroffenen, de partners
en/of andere naasten van de CVA-getroffenen betrokken moeten worden in deze
onderzoeken. Diverse onderwerpen verdienen extra aandacht:
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- Onderzoek welke uitkomstmaten geschikt en belangrijk zijn voor alle betrokkenen en
betrekking hebben op het dagelijks leven van cliënten;
- Overweeg een verandering in meten, waarbij een verschuiving van het meten van
beperkingen naar het meten van mogelijkheden en de ‘eigen kracht’ van cliënten om
zichzelf te managen wenselijk is;
- Mixed-method studies met een longitudinaal design, waarbij kwalitatieve en kwantitatieve
gegevens gebruikt worden geven meer inzicht in zelfmanagement op de lange termijn;
- Onderzoek hoe eerstelijns professionals het concept zelfmanagement zien en hoe de
CVA-zelfmanagement programma’s zijn georganiseerd;
- Ontwikkel een visie op zelfmanagement ondersteuning in de eerste lijn en ontwikkel
vervolgens een eerstelijns’ zelfmanagement programma voor CVA-getroffenen en hun
naasten;
- Ontwikkel programma’s om het existentiële zelfmanagement van CVA-getroffenen te
ondersteunen; en
- Onderzoek de wensen en behoeften van CVA-getroffenen met ernstige cognitieve en
communicatie problemen en hun naasten en ontwikkel hier zelfmanagement programma’s
voor.
Wetenschappelijke studies naar bovenstaande onderwerpen kunnen een bijdrage leveren
aan de verdere ontwikkeling van zelfmanagement interventies en aandacht geven aan de
wensen en behoeften van CVA-getroffenen en hun naasten om zichzelf te managen en
op de langere termijn een betekenisvol leven te leiden.
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