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150 jaar kindergeneeskunde: een 
succesverhaal…

• spectaculaire verbetering van overleving 
en zorg voor kinderen met ernstige 
(aangeboren) aandoeningen en ziektes

• 90% van alle kinderen met chronische 
aandoeningen bereikt volwassen leeftijd

• behandeling van en leven met (de 
gevolgen van) de meeste aandoeningen 
is beter geworden  maar…



vergeleken met gezonde 
leeftijdsgenoten…

hebben jongeren met chronische 
aandoeningen

• meer gezondheidsproblemen door 
complicaties en late effecten 

• vaak levenslang zorg nodig 

• soms lagere levensverwachting

• meestal vertraging in bereiken van 
ontwikkelingsmijlpalen

• minder sociale participatie

• meer eenzaamheid, minder intieme 
relaties

• lagere schoolopleiding en meer uitval in 
onderwijs

• meer werkloosheid



• gecompliceerdere behandeling

• achteruitgang in 
gezondheidsstatus

• lage therapietrouw

• (over)afhankelijkheid van 
ouders

• geringe betrokkenheid van 
jongeren in zorg

• discontinuïteit van zorg: risico 
op uitval uit zorg

waar zorgprofessionals zich zorgen 
over maken



waar jongeren last van hebben

• er niet bij horen, niet
normaal zijn, niet kunnen 
meedoen

• hinder ondervinden van ziekte en 
beperkingen

• afwijkend lichaam

• bezorgde ouders

• kinderachtige bejegening

• gebrek aan begrip of 
betrokkenheid van professionals

• onzekere toekomst



drie grote uitdagingen

1. jongere partner in zorg 
maken: zelfmanagement

2. aandacht voor sociale 
participatie en kwaliteit 
van leven

3. realiseren van soepele en 
veilige transitie in zorg



Zelfmanagement ondersteunen: 
de kern van verplegen

Zelfmanagement:

Het zodanig omgaan met de chronische aandoening 
(symptomen, behandeling, lichamelijke en sociale 
consequenties en bijbehorende aanpassingen in 
leefstijl) dat de aandoening optimaal wordt ingepast 
in het leven

(LAZ-2010; www.zelfmanagement.com) 



Centrale vraag

1. Hoe meet je zelfmanagement bij jongeren 
met chronische (hart)aandoeningen? 

2. Welke instrumenten zijn er voor de 
verpleegkundige / verpleegkundig 
specialist om zelfmanagement effectief te 
ondersteunen?



1. meten van zelfmanagement 
(vermogen) / competenties

• direct meten van gedrag in vragenlijst niet goed 
mogelijk

• self-efficacy = zelfeffectiviteit is het vertrouwen 
van een persoon in de eigen bekwaamheid om met 
succes invloed uit te oefenen op zijn of haar 
omgeving, bijvoorbeeld door een bepaalde taak te 
volbrengen of een probleem op te lossen (Albert 
Bandura). 

• Zelfeffectiviteit wordt als een belangrijk element 
gezien van theorieën over motivatie



Nieuwe meetinstrumenten

On Your Own Feet - Self-Efficacy Scale (OYOF-SES)
• totaal 17 items (Likert 1-4) in 3 sub-schalen die 

zelfeffectiviteit meten ten aanzien van: 
1. omgaan met de aandoening; 
2. kennis van de aandoening; 
3. vaardigheden in de spreekkamer

• Cronbach’s Alpha = 0.87
• aangevuld met een aparte schaal over zelfeffectiviteit ten 

aanzien van medicijngebruik
Independent Behaviors During Consultations Scale (IBDCS)
• 7-item schaal (Likert 1-5) waarin jongeren hun eigen gedrag 

in de spreekkamer scoren

van Staa A.L. (2012). On Your Own Feet: Adolescents with chronic conditions and their preferences and competencies for care. 
Dissertation Erasmus University Rotterdam, the Netherlands. (ISBN 978-90-79059-03-4).



On Your Own Feet - Self-Efficacy Scale



Als ik een afspraak in het ziekenhuis heb…

Independent Behaviors During Consultations Scale 
(IBDCS)

Nooit Soms Regelmatig Vaak Altijd

a) ga ik alleen de spreekkamer in

b) bereid ik de afspraak voor

c) maak ik zelf de afspraak

d) stel ik zelf de meeste vragen aan de 
zorgverleners

e) beantwoord ik zelf de meeste vragen 
van de zorgverleners
f) stel ik aan de zorgverleners een vraag 
over persoonlijke onderwerpen

g) beslis ik mee over mijn behandeling



2. zelfmanagement van jongeren 
ondersteunen: hoe doe je dat?



Special Issue Transition in Care 30 (5): 757-775.



Individueel Transitieplan
Groei-wijzer

Het Individueel Transitieplan (ITP) / Groei-wijzer is 
een actieplan voor zelfmanagement en 
zelfredzaamheid dat door jongeren en ouders 
wordt ingevuld - gesprekshulp 







jongeren alleen in de 
spreekkamer

‘We zijn ons er veel bewuster van geworden dat het belangrijk is 
de jongere alleen te zien in de spreekkamer. We doen het steeds 
vaker…het gesprek gaat heel anders als ze alleen komen. aan het 
einde roepen we de ouders erbij…de jongere vertelt dan wat er is 
besproken.’
Kinderarts, Scheper Ziekenhuis



Veranderingen meten over tijd 
/ na interventie

van Staa A.L., Sattoe J.N.T., Strating M.M.H. (2015). Experiences with and outcomes of two interventions to maximize engagement of 
chronically ill adolescents during hospital consultations: A mixed methods study. Journal of Pediatric Nursing - Special Issue Transition in 
Care 30 (5): 757-775.
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