
 

 
 
Begrippenkader persoonsgerichte zorg (1) 

 
 
Gezondheid:  
Het vermogen zich aan te passen en eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en 
sociale uitdagingen van het leven. 
 
Eigen regie:  
Het vermogen van een persoon om zelf te bepalen op welke wijze hij het eigen leven inricht (wonen, 
werken, sociale contacten) en hoe de zorg en/of begeleiding bij eventuele ziekte daarbij wordt inge-
vuld. 
 
Zelfzorg:  
De activiteiten van individuen om met incidentele gezondheidsproblemen en niet-welbevinden om te 
gaan. Het betreft omgaan met symptomen, behandeling, lichamelijke en psychosociale consequenties 
en/of de omgang met risicofactoren en aanpassing in leefstijl. 
 
Ondersteunde zelfzorg:  
De ondersteuning bij zelfzorg door zorgprofessionals, de inzet van ICT, hulpmiddelen, mantelzorgers, 
lotgenoten en door hun omgeving. 
 
Zelfmanagement:  
De activiteiten van individuen om met chronische gezondheidsproblemen om te gaan. Het betreft om-
gaan met symptomen, behandeling, lichamelijke en psychosociale consequenties en/of de omgang 
met risicofactoren en aanpassing in leefstijl. 
 
Zelfmanagementondersteuning:  
De ondersteuning bij zelfmanagement door zorgprofessionals, de inzet van ICT, hulpmiddelen, man-
telzorgers, lotgenoten en door hun omgeving. 
 
Persoonsgerichte zorg:  
Een manier om zorg op maat te bieden aan mensen met een gezondheidsprobleem. Kern van per-
soonsgerichte zorg is dat je als zorgverlener niet de klacht of aandoening centraal stelt, maar de per-
soon die de klacht presenteert. Bij de behandeling staat niet het gezondheidsprobleem centraal, maar 
de manier waarop de patiënt in het leven staat en zelf met het probleem omgaat. 
 
Gezondheidsvaardigheden:  
De (cognitieve) vaardigheden van individuen om informatie over gezondheid te verkrijgen, te begrij-
pen, en te gebruiken bij het nemen van gezondheidsgerelateerde beslissingen en de psychologische 
en sociale vaardigheden om deze beslissingen uit te voeren. 
 
Gezamenlijke besluitvorming:  
Het individu en de zorgverlener beslissen gezamenlijk over hoe een gezondheidsprobleem wordt op-
gepakt. Ze bespreken samen aard en achtergrond van het probleem, de verschillende opties om hier 
mee om te gaan, de voor- en nadelen van de opties en welke overwegingen belangrijk zijn voor het 
individu. 
 
 
 



Individueel Zorgplan:  
Een dynamische set van afspraken van het individu en de zorgverlener(s) over zorg én zelfmanage-
ment. Deze afspraken zijn gebaseerd op de individuele doelen, behoeften en situatie van het individu. 
Zij komen in gezamenlijke besluitvorming tot stand. Dit vormt de kern van het proces van individuele 
zorgplanning. 
 
 

(1) Zelfzorg ondersteund, Op-weg-naar-eenheid-van-taal-november 2016 


