
1. 18:00 – 18:20 uur. Mededelingen bestuur (Henk Vaarkamp)

2. 18:20 – 18:45 uur. Commissie Inhoud; presentaties van Carien Hobbelink & Marlijn Teggeler.

3. 18:45 – 19:00 uur. Commissie PR & website. Albert ten Brinke, Robin Koertshuis en Jos ten Voorde.

4. 19:00 – 19:30 uur. Presentatie huiswerkopdracht,

artikel Kimiko Yamada (LoBACS) door Gerard Koel

5. 19:30 – 20:00 uur. Koffie / thee / contacten.

6. 20:00 – 20:10 uur. Commissie Transmuraal, over de LWK PO richtlijnen. Wouter Snellers.

7. 20:10 – 20:25 uur. Eerste resultaten RNT LAZeps studie. Jan Hackbarth

8. 20:25 – 20:50 uur. Steady project. Remko Soer.

9. 20:50 – 21:00 uur. Afsluiting, rondvraag, mededelingen.

Volgende bijeenkomst RNT 02-04-2015  (vanaf 18:00 uur).

PROGRAMMA INHOUD

over: ‘Self – efficacy’   



• Inleiding:

- BPS model / ICF model

- Zelfmanagement >> 

zelfvertrouwen perceptie over activiteiten

• Antwoorden op de vragen

INHOUD.



1977: George Engel,

Am. psychiater.



(Para)medici werken vanuit het bio-psycho-sociale model 

met het ICF-model en het MDBB-model (Dijkstra & Reneman, 2005)

BPS ICF

BPS model in de fysiotherapie



Hoe pakken wij als FT

zelfzorg op een

methodische wijze aan?

Is zelfmanagement zo belangrijk?



LAZ: Zelfmanagement model
(Landelijk Actieprogramma Zelfmanagement; 2012)

Patiënt / persoon:

zelfmanagement / 

zelfzorg

Zorgprofessional:

zelfmanagement –

ondersteuning





1. Passende context
(intelligentie, communicatief, beïnvloedbare omgeving).

2. Voldoende kennis en inzicht
(wat is LRP, een chronische aandoening, wat is chroniciteit)

3. Voldoende zelfvertrouwen / eigen regie
(Self efficacy: SE scales zoals ZAHEK, LoBACs / LAZeps).

4. Goede monitoring eigen gezondheid
(kennis van signs & symptoms gezondheid).

5. Genereren adequaat gedrag lange termijn
(blijvende aanpassing leefstijl & cognities).

Voorwaarden voor zelfmanagement

RNT: 5 voorwaarden voor PATIËNTEN.



Oktober 2014 Score:

LAZeps-FN: 41,4%

LAZeps-Selfreg: 30,0%

LAZeps-EXc: 66,0%

LAZeps totaal: 47,3%



Vraag 1:

Is self-efficacy een belangrijke voorspeller

voor functioneel herstel?



Self-efficacy volgens Bandura.



Voldoende zelfvertrouwen

1. Voldoende durf om confrontatie aan te gaan

2. Doen het ook eerder &

zijn minder snel vertwijfeld / negatief

3. Grotere kans op + ervaring

4. Tonen actiever gedrag / coping stijl

5. Beter functioneel herstel



Vraag 2:

Wat zijn de kenmerken van de OZ populatie?



1. LRP patiënten na een operatie:

discectomie mbv micro-chirurgie

2. LRP patiënten met kenmerken tabel 2.

Twee antwoorden:



= 500 meter  

= 24 punten (0 – 100)  



Vraag 3:

Is self-efficacy een typische persoons-

kenmerk (vergelijkbaar met Big 5)?

NEE !!



Vraag 4:

Score van de 3 aparte domeinen.



Afkappunt ICC 2,1 = 0,75  



Vraag 5:

Wat betekent Standard Error Measurement?

- SEM = variantie door meetfout

(= wortel uit de foutvariantie)

- MDC= Minimal Detectable Change

(MDC = 1,96 * √ 2 * SEM)

- Belangrijk bij evaluatieve metingen.



MDC LAZeps totaal = 19 punten.  



Vraag 6:

Validiteit; relatie LoBACS & de (M)ODI?







Vraag 7:

Wat te doen bij lage self – efficacy?

Is de LAZeps een evaluatief meetinstr.?



• Verbeteren van zelfvertrouwen (perceptie) 

door samen met patiënt activiteiten die slecht 

scoren uit te voeren.

• Stap voor stap; positieve bekrachtiging.

• Voordeel FT / MT: wij doen activiteit & 

cognitie-emotie samen; directe koppeling.

• Soort gradual exposure; met actieve en 

cognitieve feedback.

• LAZeps als evaluatie; JA, denk aan MDC !

Bij laag zelfvertrouwen – perceptie 

als factor voor te gering z.magement.



• BPS / ICF model is relevant voor 

behandelen van patiënten met rugpijn.

• Verbeteren van zelfmanagement is zeker 

bij chronische rugpijn relevant.

• Zelfvertrouwen is een belangrijk aspect 

van zelfmanagement.

• Met de LAZeps kunnen we dat 

kwantificeren.

• De LAZeps is voor RNT leden een 

belangijk meetinstrument.

Samenvattend.



Dit gaat RNT niet doen !!



Volgende bijeenkomst:

Donderdag 2 april 2015.


