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Algemene gegevens

Het meetinstrument heeft betrekking op de volgende categorieën
Lichaamsregio Overige
Aandoening
(ICD)

Overige

Domein
‘Menselijk
functioneren’
(ICF)

Overige
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•

Korte beschrijving  Het Self Management Screening Instrument toetst of een patiënt in
staat is tot zelfmanagement en welke vorm ervan dan het meest geschikt is. Het is een
screeningsinstrument en bestaat uit 27 items over de volgende aspecten: belasting van de
ziekte, beheersingsoriëntatie, eigen effectiviteit, sociale steun, copingstijl, angst, depressie en
vaardigheden (computer, groep en zelfverzorging). De uitslag (patiëntenprofiel) kan grafisch
worden weergegeven in grotere of kleinere cirkels. Hoe groter de cirkels hoe meer de patiënt
in staat zal zijn tot zelfmanagement. Tijdens het spreekuur kunnen praktijkondersteuner en
patiënt het profiel op het beeldscherm zien en bespreken. Het biedt aanknopingspunten voor
gesprek en het is gebaseerd op antwoorden van de patiënt zelf en geen inschatting van de
zorgverlener.1

•

Doelgroep  patiënten met één of meer chronische aandoeningen1

•

Auteur:
 Oorspronkelijke en Nederlandse versie  Eikelenboom N, van Lieshout J, Wensing M,
Smeele I, Jacobs AE (2013)1

Doel van het meetinstrument
•

Inventariserend

1
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Soort / vorm van het meetinstrument
•
•

•
•
•
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Verkrijgbaarheid
•
•
•
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Vragenlijst
Opbouw  totaal 27 items, verdeeld over de volgende subcategorieën:
opleiding (1 item), belasting van de ziekte (1 item), beheersingsoriëntatie (3
items), eigen effectiviteit (2 items), sociale steun (1 item), copingstijl (9 items),
angst (4 items), depressie (3 items) en vaardigheden (computer, groep en
zelfverzorging) (3 items).
Invulinstructie  gesloten vragen in te vullen door patiënt thuis op papier of via internet
Meetniveau  per item: wijze van score (variabel); meetniveau ordinaal
Meetniveau  totaalscore: meetniveau ordinaal

Opvraagbaar bij  via website Zelfzorg Ondersteund2: https://zelfzorgondersteundinstrumentenkiezer.nl/wp-content/uploads/2016/02/SeMaS_vragenlijst-def.pdf
Geschatte kosten  gratis te downloaden
Copyright  ja

Methodologische kwaliteit
Gegevens over de methodologische kwaliteit staan o.a. in de volgende publicaties:
-
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Hanteerbaarheid / feasibility
•
•
•
•

•
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Cup EHC, Satink T. Ergotherapierichtlijn QVS: coaching bij activiteiten van het dagelijks
leven. 20173
Eikelenboom N, Smeele I, Faber M, Jacobs A, Verhulst F, Lacroix J, et al. Validation of
Self-Management Screening (SeMaS), a tool to facilitate personalised counselling and
support of patients with chronic diseases. 20154

Taal  Nederlands
Benodigdheden  invulformulier (op papier of via internet) en pen
Randvoorwaarden  te interpreteren door praktijkondersteuners
Benodigde tijd  10 tot 15 minuten

Gebruikershandleiding  verkrijgbaar via webiste Zelfzorg Ondersteund5:
https://zelfzorgondersteund-instrumentenkiezer.nl/wp
content/uploads/2016/02/SeMaS_Handleiding_def.pdf

Normgegevens
•

Interpretatie  Hoe groter de cirkels in het profiel, hoe meer de patiënt in staat zal zijn tot
zelfmanagement6

2
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Overige gegevens
•

•
•
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Er waren al instrumenten die het huidige niveau van zelfmanagement konden meten (PAM13) en de uitkomsten van een interventie of educatieprogramma (heiQ). Maar er was nog
geen instrument wat de factoren in beeld bracht die succesvolle zelfmanagement zouden
hinderen.7
Er is onderzoek gedaan naar de gepersonaliseerde zelfmanagementondersteuning bij
patiënten met chronische aandoening doormiddel van de SeMaS methode.8
In het proefschrift van Eikelenboom (2017) zijn meerdere onderzoeken over de SeMaS
beschreven.9
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