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Individueel zorgplan1

Regelmatig ziet u uw huisarts, specialist, praktijkondersteuner en/of 
gespecialiseerd verpleegkundige vanwege uw gezondheid. Het goed 
monitoren en optimaal krijgen of houden van uw waarden, niet roken, 
gezond eten en een goed gewicht bieden de beste kansen om compli-
caties en achteruitgang te voorkomen. Dit individueel zorgplan is een 
middel om u daarbij te helpen.

Hierin leggen u en uw zorgverlener informatie vast.

Bijvoorbeeld:
• Wat u belangrijk vindt m.b.t. uw gezondheid.
• Wat u zelf kunt doen (acties) om gezond te leven.
•	 De doelen die u met uw zorgverlener stelt.
•	 Met welke zorgverleners u te maken heeft.
•	 Wanneer uw volgende afspraak plaatsvindt.

Het plan is individueel. Dat wil zeggen dat het is afgestemd op uw ge-
zondheidssituatie, wensen en behoeften.

De kern van uw zorgplan zijn uw persoonlijke doelen. Samen met de 
zorgverlener bepaalt u wat deze doelen zijn en maakt u een plan om 
deze doelen te bereiken.

1 Dit individueel zorgplan is gebaseerd op het ‘Individueel Zorgplan Diabetes’, 
ontwikkeld door Vilans en de Diabetesvereniging Nederland (DVN) , in opdracht van 
het Nationaal Actieprogramma Diabetes (NAD). 
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Persoonlijke	gegevens

Naam

Adres

Woonplaats

Telefoon

E-mail

BSN-nummer

Geboortedatum

Ziekten	of	bijzonderheden

In	geval	van	nood	waarschuwen

Naam

Adres

Woonplaats

Telefoon

Relatie tot pasdrager

Huisarts

Telefoon huisarts
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Stap voor Stap

Werken met een zorgplan doet u stapsgewijs. U en uw zorgverlener 
nemen uw gezondheid en persoonlijke behoeften als uitgangspunt 
(stap 1). Vervolgens bespreekt u samen uw meetwaarden (stap 2). Op 
basis van die informatie formuleert u samen een doel en bedenkt u con-
crete activiteiten om dit doel te bereiken (stap 3). Tot slot evalueert u of 
het is gelukt om uw doel te bereiken (stap 4).

Stap 1: Gezondheid & behoeften

Tijdens deze eerste stap wisselt u met uw zorgverlener van gedachten 
over hoe het met u gaat. Waar bent u tevreden over, wat gaat minder 
goed en wat is belangrijk in uw leven. 

Uw gezondheid  
& behoeften

Evaluatie

Uw doelen 
& acties

Uw 
meetwaarden

1.

4.

3.

2.
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Stap 2: Meetwaarden

Een chronische aandoening is niet te genezen. Gelukkig is het wel goed 
te behandelen. Een gezonde leefstijl is daarbij essentieel. De behande-
ling van een chronische aandoening in combinatie met een gezonde 
leefstijl vermindert de kans op klachten, risico’s en medische com-
plicaties en zal de kwaliteit van uw leven verhogen. Voor een aantal 
meetwaarden geldt dat u zelf iets kan doen om de waarde zonodig te 
verbeteren. Om uw gezondheid zo goed mogelijk te monitoren, houdt u 
samen met de zorgverlener een meetwaardentabel bij. 

Voorbeeld	Meetwaardentabel
Algemeen	geldende	
streefwaarde

Uw	persoonlijke	
streefwaarde

(systolische) Bloeddruk < 140 mmHg (Indien ouder 
dan 80 jaar SBD <160 mmHg) 140

Body Mass Index (BMI) < 25 kg/m2 (Indien ouder dan 
70 jaar 25 – 30 kg/m²) 29

LDL-Cholesterol < 2,5 mmol/l 2,5

Albumine/kreatine-ratio < 2,5 mg/mmol voor mannen 
< 3,5 mg/mmol voor vrouwen 2,5

Roken Nee Stoppen	met	roken

Alcohol max. 1-2 glazen per dag voor 
vrouwen max. 2-3 glazen per 
dag voor mannen

Geen

Bewegen 30 minuten matig intensief 
bewegen op minimaal 5 dagen 
per week

…

…

…
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Afhankelijk van uw gezondheidssituatie zal het meetwaardenoverzicht 
specifieke aandachtspunten bevatten die voor u van toepassing zijn. 
Er zijn o.a. meetwaardentabellen beschikbaar voor diabetes, COPD, 
cardiovasculair risico (CVR) en hartfalen. U kunt de specifieke meet-
waardentabel die voor u van toepassing is opvragen bij uw zorgverlener.

U en uw zorgverlener nemen uw persoonlijke situatie als uitgangspunt, 
gaan na of er risico’s voor u zijn en kijken hoe u deze kunt wegnemen 
of inperken.
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Stap 3: Uw doelen & acties

Bij stap 2 heeft u samen met uw zorgverlener naar de meetwaarden ge-
keken en heeft u vastgesteld wat u kunt doen om een risico op eventuele 
complicaties te verkleinen.

1.	 Stel	uw	doelen	vast	samen	met	uw	zorgverlener:
• Stel doelen die niet te moeilijk zijn
• Stel doelen die niet te ver weg zijn
• Probeer uw doel in te passen in uw dagelijks leven

2.	 Bedenk	hoe	u	uw	doel	gaat	bereiken:
• Waarom wilt u dit doel bereiken? Wat is uw motivatie?
• Wat gaat u veranderen?
• Wat doet u op moeilijke momenten

3.	 Houd	vol!
• Geef niet zomaar op
• Een terugval is normaal!
• Gun uzelf de tijd

bij het formuleren van uw doelen:

Tips bij het formuleren 
van uw doelen:

Tips
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U kunt nu samen met uw zorgverlener de doel(en) en bijbehorende ac-
ties formuleren. Dat doet u in de tabellen ‘doelen, acties en evaluatie’ 
op pagina 10.

4.	 Vraag	steun	of	advies:
• Aan uw zorgverlener(s)
• Aan uw omgeving, bijvoorbeeld familie, vrienden,
 collega’s.
• Aan lotgenoten of de Patiëntenvereniging
• Aan andere organisaties die u verder kunnen helpen

5.	 Beloning:
•	 Stel uzelf – als u dat leuk vindt – een beloning in het
 vooruitzicht als u uw doel heeft behaald

bij het formuleren van uw doelen:

Tips bij het formuleren 
van uw doelen:
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Stap 4: Evaluatie

Nadat u samen met de zorgverlener doelen en acties heeft vastgelegd 
in dit zorgplan, gaat u ermee aan de slag. Tijdens een volgend consult 
bespreekt u met de zorgverlener hoe het u is vergaan. Hoe gingen de 
acties? Is het u gelukt uw doel te bereiken? Wat ging gemakkelijk? Waar 
liep u tegenaan? De hoofdpunten van dit gesprek noteert u in de tabel 
‘doelen, acties en evaluatie’.

Doelen,	acties	en	evaluatie

Datum:

Mijn doel(en) voor komende periode:

Om dit doel te bereiken onderneem  
ik de volgende acties:

Vanaf 
(datum):

Met behulp van  
(personen of middelen)

Bij volgend contact op: 

Is het doel gerealiseerd? Ja / Nee

Evaluatie (wat maakt dat mijn doel wel/niet is gerealiseerd?):

Eventuele aantekeningen zorgverlener:
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Bereid het contact met uw 
zorgverlener voor

Misschien zijn specifieke vragen bij u opgekomen, die u aan de zorg-
verlener wilt stellen. Of wellicht zijn er specifieke punten die u wilt be-
spreken. Het kan handig zijn om dit in de onderstaande tabel te noteren. 
Hierdoor gaat u goed voorbereid het gesprek in.

Datum Wat	wil	ik	vragen	of	bespreken?
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Mijn zorgverleners

Noteer op deze pagina wie uw zorgverleners zijn.

Bij	vragen	of	behoefte	aan	advies	neem	ik	contact	op	met:

Naam:

Functie:

Telefoon:

Wanneer bereikbaar:

Huisarts:

Naam:

Praktijkadres

Plaats:

Telefoon:

Spoedlijn:
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Praktijkondersteuner	/	verpleegkundige	/	assistent:

Naam:

Telefoon:

Wanneer bereikbaar:

Overige	zorgverleners:

Naam:

Functie:

Telefoon:

Naam:

Functie:

Telefoon:
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Overzicht van mijn medicatie

Uw zorgverlener kan voor u een overzicht van uw medicatie uitdraaien. 
U kunt dit overzicht aan deze pagina vast nieten. 

Noteer hier aandachtspunten voor gebruik van uw medicatie:

Datum Aandachtspunt



15

Mijn afspraken met
zorgverleners

Datum Tijd Bij	wie Bijzonderheden
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Dit zorgplan is een uitgave van Huisartsenzorg Noord-Kennemerland.


