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SUMMARY

The use af theories in the scient~ficcomponent of the nursing discipline has long
been debated. Currently, their existenlee is generally accepted and valued. Theories
are perceived as providing the drscipl~newith a relevant and specific perspective on
its phenomena of intelrest. They are cons~deredas guides in ~dentifyingwhat
nlursas nsed to know, guides in deriving relewant research questions, and guides
for setting goals in nursing pract~ce.Moreover, they give structure to the body of
nursing knowlledge. Nursing theories have been developed over the last three to
four decades and have mainly been used for educational purposes. There is a
trend showing t~hatthey are applied more often in the generation of research
qulestio~ns,and in relation to that in giving structure to the accumulation of research
findings. Recently efforts are being made .to use the nursing theories in nursing
practice, but lack of empirical ualidatioln has inhibited this process. Thus, at the
moment there is a n~eedfor studies that aim at the testing of the underlying
assumptions and propositions of the different theorues.
The purpose of this study IS to examine the underlying validity of certain1
propositions from Orelm's General Theory of Nurs~ng.Since Orern's statemen,ts an
the relat~ionshipsbetween some of the major concepts of her theory are not very
specific, rigid testi~ngof 'the theory is not possible. Howlever, it makes the further
exploration of the relationships a worthwhile focus of nursing research, as
exploration leads to more precise knowledge on the nature of the relationsh~ips.In
this way, the research can contribute to the further development of the theory. The
central focus af this study is on the proposed relationship between self-care and
statla of well-being. For the purpose af further investigation in~tothis relationship, the
rellated con~ceptsof bas~cconditioning factors and self-care agency are included in
the research model. Three sets of research questions were formulated, which deal
respectively with the relationship between self-care and state of well-being, with the
relationships between self-care agency, self-care and state of well-being; and with
the influence of the baslic conditioning factors on self-care, on state of well-being,
and on the relationship between them.
Aspects of the follow~ngproposit~onsfrom Orern" theory were being tested In this
study. Firstly, the 2nd presupposition of the theory of self-care defucit: 'Self-care as
a farm of self-regulation IS necessary for llife itself, for health, for human
development, and for general well-being'. Next, with respect to the relation between
self-care agency and self-care, "from thle theory of self-care deficit proposition 1.
'Persons who take action to provide thieilr own self-care or care for dependents
have specialized capabilit~es for act~on! Lastly, the ~nfluerrce of the basic
conditioning factors is def~~nedl
in prapo~i'tio~n
5 of theory of self-care: 'Universal self-
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care requisites and ways of meeting them may be rnodnfied by the age, sex, or
developmental or health state of individuals' and in presupposition 2 of theory of
self-care: 'Ways of meeting self-care needs are cwlt~uralelements and vary with
individu~allsand larger social grolups.'
On the basis of Orem's theories of self-care and self-care dlefic~tin cornbinatton
with findings in the literature twentyfive hypotheses were derived for the purpose
of the testing and the further explorsvt~~on
of the theoretically proposed relatiionships.
It was predicted that the achievementof both universal and health-deviated selfcare requisites cont~ributepositively to state of well-beilng. Besides, it was expected
that changes in the achievement of self-care requisites over time would be
accompanied by changes lim the same direction and over the same peanod in state
of well- being^. The ach~evementof different aspects of self-care requisites were
predicted to contribute equ,allly to state of welll-being. It was anticipated that it is the
fulfillrnent of self-care requisites rather than the ability to engage in sel~f-careaction
which prom,otes well-being. It was hypothesized that self-care agency and the
achievement of self-care reqluisites were positively correlated. The basic
conditioning factors health state, age, gender, socio-economic status anld received
professional care after discharge from the hospital were predicted to show a direct
relationship with achievement of self-ca~rerequisites. The influ~enceof these samle 5
factors on state of well-being was expected to be more of an indirect natu~re.A last
hypothesis was dourmulatedl which predicted that the bsaslic conditioning factors
woulld not affect the relationship between self-care and state of well-being.
Tlhese hypotheses were tested in a sample of Dutch patients undergoing coron~av
artery bypass surgery (CABS). b longitudinal resea~rchd~esignwas used, including
one pre-olperative and three predesignated postoperative measurements. Subjects
were interviewed one day before surgery in the hospital. Next, they were
interviewed in their homes six months and twelve months after sulrgery. Thrae y~dars
after CAB-surgeryl they rece~veda m1alledquest~onnau~re,
All data were collected
through the use of structured questionnaires. The method of timebound sa~mpling
was used. Eighty-six of the 107 subjects who initially entered the study completed
all phases. They were 56 men and 20 women, all Dlutch, with a mean age of 60.1
years at the time of their surgery. Five subjects duedl within tlhe 3-year period,
whereas 16 dfd not participate In one o~ more of the follow-up phases.
State of well-beilng was measured with Gantriil's Self Anc1hori1ng Life Satisfaction
Ladder. The achievement of wn~iversalself-care requisitles was measured with the
Self-care Inventory. Pauncipall component factor analysis revealed three subscales
within this instrument, whlch corresponded w~thd~fferenttypes of Orem's unive~rsal
self-care requisites: the subscale NLlB consists of 4 items which describe the
achievement af needs related to Intakes of water and food, as well as those related
to elitnilnative processes. The subscale SIB consists of 2 items which measure the
fulf~lrnentof needs for social interaction; the third subscale RAE! contanns 5 items
whlich can be grouped as report~ngon the achievement of rest alnd acltivilty needs.
Thle achievement of specific: health dewhated self-care requis~teswas operational~~zed

achievement of self-care needs. Thus the derivation from Orem" statements that it
is the needfu~lfilmentrather than the capability to engage in self-care action which
promotes well-being was supported by the empirical data.
After CAB-surgery subjects continued to report hig~her levels of self-ca~re
achievement than before surgery. This indicates a positive effect of the
irnprovernen~tin the basic condit~oningfactor health slate on perforiance of selfcare. Except for age, all oth~eridentified basic conditioning factors were foulnd to
relate to the achievement of self-care requisitss. The health state ~~nd~cators
related
mainly to the achievement of self-care requisites in the area of maintaining a
balance between activity and rest. This could be explained by the fact that wrnly
cardiac health state indicators were selected in this study, as cardiac disease is
known to hinder people in their physical activities, to decrease their endurance and
to disturb their sleep, Men consistently repofled hiIghelr levels of achievement of
self-care requ~sites in relation to the intake of nutrients and the eliminative
processes than wome~n. Person~s with a relatively high socio-economic status
continued to hawe greater aclhi~evement of self-care requisites in the area of
maintaining a balance between activity and rest. Nlot receiving sufficient
professional help after discharge from the hospital was related to significantly lower
levels of self-care in the areas of maintaining a balance between activity and rest,
and between selitude and social i~nteraction.The lack of olbserved relationship
between age and achievement of self-care requisites may be caused by the health
state of the sample. It is not unlikely that in a papulatlon which is not healthy, health
state is a greater predictor of performlanceof self-care than age.
When both self-care agelncy and Xlhe basic conditioning factors were entered as
p~redictlorsin stepwise mulltiple regression analyses wuth achievement of sellf-care
requisites as dependent variable, self-care agency was consistently selected as the
first or second explaining vanable. ThIis can be interpreted as a validatio~nof Orem's
theorizing, where she states that it is ~rnportantfar the understanding of a person's
self-care to examine hisjher sellf-care abtllt~es.
As far as 6hle ~nfluenceof the d~fferentbasic conditioning Factors on state of wellbeing was concerned, most of the rlalatio~nshipscould be considered indirect.
When both the! achievement of self-care requisltss and the basic conditioning
factors were included in the stepwiss rnult~~ple
regressions with state of welll-being
as the dependent variable, by far the greatest proportion of variance was explained
by the self-care variables. Together, the universal and heallth-deviated self-care
requ~sitesexplained twenty to forty-five percent of the variance in the ratings of
state of well-being.
It was concluded that the findlngs in this study were swppofllve of Qrem's thesry
with respect to the prolposed relationships between self-care and well-be~ng,and
between self-care agency and self-ca~re,as well as with respect to the influence of
factors health state, gender, socio-econom~~c
status, a~nd
the basic cond~t~oning
health care system elements. Besides, a beginning to the further refu~nernentof
Orem" theory has been made with respect to certal~nrelatnonships. It was found
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that !it is the seH-care needfuifilment rather than the self-care abilities which
cantributes to stde of well-bejng. Insight was gained in the role of the dtRerent
types of self-care requisites in the promotion of state of well-being, as well as in the
role of health state in the determination of which aspects of self-care contribute
moat to state of well-being. Next, indications have been found that the relationships
between bas~cconditlioning fact~arsand state of well-being are indirect. Lastly,
further understanding of the nature of the relationships between basic con~ditiloning
factors and self-care could be inferred.
The important rals that can be ascr~bedto the achievement of self-care requisites
in the pr~motion of well-being does not only val~date a major underlying
assumptian of Orern's General Theory d Nursing, b w t i s also considered to
suplpcrrt the social relevance of the model. In Orern" perspective the self-care of
indi~vidualsand groups is the major focus of attention for nurses. Nurses clai~mthat
the ultimate goal of their actions is in the promotion of the well-being of the~~r
cli,e~nts,
!f indeed the contribution of nursing to society IS in tlhe area of the quality of
life of its members, self-care as described by Orem seems a valid focus of their
actions.

Het gebruik van theorieën in de verplegingswetenschap heeft lang ter ciiscuissie
gestaan. Tegenwoordig IS het bestaan van de zogenaamde verplegingswetenschappeli~~ke
theorieën algemeen aanvaard,. De theoruegn voorzien de discipline van
een eigen perspectief op de essentiële verschijnselen van de verpleegkunde. Ze
wardien geachtrichting te geven aan hetgeen verpleegkundigen d~le~nen
te weten
(opleiding), aan het formuleren van relevante onderzoeksvragen, alsmede aan h~et
stellen van doelstellingen in de verpleegkundigen praktijk. Bovend~ienleveren ze
structuur en samenhang aan het geheel van verpleegkundige kennis. Oe! laatste
30-40 jaar zijn diverse verplegingswetenschappelijke theorieën ontwikkeld, die tot
nu toe vooral gebruikt zijn voor ondemijlsdoeleinden. Er is nu een trend zichtbaar
waariln de theorieen gebruikt worden bij het gleinereren van onderzoeksvrage~n,en
als gevolg daarvan eeln rol gaan spelen bij het geven wan samenhang aan de
accumulatie van ~~nderzoeksresultaten.
Sinds kort worden er bovendien poging~en
ondernomen om de theorieen in de verpleegkundige praktijk toe te passen, maar
het huidige gebrek aan empirische vallidering remt dit proces. Het wordt dus
noodzakelijk dat verplegingcwetenschappelijke onderzoekers zich gaan bezig
houden met het toetsen van de diverse theorieën aan de werkelijkheid.
Het doel van het onderhavige onderzoek is het toetsen wan een aantal van de
vooronderstellingen van Orem's Algemene Theorie van Verplegen. In haar huidige
vorm leent de theorie van Orem zich niet voor rigide toetsing, aangezien de relaties
tusse~nde concepten niet bijzonder gepreciseerd zijn. Dit maakt het echter wel
mogelijk en bovendien zinvol om met behulp van onds~rzoek d@ aard van ds
relaties verder te exploreren, zodat de onderzoeksresultaten kunnen leidaln tot
meer specifieke kennis orntre~ntde aard van de relaties. Qp deze wijze levert het
wetenschappelijlk onderzoek een bijdrage aan de verdiere ontwikkeling van ds
theorie. De studie waar hier verslag van wordt gedaan richt zich mek name op de
veronderstelde relatie tussen de concspten 'zelfzorgQn 'welbevinden'. Om deze
relatie nauwkeuriger te bestuderen, en om meeIr uitspraken over de aard van dezec
relatie te kunnen doen zijn da concepten kelfzargverrnogen' en 'conditionerende
dactorenbpgenornen in het ondeszoeksmodeI. Er zijn drie sets van
onderzoeksvragen geformuleerd, gericht op ten eerste de relatie zelfzorgwelbevinden, ten tweede de relatie zelfsorgvermogen-zelfzor~-welbevinden, en
tenslotte op de invloed van de zogenaamde conditionerende fadoren op zelfzorg,
op welbevinden en op de relatie tussen zelfzorg en welbev~~nden.
Aslpec'ien van de volgende proposities w i t de Algemene Theorie van Orem worden
in dit onderzoek getoetst. Ten eerste, de tvveede precluppositie van de theorie van
zelfzorgtekort: "Zelfzorg als een vorm van zelf-regulatie is noodzakelijk voor het

leven zelf, voer gezondheid, voor de ontwikkeling van de mens, en voor algemeen
welbevinden" Verzsolgens met betrekkin~gtot de relatie tussen zelfzorgvermogen en
zelfzorg, die Weede propositie van de theorie van zelfzorgtekort: "'Personen die
acties ondernemen om in de eigen zelfzorg te voorzien beschikken over
gespecialiseerd~e capaciteiten". Tenslotte is de invloed van de cond1itlonerende
factoren gedefinieerd in proposut~e"an
de theorie van zelfzorg: "Universele
zelfzorgbehoeften en hst voorzien daarin kunnen verschillen naar gelang leeftijd,
gealach~t,ontwikkelingsstadiu~men gezondheidlstoestana1'" en in presuppositie 2 van
de "theorie van zelfzorg: 'De wijze waarop in de zelhorgbehoeften wordt voorzien is
cultureel bepaald en varieert tussen individuen en grotere sociale groepen".
Op basis van Olrem's theoriekn van zelfzorg en relifrorgtekort, en op basis van de
literatuurstudie rijn 25 hypotheses geformuleerd die dienen om de proposities te
toetsen en meer inzicht te krijgen in de aard van de relaties. Zo werd vaorspeld dat
het voorzien in zowel de universele als in de gezondheidgerelateerde
zelfzorgbehoefteIn positief zou bijdragen aan het individuele welbevinden.
Bovendien werd verwacht dat veranderingen in het voorzien in zelfzorgibehoeften in
de tijd zouden samengaan met sooritgeliijke veranderingen in welbevinden in
dezelfde periode. Het voorzien in de verschillende aspecten van zelfzo~rgwerd
voorspeld in gelijke mate aan het welbevinden bij Xe dragen. Er werd verwacht dat
de feutelijke bevrediging van de zelfzorgbehoeften meer dan het vermogen om in
de behoeften te voorzien zou bijdragen aan het welbevinden. Een andere
hypothese stelde dat het zelfz~rg~ve~rmogen
positief gerelateerd is aan de mate
waarin wordt voorzien in de zelfzorgbehoeften. Van de conditionerende factaren1
gezonldheid, leeftijd, geslacht, sociaal-economische status en de ontvangen
professionele hulp na ontslag uit het ziekenlhuis, werd verwacht dat zij een directe
relatie met het voorzien in zelfzorgbehoeften zoude~nhebben. Van deze zelfde vijf
factoren werd voorspeld dat zij een indirecte invlloed zouden hebben op de mate
van welbevinden. Iln de laatste hypothese werd voorspeld dat de conditionerende
factoren niet van invloed zouden zijn op de relatie tussen zelfzorg en welbevinden.
Deze hypoth~esienzil~ngetoetst in een populatile van N1ederlandsepatiënten die een
coronaire bypass-operatie (CABGE o~ndergingen.Er is gebruikt gemaakt wan een
lon~itudinale onderzoeksopzet met é&n pre-laperatlef en drie van te voren
vastgestellide postoperatieve meetmlaimenten. De personen werden &én dag voor
operatie in het ziekenhuis ge'interviewd. Be daarop volgende interviews vonden
plaats zes en twaalf maanden na operatie bij de respondenten thuis. Drie jaar na
operatie onhrin~gende respondenten een met de post gestuurde vragenlijst. Alle
gegevens werden verzameld door middel van ~ooï'~e~tr~CtuiE?erde
vragenlijsten.
De onderzoekspopwlatie was samengesteld met behulp van de methode van
tijdgebonden steekproeftreklkiing. Zese~ntachtig van de 107 peirsonen die
aorspronkellijk aan de studie hegoinnen hebben aan alle fasen deelgeruomen Zij
waren 66 Nederlandse mannen en 22 vrouwen m~eteen gemiddelde leeftijd van
60,l jaar ten tijde van hun operatie. Vijf van de respondenten stierven binnen drie
jaar na operatie, terwijl de overige 16 personen niet partncipeerden in tenminste éién
van de drie follow-up fasen.
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De toestand van welbevinden IS gemeten met behulp van Canti*ilBsSelf Anckoring
Life Satisfaictiion Ladder. De mate waarin in de universele zelfzorgbehoeR~p1werd
voorzien us gemeten door middel van de Zelfzorgvragenlijst. Na toepasseng wan
principale componenten factor-analyse konden in dit instrument drie subschalen
worden onderscheiden die correspondeerden met verschillende aspecten van de
door Osem gedefinieerde universele zelfzorgbehoeften: De subschaal NUB bestaat
uit 4 sterns en beschrijft het voorzien in unrversele zelfzorgbehoeften in relatie tot de
inname van voldoende voedsel, lucht en vacht, alsmede in relatie tot de
uitscheiding. De subschaal SIB bevat S items die de behoefte aan sociale interactie
beschrijven; de derde subschaal tenslotte RAB heeft 5 items die kunnen worden
gegroepeerd onder de zelfzorgbehoefte met betrekkrng tot rust-activiteitbalains. Met
voorzien in de gezondheidgerelateerde zelfzorgbehoeften is geoperationalhseerd
met behulp van vragen over roken en lichaamsbeweging. De Beoordeling ZelfzorgVermogen ASA Schaal is gebrwrkt om het zelfzorgvermogen te meten. Als operationaliseringen van de conditionerende factoren cardiale gezondheidstoestand zijn
geselecteerd: pre-operatief myocard-infarct, dluur van de hartkwaal en pijn op de
borst. Bovendien wordt verwacht dat de veranderung in gezondheidstoestand zoals
door de CABG-operatie wordt be~erkstellig~d
ook van invloed is op de mate waarin
in de zelfzorgbehoeften wordt voorzien. Dle andere conditionerende factoren rijn
geoperationalisee~rdals kalenderleeftijd, geslacht, sociaal-economische status en de
perceptie van de paticint op de ontvangen professionele huilp na ontslag uit het
ziekemlhuis.
Op aI1Ievier de meetmolmenten is er een positieve correlatie tussen de mate waarin
men in de universele zelfzorgbehoeften voorziet en het welbevinden. De male vanl
sam~enhanigis redelijk stabiel in de tijdl. Personen die niet roken en persoinen die
voldoende aan lichaamsbeweging menen te doen, schatten hun welbevinden
hogier in dan personen die roken en personen die niet voldoende
lichaamsbeweging hebben. Dus het voorzien in zowel de universele alls de
gezondheidgerelateerde zelfzorgbehoeften draagt bij aan een hoger nuveaw van
welbevinden. Bovendien gaan veranderungen in de tijd rrr hlet voorzien in universele
zelfzorgbehoeften samen met gelijkger~chte veranderingen in de mate van
wel&iewinden. Mii3rarchlsche multiple regressie analyses laten zien dat de mate
waarin in de u~niversele zelfzorgbehoeften wordt voorzien een significante
voorspeller van welbevinden blijft, nadat gecontroleerd wordt voor hlet niveau wan
welbevinden van enige tijd daarvoor. Deze bevindingen ondersteunen Girern's
propositie waarin een positlieve reliatiie tussen zelhorg en welbsviniclen wordt
verondersteld.

Om de rol van de diverse aspecten van zelfzorg verder te bestuderen zijn
stapsgewyze multiple regressie analyses uitgevoerd. Er is gevonden dat het
individuele welbevinden voalr CAEG-operatie en 6 maanden na CABG-operatie
mede wordt bepaald door het voorzien in universele zelfzorgbehoeften met
betrekking tot de ~ust-actiwrteitenbailans samen mei de aan gezondhei~dl
gerelateerde zelfzorgbehoefte 'niet roken'. E4n en drile jaar na operatie wordt het
welbevinden met name bepaald door twee categorieen van universele
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zelFzorgbehoefen: die in relatje tot de rust-activiteitenbalans en die in relatie tot
sociale Interactie. Het ziet er naar uit dat in tijden waarin er (acute) problemen met
de gezondheid zijn zowel de w~niwersele als de gezondheidgere!ateerde
zelfzorgbehoeflen een rol spelen ten aalnzien van het ellndividuelle welbevinden. In
tijden waarin de gezondheidspsoblemen minder acuut zijn en minder op de
voerrgrand treden, lijkt het antwoardpatroon van de CABG-patienten in relatie tol
wat belangrijk is voor het welbevinden meer op dat wan ~nzonde+opulaties. De
dominerende rol van de universele zelfzorgbehoefte in relatie tot de rustactiviteitenbalans kan verklaard worden met Orem's theorie en is bovendien in
overeenstemming met bevindingen in de literatuur met betrelkking tot de kmrallrteit
van leven van CABG-patlenten.
Orem's propositle met betlrekking tot het bestaan van een relatie tussen
seldorgvarrnog~enen zelfzorgactiviteiten wordt onderschreven door de resultaten.
Op alle vier de meetmomenten is er een positieve correlatie gevonden tussen de
mate waarin men in de zelfzorgbehoeften voorziet en het zelfzorgvermagen. De
mate van samenhang is stabiel in de tijd. Partiële correlaties ondersteunen de
hypothese waarin gesteld wordt dat de relatie tussen zelfzorgvermogen en
welbevinden indirect is. De tussenliggende variabele is het voorzien in
zelfsorgbnhoeften. Dlus de elmpirische data komen overeen met de theoretische
veronderstel~lingdat het niet het vermlogen tot zelfzorg is welke bijdraagt aan het
welbevinden, maar het feitelijke voorzlien in de zelfzorgbehoefterr.
Na bypass-operatie rapporteren de responldenten steeds een grotere mate van
bevrediging van de zelfzorgbehoeften dan voolr operatie. Dik duidt op een positief
effect van de conditio~nerendefactor gezondheidstoestand op de zelfzorg. Behalve
de variabele leeftijd, vertonen ook de andere conditionerende fadoren samenhang
met de mate waarin in de zelfzorg wo,rdt voorzien. De gezo~ndheidlsindicatorenizijn
vooral gernlateerd aan de zelfzorg in relatie tot de rust-activiteitenbalans. Dit kan
worden verklaard door het gegeven dat in deze studie alleen
gezcindlneidsindicator~!n in relatie tot de hartkwaal zijn gebruikt als
olperatio~nalisering.Wetis bekend dat coronaire lijden met name gevolgen heeft
voor de fysieke activiteiten van patienten, het vermindert het withoudingsvermogen
en beinvloedt de nachtrust. Mannen rapporteren zowel voer als na operatie een
grotere mate van bevrediging van de uniwerselle zelfzorg~bahoeftenin relatie tot de
inname van voldoende voedsel, lucht en vocht, alsmede in relatie tolt de
witsclheiding, dan de vrouwen. Personen met een relatief hogelre sociaalacoinomische status hebben voortdurend een hogere mate wan bevrediging in
zelfzorgbehoefteil in rellatie tol de rust-a~tivite~itenbalans,
dan mensen met een
lagere status, Respondenten die een tekort aan professionele h11ulpna ontslag wit
het ziekenhuis hebben ervaren, hebben significant lagere scores met betrekking tot
het vollorzien in zelfsorgbehoeften in relatie tot zowel de rust-activ~iteitenbalasrsals
de sociale interactie. Wet gegeven dat er geen significante relatie t~ussenileeftijd en
zelfzorg is gevonden, heeft mogelijk te maken met de gezondheidstoestand van de
populatje. Het Is niet onwaarschijnlijk dat in een 'ongezonde' populatie, de invloed
van de conditiaiisrende factor gezo~ndheidde rol van leeftijd overschaduwt. AIIS
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zowel het selkorgvermogen als de conditionerende factoren als oriafhanlkelljke
valriabelen in de regressie-analyses worden opgenomen, wordt zelfzorgvermogen
steeds als eerste of tweede predictar van het voorzien in universele
zelkorgbehaeften geselecteerd. Dit kan wolrden geïnterpreteerd als een validering
van het theoretische werk van iOrem, waar zij stelt dat voor het begrijpen van de
zelfzorg van clihnten, het essentieel is dat men i~nzicht heeft in hun
zelfzorgvermogen.
Wat de invloed van de diverse conditionerende factoren op het welbevinden van de
respondenten betreft, kunnen de meeste relaties als indirect worden aangemerkt.
Tezamlen verklaren in deze studie de u~niverseleen de gezondheidgerelateerde
zelfzorgbehoeften twintig tot vijfenveertig procent van de varbantie in de mate van
welbevinden.
Er kan worden geconcludeerd dat de resultaten van deze studie Orem's theorie
ondersteunen wat de door haar we~ronderstelderelaties betreft tussen zelf org en
welbevinden, tussen zelfiorgl~erm~ogen
en zelfzorg, alsmede met betrekking tot de
invloed van de conditionerende factoren gezondheid, geslacht, sociaaleconorni~schestatus en elementen van gezon~dheidszorg-systemsn.ETouen~dienis er
met dit onderzoek een bijdrage geleverd aan de verdere verfijning van de aard van
een aantal van deze rellaties. Er is gevonden dat het niet het vermogen tot zelfzorg
is maar het feitelijke voorzien i~nde zelfzorg~behoeftenwelke bijdraagt aan het
welbevinden. Het onderzoek levert extra inzicht in de rol van de dliverce typen valn
zelfzo~rgbehoeften in relatie tot welbevinden, alsmede in de rol van de
conditionerende fadoa gezondheid in de relatie tussen zelfzorg en welbevinden.
Vervolgens zijn aanwijzingen gevonden die duiden op een indliecte relatie tussen
de c~ndi~tionerende
factoren en welbevinden. Tenslotte is er meer duidelijkheid
ontstaan over de aard en richting van de invloed van de conditionerende factoren
op zelfzorg.
De belangrijke rol die het voorzien in zelfzorgbehoeften speelt bij het bereiken van
een b~epaaldemate van wellbevinden is niet enkel een walidaring van een van de
belangrijkste onderliggende ~ooronderstell~ingen
van Orern's Algemene Theorie van
Verplegen. Deze bevinding onde~rschrijftbovendien de sociale relevantie van ds
theorie. Volgens Orem ils de zelfzorg van de clignt het belangrijkste aandachtspunt
van de verpleegkundige. In het algemeen pretenderen verpleegkundilgen als
uiteindelijke doel van hun activiteiten het welbevinden valn hun cliBnten voor oglen
te hebben. Als de maatschappelijke bijdrage van de verpleegkunde inderdaad op
het terrein van de halitelt van leven van de lleden ligt, dan lijkt zelfzorg zoals
beschreven door Orem bijzonder relevant als centraal aandachtsgebied van
verpleegkundige activiteit.

