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Beste	implementatiecoaches,
‘Aan	kennis	zonder	implementatie	heb	je	niks.’	‘Nieuwe	kennis	verkoopt	zichzelf	vaak	niet.’	
‘Implementatie	moet	je	actief	aanpakken!’	Dit	zijn	enkele	kreten	die	zo	langzamerhand		
lijfspreuken	zijn	bij	ZonMw.	Sinds	onze	oprichting	is	ZonMw	actief	om	op	alle	mogelijke	
manieren	implementatie	van	nieuwe	kennis	te	stimuleren	en	te	versnellen.	
We	werken	sinds	2008	met	de	innovatiecyclus	en	voeren	stimulerende	activiteiten	uit	in	de	
verschillende	fasen	die	een	innovatie	doorgaans	doorloopt:	van	idee	tot	ontwikkeling	en	daarna	
via	testen	naar	het	in	praktijk	brengen.

De	cyclus	helpt	ons	om	de	geschikte	instrumenten	in	te	zetten	op	het	geschikte	moment	om	
de	doorvoering	van	kennis	naar	de	praktijk	van	de	zorg	zo	snel	mogelijk	te	laten	verlopen.		
Dit	alles	ten	behoeve	van	de	patiënt	die	immers	zo	snel	mogelijk	toegang	wil	hebben	tot	de	
beste	zorg	volgens	de	laatste	inzichten.	Kleine	subsidies	in	de	ontwikkelfase,	meetinstrumenten	
in	de	testfase	en	ontmoetingen	tussen	onderzoekers	en	praktijkwerkers	in	de	toepassingsfase	
zijn	voorbeelden	van	succesvol	toegepaste	instrumenten.	Communicatiemiddelen	als	websites	
en	publicaties	zijn	essentieel	in	de	verspreidingsfase.	Landelijk	implementeren	vergt	vaak	
doorbraaktrajecten	en	daar	hebben	we	de	laatste	jaren	veel	ervaring	mee	opgedaan	in		
programma’s	als	Sneller	Beter	en	Zorg	voor	Beter.	En	opschaling?	Wat	dat	betreft	moeten	we,	
om	de	grootschalige	landelijke	toepassing	van	de	kennis	te	bevorderen,	nog	pionieren	en	veel	
ervaring	opdoen	om	te	weten	wat	geschikte	instrumenten	zijn.

Implementatiecoaches	zien	wij	ook	als	belangrijk	‘instrument’	in	verschillende	fasen	van	de	
innovatiecyclus.	Jullie	kunnen	de	schakel	zijn	tussen	onderzoek	en	praktijk,	en	nieuwe	kennis	
herkennen	en	beoordelen	op	relevantie	voor	je	organisatie.	Vervolgens	helpen	jullie	de	zorg-
verleners	om	die	kennis	in	hun	eigen	praktijk	te	gebruiken.	
ZonMw	wenst	jullie	veel	succes	met	het	doen	van	dat	belangrijke	werk.	We	zullen	jullie	steunen	
waar	dat	kan.	En	wij	willen	op	onze	beurt	weer	van	jullie	ervaringen	leren	en	horen	wat	jullie	
(van	ons)	nodig	hebben	om	je	werk	beter	te	kunnen	doen.

Wat	dat	laatst	betreft	geeft	dit	boekje	ons	een	mooi	inzicht	in	de	dagelijkse	praktijk	van	het	
implementeren.	In	tien	portretten	komen	individuele	implementatiecoaches	aan	het	woord		
die	hun	ervaringen,	leermomenten	en	adviezen	met	ons	delen.	Daarnaast	bevat	dit	boek	een	
hoofdstuk	met	meer	algemene	feiten	en	ervaringen	rond	implementeren.
We	zijn	de	geïnterviewde	implementatiecoaches	erkentelijk	voor	hun	bijdrage	en	bewonderen	
hun	inzet	en	moed.	Mogen	ze	een	inspiratie	zijn	voor	anderen.

Barbara	van	der	Linden,	staflid	Implementatie	en	Innovatie	ZonMw

Voorwoord
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Een	vernieuwend	en	ook	onbekend	aspect	van	de	richtlijn	Smetten	was	de	aandacht	voor	
preventie.	Zo	zorgde	ik	dat	de	nieuwe	informatie	een	eye-opener	was	voor	de	verpleegkundigen.

Belangrijk	in	mijn	geval	was	de	inzet	van	coachen	en	bedside	teaching.	Daarin	heb	ik	me	ook	
het	sterkst	ontwikkeld.	Bedside	teaching	is	zo	belangrijk	omdat	ik	zo	kon	laten	zien	hoe	je	de	
richtlijn	in	de	praktijk	kon	gebruiken.	Ik	kon	zichtbaar	maken	dat	de	interventies	uit	de	richtlijn	
werken.

Het	is	gelukt	om	de	richtlijn	om	te	zetten	naar	een	bruikbaar	protocol	dat	bovendien	opgenomen	
is	in	het	protocollensysteem	van	het	ziekenhuis.	Succesfactoren	daarbij	waren	zorg	dragen	
voor	contactpersonen	op	de	afdeling	en	met	afdelingshoofden	contact	onderhouden	over	het	
verloop	van	het	proces.	Ook	zelf	inhoudelijke	kennis	en	kennis	van	het	implementatieproces	
hebben	is	van	groot	belang.
Denk	er	daarbij	aan	dat	je	ook	gebruik	kunt	maken	van	je	collega’s.	Je	hoeft	het	niet	alleen	te	
doen	en	kunt	op	anderen	terugvallen	met	bijvoorbeeld	vragen.

Zou de volgende keer anders doen
Een	volgende	keer	zou	ik	nog	meer	rust	inbouwen.	Gevaar	is	dat	je	te	snel	wilt	gaan.	In	je	hoofd	
heb	je	al	een	plan	uitgestippeld.	Dat	hoeft	echter	in	de	praktijk	helemaal	niet	zo	te	werken.		
Je	moet	dus	af	en	toe	een	stap	terug	doen,	om	je	heen	kijken,	weten	waar	je	nu	staat,	wat	je	
nodig	hebt	en	wat	je	bereikt	hebt.	Het	is	dus	nodig	constant	te	reflecteren	op	het	proces	en		
je	tempo	waar	het	kan	aan	te	passen.	

Advies aan organisaties
Je	moet	implementatie	de	tijd	geven	en	niet	verwachten	dat	ze	het	er	even	tussendoor	doen.	
Een	organisatie	moet	open	staan	voor	de	implementatie,	moet	medewerkers	enthousiasmeren	
en	het	management	moet	achter	het	product	en	het	proces	staan.	

Goede raad aan collega’s
Ga	stap	voor	stap	en	niet	te	snel.	Ga	ook	niet	van	tevoren	helemaal	precies	uitdenken	hoe	je	
het	gaat	aanpakken	maar	zorg	dat	er	ruimte	en	gelegenheid	is	om	bij	te	sturen.	
Belangrijk	is	ook	dat	je	zelf	achter	het	product	staat.	Zorg	bij	twijfels	dat	je	deze	zelf	eerst		
aanpakt.	Je	collega’s	voelen	je	twijfels	goed	aan	en	zullen	de	noodzaak	van	de	verandering	sneller	
ter	discussie	stellen.	Gevaar	is	ook	dat	je	geen	antwoord	hebt	op	kritische	vragen.	Durf	bovendien	
te	delegeren,	zodat	je	het	ook	echt	niet	alleen	doet.

Verzoek aan de overheid
Bevraag	‘de	praktijk’	en	niet	alleen	het	management.	Praat	niet	over	maar	met	de	verpleeg-
kundigen	die	in	de	praktijk	het	werk	doen.	

Trots op
Trots	ben	ik	dat	ik	een	product	heb	kunnen	neerzetten.	In	mijn	geval	een	protocol	dat	nu	bekend	
is	en	wordt	gebruikt	zoals	ik	gezien	heb	in	mijn	praktijk	als	wond-	en	decubitusconsulent.		
Fijn	ook	dat	het	product	is	opgenomen	in	het	centrale	protocollensysteem	en	daarmee	geïnte-
greerd	is	in	het	beleid	van	het	ziekenhuis.	

Verrast door
Ik	stond	er	van	te	kijken	wat	een	ongelooflijk	uitgebreid	proces	implementeren	is.	Wat	je	van	
tevoren	hebt	bedacht	is	onmogelijk	uit	te	voeren	als	je	niet	eerst	naar	de	context	hebt	gekeken.	
Ik	dacht	dat	het	veel	gemakkelijker	zou	zijn,	maar	er	komt	veel	meer	bij	kijken	dan	ik	dacht.	

Maakte het verschil vooral met 
Mensen	in	de	organisatie	moeten	iets	aan	het	product	hebben,	wil	de	invoering	ervan	succesvol	
kunnen	zijn.	Ik	heb	daarom	sterk	ingezet	op	het	vernieuwende	aan	het	protocol.		

‘In mijn situatie was de inzet van coaching zeer belangrijk.’

‘Je moet implementatie de tijd geven en niet verwachten dat ze 
het er even tussendoor doen.’

Naam Denise Jansen Functie tijdens project Wond-, stoma-, 
decubitus-verpleegkundige Tijdens project werkzaam bij 
Diakonessenhuis Utrecht Implementeerde de richtlijn 
Smetten
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Ik	denk	wel	dat	het	enorm	geholpen	heeft	dat	de	mensen	nieuwsgierig	zijn	gemaakt,	omdat	
het	traject	vrij	lang	geduurd	heeft.	Door	veel	klinische	lessen	aan	te	bieden,	verzorgd	door		
verschillende	mensen,	is	er	continu	interesse	gewekt.

Maakte het verschil vooral met 
Het	eerste	wat	je	doen	moet	is	instemming	van	een	leidinggevende	organiseren.	De	leiding-
gevende	moet	de	randvoorwaarden	helpen	creëren.	Het	is	daarbij	de	taak	van	de	implemen-	
tatiecoach	om	duidelijk	te	maken	wat	er	nodig	is,	wat	voor	resultaat	er	verwacht	mag	worden	
en	wat	de	noodzaak	tot	veranderen	is.	Ik	heb	de	leidinggevende	van	de	afdeling	van	begin		
af	aan	betrokken	bij	de	werkgroep	en	dat	leverde	meteen	steun	vanuit	het	management	op.

Implementeren	van	een	richtlijn	is	heel	complex,	vooral	omdat	er	heel	veel	disciplines	bij	
betrokken	zijn.	Door	het	systeem	in	kaart	te	brengen	en	daarbinnen	alle	sleutelfiguren	te	
identificeren,	kreeg	ik	goed	zicht	op	het	totale	speelveld.	Vervolgens	zijn	samenwerken,		
uithoudingsvermogen	en	aanpassingsvermogen	enorm	belangrijk.	Het	meest	kritische	is	dat		
je	iedereen	bewust	wilt	maken	van	de	noodzaak	om	de	aanbevelingen	uit	de	richtlijn	op	te	
volgen.	Ik	heb	geleerd	dat	ik	bij	uitingen	van	weerstand	kan	reflecteren	of	afstand	kan	nemen.	
Het	is	belangrijk	om	niet	meteen	mee	te	gaan	in	emoties.	Luisteren	en	vragen	stellen	is	het	
antwoord	op	het	omgaan	met	weerstand.	Ik	heb	dit	leertraject	geleerd	een	doel	voor	ogen	te	
houden	en	communicatie	los	te	koppelen	van	emoties.

Een	dosis	relativeringsvermogen	is	eveneens	nodig.	Het	loopt	namelijk	nooit	zoals	je	het	had	
gepland	en	daarnaast	is	het	goed	om	je	eigen	belangrijkheid	te	relativeren.	Er	speelt	heel	veel	
op	een	afdeling,	in	een	team.	Mensen	kunnen	totaal	andere	inzichten	hebben.	Maar	die	kunnen	
ook	heel	verrassend	zijn.

Zou de volgende keer anders doen
Mijn	valkuil	was	dat	ik	niet	alleen	de	rol	van	voorzitter	heb	ingenomen,	maar	ook	die	van	notulist,	
inhoudsdeskundige,	onderzoeker	et	cetera.	Ik	moet	die	verschillenden	taken	een	volgende	
keer	veel	meer	verdelen	en	delegeren.

Advies aan organisaties
Zorg	voor	een	goede	en	evenwichtige	samenstelling	van	een	werkgroep.	Vraag	deelnemers	
niet	vrijblijvend,	maar	benader	hen	gericht.	Dat	is	belangrijk	voor	het	slagen	van	het	project.

Goede raad aan collega’s
Samenwerken	is	het	devies!	Luister	naar	elkaar	en	stel	met	elkaar	de	te	realiseren	doelen		
vast.	Zorg	voor	continue	terugkoppeling	naar	betrokken	en	belanghebbende	disciplines	zoals	
de	chef	de	clinique,	de	diëtist	en	mondhygiëniste.	

Verzoek aan de overheid
Stel	verpleegkundigen	in	staat	om	gebruik	(te	leren)	maken	van	evidence	based	practice.

Trots op
De	werkgroep	Orale	Mucositis	is	mijn	grootste	trots.	Deze	werkgroep	is	samengesteld	uit	vier	
senior	verpleegkundigen,	een	teamleider	en	een	tandarts.	Twee	van	de	seniors	hadden	het	
aandachtsgebied	‘kwaliteit’	en	dat	betekende	heel	veel	voor	de	borging	van	de	richtlijn,	bijvoor-
beeld	voor	het	verwerken	van	noodzakelijke	aanpassingen	in	het	protocol.
Ik	heb	de	werkgroep	voorgezeten.	Ieder	werkgroeplid	heeft	zijn	of	haar	eigen	verantwoorde-
lijkheid	genomen	en	specifieke	kennis	ingebracht.	We	hebben	elkaar	enorm	gestimuleerd.		
We	hebben	recent	voor	een	internationaal	congres	een	abstract	ingediend	over	de	implementatie	
van	deze	richtlijn.	

Verrast door
Het	verraste	me	dat	het	team	de	mucositis-scorelijst	heeft	geadopteerd	en	nog	steeds	gebruikt.	
Ik	had	veel	meer	weerstand	verwacht,	maar	de	bereidheid	van	het	team	om	producten	te	
gebruiken	die	door	de	werkgroep	waren	ontwikkeld,	was	groot.

‘Bij het implementeren moet je goed kunnen samenwerken, 
luisteren naar elkaar en gebruik maken van elkaars kennis.’

‘De samenstelling van de werkgroep is essentieel.’

Naam Janny Schilstra Functie Seniorverpleegkundige  
Werkzaam bij Leids Universitair Medisch Centrum 
Implementeerde de richtlijn Orale mucositis
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Maakte het verschil vooral met 
De	implementatie	van	een	richtlijn	is	succesvol	als	je	draagvlak	kunt	creëren,	niet	alleen	door	
mensen	te	motiveren,	maar	ook	nadrukkelijk	bepaalde	zaken	voor	lief	te	nemen.
Wat	nauw	luistert	is	dat	het	startmoment	duidelijk	moet	zijn.	Je	gaat	dan	met	elkaar	over	tot	
concrete	actie.	De	fase	waarin	je	alleen	met	elkaar	spreekt	over	wat	er	veranderd	moet	worden	
is	dan	voorbij.	
Competenties	zoals	initiatief	nemen,	luisteren,	motiveren,	delegeren,	het	hebben	van	een		
helikopterview	en	samenwerken,	heb	ik	echt	nodig	gehad	om	mijn	rol	als	implementatiecoach	
waar	te	maken.	Vooral	initiatief	nemen	heb	ik	gedurende	het	traject	verder	ontwikkeld.	
Daarnaast	is	inhoudelijke	deskundigheid	op	het	betreffende	vakgebied	een	must.	Je	moet	kennis	
van	zaken	hebben,	wil	je	antwoord	kunnen	geven	op	inhoudelijke	vragen	waarmee	je	de	trekkers	
en	de	twijfelaars	over	de	streep	trekt.	Een	flexibele	houding	heeft	gemaakt	dat	ik	kon	meeveren	
met	weerstand,	zonder	de	evidence	geweld	aan	te	doen.

Zou de volgende keer anders doen
Op	dit	moment	ben	ik	bezig	met	een	nieuw	implementatietraject.	De	eerste	stap	is	randvoor-
waarden	scheppen	én	opeisen,	zodat	ik	een	helder	tijdspad	kan	uitzetten.	Daarin	past	het	
maken	van	een	plan	van	aanpak	naar	aanleiding	van	oriënterende	gesprekken	met	sleutel-
figuren	in	de	beginfase.	

Advies aan organisaties
Een	organisatie	kan	bijdragen	aan	succesvolle	implementatie	door	het	belang	van	evidence	
based	practice	(EBP)	te	promoten	en	door	randvoorwaarden	te	scheppen	in	de	vorm	van	tijd,	
middelen	en	scholing.	Als	het	management	de	invoering	steunt,	duidelijke	keuzes	maakt	en	
prioriteert,	dan	kun	je	spreken	van	optimale	implementatiecondities.

Goede raad aan collega’s
Je	kunt	de	innovatie	borgen	door	deze	een	plek	te	geven	in	de	eigen	wijze	van	werken.	Alleen	
dan	kunnen	verpleegkundigen	zelf	verantwoordelijkheid	nemen.	Daarnaast	behoeft	borging	
ook	logistieke	aanpassingen	zoals	opname	van	het	protocol	in	het	interne	protocollenboek.		
Op	de	afdeling	moet	iemand	verantwoordelijk	zijn	voor	de	update	van	het	protocol	en	vertaling	
naar	de	praktijk.	
Een	warme	aanbeveling	voor	beroepsgenoten	is:	zorg	voor	een	goede	planning,	heb	kennis	
van	zaken	en	laat	het	management	kiezen	voor	gemotiveerde	aandachtsvelders	.

Verzoek aan de overheid
Keep	it	simple:	maak	van	halffabricaten	zoals	de	richtlijnen	bruikbare	instrumenten.	Kies	daarbij	
een	insteek	die	optimaal	aansluit	bij	de	praktijk	en	beleving	van	de	gebruikers.	Het	moet	vooral	
praktisch	zijn.	De	overheid	mag	van	mij	wel	een	landelijke	campagne	starten	over	het	belang	
van	evidence	based	werken.	Ook	zou	de	overheid	wel	een	rol	mogen	spelen	in	het	standaardi-
seren	van	richtlijnen	en	het	mogelijk	maken	dat	sleutelfiguren	de	implementatie	bevorderen.	
Zorgvuldige	implementatie	kost	tijd!

Trots op
Trots	ben	ik	op	het	feit	dat	ik	het	‘boekwerk’	van	de	richtlijn	heb	kunnen	vertalen	naar	een	
compacte	versie	die	goed	te	gebruiken	is	in	de	praktijk.	Daarnaast	ben	ik	heel	tevreden	dat	ik	
een	seniorverpleegkundige	heb	kunnen	motiveren	om	kartrekker	te	worden	bij	het	invoerings-
traject	van	het	afgeleide	protocol	op	de	afdeling	medische	oncologie.	Ik	gebruikte	daarbij	het	
train-de-trainer-principe.

Verrast door
Ik	sta	achteraf	versteld	van	de	hoeveelheid	tijd	die	nodig	is	om	implementatie	van	een	richtlijn	
te	realiseren.	Je	moet	er	toch	minstens	anderhalf	jaar	voor	uittrekken	in	plaats	van	de	door	mij	
ingeschatte	periode	van	een	half	jaar.	Een	goede	planning	en	duidelijke	afspraken	voor	jezelf	
en	de	betrokken	groep,	zijn	essentieel	voor	een	succesvol	traject.	Ik	ben	er	ook	achter	gekomen	
dat	implementatie	niet	vanzelf	gaat,	maar	dat	je	moet	blijven	stimuleren.	Doe	je	dat	niet	dan	
gebeurt	er	niets.	

‘Flexibiliteit was belangrijk. Een flexibele houding heeft 
gemaakt dat ik kon meeveren met weerstand, zonder de 
richtlijn geweld aan te doen.’

‘Ik sta achteraf versteld van de hoeveelheid tijd die nodig is om 
implementatie van een richtlijn te realiseren.’

Naam Henny Rongen Functie Verpleegkundig Consulent 
palliatieve zorg Werkzaam bij Afdeling anesthesiologie, 
pijn- en palliatieve geneeskunde van het UMC St Radboud 
Implementeerde de richtlijn Misselijkheid en braken 
in de palliatieve fase (verpleegkundig)
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Maakte het verschil vooral met 
Ik	heb	er	steeds	naar	gestreefd	het	implementatietraject	van	de	verzorgenden	zelf	te	laten	zijn.		
De	verzorgenden	heb	ik	belangrijk	gemaakt	en	daarmee	maximale	betrokkenheid	georganiseerd.	
Ik	heb	de	gewenste	gedragsverandering	proberen	te	realiseren	door	steeds	weer	met	collega’s	
te	praten	over	het	nut	van	de	gewenste	verandering.	Ik	heb	leren	vragen	naar	oorzaken	van	
weerstand	en	dat	maakte	soms	vrij	simpel	duidelijk	hoe	ik	de	weerstand	kon	wegnemen.

Ik	ben	niet	hard	van	stapel	gelopen;	verzorgenden	hebben	mij	daarom	kunnen	volgen.	Ook	heb	
ik	het	implementatietraject	stap	voor	stap	en	systematisch	uitgevoerd.	De	competentie	die	ik	
het	sterkst	ontwikkeld	heb	is	dan	ook	het	projectmatig	werken.	Het	verschafte	helderheid	in	
de	te	bereiken	resultaten	en	dwong	mij	steeds	weer	tot	het	evalueren	en	bijstellen	van	het	
oorspronkelijke	plan.

Doorzettingsvermogen	en	een	lange	adem	zijn	nodig	om	het	implementatieproces	actief	te	
blijven	coachen.	Mijn	leidinggevende	heeft	me	geholpen	om	de	vaart	en	de	moed	erin	te	houden.	
Zij	volgde	mij	in	de	activiteiten	die	ik	ondernam	en	wist	mij	telkens	kritisch	te	bevragen.

Zou de volgende keer anders doen
Het	belang	van	de	sleutelfiguren	heb	ik	onderschat.	Hoewel	ik	de	medewerking	van	het	kwali-
teitsbureau	en	enkele	aandachtsvelders	had	geregeld,	heb	ik	hen	te	weinig	betrokken	bij	de	
ontwikkeling	van	het	implementatietraject.	Dat	beschouw	ik	als	de	belangrijkste	reden	waarom	
het	project	nog	niet	afgerond	is	en	daar	ga	ik	een	volgende	keer	zeker	anders	mee	om.	De	infor-
matiestromen	liepen	wel	altijd	via	de	aandachtsvelders	en	dat	betekende	dat	verzorgenden	in	
de	praktijk	veelal	dezelfde	informatie	kregen.

Advies aan organisaties
Ik	denk	dat	verpleeg-	en	verzorginghuizen	hulp	van	externe	implementatiedeskundigen	goed	
kunnen	gebruiken.	Met	name	op	de	werkvloer	is	er	nog	veel	onbekend	als	het	om	implemen-
teren	gaat.	Verzorgenden	zijn	zeker	in	staat	om	verbeteringen	door	te	voeren,	maar	kunnen	
extra	kennis	en	ondersteuning	goed	gebruiken.	

Goede raad aan collega’s
Collega’s	raad	ik	aan	om	het	invoeren	van	een	richtlijn	of	welke	verandering	ook,	stap	voor	
stap	uit	te	voeren.	Vergeet	daarbij	niet	dat	het	heel	belangrijk	is	om	collega’s	vanaf	het	begin	
erbij	te	betrekken	en	jezelf	af	te	vragen	of	je	inhoudelijk	voldoende	deskundig	bent.

Verzoek aan de overheid
Aan	de	overheid	vraag	ik	meer	geld	beschikbaar	te	stellen	voor	leertrajecten	waarmee	verzor-
genden	de	kunst	van	het	implementeren	krijgen	bijgebracht.	Verzorgenden	kunnen	vaak	veel	
beter	hun	directe	collega’s	motiveren.	Bovendien	houden	ze	zo	meer	plezier	in	hun	werk.

Trots op
Het	begeleiden	van	een	implementatietraject	en	anderen	daarin	meenemen	is	een	hele	kunst.	
Ik	heb	veel	geleerd	over	de	aanpak	en	vaardigheden	die	hier	bij	komen	kijken.	Helaas	is	het	
nog	niet	zover	dat	de	richtlijn	nu	volledig	toegepast	wordt	en	dat	vind	ik	erg	jammer.	Maar	ik	
ben	er	trots	op	dat	ik	mijn	nek	heb	uitgestoken	en	dat	ik	zo’n	grote	ontwikkeling	heb	doorge-
maakt.	Ik	weet	dat	ik	een	volgend	traject	zeker	op	een	hoger	niveau	zal	starten	en	dat	daarmee	
de	kans	van	slagen	zeer	vergroot	is.	

Verrast door
Het	heeft	mij	verwonderd	dat	ik	nog	zoveel	over	mezelf	kon	leren.	Ik	ontdekte	hoe	eigenwijs	ik	
eigenlijk	ben	en	dat	ik	alles	het	liefst	op	eigen	houtje	doe.	Ik	ben	daar	hartstochtelijk	en	vol-
hardend	in.	Delegeren	was	er	eerst	niet	bij	en	ik	weet	nu	achteraf	dat	dat	heel	belangrijk	is	in	
de	begeleiding	van	een	implementatieproces.	

‘Mijn leidinggevende was mijn ‘stok achter de deur’.’

‘De informatie uit de contextanalyse heeft mij inzicht gegeven in 
bevorderende en belemmerende factoren, die overigens op elke 
afdeling anders bleken te zijn.’

Naam Petra Elbertse  Functie Consulent opleidingen en 
beleidsondersteuning Werkzaam bij Stichting ZorgBreed 
Implementeerde de richtlijn Smetten
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Maakte het verschil vooral met 
Ik	heb	veel	in	communicatie	geïnvesteerd	en	daarbij	gebruik	gemaakt	van	nieuwsbrieven,	
werkoverleg	en	e-mail.	Duidelijk	zijn	over	waar	je	naar	toe	wilt,	ruimte	geven	voor	inspraak	en	
eenduidige	communicatie	via	nieuwsbrieven,	werkoverleg	en	scholing	heeft	de	gewenste	
gedragsverandering	bewerkstelligd.
De	presentaties	die	ik	ziekenhuisbreed	heb	verzorgd,	en	die	door	de	VAR	in	gang	zijn	gezet,	zijn	
erg	goed	bezocht.	Ze	leverden	uiteenlopende	reacties	op,	van	zeer	positief	tot	behoorlijk	kritisch.	
Door	de	inhoud	en	aanbevelingen	van	de	richtlijn	ter	discussie	te	stellen	ontsponnen	zich	zinnige	
discussies.	Daardoor	lukte	het	mij	collega’s	medeverantwoordelijk	te	maken	voor	de	inhoud.	
Op	weerstand	reageerde	ik	door	naar	mensen	te	luisteren	en	hun	punten	en	argumenten	
bespreekbaar	te	maken.	Door	collega’s	mee	te	laten	denken	over	de	te	volgen	strategie,	ontstond	
er	een	sfeer	van	medewerking.	Je	bewust	zijn	van	het	feit	dat	een	nieuwe	ontwikkeling	per	
definitie	weerstand	oproept,	maakt	het	makkelijker	de	weerstand	op	te	vangen.	Overtuigen	
lukt	als	je	samen	werkt	aan	verandering	en	vaststelt	wat	de	patiënt	ten	goede	komt.	

Zou de volgende keer anders doen
Een	volgende	keer	zou	ik	van	begin	af	aan	de	mensen	uit	de	praktijk	expliciet	vragen	om	zich	
te	committeren	aan	de	voorgenomen	verandering	en	zorgen	dat	wederzijdse	verwachtingen	
goed	uitgesproken	worden.	Daardoor	kan	later	in	het	project	iedereen	aangesproken	worden	
op	afspraken	en	verantwoordelijkheden.	Daarnaast	zou	ik	sneller	nee	zeggen	en	bepaalde		
verantwoordelijkheden	en	taken	niet	zonder	meer	naar	me	toe	te	trekken.	

Advies aan organisaties
Organisaties	kunnen	implementatie	bevorderen	door	hun	verandermanagement	onder	de	
loep	te	nemen.	Vragen	als	hoe	doen	we	het,	werkt	het	en	wat	levert	het	huidige	systeem	op,	
zijn	relevant	en	legitiem.
De	roep	van	de	praktijk	moet	gevolgd	worden.	Als	de	medewerkers	in	de	praktijk	de	urgentie	
van	het	probleem	niet	voelen,	dan	heeft	het	geen	zin	om	ermee	aan	de	slag	te	gaan.	Het	belang	
van	de	verandering	moet	ingezien	worden.	Daartoe	heb	ik	met	aandachtsvelders	gekeken	naar	
argumenten	om	de	groep	te	overtuigen	en	te	verleiden	om	zich	in	het	belang	en	nut	van	de	
richtlijn	te	verdiepen.

Goede raad aan collega’s
Ik	raad	beroepsgenoten	aan	iedereen	te	betrekken;	dat	heeft	een	positieve	invloed.	Daarnaast	
moet	je	blijven	communiceren,	zodat	de	mensen	op	de	werkvloer	eigenaar	worden	van	de	ver-
betering	en	er	uiteindelijk	een	gemeenschappelijke	verantwoordelijkheid	ontstaat.	

Verzoek aan de overheid
De	overheid	zou	veel	meer	in	voortrekkers	van	implementatietrajecten	moeten	investeren.	Deze	
voortrekkers	kunnen	het	goede	uitdragen	en	dat	heeft	de	juiste	invloed	op	interne	kwaliteits-
processen.

Trots op
Als	ik	terugkijk	op	het	implementatietraject	durf	ik	met	trots	te	zeggen	dat	ik	een	enorme	
persoonlijke	groei	heb	doorgemaakt.	Ik	heb	zelf	met	de	richtlijn	gewerkt,	heb	verander-	
management	leren	toepassen	en	heb	leren	delegeren	en	loslaten.	

Verrast door
De	inwerking	van	de	contextanalyse	op	de	cultuur	van	het	team	heeft	me	verrast.	Ook	verraste	
het	me	hoeveel	dit	project	heeft	losgemaakt.	In	mijn	eerste	presentaties	over	het	traject	heb		
ik	namelijk	mijn	mening	gegeven	dat	het	ziekenhuis	meer	verantwoordelijkheid	kan	nemen	
voor	implementatie	en	de	visie	op	kwaliteitszorg	moet	bijstellen.	Dit	vond	niet	iedereen	een	
prettige	boodschap.	Maar	door	mijn	nek	uit	te	steken,	heb	ik	wel	wat	losgemaakt.	De	impact	
van	dit	traject	blijkt	groot	en	reikt	dus	verder	dan	alleen	het	implementeren	van	de	richtlijn.

 
 
 

‘Een helikopterview maakt duidelijk waar je mee bezig bent 
en waar je naar toe wilt.’

‘Ik heb veel in communicatie geïnvesteerd.’

Naam Harold Fliervoet Functie Nurse Practitioner Oncologie  
Werkzaam bij Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, CWZ te 
Nijmegen Implementeerde de richtlijn Orale mucositis
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Maakte het verschil vooral met 
Wat	je	minimaal	nodig	hebt	is	overtuigingskracht	en	inhoudelijke	deskundigheid	op	het	thema	
van	de	richtlijn.	Daarnaast	moet	je	goed	kunnen	plannen,	een	breed	denkkader	hanteren,	
vooruit	kunnen	denken,	projectmatig	werken,	en	processen	kunnen	begeleiden	en	organiseren.	
Door	dat	laatste	systematisch	te	doen,	heb	ik	echt	het	verschil	kunnen	maken.	Ik	heb	ervoor	
gezorgd	dat	ik	beter	inzicht	kreeg	in	de	organisatiestructuur	en	daardoor	in	organisatieprocessen.	
Ik	heb	het	implementatietraject	binnen	een	bredere	context	geplaatst	door	vanuit	een	heli-
kopterview	de	infrastructuur	rondom	het	traject	inzichtelijk	te	maken.	Ik	ontdekte	waar	mijn	
hulpbronnen	zich	bevonden	en	heb	ook	draagvlak	bij	het	hoger	management	bewerkstelligd.	
Bijvoorbeeld	door	de	uitkomsten	van	de	prevalentiemetingen	te	gebruiken	bij	het	overtuigen	
van	het	belang	om	aandacht	te	hebben	voor	smetten	als	zorgprobleem.	
Ook	heb	ik	optimale	betrokkenheid	georganiseerd	door	een	werkgroep	te	installeren	en	een	
leidinggevende	hiervoor	als	voorzitter	te	vragen.

Zou de volgende keer anders doen
Een	volgende	keer	zou	ik	iemand	uit	het	management	medeverantwoordelijk	maken	voor		
het	implementatietraject	zodat	er	ook	steun	is	uit	dat	onderdeel	van	de	organisatie.	Dan	zou	
ik	er	ook	voor	zorgen	dat	het	stokje	overgenomen	wordt	als	deze	persoon	elders	gaat	werken.	

Advies aan organisaties
Organisaties	kunnen	implementatie	zeker	bevorderen	door	implementatietrajecten	te	faciliteren.	
Dat	kunnen	ze	doen	door	het	organiseren	van	de	randvoorwaarden:	tijd,	materialen	en	geld.	
Bijvoorbeeld	om	een	reprodienst	te	kunnen	inschakelen.	

Goede raad aan collega’s
Motiveer	je	collega’s	door	tijdens	de	scholing	inzichtelijk	te	maken	wat	de	resultaten	zijn	van	
preventieve	maatregelen	tegen	smetten.	Ik	heb	deze	scholing	interactief	en	laagdrempelig	
gemaakt	en	helemaal	afgestemd	op	het	niveau	van	de	gebruiker.	Daardoor	stelden	collega’s	
veel	vragen	en	raakten	ze	betrokken.
Bij	‘onze’	richtlijn	bleken	niet	alle	handelingen	toepasbaar	door	verzorgenden.	Het	is	belangrijk	
daar	duidelijk	over	te	zijn.	Wij	hebben	daarom	een	aangepaste	versie	van	de	richtlijn	voor	de	
verzorgenden	gemaakt,	uiteraard	zonder	afbreuk	te	doen	aan	de	wetenschappelijke	inhoud.	

Het	feit	dat	de	werkgroepleden	vanaf	het	begin	betrokken	waren	en	mochten	meebeslissen	
was	heel	belangrijk.	Ik	heb	ervaren	hoe	zinvol	en	effectief	het	is	als	je	mensen	in	de	gelegenheid	
stelt	hun	stem	te	laten	horen!

Verzoek aan de overheid
Ik	zou	de	overheid	willen	vragen	professionals	in	de	gelegenheid	te	stellen	een	opleiding	tot	
implementatiecoach	te	volgen	en	aandacht	te	hebben	voor	deskundigheidsbevordering	in	de	
thuiszorg.	De	mensen	die	daar	werken	hebben	grote	behoefte	om	te	leren.	

Trots op
Het	is	mij	gelukt	om	in	een	moeilijke	periode	van	reorganisaties,	en	terwijl	ik	zelf	een	zorg-
inhoudelijke	opleiding	volgde,	de	implementatie	van	de	richtlijn	smetten	te	begeleiden.		
Het	resultaat	is	dat	op	één	thuiszorgcentrum	de	teams	Verpleging	&	Verzorging	geschoold	
zijn	in	het	thema	smetten.	Ook	heb	ik	het	voor	elkaar	gekregen	dat	de	scholing	is	geïntegreerd	
in	het	opleidingsbeleid	van	mijn	organisatie.	Daar	ben	ik	trots	op,	zeker	omdat	er	nu	terug-
kerende	scholingen	worden	georganiseerd.	Ik	voer	samen	met	mijn	twee	collega’s	deze		
scholing	uit	en	dat	is	heel	leuk	werk.

Verrast door
Het	verraste	me	dat	collega’s	zo	goed	te	porren	waren	en	zo	makkelijk	‘ja’	zeiden	als	ik	hen		
persoonlijk	benaderde	met	de	vraag	of	ze	wilden	meedoen.	Wat	me	anderzijds	juist	verbaasde	
is	hoeveel	inspanning	het	kost	om	ondersteuning	en	support	vanuit	het	management	te	krijgen.	
Ik	kon	dit	grotendeels	wel	verklaren	vanuit	de	continue	reorganisatieactiviteiten	waardoor	het	
bijvoorbeeld	moeilijk	was	een	vast	aanspreekpunt	te	realiseren.

‘Competenties die ik als implementatiecoach heb ingezet 
zijn doorzettingsvermogen en enthousiasme.’

‘Geef mensen de gelegenheid hun stem te laten horen!’

Naam Carla Hulsman Functie Decubitus- en wondconsulent 
Werkzaam bij Thuiszorg Rotterdam Implementeerde de 
richtlijn Smetten
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Maakte het verschil vooral met 
Je	krijgt	te	maken	met	macht,	mensen	die	hun	eigen	toko	verdedigen.	Elke	betrokkene	heeft	
z’n	eigen	perspectieven,	belangen	en	doelen.	Dit	leidde	tot	indirecte	en	informele	communicatie.	
Ik	ben	steeds	bezig	geweest	te	ontdekken	waar	de	weerstand	lag.	Het	is	belangrijk	om	er	
gezamenlijk	een	open	en	eerlijke	communicatie	over	te	hebben.	Door	weerstand	te	accepteren	
als	een	uiting	van	betrokkenheid,	neem	je	mensen	serieus.	

Systematische	aanpak	is	enorm	belangrijk.	Het	implementatieproces	ontvouwt	zich	stap	voor	
stap.	Je	begint	met	het	verzamelen	van	gegevens,	die	gegevens	analyseer	je,	daarna	stel	je	een	
diagnose	en	op	basis	van	die	diagnose	bepaal	je	interventies.	Cruciaal	is	dat	je	op	het	moment	
van	de	diagnose	weer	met	alle	betrokkenen	kijkt	of	er	nog	wordt	gefocust	op	het	gewenste	
eindresultaat	en	iedereen	zich	in	de	conclusies	kan	vinden.	Continue	terugkoppeling	van	
bevindingen,	ontwikkelingen	en	ideeën	aan	de	gebruikers	van	het	product	heb	ik	ervaren	als	
het	tovermiddel;	je	creëert	er	draagvlak	mee.	

Ook	is	belangrijk	de	richtlijn	op	de	agenda	te	houden,	dat	er	over	wordt	gesproken.	Ik	heb	het	
onderwerp	levend	gehouden	door	er	zelf	over	te	praten,	collega’s	er	naar	te	vragen	en	informatie	
te	verspreiden	via	nieuwsbrieven,	het	personeelsblad	en	tijdschriften.

Zou de volgende keer anders doen
Voor	aanvang	van	het	implementatietraject	zou	ik	beter	zorgen	voor	commitment	en	draagvlak	
bij	alle	betrokken	disciplines.	Nu	was	er	meteen	weerstand.	Artsen	moesten	nog	overtuigd	
worden	van	de	noodzaak	van	de	richtlijn.	Zij	voelden	zich	terecht	overvallen	en	dat	had	strategisch	
beter	gekund.

Advies aan organisaties
Organisaties	zouden	zich	er	veel	meer	bewust	van	moeten	zijn	dat	er	implementatiekennis	
nodig	is.	De	organisatie	moet	in	staat	zijn	om	het	implementatieproces	te	faciliteren	en	de	
doelgroepen	(verpleegkundigen	en	andere	disciplines)	moeten	een	positieve	houding	hebben	
ten	opzichte	van	veranderingen	en	verbeteren	van	kwaliteit.	Het	management	moet	het	goede	
voorbeeld	geven,	cruciaal	is	de	visie	die	zij	uitdragen.	Zij	moeten	hun	betrokkenheid	in	woord	
en	daad	laten	zien,	het	moet	gevoeld	worden.	Alleen	dan	krijg	je	de	verpleegkundigen	mee.

Goede raad aan collega’s
Tegen	beroepsgenoten	die	(willen)	implementeren	zeg	ik:	inspireer	je	professionele	omgeving	
door	de	wijze	waarop	je	iets	zegt.	Ook	al	is	je	boodschap	helder,	de	wijze	waarop	je	de	boodschap	
verkondigt	en	mensen	benadert	maakt	het	verschil.

Verzoek aan de overheid
Tegen	de	overheid	zou	ik	willen	zeggen:	als	je	kwaliteit	van	zorg	wilt	verbeteren	is	implemen-
tatie	heel	belangrijk.	Stimuleer	daarom	dat	hoger	opgeleide	verpleegkundigen	evidence	based	
practice	door	middel	van	implementatie	vorm	en	inhoud	kunnen	geven.

Trots op
De	patiëntenzorg	is	aanzienlijk	verbeterd	met	de	implementatie	van	de	richtlijn	en	daar	ben		
ik	trots	op!	Er	is	erkenning	gekomen	voor	orale	mucositis	als	een	gecompliceerde	en	pijnlijke	
aandoening.	De	pijnbestrijding	was	bijvoorbeeld	niet	optimaal,	maar	is	dankzij	een	multidisci-
plinaire	benadering	verbeterd.	De	kennis	en	expertise	van	zowel	verpleegkundigen	als	artsen	
is	toegenomen,	waardoor	het	ondersteuningsaanbod	voor	patiënten	veel	meer	doelmatig	en	
toereikend	is.	De	zorg	is	bovendien	actueel	en	evidence	based.

Verrast door
Het	belang	van	het	implementatieproces	heeft	mij	verrast.	Dat	is	voor	mij	een	grote	eyeopener	
geweest.	Ik	richtte	mij	voorheen	veel	te	veel	op	het	resultaat	of	eindproduct,	maar	ken	nu	het	
belang	van	het	proces.	Het	proces	is	coachbaar	en	de	kwaliteit	van	het	proces	bepaalt	de	kwaliteit	
van	het	(eind)resultaat.	Het	is	wel	heel	belangrijk	om	het	proces	continu	te	evalueren,	zodat	je	
kunt	controleren	of	je	nog	focust	op	het	gewenste	eindresultaat.	

‘Je begint met het verzamelen van gegevens, die gegevens 
analyseer je, daarna stel je een diagnose en op basis van die 
diagnose bepaal je interventies.’

‘Wees ook helder als iets niet lukt, laat de realiteit bepalen wat er 
moet gebeuren.’

Naam Martine Dekkers Functie Oncologieverpleegkundige  
Werkzaam bij Nederlands Kanker Instituut / Antoni van 
Leeuwenhoek Ziekenhuis Implementeerde de richtlijn Orale 
mucositis
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Ik	heb	heel	veel	mondeling	gecommuniceerd,	tijdens	de	koffie	en	werkbesprekingen	en	met	
briefjes	in	het	postvak.	Ik	heb	een	tijdslijn	uitgezet	en	deze	opgehangen	in	de	koffiekamer	
zodat	iedereen	kon	zien	welk	stappen	genomen	waren	en	nog	genomen	moesten	worden.		
Ik	had	daarbij	het	voordeel	dat	we	met	een	kleine	groep	zijn.	
Het	bleek	ook	goed	alle	mogelijke	momenten	aan	te	grijpen	om	collega’s	te	laten	meedenken.	
Ik	heb	een	voorstel	van	drie	verschillende	spreekuren	op	de	deur	van	de	koffiekamer	geplakt	
en	collega’s	uitgenodigd	hier	op	te	reageren.	Op	deze	manier	startte	ik	de	dialoog	en	dat	is	echt	
essentieel	geweest,	naast	het	feit	dat	ik	alles	constant	groot	zichtbaar	maakte.

Betrokkenheid	van	het	management	heb	ik	georganiseerd	door	het	onderwerp	tijdens	werk-
besprekingen	constant	aan	de	orde	te	stellen.	Ik	heb	leidinggevenden	regelmatig	gevraagd	en	
ongevraagd	geïnformeerd,	om	ze	er	meer	bij	te	betrekken.

Zou de volgende keer anders doen
Een	volgende	keer	zou	ik	de	planning	iets	ruimer	maken,	zodat	je	wat	meer	speling	hebt.

Advies aan organisaties
Creëer	voorwaarden	zoals	tijd	en	scholing.	Zorg	dat	medewerkers	goed	op	de	hoogte	blijven	
en	innovaties	implementeren	waar	een	specifieke	vraag,	probleem	en	of	behoefte	voor	is.		
Bij	mij	kwam	de	vraag	voor	deze	innovatie	uit	het	team,	er	bestond	al	lange	tijd	een	sense	of	
urgency.	Men	pakte	het	alleen	niet	structureel	op	omdat	men	niet	wist	hoe	je	dit	moest	doen	
en	omdat	er	geen	tijd	voor	zou	zijn.	Als	je	weet	hoe	je	zo’n	verbetertraject	moet	structureren	
dan	levert	dat	uiteindelijk	veel	tijd	op.	

Goede raad aan collega’s
Neem	er	de	tijd	voor,	je	kunt	niet	over	één	nacht	ijs	veranderen.	Zoek	creatief	naar	oplossingen.	
Houd	goede	communicatie	met	het	management	en	reflecteer	regelmatig	op	het	proces.	
Belangrijk	is	ook	om	zelf	initiatief	te	nemen	en	je	als	voortrekker	op	te	stellen,	proactief	naar	
de	organisatie	en	collega’s.	En	blijf	vooral	positief,	ondanks	tegenslagen.	Als	je	het	nut	van	de	
beoogde	verandering	blijft	zien,	dan	ga	je	er	wel	voor.	

Verzoek aan de overheid
Voorzie	de	voortrekkers	met	scholing	zodat	ze	dit	soort	projecten	zelf	kunnen	doen	en	geen	
externen	hoeven	inhuren.	Meet	de	resultaten	van	het	proces	zodat	je	de	voortgang	en	het	effect	
van	de	verbeteractie	ook	inzichtelijk	kunt	maken.	Geef	het	LEVV	de	kans	om	deze	voortrekkers		
te	faciliteren.	

Trots op
Ondanks	de	tegenslagen	is	het	toch	gelukt	dit	leertraject	af	te	ronden.	Daar	ben	ik	best	trots	op.	
Vooral	gebrek	aan	tijd	en	ruimte	waren	factoren	die	het	moeilijk	maakten.

Verrast door
Ik	was	aangenaam	verrast	door	de	medewerking	van	de	collega’s.	Ze	deden	allemaal	mee	als	ik	
ze	maar	enthousiast	bleef	houden	en	de	resultaten	en	verwachtingen	duidelijk	voor	ogen	hield.

Maakte het verschil vooral met 
Eigenschappen	en	competenties	als	optimisme,	doorzettingsvermogen,	creativiteit,	daadkracht	
en	standvastigheid	bleken	erg	belangrijk.	Je	moet	collega’s	voor	blijven	houden	wat	de	bedoeling	
is,	wat	de	huidige	stand	van	zaken	is,	waar	we	naar	toe	gaan	en	wat	er	dan	nog	van	ze	verwacht	
wordt.	In	mijn	geval	wilde	men	het	project	stopzetten	omdat	er	mensen	ziek	werden	en	het	te	
belastend	werd.	Ik	heb	toen	gezegd	dat	stoppen	geen	optie	is,	maar	dat	we	wel	het	tempo	iets	
naar	beneden	konden	doen	en	het	project	over	een	langere	periode	uit	konden	strijken.

‘Creatief zijn en blijven vond ik het belangrijkste tijdens  
het project.’

‘Tijd en medewerking van de leidinggevende zijn van enorm 
belang. Met name als er zich tegenslagen voordoen, en die krijg 
je altijd.’

Naam Melinda van Moorst Functie Longfunctieanaliste 
Werkzaam bij Waterlandziekenhuis Implementeerde een 
nieuw longfunctie-spreekuur, aangepast aan de poli van  
de artsen
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Maakte het verschil vooral met 
Naast	dat	je	mensen	samen	met	jou	probleemeigenaar	moet	maken,	speelde	ook	de	kennis	
van	de	theorie	een	grote	rol:	‘wat	zijn	indicatoren	en	hoe	gebruik	je	die	in	je	implementatietraject’	
of	‘hoe	kun	je	stapsgewijs	implementeren’.	Deze	theoretische	kennis	heeft	ervoor	gezorgd	dat	
ik	mij	implementatiecoach	voel.
Ik	heb	ook	gezorgd	dat	er	evidence	beschikbaar	was.	Dit	was	belangrijk	om	mensen	te	overtuigen	
van	het	nut	of	de	urgentie	van	de	verandering.	Op	het	moment	dat	ik	kon	bewijzen	dat	er	
onderzoek	is	gedaan	naar	een	bepaald	probleem,	had	ik	een	krachtig	vertrekpunt.	Je	moet	zowel	
artsen	als	managers	overtuigen	van	het	nut	van	een	zorgverbetering.	Verpleegkundigen	zouden	
veel	meer	met	evidence	kunnen	en	mogen	doen.	Bijvoorbeeld	door	regelmatig	te	kijken	op	vak-
websites	als	Oncoline.

Zou de volgende keer anders doen
Een	volgend	traject	zou	ik	er	op	letten	niet	alle	acties	in	eigen	hand	te	houden.	Ik	zou	aandachts-
velders	betrekken	door	taken	te	delegeren	en	hen	mede	verantwoordelijk	laten	zijn	voor	de	
implementatie.	Dan	zou	de	implementatie	misschien	niet	zijn	gestagneerd	na	mijn	vertrek.	
Gelukkig	is	het	traject	naar	ik	begrepen	heb	inmiddels	wel	weer	opgepakt,	zij	het	in	een	andere	
vorm.	

Advies aan organisaties
Vanzelfsprekend	zijn	goede	randvoorwaarden	belangrijk.	Maar	organisaties	zouden	ook	meer	
aandacht	voor	implementatie	zelf	en	voor	evidence	based	practice	(EBP)	mogen	hebben.	Voor	
het	toepassen	van	EBP	is	nauwkeurige	afstemming	nodig,	zowel	inter-	als	multidisciplinair.	
Als	EBP	standaard	op	de	agenda	staat	en	er	tijd	voor	vrijgemaakt	wordt,	gaat	het	vanzelf	leven.
En	heb	vooral	ook	aandacht	voor	het	borgen.	Als	je	de	aanbevelingen	uit	de	richtlijn	niet	kunt	
borgen,	is	de	gedragsverandering	uiteindelijk	niet	bereikt!

Goede raad aan collega’s
Van	alle	dingen	die	ik	geleerd	heb	is	mijn	belangrijkste	tip:	creëer	draagvlak,	doe	het	niet	alleen.
Je	hoeft	het	niet	alleen	te	doen	en	dat	lukt	ook	niet.	Je	hebt	mensen	in	je	omgeving	nodig	die	
zich	voor	hetzelfde	doel	in	willen	zetten.	Je	moet	je	collega’s	probleemeigenaar	maken.
Wat	daarbij	goed	hielp	was	vragen	stellen.	Door	collega’s	allerlei	vragen	te	stellen,	gingen	ze	
zich	in	het	onderwerp	verdiepen.
Nog	een	tip:	zorg	voor	een	aanspreekpunt:	een	gezicht	in	de	organisatie.	Dit	maakt	het	implemen-
tatietraject	herkenbaar,	waardoor	de	kennis	makkelijker	verspreid	wordt.

Verzoek aan de overheid
Leid	gespecialiseerde	verpleegkundigen	op	tot	Implementatiecoach.	Dit	is	een	missing part	
in	de	opleiding.	Juist	gespecialiseerde	verpleegkundigen	zijn	in	staat	om	vanuit	hun	specifieke	
zorginhoudelijke	expertise	een	implementatieproces	te	begeleiden.
Bezuinig	verder	niet	op	kwaliteit	en	zorg	dat	professionals	zelf	kwaliteitsbevorderend	kunnen	
werken.

Trots op
Het	is	me	gelukt	mijn	collega’s	te	motiveren	zich	probleemeigenaar	te	voelen	voor	het	onderwerp.	
Dat	beschouw	ik	echt	als	mijn	verdienste.

Verrast door
Ik	was	verrast	dat	de	voortrekkersrol	blijkbaar	nodig	is.	Toen	ik	vertrok	naar	mijn	nieuwe	baan	
in	het	Spaarne	Ziekenhuis	stagneerde	de	implementatie	namelijk.	Je	moet	er	dus	niet	te	snel	
en	gemakkelijk	vanuit	gaan	dat	collega’s	het	van	je	overnemen.	Ik	denk	dat	ze	bovendien	de	
concrete	implementatiekennis	missen.
Ook	verrassend	vond	ik	de	uitkomsten	van	diverse	interviews	die	ik	heb	afgenomen	om	beïn-
vloedende	factoren	op	het	spoor	te	komen.	Ik	kreeg	daarmee	inzicht	in	diverse	invalshoeken	
en	mijn	helikopterview	werd	er	steeds	groter	van.	Ik	heb	heel	veel	bruikbare	informatie	gekregen	
van	collega’s	en	het	management.

‘Als je een richtlijn implementeert die is gebaseerd op evidence, 
kun je collega’s een stuk gemakkelijker overtuigen van nut 
en noodzaak.’

‘Door collega’s allerlei vragen te stellen, gingen ze zich in het 
onderwerp verdiepen.’

Naam Suze Beelen-van Sluijs Functie Oncologieverpleegkundige 
Was werkzaam bij Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis 
Implementeerde de richtlijn Misselijkheid en braken bij 
patiënten met kanker in de palliatieve fase
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gestart	zijn	of	gaan	starten	met	een	eigen	verpleegkundig	spreekuur,	bedoeld	voor	patiënten	
met	constitutioneel	eczeem	of	met	huidaandoeningen	en	jeuk.	Het	platform	komt	twee	keer	
per	jaar	bij	elkaar.	Er	is	ook	een	e-learning	cursus	‘Eczeem	en	jeuk’	ontwikkeld	en	daar	wordt	
goed	gebruik	van	gemaakt.	De	cursus	is	bedoeld	om	verpleegkundigen	te	scholen	en	trainen	
in	kennis	en	vaardigheden	met	betrekking	tot	constitutioneel	eczeem	en	jeuk.	
Belangstellenden	kunnen	met	vragen	inmiddels	ook	bij	collega’s	terecht.	Dat	betekent	dat	de	
implementatie	van	de	richtlijn	niet	meer	alleen	door	ons	wordt	uitgevoerd	en	dat	beschouwen	
we	wel	als	de	kroon	op	het	werk.

Verrast door
Wat	kunnen	verpleegkundigen	volhardend	zijn	en	een	lange	adem	hebben!	Ook	erg	mooi	was	
om	te	zien	dat	verpleegkundigen naast	artsen	werken	en	zich	niet	als	een	verlengstuk	van	de	
arts	opstellen.	De	verpleegkundigen	raken	steeds	meer	geëmancipeerd	en	worden	volwaardige	
samenwerkingspartner	van	specialisten	en	andere	professionele	hulpverleners.	

Maakten het verschil vooral met 
Draagvlak	in	de	organisatie	op	alle	niveaus	is	van	groot	belang.	Artsen	en	verpleegkundigen	
implementeren	deze	innovatie	samen.	Verpleegkundigen	moeten	hun	expertise	laten	zien	en	
hun	handelen	onderbouwen	en	verantwoorden.	Het	was	vooral	onze	zorg	om	de	verpleeg-
kundigen	daarbij	te	helpen,	door	hen	bijvoorbeeld	te	trainen	in	het	uitvoeren	van	de	interventies	
uit	de	richtlijn.	

Voor	een	implementatiecoördinator	of	-coach	blijkt	geduld	een	belangrijk	gedragskenmerk.	
Daarbij	moet	je	blijven	motiveren	en	coachen	en	moet	je	zicht	krijgen	op	hoe	het	in	een	ander	
ziekenhuis	gaat.	Door	rekening	te	houden	met	heersende	cultuur-	en	samenwerkingsaspecten	
vergroot	je	het	draagvlak	voor	implementatie.	Dat	kun	je	doen	door	je	in	te	leven	in	de	context	
waarbinnen	de	richtlijn	geïmplementeerd	moet	worden	en	daarbij	je	oor	goed	te	luisteren	
leggen,	zodat	je	weet	wat	verpleegkundigen	bezighoudt.	Daarnaast	is	eigen	ervaring	met	de	
richtlijn	belangrijk.
Lilian:	ik	ben	zelf	een	praktijkmens	en	heb	mijn	enthousiasme	kunnen	overbrengen.	

Zonder	doorzettingsvermogen	en	geduld	kom	je	als	coach	ook	niet	ver:	het	gaat	namelijk	niet	
vanzelf!	Door	je	ervaring	weet	je	dat	de	praktijk	weerbarstig	is.	Je	kunt	mooie	plannen	hebben,	
maar	de	alledaagse	praktijk	is	hoe	dan	ook	leidend.	Communicatie	is	daarbij	een	sleutelbegrip.	
Wij	hebben	de	communicatie	persoonlijk	gemaakt	om	de	betrokkenheid	te	vergroten.	We	kozen	
er	vaak	bewust	voor	geen	e-mail	of	schriftelijke	communicatie	in	te	zetten,	maar	persoonlijk	
te	communiceren	en	te	coachen	‘on	the	job’.	Ook	hebben	we	het	management	gemotiveerd	
door	concrete	opbrengsten	te	definiëren	en	een	tijdpad	uit	te	zetten.	Zo	werd	het	traject	ook	
voor	hen	aantrekkelijk,	dat	wil	zeggen	goed	afgebakend	in	de	tijd	en	met	heldere	en	meetbare	
resultaten.

Trots op
Ons	doel	was	het	realiseren	van	een	toekomstbestendige	implementatie	van	de	richtlijn	

‘Omgaan	met	jeuk’.	Wij	coachten	verpleegkundigen	die	een	spreekuur	‘Eczeem	en	Jeuk’	wilden	
opzetten.	Opvallend	was	dat	collega’s	gedurende	het	hele	traject	enthousiast	bleven,	ondanks	
de	nodige	tegenslag.	Zo	liepen	zij	regelmatig	vast	op	de	financiële	kant	van	de	zaak.	Maar	door	
vasthoudendheid	van	de	verpleegkundigen	en	hun	samenwerking	met	andere	disciplines	in	
het	ziekenhuis,	is	de	implementatie	toch	een	succes	geworden.	En	op	dat	succes	zijn	wij	trots!

Lilian:	ik	heb	een	aantal	ziekenhuizen	gecoacht	in	het	opzetten	van	een	spreekuur.	Harmieke:	we	
hebben	het	ook	mogelijk	gemaakt	dat	verpleegkundigen	en	artsen	vanuit	verschillende		
ziekenhuizen	in	een	regio	bij	elkaar	‘in	de	keuken’	gingen	kijken	en	ervaringen	uitwisselden.

Harmieke:	het	is	bovendien	heel	leuk	dat	er	een	platform	voor	spreekuurverpleegkundigen	
‘Eczeem	en	Jeuk’	is	opgericht.	Voor	dit	platform	worden	alle	verpleegkundigen	uitgenodigd	die	

‘Het ontwikkelen van de e-learning-cursus ‘Eczeem en jeuk’ 
vergde veel overleg, onder meer over geschikte foto’s.’

‘Je kunt mooie plannen hebben, maar de alledaagse praktijk is 
hoe dan ook leidend.’

Naam Harmieke van Os-Medendorp en Lilian Figee 
Functie Harmieke: verpleegkundig onderzoeker dermatologie. 
Lilian: senior verpleegkundige polikliniek dermatologie 
Werkzaam bij UMC Utrecht Implementeerde de richtlijn 
Omgaan met jeuk  Taakverdeling tijdens implementatietraject: 
Harmieke: Implementatiecoördinator. Lilian: coach on the job
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Zouden de volgende keer anders doen
De	planning	van	het	implementatietraject	is	een	aandachtspunt.	Een	jaar	blijkt	vaak	te	kort	te	
zijn	om	èn	alle	logistieke	en	financiële	voorwaarden	te	realiseren	èn	ook	nog	training	on-the-job	
te	geven.	Een	goede	planning	maken	is	dus	essentieel	en	ook	iets	waarover	je	met	betrokkenen	
al	goed	kunt	onderhandelen	voor	de	start.	

Advies aan organisaties
Er	moet	ruimte	in	tijd	en	geld	zijn	voor	zaken	als	voorbereidende	activiteiten,	scholing,	of	het	
samenstellen	van	patiëntenfolders.	We	adviseren	de	implementatiebegeleiders	overigens	de	
onderhandelingen	daarover	al	bij	de	start	van	de	implementatie	aan	te	gaan.	

Goede raad aan collega’s
Als	de	implementatie	wat	moeilijk	gaat	of	maar	niet	van	de	grond	komt,	ga	dan	eens	kijken	in	
een	ander	ziekenhuis	waar	bijvoorbeeld	een	spreekuur	al	een	poosje	draait.	Laat	je	inspireren	
door	collega’s	die	moeilijkheden	hebben	overwonnen	en	kansen	hebben	verzilverd.	Wij	kennen	
verhalen	van	teams	die	spreekuren	in	andere	ziekenhuizen	hebben	bezocht	en	van	daaruit	
met	nieuwe	ideeën	en	bruikbare	handreikingen	succesvol	zijn	doorgestart.	

En	last	but	not	least:	blijf	zelf	enthousiast	en	zet	je	ervaring	in.	Overtuig	jezelf	ervan	dat	je	een	
goede	innovatie	kiest,	één	die	op	evidence	is	gebaseerd.	De	patiëntenzorg	moet	er	zichtbaar	
mee	verbeteren!

Verzoek aan de overheid
Er	is	geld	nodig	om	nieuwe	interventies	te	kunnen	ontwikkelen	en	te	toetsen.	Want	de	imple-
mentatie	van	een	interventie	kan	pas	succesvol	zijn	als	de	effectiviteit	en	doelmatigheid	is	
aangetoond.	Daarnaast	is	het	belangrijk	dat	er	geld	is	om	de	innovatie,	zoals	een	verpleegkundig	
spreekuur,	in	de	praktijk	van	alledag	te	financieren.

Gedeelde	ervaringen
met	implementatie



Er	wordt	steeds	meer	gesproken	over	evidence	based	practice	(EBP)	in	de	Nederlandse	gezond-
heidszorg.	EBP	is	het	proces	waarin	verpleegkundigen	hun	klinische	besluiten	nemen	op	grond	
van	de	beste	onderzoeksresultaten,	hun	klinische	ervaring,	de	voorkeur	van	de	patiënt	en	
beschikbare	middelen	(Cullum	2000).	Oftewel,	EBP	gaat	over	‘Doen	we	de	goede	dingen	en	doen	
we	ze	op	de	juiste	manier?’.
Het	implementeren	van	evidence	based	practice	in	de	praktijk	moet	leiden	tot	een	meer		
efficiënte	en	persoonsgerichte	zorgverlening.	Sommige	onderzoeken	laten	echter	zien	dat		
30	tot	40%	van	de	patiënten	zorg	ontvangen	die	niet	in	overeenstemming	is	met	de	beschikbare	
evidence	(Grol	2003).	Evidence	vindt	niet	vanzelf	zijn	weg	naar	de	praktijk.

Er	is	dus	nog	veel	winst	te	behalen.	Gelukkig	zetten	diverse	partijen	zich	hier	voor	in.	Zo	riep	
ZonMw	het	project	Implementatie-impuls	(I-impuls)	in	het	leven	waarmee	ze	een	aantal	richt-
lijnprojecten	van	diverse	instellingen	een	impuls	voor	implementatie	gaf	door	deze	financieel	
te	ondersteunen.
De	uitvoering	van	dit	project	gebeurde	in	samenwerking	tussen	Sciencia	Kennistransfer	GGZ,	
het	lectoraat	EBP	van	de	Fontys	Hogeschool	Verpleegkunde	en	het	Landelijk	Expertisecentrum	
Verpleging	&	Verzorging	(LEVV).	De	I-impuls	bestond	uit	het	uitvoeren	van	implementatietra-
jecten	en	het	grondig	evalueren	hiervan.	Een	van	de	bestaande	LEVV-leertrajecten	‘implemen-
tatiecoach’	vond	plaats	als	onderdeel	van	de	I-impuls.	Tijdens	dit	leertraject	worden	professionals	
geschoold,	getraind	en	gecoacht	in	het	invoeren	van	zorgverbeteringen	in	de	praktijk.	Sciencia	
en	het	lectoraat	EBP	legden	zich	met	name	toe	op	het	onderzoek	naar	de	resultaten.

Kennis uit de praktijk
De	diverse	implementatietrajecten	die	de	afgelopen	periode	gerealiseerd	zijn,	leidden	dus	niet	
alleen	vaak	tot	geslaagde	invoering	van	zorgverbeteringen,	maar	ook	tot	belangrijke	inzichten	
in	hoe	implementatie	in	de	specifieke	praktijk	van	verpleging	en	verzorging	nu	eigenlijk	werkt.	
Ook	wanneer	het	niet	geheel	gelukt	is	een	implementatie	in	te	voeren,	levert	dat	waardevolle	
inzichten	op.	Deze	kennis	moet	gedeeld	worden.	In	het	nu	volgende	zetten	we	een	aantal	
belangrijke	factoren	die	implementatie	bevorderen	en	belemmeren	op	een	rij.	Vervolgens	gaan	
we	kort	in	op	de	ervaringen	die	zijn	opgedaan	bij	het	kiezen	van	de	implementatiestrategie.	
De	invoering	van	de	richtlijnen	van	de	I-impuls	dient	daarbij	als	belangrijkste	voorbeeld.		
Maar	onderstaande	is	natuurlijk	ook	van	toepassing	op	het	invoeren	en	borgen	van	andere	
zorgverbeteringen.	
Dit	verhaal	bestaat	uit	uitkomsten	van	de	evaluatie	van	de	I-impuls	en	enkele	aanvullende	
ervaringen	van	implementatiecoach-trajecten.	Het	wordt	geïllustreerd	met	uitspraken	uit	de	
interviews	met	de	implementatiecoaches	en	-	coördinatoren	uit	dit	boek,	die	het	allemaal	aan	
den	lijve	hebben	ondervonden.	

Implementatie: wat het is en waarom het moet
Voor	een	goed	begrip	geven	we	hier	eerst	de	definitie	van	implementatie	zoals	die	tijdens		
de	trajecten	gehanteerd	wordt	en	die	kort	en	bondig	de	kern	van	deze	activiteit	weergeeft.	
‘Implementatie	is	een	procesmatige	en	planmatige	invoering	van	vernieuwingen	en/of		
verbeteringen	(van	bewezen	waarde)	met	als	doel	dat	deze	een	structurele	plaats	krijgen	in	
het	(beroepsmatig)	handelen,	in	het	functioneren	van	organisatie(s)	of	in	de	structuur	van		
de	gezondheidszorg’	(Hulscher	2000).

28	 Tussen	Weten	en	Doen

Wat	betreft	de	relevantie	citeren	we	Grol	&	Wensing	(2006):	‘Het	belang	van	implementatie	
van	op	evidence	gebaseerde	werkwijzen	is	het	bereiken	van	gezondheidswinst	en	een	verbeterde	
kwaliteit	van	leven	bij	patiënten	of	meer	efficiënte	of	patiëntvriendelijke	zorg	middels	het	
invoeren	van	veranderingen	in	de	zorgverlening	en	het	handelen	van	zorgverleners.’
Implementatie	is	dus	een	belangrijke	factor	en	instrument	in	het	verbeteren	van	de	kwaliteit	
van	zorg.
Veel	van	de	geïnterviewde	implementatiecoaches	en	–	coördinatoren	lieten	weten	verrast	te	
zijn	geweest	door	de	complexiteit	en	intensiviteit	van	de	implementatie-activiteiten.	
Sommigen	gaven	ook	toe	dit	aardig	onderschat	te	hebben.	Je	doet	het	er	niet	even	bij,	het	
kost	tijd	en	bovendien	is	het	een	‘vak	apart’.	Belangrijk	is	daarbij	in	ieder	geval	te	beschikken	
over	de	juiste	kennis	van	het	proces	en	te	weten	wat	je	tijdens	dergelijke	trajecten	te	wachten	
kan	staan.	

Bevorderende en belemmerende factoren voor implementatie 
Vele	factoren	zijn	van	invloed	op	implementatie.	We	kunnen	ze	hier	niet	uitputtend	behandelen	
en	halen	daarom	een	aantal	naar	de	voorgrond.	Het	zijn	die	factoren	die	er	tijdens	evaluaties	
uitsprongen:	
1		 De	context	en	hulpmiddelen.
2		 De	kenmerken	van	de	persoon	die	de	implementatie	begeleidt	en	diens	competenties.	

Zonder	deze	kenmerken	kan	evidence,	zoals	in	de	vorm	van	een	richtlijn,	wel	beschikbaar	zijn	
maar	komt	deze	niet	vanzelfsprekend	ten	goede	aan	de	patiëntenzorg.	

De context en hulpmiddelen
Interventies	die	bij	implementatieprojecten	regelmatig	plaatsvinden,	zoals	het	aanbieden	van	
cursussen,	het	versturen	van	reminders	of	het	verstrekken	van	feedback,	blijken	pas	effect	te	
hebben	binnen	een	bepaalde	context	(Grol	2006).	Verschillende	factoren	zijn	daarbinnen	weer	
van	belang:	de	leidinggevende,	de	afdelingscultuur	en	het	gevoel	van	urgentie,	beschikbare	
hulpmiddelen	en	de	aanwezigheid	van	voorlopers.	

Invloed van leidinggevenden
De	rol	en	inzet	van	de	leidinggevende	blijkt	een	van	de	belangrijkste	factoren	bij	implementatie.	
Leidinggevenden	kunnen	veranderingen	mogelijk	maken	als	zij:
–	 een	context	creëren	die	open	staat	voor	evidence	based	practice;
–	 het	vertrouwen	hebben	van	de	zorgverleners;
–	 in	staat	zijn	organisatiestructuren	en	-processen	te	beïnvloeden;
–	 	zorgverleners	ondersteunen	in	het	toepassen	van	nieuwe	werkwijzen,	bijvoorbeeld	door	

ruimte	te	geven	om	te	leren.

Implementatiebegeleiders	kunnen	op	hun	beurt	leidinggevenden	steunen,	verleiden	tot	actie,	
of	motiveren.	Ze	kunnen	leidinggevenden	voeden	met	vakkennis	en	argumenten	waarom	een	
verandering	gewenst	is	en	welk	rendement	deze	verandering	op	zal	leveren.
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Struikelblokken en succesfactoren



Gevoel van urgentie (sense of urgency)
Uit	de	evaluatie	van	de	I-impuls	bleek	dat	een	‘niet-richtlijnvriendelijke’	cultuur	op	een	afdeling	
belemmerend	werkt.	Ook	bleek	dat	als	de	omvang	van	het	patiëntenprobleem	waar	de	richtlijn	
voor	bedoeld	is,	op	de	afdeling	onduidelijk	is,	er	twijfels	ontstaan	over	nut	en	meerwaarde	van	
de	richtlijn.	Wordt	het	probleem	wel	herkend	dan	wordt	de	richtlijn	toch	niet	vanzelfsprekend	
als	nuttig	en	wenselijk	gezien.	De	richtlijn	wordt	soms	beschouwd	als	een	te	simpele	voorstelling	
van	een	complex	probleem.	Ook	kunnen	verpleegkundigen	twijfels	hebben	bij	de	kwaliteit	en	
relevantie	van	de	in	de	richtlijn	aangevoerde	evidence.	Daar	moet	men	bij	het	implementeren	
terdege	rekening	mee	houden	en	aan	tegemoet	komen.	Hierbij	speelt	het	door	veel	geïnter-
viewden	genoemde	mede-eigenaarschap	van	het	probleem	een	grote	rol.

Rol van hulpmiddelen en voorlopers 
De	invoering	van	een	zorginnovatie	als	een	richtlijn	blijkt	te	worden	belemmerd	als	de	oude	en	
de	nieuwe	werkwijze	naast	elkaar	worden	gebruikt.	Dat	pleit	voor	het	in	één	klap	overgaan	naar	
de	nieuwe	situatie.	Belangrijk	voor	het	goed	toepassen	van	de	richtlijn	is	dat	de	hulpsystemen	
die	gekoppeld	zijn	aan	de	richtlijn,	zoals	een	computerprogramma,	hierop	afgestemd	zijn.	
Indien	de	richtlijn	veel	regelwerk	met	zich	meebrengt	of	een	complexe	gedragsverandering	
van	patiënten	vraagt,	dan	werkt	dat	remmend	op	de	toepassing.	Het	komt	ook	regelmatig	
voor	dat	het	management	van	de	organisatie	wel	zegt	de	richtlijn	belangrijk	te	vinden,	maar	
dit	niet	met	daden	ondersteunt.	Dit	werkt	belemmerend	op	de	snelheid	van	het	invoerings-
proces:	emotionele	en	materiële	steun	door	het	management	is	van	groot	belang.
Het	werkt	bevorderend	als	er	in	de	werkomgeving	enkele	voorlopers	zijn	die	positief	tegenover	
de	richtlijn	staan,	zo	blijkt	eveneens	uit	de	terugblik	op	de	I-impuls.	Als	de	implementatie	
organisatiebreed	wordt	toegepast	en	gewaardeerd,	komt	dit	de	implementatie	ook	ten	goede.	
De	aanwezigheid	van	externe	druk	om	verbeteringen	te	realiseren	werkt	ook	zeer	bevorderend.	
Dit	is	bijvoorbeeld	het	geval	als	inspectie	of	zorgverzekeraars	aandringen	op	betere	uitkomsten	
of	lagere	kosten,	hetgeen	in	een	organisatie	tot	een	groter	besef	van	urgentie	leidt.	
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De implementatiecoach of – coördinator 
De	ervaringen	en	evaluaties	hebben	geleerd	dat	bepaalde	kenmerken	van	de	implementatie-
begeleiders	bevorderend	zijn	bij	het	implementeren	van	een	richtlijn.	Zo	gaven	zij	zelf	aan	dat	
het	helpt	als	ze:
–	 zich	al	in	de	zorg	hebben	geprofileerd;
–	 (deels)	werkzaam	zijn	op	de	afdeling;	
–	 zelf	in	de	praktijk	ervaring	hebben	opgedaan	met	de	richtlijn;
–	 gedreven	zijn	en	optreden	als	voortrekker;
–	 geloofwaardig	zijn	voor	collega’s	en	de	juiste	positie	hebben	voor	de	betreffende	rol;	
–	 kennis	van	de	context	hebben	en	weten	hoe	de	beslissingsbevoegdheid	in	de	organisatie	ligt.	

Deze	factoren	bevestigen	wat	bekend	is	in	de	literatuur	over	de	geloofwaardigheid	van	wat	
genoemd	wordt	‘een	facilitator’,	in	dit	geval	iemand	die	een	implementatieproces	begeleidt	
(Harvey	2002,	Stetler	2006,	Shaw,	e.a.	2008).

Een	implementatiebegeleider	moet	beschikken	over	een	grote	hoeveelheid	competenties	om	
in	te	zetten	in	het	voortdurend	aandacht	vragende	proces	van	implementatie.	De	implementatie-
begeleiders	uit	het	I-impuls	traject	vonden	desgevraagd	de	belangrijkste:	initiatiefrijk,	samen-
werkinggericht,	doorzettingsvermogen,	enthousiast,	kunnen	luisteren,	vakinhoudelijke	kennis	
hebben,	tact	en	feedback	kunnen	geven	en	ontvangen.
Bij	aanvang	van	elk	implementatiecoachtraject	van	het	LEVV	wordt	de	deelnemers	gevraagd	
een	scorelijst	in	te	vullen	van	20	competenties	(zie	pagina	34).	Aan	het	einde	van	het	traject	
hebben	ze	allen	gezien	dat	bij	een	belangrijk	aantal	competenties	de	score	is	toegenomen.	

Zoals	met	veel	vaardigheden	het	geval	is,	gaat	het	hier	om	een	voortdurend	ontwikkelings-	
proces	en	laten	de	coaches	en	coördinatoren	weten	dat	het	niet	eenvoudig	is	al	het	geleerde	
direct	in	de	praktijk	toe	te	passen.	Belonend	en	motiverend	vinden	ze	daarentegen	dat	velen	
sinds	het	traject	voor	meer	implementatietrajecten	worden	gevraagd	nu	ze	zich	eenmaal		
een	zekere	positie	hebben	weten	te	verwerven	en	getoond	hebben	te	beschikken	over		
implementatiecompetenties.
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Denise Janssen ‘Ik heb goede argumenten aangedragen waarom het product meerwaarde heeft en wat 
het proces inhoudt en bij kan dragen.’

Harold Fliervoet ‘Door de inhoud en aanbevelingen van de richtlijn ter discussie te stellen ontsponnen 
zich zinnige discussies. Daardoor lukte het mij collega’s medeverantwoordelijk te maken voor de inhoud.’ 

Martine Dekkers ‘Je krijgt te maken met macht, mensen die hun eigen toko verdedigen. Het is belangrijk 
om het vóórkomen van orale mucositis en specifieke klachten van patiënten te meten, zodat inzichtelijk 
wordt hoe omvangrijk het probleem is.’

Melinda van Moorst ‘Om een implementatietraject te begeleiden moet je goede communicatieve 
vaardigheden hebben waarmee je collega’s en alle andere hulpbronnen weet te motiveren en ze niet  
in het harnas jaagt.’

Harmieke van Os-Medendorp en Lilian Figee ‘Het sterkste ontwikkeld zijn de laatste tijd wel het 
doorzettingsvermogen en geduld. Het gaat niet vanzelf! Door je ervaring weet je dat de praktijk  
weerbarstig is.’

Henny Rongen ‘Ik weet nu dat ik meer in groter verband had moeten communiceren, zoals in team-
vergaderingen bijvoorbeeld. Informatieverstrekking is essentieel als je mensen mee wilt krijgen.’

Janny Schilstra ‘De leidinggevende moet de randvoorwaarden helpen creëren. Het is daarbij 
de taak van de implementatiecoach om duidelijk te maken wat er nodig is, wat voor resultaat 
er verwacht mag worden en wat de noodzaak tot veranderen is.’

Suze van Beelen-van Sluijs ‘Volledige medewerking van het management is essentieel.’

Petra Elbertse ‘Mijn leidinggevende heeft me geholpen om de vaart en de moed erin te houden.’

Carla Hulsman ‘Bij aanvang van het implementatietraject heb ik eerst stilgestaan bij de vraag of de 
richtlijn wel in een behoefte voorzag. […] Er was jaren niets met dit thema gedaan, dat maakte het voor 
mij makkelijk om aan te sluiten bij de behoeften van de groep.’



Opvallend	is	dat	waar	in	de	contextanalyse	ook	kenmerken	van	teams,	afdelingen	en	organisatie	
worden	genoemd,	de	implementatiebegeleiders	vervolgens	vrijwel	geen	strategieën	voor	deze	
‘subsystemen’	gekozen	blijken	te	hebben.	Verklaring	hiervoor	kan	zijn	dat	implementatie-
begeleiders	niet	weten	hoe	ze	de	kenmerken	van	deze	subsystemen	positief	kunnen	beïnvloeden.	
Het	kan	ook	zijn	dat	ze	dit	wel	weten	maar	niet	de	positie	of	het	gezag	hebben	om	de	betreffende	
strategieën	toe	te	kunnen	passen.	Hieruit	blijkt	wederom	de	belangrijke	rol	van	de	leiding
gevende.	Deze	lijnfunctionaris	heeft	wel	bevoegdheden	op	genoemde	terreinen	en	kan	hier	
het	stokje	van	de	implementatiecoach	of	–	coördinator	overnemen.	Dat	is	niet	alleen	wenselijk	
voor	het	resultaat	maar	ook	belangrijk	omdat	de	implementatiebegeleider	dan	op	tijd	terug	
kan	stappen	en	niet	buiten	zijn	rol	treedt.	

Community of Practice (CoP)
Een	Community	of	Practice	(CoP)	vormde	op	initiatief	van	de	onderzoekers	een	belangrijk	
onderdeel	van	de	Implementatie-impuls.	CoP’s	zijn	groepen	mensen	die	een	gezamenlijk	belang	
hebben	en	zich	betrokken	voelen	bij	een	bepaald	probleem,	een	passie	voor	een	onderwerp	
delen	en	hun	kennis	en	ervaringen	hierover	willen	verdiepen	door	te	interacteren	(Wenger	1998,	
Li	2009).	Bij	de	Implementatie-impuls	moest	de	CoP	bevorderen	dat	men	van	elkaar	leert	over	
het	implementatieproces	op	de	werkvloer.	De	CoP	bestond	uit	bijeenkomsten	en	contact	per	
e-mail.	De	kennis	werd	vooral	ingebracht	via	de	logboeken	van	de	implementatiebegeleiders	
en	het	bespreken	van	casuïstiek.

Het	bleek	dat	het	leren	van	elkaars	ervaringen	binnen	de	CoP	goed	gewerkt	heeft	bij	de	verge-
lijking	van	de	contexten	waarin	de	implementatiebegeleiders	de	richtlijn	moesten	invoeren	en	
bij	het	vaststellen	van	de	relatie	tussen	implementatiebegeleider	en	bepaalde	collega’s		
(aandachtsvelders).	Het	delen	van	ervaringen	over	de	context	bleek	de	analyse	van	de	eigen	
context	aan	te	scherpen.	De	deelnemers	van	de	CoP	waren	als	starters	echter	nog	vooral	bezig	
zich	kennis	eigen	te	maken	en	toe	te	passen.	In	dat	opzicht	blijkt	de	timing	van	de	CoP	heel	
belangrijk.	Het	ziet	er	naar	uit	dat	dit	middel	vooral	nuttig	is	of	wordt	zodra	de	individuele	
professional	zijn	eerste	leerfase	doorlopen	heeft	en	kennis	wil	delen.

Tot slot
Tot	zover	een	paar	belangrijke	beschouwingen	over	de	praktijk	van	het	implementeren.		
De	coaches	hebben	hun	klus	geklaard	en	kijken	terug	op	een	leerzaam	proces	of	hebben	hun	
tanden	al	weer	gezet	in	een	nieuwe	uitdaging.	Hun	moed	en	doorzettingsvermogen	mag	
geprezen	worden.	Hopelijk	werkt	deze	publicatie	motiverend	en	ondersteunend	voor	anderen	
die	deze	weg	ook	in	willen	slaan.	Implementeren	is	dan	wel	een	‘vak	apart’,	gelukkig	kun	je		
het	ook	leren.	Welke	competenties	hierbij	in	aanleg	nodig	zijn,	is	hierboven	al	beschreven.	
Uiteraard	ondersteunen	het	lectoraat	EBP	van	Fontys	Hogeschool	Verpleegkunde	en	het	LEVV	
professionals	graag	bij	hun	eerste	schreden	op	het	implementatiepad	of	bij	hun	verdere		
ontwikkeling.	En	last	but	not	least	verwijzen	we	naar	dé	plek	voor	actuele	informatie	en	kennis	
over	implementatie:	www.zonmw.nl/implementatie.
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Een basis voor de strategiekeuze
De	keuze	van	de	juiste	implementatiestrategie	is	een	lastige.	Er	is	niet	één	methode	die	voor	
alle	situaties	toepasbaar	is;	strategie	is	maatwerk.	Waar	wel	veel	overeenkomsten	te	vinden	
waren,	was	in	de	manier	waarop	de	implementatiebegeleiders	hun	weg	vonden	naar	de	keuze	
van	een	goede	strategie.	Desgevraagd	gaven	ze	aan	dat	vooral	een	goede	contextanalyse	hen	
hierbij	geholpen	heeft.	Ook	speelde	de	opgerichte	Community	of	Practice	(CoP)	(Wenger	1998)	
waarin	kennis	gedeeld	werd	een	rol,	zij	het	in	mindere	mate.	Hieronder	lichten	we	dit	toe.

Contextanalyse
In	de	contextanalyse	brengen	degenen	die	een	innovatie	of	andere	verbetering	willen	implemen-
teren	in	kaart	welke	afdelings-,	cultuur-,	en	omgevingsfactoren	belemmerend	en	bevorderend	
kunnen	werken	op	het	doorvoeren	van	deze	verandering.	Iedereen	bracht	andere	accenten	aan	
in	de	werkwijze.

De	contextanalyses	blijken	een	belangrijke	basis	gevormd	te	hebben	voor	de	keuze	van	een	op	
maat	gesneden	implementatiestrategie.	In	de	projecten	zijn	verschillende	methoden	gebruikt	
voor	de	contextanalyse	en	de	algemene	conclusie	geldt	voor	alle	projecten	(Eindrapport	proces	
evaluatie	I-impuls	ZonMw	projectnummer	54020006).

Aanvankelijk	betitelen	de	implementatiebegeleiders	bij	de	uitkomsten	van	de	analyse	de		
volgende	factoren	als	belangrijk:	randvoorwaarden,	draagvlak,	informatieverstrekking	en		
planning.	In	een	iets	later	stadium	in	het	project	verschuift	het	accent	naar	de	interactie	tussen	
implementatiecoach	en	andere	betrokkenen	zoals	bij	overtuigen,	motiveren,	delegeren,	coachen	
en	samenwerken.	Over	het	geheel	genomen	hebben	de	genoemde	factoren	betrekking	op		
wat	we	noemen	‘de	subsystemen	in	de	invoeringscontext’.	Dat	zijn	onderdelen	van	de	context	
zoals	de	richtlijn	zelf,	de	beoogde	gebruikers,	andere	betrokkenen,	de	persoon	van	de	coach/
coördinator,	team	en	afdeling	en	divisie/organisatie	(Eindrapport	proces	evaluatie	I-impuls	
ZonMw	projectnummer	54020006).

Bij	de	implementatiestrategieën	die	de	begeleiders	vervolgens	hebben	gekozen,	blijkt	dat	de	
voorkeur	van	de	coaches	en	coördinatoren	met	name	uitging	naar	educatieve	strategieën	en	
naar	op	de	structuur	gerichte	strategieën.	Dit	komt	overeen	met	hetgeen	in	eerder	onderzoek	
gevonden	is	(Cox	&	Holleman,	2006).
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Henny Rongen ‘Eén van de eerste activiteiten die je als implementatiecoach onderneemt is het bepalen 
van de context. Wat speelt er in de omgeving waar de richtlijn wordt ingevoerd, wat kan wel en wat kan 
niet, waar liggen de valkuilen, wat kan ik oppakken en wat kan ik beter laten rusten.’

Denise Jansen ‘Draagvlak heb ik onder andere gecreëerd door binnen de afdelingen met vaste contact-
personen te werken en door het protocol te laten goedkeuren door de specialisten. Complicerende factor 
was dat de afdelingscontactpersonen vaak wisselden.’
 
Harmieke van Os-Medendorp en Lilian Figee ‘De identificatie van sleutelfiguren vereist speciale 
aandacht. Je moet je aan het begin van het implementatieproces afvragen wie je nodig hebt en welke  
bijdrage bepaalde mensen kunnen leveren.’



Beoordeling van de beginsituatie
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Beoordeling bij afronding
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Competenties  

Leervermogen

Zelfontwikkeling

Initiatief

Luisteren

Feedback

Motiveren

Overtuigingskracht

Samenwerken

Coachen

Delegeren

Flexibel

Mondelinge	en	schriftelijke		
uitdrukkingsvaardigheid

Interviewen

Presenteren

Netwerkvaardigheid

Projectmatig	werken

Resultaatgerichtheid

Helikopterview

Informatieanalyse

Innovatief	handelen

Ontwikkeld
Potentie
Niet	aanwezig
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Competentie	wordt	gedefinieerd	als	een	zo	specifiek	mogelijk	beschreven	gedragskenmerk	dat	onderscheidend	bijdraagt	aan	
succesvol	functioneren	en	daarmee	aan	het	realiseren	van	organisatiedoelen	(Kluytmans	F.,Leerboek	personeelsmanagement.	
Groningen:	Wolters-Noordhof,	2001).

Bijlage
Competentieprofiel Implementatiecoach LEVV
Voor	het	vervullen	van	de	rol	van	implementatiecoach	zijn	verschillende	specifieke	competenties	
nodig.	Om	te	bepalen	wat	de	deelnemer	nog	kan	leren	om	te	voldoen	aan	het	gewenste	compe-	
tentieprofiel	Implementatiecoach	is	een	nulmeting	van	belang.	Met	de	nulmeting	wordt	
inzicht	verkregen	in	de	stand	van	zaken	bij	aanvang	van	het	ontwikkelproces.	Nog	te	ontwikkelen	
competenties	en	aanwezige	potenties	worden	in	beeld	gebracht.	Aan	het	einde	van	het	leertraject	
vindt	de	meting	opnieuw	plaats.	De	resultaten	daarvan	worden	afgezet	tegen	de	resultaten	van	
de	beginmeting.	Op	deze	manier	kan	de	persoonlijke	ontwikkeling	worden	vastgesteld.	

Op	grond	van	deze	nulmeting,	de	uitkomsten	van	de	360	graden	feedback	evaluatie,	een	assess-
ment	én	de	persoonlijke	profielbeschrijving,	wordt	de	deelnemer	uitgenodigd	een	Persoonlijk	
Opleidingsplan	(POP)	op	te	stellen	voor	de	duur	van	het	leertraject.

Zowel	de	deelnemer	als	diens	leidinggevende	scoren	de	competenties	twee	keer.	
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