
Implementatieplan 

Inleiding 
Innovaties of aanbevelingen waarvan is aangetoond dat deze leiden tot betere zorg worden niet 
automatisch opgevolgd in de praktijk (Grol, 2006(1)). Vanuit de literatuur zijn vier factoren te 
onderscheiden die het implementatieproces kunnen beïnvloeden (Grol, 2006(2)): 
- Individuele factoren: hulpverleners met hun kennis, vaardigheden, attitudes, normen, 

waarden, zelfvertrouwen, geloof in eigen kunnen, vaste routines en persoonlijkheid 
- Sociale factoren: patiënten (hun kennis, attitude, gedrag, compliance, verwachtingen, 

behoeften, ervaringen en prioriteiten), houding en gedrag van collega’s de cultuur in het 
sociale netwerk, de mening van leiders en sleutelfiguren en de aanwezigheid van innovators 

- Organisatorische factoren: de wijze van organisatie van de zorg, de aanwezigheid van 
personeel, het gevoerde beleid, de taakverdeling tussen disciplines en logistieke processen 

- Maatschappelijk/economische factoren: regelgeving, honorering en contractering. 
 
Voor de richtlijnen Pre- en Peroperatief traject is gekeken naar belemmerende en bevorderende 
factoren en praktijkvoorbeelden, op basis waarvan een voorstel is gedaan voor implementatie 
van de richtlijnen. 
 

Methode 
In een vijftal ziekenhuizen waar een of meerdere stopmomenten al zijn ingevoerd, zijn 
interviews gehouden met beleidsmedewerkers kwaliteit en bij de implementatie betrokken 
specialisten en verpleegkundigen. Het doel hiervan was te weten komen wat belemmerende en 
bevorderende factoren zijn bij het naleven van de richtlijn en hoe de implementatie van de 
richtlijnen tot nu toe is aangepakt.  
 
Belemmerende en bevorderende factoren 
Om erachter te komen welke factoren van invloed kunnen zijn op de implementatie van de 
richtlijn en bijbehorende indicatoren is de volgende vraag gesteld:  

− Wat waren belemmerende en bevorderende factoren die jullie tegen zijn gekomen 
bij de implementatie van de richtlijn(en)? 

De oorzaken van mogelijke belemmerende factoren kunnen liggen bij de zorgverleners die 
ermee moeten werken (individuele of sociale factoren), de organisatie (organisatorische 
factoren) of de omgeving (maatschappelijke factoren). 
 
Best practices  
De ziekenhuizen die al een start gemaakt hebben met het invoeren van een of meerdere 
stopmomenten is het volgende gevraagd:  

− Wat is jullie strategie geweest voor het invoeren van de aanbevelingen uit de richtlijn 
c.q. stopmomenten? 

− Welke suggesties hebben jullie voor anderen die met dit traject nog moeten 
beginnen? 

Op deze manier kunnen de ervaringen gedeeld worden en kan bekeken worden wat belangrijke 
punten zijn bij het implementeren van de richtlijn en bijbehorende stopmomenten.  
 



Implementatieplan 
Er is een stappenplan gemaakt voor implementatie op basis van de analyse van belemmerende 
en bevorderende factoren en de door de ziekenhuizen gebruikte implementatiestrategieën. Dit 
plan bevat activiteiten die implementatie van de richtlijn c.q. indicatoren gericht ondersteunen 
zodat naleving op termijn gerealiseerd kan worden.  

Resultaten 
Belemmerende en bevorderende factoren 
In totaal zijn er 10 personen geïnterviewd om informatie te verkrijgen over factoren die het 
implementatie proces kunnen beïnvloeden. De belemmerende en bevorderende factoren die 
naar voren kwamen in de verschillende interviews zijn gebundeld en opgenomen in tabel 1a/b. 
De meest voorkomende belemmerende factoren die in de interviews werden genoemd waren 
de motivatie van de betrokkenen, het bij elkaar krijgen van het hele team op de OK en de 
afwezigheid van een geautomatiseerd EPD. Terugkerende bevorderende factoren waren de 
goede communicatie en de evaluatie en terugkoppeling van de implementatie. Opvallend is dat 
er geen maatschappelijke factoren, zoals financiële prikkels of wet- en regelgeving, in de 
interviews naar voren zijn gekomen die het implementatieproces zouden kunnen beïnvloeden.  
 
Tabel 1a. Belemmerende factoren voor implementatie van de richtlijn c.q. indicatoren 

Niveau Belemmerende factoren 

Individueel Motivatie specialisten is vaak laag 
Gevoel specialisten dat hun autonomie wordt aangetast 
Documentatie kost veel tijd, ten koste van verdiepen in patiënt/ingreep  
Slecht voorbeeldgedrag  
Gewenste antwoorden, incidenten worden niet voorkomen 

Sociaal Bij elkaar krijgen van het hele team op hetzelfde tijdstip is moeilijk 
Elk specialisme is weer net iets anders 
Knop omzetten naar nieuwe werkwijze is moeilijk 

Organisatie Ziekenhuisorganisaties niet ingericht op invoering stopmomenten 
Toename werkbelasting leidt tot toename wachttijden 
Afwezigheid geautomatiseerd EPD 

 
Tabel 1b. Bevorderende factoren voor implementatie van de richtlijn c.q. indicatoren 

Niveau Bevorderende factoren 

Individueel Aanwezigheid van gemotiveerde verpleegkundigen  
Duidelijkheid over wie verantwoordelijk is en wie aan te spreken 
Goed voorbeeldgedrag 
Jongere specialisten staan vaak meer open voor veranderingen  
Van incidenten leermomenten maken 

Sociaal Sociale druk  
Cultuur waarin men elkaar aan durft te spreken bij onduidelijkheden en fouten 
Goede communicatie door multidisciplinair overleg  

Organisatie Gebruik van flexibel systeem/checklist  
Betrokkenheid en ondersteuning staf, management en Raad van Bestuur 
Overvloedige uitleg implementatie (infoavonden, posters, werkgroepen) 
Evaluatie voortgang implementatie 
Terugkoppeling ‘voorkomen incidenten’ (update resultaten) 
Ondersteuning door bijvoorbeeld een werkgroep kwaliteit 

 

Praktijkvoorbeelden 
Van een vijftal ziekenhuizen is weergegeven op welke manier zij, op basis van de TOP-rapporten 
van de IGZ, zijn begonnen met de implementatie van de stopmomenten. Daarbij zijn 



opmerkingen en eigen ervaringen uit de ziekenhuizen ook meegenomen. Samen met concrete 
voorbeelden van de checklisten zijn deze praktijkvoorbeelden opgenomen in bijlage 7. Hierin zijn 
niet altijd de gehele checklisten opgenomen en soms alleen een overzicht van het traject 
waarvoor checklisten zijn ontwikkeld. Tevens moet er rekening mee worden gehouden dat de 
checklisten steeds verder ontwikkeld worden. 
 

Implementatieplan 
De aanpak van de verschillende praktijkvoorbeelden om de stopmomenten (deels) in te voeren 
is in grote lijnen met elkaar vergelijkbaar en op basis van deze informatie is onderstaand 
implementatieplan opgesteld (zie figuur). In dit plan is weergegeven wat logische stappen zijn 
voor de implementatie van de richtlijn c.q. stopmomenten en staan suggesties voor betrokkenen 
met betrekking tot te benaderen personen, uit te voeren activiteiten of algemene tips voor 
uitvoering van de stap. 
 
Figuur2 : Implementatieplan en ondersteunende activiteiten 
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Legenda bij figuur: 
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