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Bijlage 5 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-, per- en postoperatief traject is gekeken naar belemmerende en 
bevorderende factoren, op basis waarvan een voorstel is gedaan voor implementatie van de 
richtlijnen. 
 
 
Methode 
In een vijftal ziekenhuizen zijn interviews gehouden met beleidsmedewerkers kwaliteit en bij de 
implementatie betrokken specialisten en/of 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. Met behulp van kwalitatieve 
analyse van de interviews is een overzicht verkregen van de mogelijk beïnvloedende factoren. 
 
 
Belemmerende en bevorderende factoren 
Om erachter te komen welke factoren van invloed kunnen zijn op de implementatie van de 
richtlijn en bijbehorende indicatoren zijn de volgende vragen gesteld tijdens de interviews:  

− Wat zijn belemmerende en bevorderende factoren waar jullie tegenaan (zijn 
ge)lopen bij de implementatie van de richtlijnen? 

− Waar zijn jullie tegenaan gelopen tijdens de dataverzameling voor de praktijktest? 
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). 
 
 
Implementatieplan 
Bij de richtlijn peroperatief traject is een stappenplan opgesteld voor de implementatie van de 
richtlijnen. Op basis van belemmerende en bevorderende factoren naar voren gekomen in de 
huidige interviews (op basis van de kwalitatieve analyse) is het stappenplan aangevuld. Dit plan 
bevat activiteiten die implementatie van de richtlijn dan wel indicatoren gericht ondersteunen 
zodat naleving gerealiseerd kan worden.  
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Resultaten 
Belemmerende en bevorderende factoren 
In totaal zijn er 9 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, de cultuur binnen het team en de afwezigheid van één digitaal 
systeem (in plaats van veel verschillende systemen). Terugkerende bevorderende factoren 
waren de goede communicatie en de evaluatie en terugkoppeling van de implementatie. 
Opvallend is dat er slechts één maatschappelijke factor, financiële middelen voor een 
geautomatiseerd systeem, in de interviews naar voren is gekomen. 
 
Tabel 1a Belemmerende factoren voor implementatie van de richtlijn dan wel indicatoren 

Niveau Belemmerende factoren 

Individueel - Specialisten staan vaak kritisch tegenover werken met checklijsten 
- Documentatie kost veel tijd, ten koste van verdiepen in patiënt 
- Specialisten zijn zich niet van bewust de dingen die er nu mis gaan 
- Belang wordt niet ingezien 
- Knop omzetten naar nieuwe werkwijze is moeilijk 
- Checklijsten nog niet opgenomen in routine van betrokkenen 

Sociaal - Collega’s niet durven aanspreken (cultuur binnen team). 
- Slecht voorbeeldgedrag werkt negatief door op de rest 
- Bij elkaar krijgen van het hele team op hetzelfde tijdstip is moeilijk 

Organisatie - De verschillende digitale systemen zijn niet aan elkaar gekoppeld 
- Ontbreken volledige commitment op bestuurlijk niveau 
- Geen digitale checklijst 
- Door digitalisering overal pc nodig om checklijst in te vullen 
- Geen feedback geven aan betrokkenen  
- Het ontbreken van een ziekenhuis-brede standaard voor implementatie 

 

Tabel 1b Bevorderende factoren voor implementatie van de richtlijn dan wel indicatoren 
Niveau Bevorderende factoren 

Individueel - Aanwezigheid van gemotiveerde verpleegkundigen 
- Het belang/nut inzien 

Sociaal - Cultuur waarin men elkaar aan durft te spreken bij onduidelijkheden/fouten 
- Cultuur waarin men verantwoordelijkheid durft te nemen 
- Onderlinge concurrentie om als beste te scoren 
- Goed voorbeeldgedrag heeft positief effect op de rest 
- Goede communicatie tussen alle betrokkenen 
- Betrokkenheid creëren in gehele team  

Organisatie - Gebruik van flexibele checklijsten (op maat maken per discipline) 
- Betrokkenheid en ondersteuning op bestuurlijk niveau 
- Overvloedige communicatie (infobijeenkomsten, achtergrond en belang 

uitleggen, motivatiegesprekken, promofilm stopmomenten etc) 
- Terugkoppeling voortgang implementatie (feedback maakt bewust) 
- Extra motivatie door accreditatiesysteem (JCI), interne audits en/of externe 

projectleider 
Maatschappelijk - Financiële middelen voor automatisering (digitale checklijst, Business 

Intelligence systeem) 

 
 
Implementatiestrategie 
Verbeterpunten voor de ziekenhuizen lijken hoofdzakelijk te liggen bij de cultuur/teamklimaat, 
het terugkoppelen van resultaten naar de werkvloer en het verbeteren van de automatisering, 
dan wel het koppelen van diverse datasystemen. Ziekenhuizen zouden gebruik kunnen maken 
van teamtraining activiteiten en audit en feedback tools, zoals interne benchmarking tussen 
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afdelingen of extern met andere ziekenhuizen. Daarnaast is het belangrijk om goed 
voorbeeldgedrag te creeëren, wat gedaan kan worden door goede kartrekkers te selecteren 
voor sturing van de richtlijn implementatie.  
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