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Vroeger…



Proficiat!!



Implementeren is niet eenvoudig 

• Richtlijnen vinden niet vanzelf hun weg naar de praktijk

• Er bestaat geen strategie die altijd werkt
• Implementatie is een planmatige en systematische activiteit 

die verschillende stappen vergt



Luchtbehandeling in operatiekamers

Veel discussie met name over de technische aanbevelingen



Proces van evidence naar praktijk
Diffusion Spreading information and natural adoption by the target group, 

concerning guidelines and working methods

Dissemination Communication of information to care providers to increase their 
knowledge and skills; more active than diffusion; directed at a 
specific target group

Adaption Positive attitude and decision to change personal routine

Implementation Introduction of an innovation in the daily routine; demands 
effective communication and removal of hindrances



There is NO magic bullet



Meerdere implementatiemodellen

• Systematische review over disseminatie en implementatie (Tabak 2012)

• > 100 frameworks/modellen
• Belangrijk gemeenschappelijk uitgangspunt: allen gaan uit van een 

analyse van beïnvloedende factoren (determinanten) die de invoering 

van innovaties belemmeren dan wel bevorderen



Implementatiemodel 

• Formuleer ‘goede zorg’ 

• Analyseer huidig handelen 
• Identificeer bevorderende/belemmerende factoren 
• Ontwikkel strategie gericht op voorgaande analyse 

• Voer activiteiten uit en meet effect
• Evalueer de strategie en stel zo nodig bij

Grol & Wensing



Verschillende perspectieven

• Patiënten 

• Individuele voorkeuren
• Huisartsen

• Patiënt – arts relatie, gepaste zorg

• Medisch specialisten en andere professionals
• Effectiviteit, professionele richtlijnen 

• Overheid en zorgverzekeraars

• Doelmatigheid, toegankelijkheid, eigen verantwoordelijkheid
• Commerciële partijen

• Winstoogmerken



Checklist for determinants of practice 



Checklist – 7 domeinen 

Richtlijn/ innovatie Toegevoegde waarde, validiteit en betrouwbaarheid, 
hanteerbaarheid, 

Zorgverlener Kennis en vaardigheden, bewustzijn, intentie, motivatie, 
self-efficacy

Zorgvrager Behoeften, voorkeuren, overtuigingen, motivatie

Professionele interactie Communicatie, teamprocessen, voorbeeldgedrag, 
ambassadeurs 

Hulpmiddelen en randvoorwaarden Producten en materialen, financiering, tijd, informatie, 
educatie

Verandervermogen van de 
organisatie

Mandates, authority, leadership, rules, priorities, 
feedback

Sociale, politieke, wettelijke 
factoren

Budget, contracten, wetgeving, externe verantwoording, 
maatschappelijk debat



Determinanten slechte handhygiëne

Observed Self-reported

Doctor Irritation from HH-products

Male Not enough or inconvenient sinks

Work in IC, emergency or surgical unit Lack of soap, towels, disinfectants

Interrupted in activities Not enough time

Understaffed Patient needs take priority

Setting with many HH-occasions Lack of guidelines

Working during the week (not weekend) Lack of knowledge

Patients <65 years old Forgetfulness

Nurse assistant (rather than nurse) Lack of role models….            ETC !



Determinanten goede handhygiëne

Observed Self-reported

Widely accessible hand rub Having a role model

Multi-faceted approach Being seen as a role model

Non-doctor Belief that HH is easy

Risk for worker Positive opinion of others

Female Being observed

Previous training Positive attitude towards HH

Participation in previous campaign Perceived risk of infection

Patient expectation Belief in benefits of HH

HH behaviour in childhood



Methoden

Hoe achterhalen we barrières en bevorderende factoren? 



Implementatiemodel 

• Formuleer ‘goede zorg’ 

• Analyseer huidig handelen 
• Identificeer bevorderende/belemmerende factoren 
• Ontwikkel strategie gericht op voorgaande analyse 

• Voer activiteiten uit en meet effect
• Evalueer de strategie en stel zo nodig bij

Grol & Wensing



Operatiekamerdiscipline



Implementatiestrategieën   

• Veelal individueel gericht 

• Informatie
• Scholing
• Reminders



Knelpunten op teamniveau

• Ontbreken sociale norm

• Ontbreken sociale steun en voorbeeldgedrag
• Onvoldoende prioritering



Taxonomy behavior change methods
TYPES OF CHANGE STRATEGIES (Kok G et al. Health Psych Review 2015, Oct 15: 1-16) N

Basic methods at individual level 13

Methods to increase knowledge 6

Methods to change awareness & risk perception 9

Methods to change habits, automatic and impulsive behaviors 9

Methods to change attitudes, beliefs, outcome expectations 10

Methods to change social influence 5

Methods to skills, capability, self-efficacy and overcoming barriers 12

Methods to reduce public stigma 6

Methods to change environmental conditions 6

Methods to change social norms 4

Methods to change social support and social networks 3

Methods to change organizations 5

Methods to change communities 7

Methods to change policy 4



Teamgerichte strategie

• Normsetting en doelbepaling/lokale consensus

• Voorbeeldgedrag, elkaar aanspreken
• Benoemen aandachtsvelders/ rolmodellen
• Teamleider ondersteunt en participeert in verbeterinitiatieven

• Meten prestaties, probleemanalyse en verbeteren
• Waardering en positief commentaar van opinieleiders/collega’s



Voorbeeldgedrag

• Rolmodel geeft het goede voorbeeld

• Rolmodel instrueert en motiveert collega’s bij de naleving van de 
voorschriften

• Rolmodel ondersteunt, geeft feedback en stimuleert collega’s tot elkaar 

aanspreken



Leiderschap

• Leidinggevende benoemt operatiekamerdiscipline tot prioriteit 

• Leidinggevende zorgt voor de juiste voorwaarden
• Leidinggevende is betrokken bij verbeteractiviteiten
• Leidinggevende verlangt rekenschap bij onvoldoende naleving



Samenvatting

• Geen effectieve verbetering zonder kennis van factoren die dit bevorderen 

of belemmeren
• Kies bewust voor methoden om deze factoren te achterhalen
• Selecteer verbeterstrategieën die bij belemmerende en bevorderende 

factoren aansluiten


