
Meet-up 5 oktober 2021: 1300-15:00



Welkom
13.00 Welkom en stand van zaken NIC Anneke Venema (NIC Coördinator, ZonMw)

13:15 Implementatie vanuit beleid Adriaan Brouwer (VWS)

13.45 Patiënt & Cliënt participatie en implementatie Marieke van Noort (PGO-support)

14:15 Implementatie in de zorg Eldine Oosterberg, Miesje Nijs (NHG)

Margot Fleuren (V&VN) 

Dunja Dreessens (Kennisinstituut/FMS)

14.55 Afsluiting



Verkenning Nederlands Implementatie Collectief (najaar 2020)



Implementatie: waar hebben we het over?
Implementatie is overal:

• Implementatie van evidence based practice tot concepten 
(positieve gezondheid) 

• In vele branches, kennisnetwerken en regionale 
zorgprogramma’s

• Op kennisagenda’s: bv Preventie, JZOJP
• Ook de-implementatie
• Implementatie - zorgvernieuwing
• Implementatieonderzoek

Landelijk, 
lokale 

overheid; 
beroeps- &
branche-

organisaties

Beleid

Universiteit, 
HBO, MBO; 

kennis
instituten; 
onderzoek

Kennisinst. 
Onderzoek en 

Onderwijs

Zorg-
organisatie Praktijk



Steunbetuiging

Stand van zaken NIC 

• NIC gelanceerd tijden EIE in mei ‘21
• Initiatiefgroep  Stuurgroep 
• Breed implementatie netwerk voor zorg, 

preventie en welzijn 
• Generaliseerbare implementatie kennis en 

kunde 
• Beter en sneller (de)implementeren en 

innoveren
• Voor zorgprofessionals, implementatie-

deskundigen/onderzoeker, beleid
• 4 werkgroepen

Stuurgroep



Werkgroep Methoden & Tools

Activiteiten werkgroep:

1. Werken aan 2 producten:
- Wikken & Wegen m.b.t. keuze maken voor M&T 

inclusief hoofdcategorieën
- Format om M&T te duiden inclusief 

uitwerken/invullen voor circa 1e 20 stuks

2. Vanuit de producten  vorm en eisen benodigde 
website formuleren

3. Website bouwen en 1e proefdraaien



Werkgroep Implementatie onderzoek

Activiteiten werkgroep:
- Nieuwsbrief verstuurd
- Kennisagenda opgestart

o Interviews gehouden met onderzoekers en i-
specialisten

o Delphi studie ophalen onderzoeksvragen bij 
implementatie onderzoekers start oktober

o Implementatie probleemverkenning vragenlijst 
start ook oktober  hier hebben we jou voor 
nodig!

- Werkgroep meet-up: maandag 24 januari 15u. Thema: 
de-implementatie



Werkgroep Intervisie & netwerken

Activiteiten werkgroep:

1. Met Expertisenetwerk Implementatie:

Leerbijeenkomsten 2021, laatste Dinsdag 16 
november (13.00-15.30) over Duiden van impact 
met het oog op de bedoeling voor de 
maatschappij

2. Ontwikkeling netwerk:

Workshop 5 okt: koplopersgroep, verbinding 
leer- en praktijknetwerken over uitwisseling 
kennis



Werkgroep Implementatie opleiding en training 

Activiteiten werkgroep:
1. Werken aan 4 kennisdocumenten

1) Pragmatic Review of Coursebooks from Implementation and Implementation 
Science Courses

2) Overview of Implementation and Implementation Science Education in the 
Netherlands and Online

3) Skills and Knowledge Competency Checklist for Implementation Scientists*
4) Strengthening Future Implementation Science Education: A narrative literature 

review of existing Dissemination & Implementation (D&I) training 
opportunities*

2. Vervolg
• voortzetten en voltooien van de narrative literature review over 

'implementatiespecialisten’ 
• ontwikkelen van een ‘Skills and Knowledge Competency Checklist for 

Implementation Specialists’
• Review en update van alle kennisdocumenten door de Werkgroep 

Implementatie Opleiding en Training 

• Ontwikkeld door Kendra Koch als onderdeel van een zomerstage 

Meer info: Bethany Hipple Walters (bhipplewalters@trimbos.nl)



De Juiste Zorg op de Juiste Plek
Mensen helpen beter te leven en functioneren, ook met een 

ziekte of beperking



Een droom
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Antwoord:

(Duurdere) zorg voorkomen

Zorg dichter bij mensen brengen 
(verplaatsen)

Zorg vervangen door 
bijvoorbeeld 
e-Health

Dit helpt mensen beter te leven en 
functioneren met hun ziekte of 
beperking



Instrumenten

• Regiobeelden

• Subsidies

• Knelpuntloket, Knelpunten wegnemen

Know-how

• Kennisagenda

• Lerende evaluatie

• Best practices, stappenplannen, beleisregels, 
toezichtskaders, inkoopmonitoring, voorbeelden.

Gezamenlijke agenda VWS

• Regiocontactpersonen

• Discussienota Zorg voor de Toekomst

• Experimententeerregio’s

Communities

• Website

• LinkedIN, Expertgroep, Kennisplatform

• Bijeenkomsten en webinars



Het team
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Praktijkleren

Design thinking

Samenwerken in de regio
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www.dejuistezorgopdejuisteplek.nl





Presentatie patiëntparticipatie

5 oktober 2021
PGOsupport
Marieke van Noort
Adviseur participatie 



PGOsupport is kennis- en adviespartner voor partijen 
die zich inzetten voor kwaliteit van zorg en kwaliteit 
van leven. We informeren, adviseren en scholen in 
effectieve en duurzame inbreng van het patiënten- en 
cliëntenperspectief.



Inhoud

• Meerwaarde van participatie
• Mogelijke rollen 
• Hoe zijn patiënten georganiseerd?
• Welke patiënten ga je betrekken?
• Patiëntparticipatie en implementatie
• Scholing en ondersteuning van 

patiënten en andere stakeholders



Patiëntenparticipatie…..?

Patiënten worden betrokken bij, en hebben 
invloed op besluitvormende processen uit de 
praktijk van onderzoek, beleid en zorg (vertaald 
van Pittens, 2013).



Belang van patiëntenparticipatie
Relevantie: meer kans op resultaten die aansluiten bij de wensen en behoeften van 
patiënten/cliënten/burgers.

Uniek perspectief, ook buiten de zorg. Denk aan impact op het dagelijks leven.

Patiënten mee laten beslissen als democratisch recht.

Empowerment van patiënten. 

Vergroten implementatiekansen door draagvlak onder patiënten.

Verhogen efficiëntie en effectiviteit van het zorgsysteem: patiënten en consumenten als
tegenmacht t.o.v. zorgaanbieders en zorgverzekeraars.



Mogelijke rollen, participatieladder

Gebaseerd op participatieladder van Arnstein, 1969.



Mogelijke rollen, participatiematrix



Participatie in onderzoek



Jeugdreuma onderzoeksagenda

• Top-10 met de belangrijkste 
onderzoeksvragen

• Met behandelaars, ouders, en 
jeugdreumapatiënten

• James Lindt Alliance (JLA)

Bron: www.Jeugdreumavereniging.nl



Clinical design: selectie van relevante 
eindpunten/uitkomstmaten

Voorbeeld: Duchenne

• Gebruikelijke eindpunt: 6-minuten looptest

• …. maar: wat is daarvan de relevantie voor een tiener met 
Duchenne in een rolstoel, die zijn dagelijkse activiteiten 
aanstuurt met een computer? 

• Samen met patiëntenorganisatie: focus op kracht in de handen



College van Ervaringsdeskundigen

• Advies

• Vóór subsidie aanvraag

• Of tijdens onderzoek

Bron: Harteraad



• Evidence Based Medicine
(Sackett)
• Definitie 
• “Patient values”

• Ontwikkeling 
kwaliteitsstandaarden
• Betrokkenheid patiënten

Participatie in richtlijnontwikkeling



Het perspectief van de patient in 
zorgverbeteringsprojecten

Patiëntenorganisatie en 
zorgverleners werken
samen in een lokale setting 
om de zorg verder te
verbeteren.

https://youtu.be/jF5dpcefwBM
https://vimeo.com/147717476


Hoe zijn patiënten landelijk georganiseerd?
• > 200 landelijke organisaties

• 3 landelijke koepels

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj9g5mynPHkAhXBbVAKHTmaDTYQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.dvn.nl%2F&psig=AOvVaw0AXZqhiOj4seBbXVHXzP_x&ust=1569681228440343


3 kerntaken: 

• Lotgenotencontact

• Voorlichting

• Belangenbehartiging

Koepels:

• Collectieve belangenbehartiging op landelijke thema’s: samen beslissen, 
Wet zorg en dwang, hoofdlijnenakkoorden. 

Taken van landelijke patiëntorganisaties



• Adviesraden met ervaringsdeskundigen

• Regionaal: 
• Regionale belangenorganisaties
• Zorgbelangen

• Lokaal: 
• Adviesraden sociaal domein
• Lokale belangenbehartigingsorganisaties

Andere vormen van verenigen & participatie



Afhankelijk van:

• Het doel

• De rol waarin je wil samenwerken

• Individuele verhaal of namens een collectief

• Ervaring, ervaringskennis of ervaringsdeskundigheid?

Welke patiënten betrek je? 



Van ervaring tot ervaringsdeskundigheid

Ervaring

Je hebt ervaring opgedaan met een aandoening of beperking. 
Dit kan ook als naaste zijn.

Ervaringskennis

Je hebt je ervaring met je aandoening of beperking zodanig verwerkt dat je er met enige afstand naar kunt 
kijken. 

Je bent in staat om terug te kijken op je ervaringen om ervan te leren. 
Je bent je bewust van je emoties en de emoties die je mogelijk oproept in bepaalde situaties. 

Ervarings-
deskundigheid

Je ervaringskennis stijgt uit boven je persoonlijke ervaring, omdat je kennis hebt van de gezamenlijke, 
gedeelde ervaringen van een groep mensen met dezelfde aandoening/beperking. 

Je kunt de collectieve ervaringen samenbrengen en verwoorden. 
De kennis, vaardigheden en houding die je nodig hebt als ervaringsdeskundige in verschillende situaties, 

lopen uiteen. 



Goede participatie in eerdere fasen helpt om een product te krijgen dat goed te 
implementeren is. 

Bij start implementatiefase: 

• Welke rol heeft patiëntparticipatie in eerdere fases gehad? 

• Welke rol is nu passend? 

• Dezelfde of juist andere patiëntvertegenwoordigers? 

Patiëntparticipatie en implementatie



• Academie (voor patiëntorganisaties)
o Participatie in richtlijnontwikkeling, onderzoek, 

kwaliteit van zorg, lokale en regionale participatie
o EUPATI-opleiding
o Critical Friends

• Advies voor belangenbehartigers

• Online kennisbank 

En daarnaast: 

• Advies en opleiding voor andere organisaties

Scholing en ondersteuning



Patiëntenparticipatie is waardevol, inspirerend, en leuk! 



Vragen?



Daltonlaan 600 

3584 BK Utrecht

T. 030 204 07 00

Postbus 13040 

3507 LA Utrecht

www.pgosupport.nl



Afhankelijk van:

• Het doel

• De rol waarin je wil samenwerken

• Individuele verhaal of namens een collectief

• Ervaring, ervaringskennis of ervaringsdeskundigheid?

Welke patiënten betrek je? 



NIC meet-up 
Implementatie

Miesje Nijs en Eldine Oosterberg
5 oktober 2021



Uitdagingen

 Scope huisartsenzorg is breed 
 > 100 richtlijnen, veel implementatieproducten

Multidisciplinaire samenwerking
 Moeilijk overzicht te houden waar het NHG aan bijgedragen heeft

 Vindbaarheid van deze producten
 Geen grip op gedragsverandering in de praktijk
 Zoveel mogelijk aansluiten op al bestaande activiteiten/handelingen



Werkwijze NHG-Implementatiecoördinatie

Hoe doen we het nu:

 aan te sluiten bij de door huisartsen ervaren knelpunten in de praktijk

 intern een overzicht te bieden van al bestaande NHG-producten 
gerelateerd aan het onderwerp van de richtlijn

 nieuwe producten in samenhang te ontwikkelen 

 oog te houden voor (standaard)overstijgende/overkoepelende 
onderwerpen



Herziening NHG-Standaard COPD

Beginfase van de herziening
 Ophalen knelpunten bij huisartsen (en andere organisaties)
 Aan de hand van deze knelpunten en al bestaande 

implementatieproducten wordt een implementatieplan gemaakt
 Patiëntenvoorlichting op Thuisarts over COPD
 E-learning over COPD
 NHG-dossier Preventie (bijv. over stoppen met roken) 
 Protocollair boek Astma en COPD-zorg (o.a. voor de praktijkondersteuner)
 Huisartsinformatisering: indicatoren, registratieadvies tav COPD
 NHG-Zorgmodules Leefstijl



Herziening NHG-Standaard COPD

Tijdens herziening
 Productmakers van implementatieproducten en van de richtlijn 

hebben contact over inhoud en geven elkaar feedback
 Focusgroep met huisartsen om knelpunten in de conceptrichtlijn 

en wensen mbt implementatie te inventariseren 

 Voorbeeld van een besproken knelpunt bij de conceptstandaard COPD: 
Het implementeren van meer longfunctieonderzoeken in de 
monitoringsfase is lastig, want kost veel tijd.



Implementatie richtlijnen
Beleid V&VN 2021-2024

Margot Fleuren



Context richtlijnen wijkverpleging

• HLA Wijkverpleging 2019-2022: kwaliteitsverbetering

• 8 miljoen voor richtlijn ontwikkeling en implementatie

• Via ZonMw programma standaarden wijkverpleging

• In uitvoering / afgerond: knelpuntenanalyses (n=9); richtlijnen (n=20)



Uitgangspunten

• Richtlijnen cyclus: ontwikkeling, implementatie, evaluatie

• Verantwoordelijkheid voor implementatie en toepassing ligt bij  individuele zorgprofessionals en 
werkgevers

• V&VN ondersteunt en faciliteert



Implementatie activiteiten

• Scholing werkgroepleden richtlijnmethodologie en implementatie

• Proefimplementaties

• Publicatie, voorlichting, database V&VN website

• Tools en formats implementatie en evaluatie

• Opleiding implementatie coach

• Infrastructuur via netwerkvorming implementatie coaches

• Proeftuinen reflectie gebruik richtlijnen



Proefimplementatie

• Zorgprofessionals, zorggebruikers, werkgevers testen concept richtlijn in dagelijkse praktijk

• Zicht op toepassing en beïnvloedende factoren

• Bijstelling richtlijn en bijbehorende materialen

• Handreiking management

• Betekenis voor (landelijke) invoering / strategie



Opleiding implementatie coach

• Duur 1,5 jaar; 10 plenaire dagen; combi face-to-face en online, 

afwisseling theorie, vaardigheidstraining, persoonlijke ontwikkeling

• Implementeren RL loopt parallel aan opleiding, met peergroup

• Voorwaarden commitment bestuur, management, collega’s

• Taken: coördineren invoering RL, ambassadeur RL; deelname landelijk 

netwerk implementatiecoaches



Proeftuinen reflectie richtlijnen

• Zorgprofessionals wijken in dagelijkse praktijk af van RL

• Wanneer getrouw toepassen? Wanneer is afwijken wenselijk?

• Wanneer handel je in geest RL?

• Ontwikkeling reflectie methodieken

• Ontwikkeling methode ter bepaling of in geest RL is gewerkt



Klik op het pictogram om een 
liggend beeld toe te voegen.

•Kennisinstituut & 
implementatie
•NIC meetup – 5 oktober

Kennisinstituut



• Implementatie op verschillende momenten

• Knelpuntenanalyse bij de start van de 

richtlijn

• EtD framework 

• Organisatie van zorg/randvoorwaarden 

module

• Disseminatie & implementatieplan

Focus op 
richtlijnen

• Disseminatie & implementatietools

• Richtlijnendatabase 

• Modulair onderhoud

• Leerplatform RL ontwikkeling

Kennisinstituut



• Implementatie als onderdeel van de kwaliteitscyclus

• Voorheen vooral aandacht* voor de 

ontwikkeling kwaliteits-

/kennisinstrumenten

• Meer aandacht voor sluitend krijgen 

van cyclus

Kennisinstituut



• Praktijk en ontwikkelingen

Papier vs. praktijk: plannen op papieren en wat er nodig is in de praktijk

• Beperkte kunde & kennis werkgroep (bijv. zorgcontext en €)

• Onbekendheid implementatieplan bij wv’s

• Beperkte kunde en capaciteit bij wv’s en vakgroepen

• Vaak meerdere partijen nodig  twee tafel model

• SKMS*: alleen budget voor implementatietools, niet voor ondersteuning

• Verdere ontwikkeling RLDB en ontsluiting RL/tools (bijv. interactieve infographics)

Kennisinstituut



http://www.demedischspecialist.nl/

https://www.demedischspecialist.nl/
http://www.demedischspecialist.nl/


Het NIC samen vormgeven:

• Week van de implementatie (24-27 januari)
Als persoon/organisatie een presentatie/bijdrage leveren aan 
deze week: laat het ons weten!

• Deelname aan werkgroepen: M&T! meld je aan
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