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Introductie
U heeft de eerste nieuwsbrief vanuit de NIC werkgroep implementatieonderzoek voor zich. Met enige 
regelmaat zullen wij jullie via deze weg op de hoogte houden van waar de werkgroep zich mee 
bezighoudt. Daarnaast inspireren wij jullie graag door recente publicaties te delen en onderzoekers uit te 
lichten. 

Let’s talk: European Implementation Event
27 en 28 mei werd het European Implementation Event gehouden, live te volgen vanuit onze 
woonkamers. Was jij er ook bij? Prominente onderzoekers waren aanwezig om hun inzichten met ons 
allen te delen. Hieronder 4 dingen die ons zijn bijgebleven:
• Een mooie discussie ontstond tijdens het symposium over implementation support practitioners (ISP). 

Want hoe krijgen we die gefinancierd binnen bedrijven? Helaas bestaat daar geen simpel trucje voor, 
maar zal het betekenen dat de ISP zichzelf goed moet verkopen, zodat bedrijven het belang inzien. 

• David Chambers nam ons mee op zijn inspirerende reis over zijn implementatie carrière. Hij pleitte 
voor een ‘learning health system’, waarin elk gebruik van een interventie een mogelijkheid is om een 
grotere evidence base te krijgen. Het is belangrijk dat we toestaan dat de originele interventie zal 
veranderen over de tijd. Immers, wie/wat verandert er nou niet?

• ‘Failure is a necessity’. Paul Iske vindt dat we moeten leren van onze briljante fouten. In plaats van 
alleen maar de resultaten en goede dingen te publiceren, zouden we de leermomenten van onze 
briljante fouten ook moeten publiceren.

• Tijdens het BASTA improvisatie theater werd in twee korte scenes, die ieder twee keer werden 
uitgevoerd, geprobeerd een programma te implementeren. Tijdens de tweede keer dat een scene 
werd gespeeld, mochten de toeschouwers ingrijpen om ervoor te zorgen dat het programma wel werd 
geïmplementeerd. Het was meteen te merken dat we hier met mensen zaten die wisten waar het mis 
ging én het wisten op te lossen.

Recente publicaties
Methodological guidance for the conduct of 
mixed methods systematic reviews – Stern et al. 
2021
Rapid versus traditional qualitative analysis using 
the Consolidated Framework for Implementation 
–Research (CFIR) – Nevedal et al. 2021

Update werkgroep
Momenteel zijn wij achter de schermen druk bezig 
met het interviewen van implementatie-
onderzoekers, financiers en andere belangrijke 
stakeholders voor de totstandkoming van een 
kennisagenda rondom implementatieonderzoek. 
Met deze interviews proberen we inzicht te krijgen 
in behoeften die onderzoekers hebben. Hoe deze 
behoeften gerealiseerd kunnen worden, is 
vervolgens ook een belangrijke vraag die 
beantwoordt wordt door te spreken met mogelijke 
financiers. Dit najaar zal de eerste ronde van de 
Delphi studie van start gaan. 

Heeft u nog leuke nieuwtjes of ideeën voor de nieuwsbrief? Stuur dan gerust een mail 
naar: a.driessen@amsterdamumc.nl

Iets dat wellicht nog miste op het EIE, was het 
niet context gebonden overkoepelend 
onderzoek dat het veld van 
implementatieonderzoek verder brengt. Er 
werd veel gesproken over onderzoek in 
bepaalde context, wat voor die context heel 
goed is, maar het brengt implementatie-
onderzoek over het algemeen niet verder. We 
zouden graag onderzoek willen zien die 
overstijgend is en daarmee de impact van 
implementatieonderzoek vergroot. Het NIC 
probeert daarom middels het opstellen van de 
kennisagenda in kaart te brengen waar onze 
kansen liggen om wél meer overstijgend en 
fundamenteel implementatieonderzoek te 
verrichten. 
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