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» Het implementeren van evidence-based practice (012)
valt nog niet mee. Er is veel geschreven over de kloof tus-
sen praktijk en wetenschap en over het beperkte gebruik
van wetenschappelijke kennis door verpleegkundi-
gen.3,4) Verpleegkundigen gebruiken de kennis die ze in
hun mbo- of hbo-opleiding hebben geleerd. Als ze in de
praktijk tegen een probleem of kennistekort aanlopen,
vragen ze eerder een collega dan te rade te gaan bij de
wetenschappelijke literatuur.5) Ook als het gaat om con-
crete interventies of handelingen zijn tradities zeer
sterk.6,7) Zelfs als er stevige implementatieprojecten wor-
den ingezet, lijkt het niet altijd te lukken. Het resultaat
van een serie goed begeleide doorbraakprojecten in de

geestelijke gezondheidszorg bleek bijvoorbeeld zeer
teleurstellend.8)

Waarom is de implementatie van EBP zo moei-
lijk?
Bij de implementatie van 012, van een evidence-based
behandeling of richtlijn, komen verpleegkundigen meer-
dere barrières tegen. Deze barrières worden vaak als bij-
zonder of uniek voor de betreffende context ervaren.9)

Uit een systematische review van Kajermo et al. blijkt
echter dat veel barrières consistent zijn in de tijd en niet
gerelateerd zijn aan een locatie, setting of populatie.:)

Een grootschalige Nederlandse inventarisatie laat
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De implementatie van zowel evidence-based behandelingen als het evidence-based gedachte-

goed verloopt vaak moeizaam. Om het primaire proces te veranderen wordt veel inspanning

gericht op de professional. Dat lijkt niet voldoende te zijn. Is die professional zo onwillig? Nee, de

professional handelt in een context die minstens zo belangrijk is in implementatieprocessen.
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dezelfde barrières zien bij zowel artsen als verpleegkun-
digen (zie kader ‘De top-'( van barrières bij de imple-
mentatie van $%)’).;) Opvallend in deze top-3< is dat
alleen de nummers 6, ; en 3< op het persoons- en vaar-
dighedenniveau van de professional liggen, terwijl we
vaak geneigd zijn daar nu juist onze implementatiestra-
tegieën op te richten. De andere barrières betreffen veel
meer de context waarin verpleegkundigen werken.

Willen verpleegkundigen niet…
Als we de literatuur lezen over implementatie van 012 in
de verpleegkunde en over de hardnekkige tradities die er
bestaan6,7), dan lijkt het alsof we te maken hebben met
een onwillige groep professionals die niet wil verande-
ren. De titels van recente boeken over implementatie
suggereren inderdaad dat implementatieproblemen
vooral worden veroorzaakt door onwillige professionals.
We zien titels als Hoe krijg je ze mee? en Hoe krijg ik ze
zover? Ook hier zien we dat implementatiestrategieën
vooral op de professionals worden gericht. Natuurlijk
zijn kennis en vaardigheden van de verpleegkundige van
groot belang als een nieuwe (be)handeling moet worden
ingevoerd. We weten echter ook dat implementatietra-
jecten die zich slechts op één aspect richten, zoals het
trainen van vaardigheden, niet of minder effectief zijn
dan implementatiestrategieën die meerdere aangrij-
pingspunten hebben of die een mix aan interventies kie-
zen die op verschillende barrières ingrijpen.3<)

...of wil de organisatie niet?
Verpleegkundigen opereren in een context, maar hoe het
precies zit met de invloed van die context en waar inter-
venties op gericht zouden moeten zijn, is nog niet duide-
lijk. Wensing, Wollersheim en Grol onderscheiden in
een meta-review vijf soorten interventies:34)

De herziening van de rol van de professional. Het
betreft hier de wijziging in taken en verantwoordelijkhe-
den van professionals, zoals uitbreiding van de medische
rol van verpleegkundigen en het vergroten van de rol
van de apotheker. Verhoging van de autoriteit van ver-
pleegkundigen, de derde barrière van Kajermo et al.,:)

valt hier ook binnen. Uit de review bleek dat de herzie-
ning van de professionele rol het professionele handelen
verbetert, maar dat het niet duidelijk is of dit ook een
positief effect heeft op de patiëntuitkomsten.
Multidisciplinaire teams. Een betere multidisciplinaire
samenwerking tussen artsen, verpleegkundigen en
andere disciplines verbetert wel de patiëntuitkomsten.
De barrières 9 en : van Kajermo et al. worden mogelijk
door een betere samenwerking opgelost. Deze interven-
tie is vooral onderzocht in populaties met veelvoorko-
mende chronische aandoeningen, zoals hartfalen en reu-
matoïde artritis.
Geïntegreerde zorg. Het betreft hier georganiseerde sys-
temen met een zorgaanbod voor patiënten met speci-
fieke aandoeningen, ook wel disease-managementpro-
gramma’s of ‘integrated care’ genoemd. Het gaat hier

veelal om zorgpaden van screening, voorlichting, behan-
deling, monitoren en soms ook case management. In
geïntegreerde zorgpaden is de samenwerking vanzelf-
sprekend ‘ingebakken’. Ook geïntegreerde zorg is vooral
ontwikkeld voor patiënten met chronische aandoenin-
gen. Deze doelgroepen hebben er baat bij en bovendien
werkt het kostenbesparend.
Kennismanagement. Hiermee wordt een optimale orga-
nisatie van kennis in een instelling bedoeld. Het gaat
veelal om elektronische patiëntendossiers en een beter
gebruik van =>?. Hiermee zou bijvoorbeeld ook de voor
verpleegkundigen relevante literatuur beter toegankelijk
kunnen worden gemaakt (barrière 7) en kunnen ver-
pleegkundigen eenvoudiger op de hoogte worden
gebracht van nieuw onderzoek (barrière ;). Het beter
gebruikmaken van computers in de klinische setting ver-
betert zowel het professionele handelen als de patiëntuit-
komsten.
Kwaliteitsmanagement. Dit is een managementbenade-
ring gericht op het voortdurend verbeteren van de zorg,
meting en analyse van de uitkomsten en leiderschap dat
hierop gericht is. Het effect van deze benadering is noch
op het professionele handelen noch op patiëntuitkom-
sten duidelijk. 
Als we deze review naast de barrières van Kajermo et al.
leggen, kunnen met bovenstaande interventies een aan-
tal van de barrières worden verholpen. Dit schept moge-
lijkheden, maar geeft nog niet aan hoe we uit alle strate-
gieën de meest passende kiezen.

Het implementatieproces

Welk implementatiemodel kiezen?
Er zijn boeken volgeschreven over implementatiemodel-
len. Ook in overzichtsartikelen, zoals Van Achterberg et
al.35), worden diverse modellen beschreven, zoals het
Iowa Model of Evidence-Based Practice to Promote
Quality Care, het Stetler-model, het Pettigrew and
Whipp-model, het Promoting Action in Research Imple-
mentation in Health Services (2@A=BC)-model, het model
van Evidence-Informed Nursing en het Model for Effec-
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De top-10 van barrières bij de implementatie van EBP, 
volgens Kajermo et al.
1 Er is onvoldoende tijd in het werk om nieuwe ideeën te implementeren.

2 Er is geen tijd tijdens het werk om onderzoeksartikelen te lezen.

3 De verpleegkundige vindt dat zij/hij niet voldoende autoriteit heeft om procedures

in de patiëntenzorg te veranderen.

4 De statistische analyses worden niet begrijpelijk gepresenteerd.

5 De relevante literatuur is niet beschikbaar op één plaats.

6 De faciliteiten zijn inadequaat.

7 Andere staf ondersteunt de implementatie niet.

8 Artsen willen niet samenwerken bij de implementatie

9 De verpleegkundige is niet op de hoogte van onderzoek.

10 De verpleegkundige voelt zich niet capabel om de kwaliteit van onderzoek te

beoordelen.
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tive Implementation. Hoewel de modellen allemaal
anders heten, zijn er veel overeenkomsten. De modellen
gaan allemaal uit van verschillende stappen in het proces
en ze houden bijna allemaal rekening met verschillende
aspecten van implementatie, zoals de cultuur, de doel-
groep van professionals en de aard van de verandering
die doorgevoerd moet worden.

Een snufje leiderschap?
In recenter onderzoek is gekeken naar de rol van de
organisatiestructuur. Onderzocht is bijvoorbeeld de
vraag of het wat uitmaakt of de gezondheidszorginstel-
ling een publieke of private instelling is en er is gekeken
naar de rol van organisatorische ondersteuning.36) Pri-
vate instellingen bleken meer ondersteuning voor 012 te
leveren dan publieke instellingen. Ook is de combinatie
onderzocht van actief leiderschap aan de top van de
organisatie dat 012 ondersteunt met de herziening van
de klinische processen die 012 ondersteunen en waarin
012 is ingebed en senior management dat 012 onder-
steunt en meeneemt in strategie en structuren. Naarmate
een instelling trouwer is aan het model met deze drie
ingrediënten, wordt de betreffende interventie beter
geïmplementeerd.37) 

Hoe houden we het scherp?
Bij het implementeren van evidence-based behandeling
en evidence-based gedachtegoed spelen dus vele factoren
een rol. Hoewel we ons vaak vooral richten op het pri-
maire proces en het handelen van de professional, speelt
de context een niet onbelangrijke rol, zoals de onder-
steuning en facilitering, de inbedding in de zorgproces-
sen, de samenwerking met andere professionals en de
ondersteuning door alle lagen van het management.
Hierin zien we bijna de gehele top-3< aan barrières weer-
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spiegeld. De vraag blijft echter hoe we in een implemen-
tatieproces al deze zaken scherp houden.

How to manage complex change?
Soms moeten we even over de eigen muren heenkijken.
Eind jaren tachtig van de vorige eeuw werd in de onder-
wijskunde door Ambrose38) een eenvoudig model ont-
wikkeld onder de naam ‘managing complex change’. Het
is eenvoudig en breed tegelijkertijd en daardoor ook
goed te gebruiken in combinatie met stappenplannen of
andere implementatiemodellen. Het gaat uit van vijf
voorwaarden waaraan een veranderingsproces moet vol-
doen: visie, vaardigheden, drijfveren/incentives, midde-
len en een plan van aanpak. Als een van deze voorwaar-
den ontbreekt, ontstaat er een probleem (zie figuur 3). 
We zien veel van wat we hierboven hebben beschreven
over de context terug in dit model en kunnen de meeste
barrières onderbrengen bij een van de voorwaarden.

Zien we wat over het hoofd?

Visie
De visie op een implementatie- of veranderingsproject
moet weergeven waarom we iets gaan implementeren of
veranderen en waar we naartoe gaan. Een veranderings-
voorstel geeft nogal eens de vraag: ‘doen we het dan niet
goed?’ Dit kan niet alleen afgedaan worden met het ant-
woord dat het altijd beter kan. Cijfers kunnen dit onder-
bouwen, uit onderzoek of uit best practices die laten zien
dat het inderdaad beter kan en hoeveel beter. Uit de bar-
rières, maar ook uit de effectieve interventies en proces-
sen, blijkt hoe belangrijk het is dat iedereen het over de
visie eens is; verschillende disciplines en de managers uit
alle lagen. Er ontstaat verwarring als de visie niet eendui-
dig is en niet door de gehele organisatie wordt gedragen. 

Figuur 1 
Managing complex
change
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Vaardigheden
Met de benodigde vaardigheden moet worden weergege-
ven hóe er veranderd moet worden. Wat moeten de pro-
fessionals anders gaan doen? Welk veranderingsmecha-
nisme is daarvoor nodig? De vaardigheden worden
meestal niet overgeslagen, maar soms wordt een veran-
dering te gemakkelijk ingeschat. In de geestelijke
gezondheidszorg wordt momenteel zwaar ingezet op het
implementeren van Routine Outcome Monitoring
(ADE)39), het volgen van de respons van cliënten op de
behandeling door middel van vragenlijsten. Er wordt
veel geïnvesteerd (middelen) in geautomatiseerde ADE-
systemen, maar soms wordt vergeten de behandelaren te
leren hoe ze de resultaten moeten bespreken met hun
cliënten. Daardoor ontstaat onzekerheid.

Drijfveren
Voor professionals, maar ook voor managers, moet hel-
der zijn wat de vernieuwing oplevert. Als ze de waarde er
niet van inzien, ontstaat logischerwijs weerstand.
Waarom zul je iets anders gaan doen als je het nut er niet
van inziet? Bewustzijn is hierin een belangrijk aspect.
Barrière ; speelt hierin ook een rol: de verpleegkundige
is niet op de hoogte van onderzoek. Hierin ontbreekt
bewustzijn dat het gebruik van wetenschappelijke kennis
tot betere zorg kan leiden, minder complicaties of een
hogere patiënttevredenheid. Drijfveren kunnen ook
praktisch vorm worden gegeven als beloningen voor bij-
voorbeeld een team dat goed presteert. 

Middelen
Middelen worden altijd als duidelijke barrières weerge-
geven: tijd, secretariële ondersteuning, automatisering
van processen enzovoort. Ze worden soms te gemakke-
lijk afgedaan. Maar als een invoering van een interventie
veel tijd kost, inloggen in meerdere systemen vraagt of
het gebruik van lastige formulieren impliceert, treedt al
snel frustratie op. Het gebrek aan autoriteit kan ook als
middelengebrek worden gezien: wel ideeën hebben om
iets te veranderen, maar niet de macht, het mandaat om
het door te voeren. 

Plan van aanpak
Een helder plan van aanpak is nodig om goed van start te
gaan. Informatievoorziening door voorlichtingsbijeen-
komsten, folders en filmpjes moet de voorgaande voor-
waarden duidelijk maken: waarom doen we dit, hoe gaan
we het doen, wat levert het op, hoe wordt het gefacili-
teerd? Daarna moet voor iedereen duidelijk zijn wat de
stappen gaan worden in de tijd en hoe het eindstation
eruit moet zien.

Geen gebrek aan wil, maar aan randvoorwaar-
den
Implementatie van 012 is niet eenvoudig. Er spelen veel
factoren een rol, waarvan het moeilijk is ze allemaal in
het implementatieplan mee te nemen. Het model van

managing complex change kan helpen om de context en
de verschillende lagen in de organisatie in beeld te krij-
gen en te houden. Het kan ook omgekeerd helpen om
een gat in het implementatietraject te ontdekken door
aan de rechterkant te beginnen. Er zijn morrende profes-
sionals, wat is er precies aan de hand? Bij frustratie zit
het probleem in de middelen, bij verwarring in het ont-
breken van een visie of in de aanwezigheid van meerdere
visies in de organisatie enzovoort. Het model geeft goed
weer dat het probleem vaak niet ligt bij onwillige profes-
sionals, maar dat problemen in een implementatietraject
vaak een signaal zijn voor het ontbreken van bepaalde
voorwaarden. Elk van de voorwaarden zal in een artikel
in de komende nummers van dit jaar centraal staan. «
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