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Plenaire sessies
Het nieuwe implementeren
Prof. dr. Jan Kremer, hoogleraar patiëntgerichte innovatie, Radboudumc
Niemand is tegen kwaliteit, maar wat bedoelen we er eigenlijk mee en wat betekent dat voor
implementeren in de praktijk? Nijmeegse gynaecoloog Jan Kremer, voorzitter van de Kwaliteitsraad
en lid van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving ziet een aantal trends in kwaliteitsdenken.
Kwaliteit is niet objectief, maar in hoge mate persoonlijk en context-afhankelijk. Dat betekent nogal
wat. Het is lastiger om op afstand te bepalen wat goed of niet goed is. Kwaliteit ontstaat veel meer in
een lerende en onderzoekende praktijk.
EBP-cultuur in zorgteams in verpleeghuizen, het kan!
dr. Anneke van Vught, associate lector Organisatie van Zorg en Dienstverlening, Hogeschool van
Arnhem en Nijmegen (HAN)
Een EBP-cultuur creëren in zorgteams in verpleeghuizen kan! Maar dat gaat niet vanzelf. Wat werkt
wel? Wat werkt niet? Wat zijn voorwaarden? Met welk resultaat? De antwoorden op deze en nog
veel meer vragen volgen uit het tweejarige project EVIDENCE, waarvan we de aanpak en resultaten
in deze sessie met je delen.
Van onderzoeksresultaten naar leren in de praktijk
dr. Marjolein Berings, senior beleidsadviseur en onderzoeker, Radboudumc Health Academy
Hoe zorg ik ervoor dat mensen in de praktijk daadwerkelijk leren van mijn onderzoeksresultaten?
Hiervoor is het belangrijk dat je goed nadenkt over wat je daadwerkelijk wilt bereiken. Gaat het om
informatief, transformatief of collectief leren? Marjolein Berings legt het verschil uit en deelt ideeën
om deze doelen te bereiken. Laat je inspireren.
Het beste effect = impact
Gerdie van Asseldonk, implementatiespecialist, ZonMw
Het versterken van impact van onderzoek is een speerpunt van het beleid bij ZonMw. In deze
presentatie hoor je hoe ZonMw dit in haar werkwijze vormgeeft. Implementatie is een relatief nieuw
kennisgebied, dat interessante bevindingen laat zien. Met een aantal praktische instrumenten en
voorbeelden wil ik je inspireren om hiermee aan de slag te gaan.

Mede mogelijk gemaakt door
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Sessie naar keuze

PAIC in de praktijk (UNO-MCG)
Petra Braaksma, postdoc & Henriette van der Kloet, adviseur Implementatie, UNO-MCG
Mensen met vergevorderde dementie kunnen vaak niet goed aangeven dat ze pijn hebben. Daardoor
wordt pijn bij deze patiënten niet tijdig herkend en behandeld. Richtlijnen adviseren de inzet van een
pijnobservatieschaal, maar in de praktijk wordt die nog niet vaak toegepast.
Trivium MeulenbeltZorg en Kwadrant-Groep, participanten van het UNO-UMCG, hebben daarom
samen met de onderzoekers en implementatiedeskundigen van het UNO-UMCG een
implementatieplan opgesteld voor de PAIC 15, een nieuwe pijnobservatieschaal. Het
implementatieplan wordt op dit moment uitgevoerd. Hoe hebben we het aangepakt, Hoe kom je tot
een goed onderbouwd implementatieplan, welke barrières spelen een rol? Hoe pakken de zorgteams
de implementatie op?
GRZ evalueren en verbeteren; ontwikkeling van een instrument voor en door de praktijk (AW
Ouderen Tranzo)
Meriam Janssen, senior onderzoeker/ onderzoeksmakelaar AW ouderen Tranzo & Pascale Visser,
gespecialiseerd verpleegkundige Geriatrische Revalidatie bij De MARQ
Samen met drie GRZ-organisaties ontwikkelden we een instrument waarmee multidisciplinaire teams
in de GRZ zichzelf kunnen evalueren en hun kwaliteit kunnen verbeteren. In deze workshop vertellen
we over de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van het GRZ-evaluatie-instrument. Dit
gebeurde in nauwe samenwerking tussen Tilburg University en drie GRZ-organisaties. Daarnaast
vertellen we concrete ervaringen van één multidisciplinair team die werkte met het GRZ-evaluatieinstrument en die de kwaliteit voor ‘informatieverstrekking aan cliënten bij opname’ wilde
verbeteren. Wat zijn tips en tops in het werken met het GRZ-evaluatie-instrument en hoe kun je er
als organisatie zelf mee aan de slag?
ACP, klein beginnen of...... (UNO-VUmc)
Marike de Boer MSc, PhD, onderzoeker & Ruth Veenhuizen MD, PhD, coördinator UNO-VUmc
Stel, je wilt in je organisatie de gesprekken over beleid ('advance care planning') verbeteren door het
voortaan multidisciplinair aan te pakken. Wat kun je dan beter doen, klein beginnen of er een groot
project van maken? De resultaten van een ACP workshop en de implementatie van de plannen in de
zorgorganisaties worden gepresenteerd. Aan de hand van de implementatiewijzer van UNO-VUmc
worden de belemmerende en bevorderende factoren voor implementatie geëvalueerd.
Implementatie in het echt. Niets praktischer dan een goede theorie (UNZ-ZH)
Arno Doornebosch MSc, coördinator & dr. Tony Poot, stafadviseur, UNZ-ZH
Heb je vragen over het implementeren van jouw verbeterplan binnen de zorgorganisatie waar je
werkt? Kom dan naar deze workshop. Tijdens deze workshop krijg je als deelnemer strategische
aanknopingspunten om jouw eigen verbeterplan praktisch verder te brengen.
Implementeren doe je samen: geleerde lessen uit de ontwikkeling en implementatie het zorgpad
geriatrische revalidatiezorg (AWO – zuid Limburg)
dr. Irma Everink, postdoctoraal onderzoeker, AWO-Zuid Limburg
In de regio Maastricht is een zorgpad ontwikkeld in de geriatrische revalidatiezorg (GRZ). Dit zorgpad
richt zich op afstemming van zorg tussen ziekenhuis, GRZ en eerste lijn. Het zorgpad is ontwikkeld en
geïmplementeerd door intensieve samenwerking tussen onderzoekers, zorgverleners,
ouderenvertegenwoordigers en mantelzorgers en behoort inmiddels al langere tijd tot de reguliere
zorg. Tijdens deze sessie zal worden ingegaan op de succesfactoren van implementatie van het
zorgpad GRZ in de reguliere zorg, waaronder stapsgewijze systematische ontwikkeling van het
zorgpad en samenwerking met het werkveld.

Hoe meet je een EBP-cultuur? (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen)
Marleen Lovink & Marleen Smits, onderzoekers lectoraat Organisatie van Zorg en Dienstverlening,
HAN
Bij een EBP-cultuur hebben we allemaal wel ideeën, maar kloppen deze wel? In deze workshop laten
we zien hoe we in het project EVIDENCE de EBP-cultuur hebben uitgewerkt en gemeten. Samen met
jou bespreken we onze leerpunten en inzichten in het ‘meten’ van een EBP-cultuur, en hoe je dit in
jouw praktijk kan uitvoeren.
Implementatie en onderzoek in interactie: de DementieNet aanpak werkt! (UKON)
dr. Marieke Perry, wetenschappelijk onderzoeker en programmaleider Radboudumc/ UKON
Zorg voor thuiswonende mensen met dementie en hun mantelzorgers is complex. DementieNet
faciliteert de al even complexe implementatie van lokale eerstelijns netwerken om deze zorg te
verbeteren. Onderzoek in zo’n complexe context wordt gemakkelijker en relevanter als het
rechtstreeks de implementatie dient. In deze workshop wordt besproken hoe je dit kunt vormgeven.
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De Psychofarmaca Tool (UNO-UMCG)
Medicatievoorschriften evalueren met een app: hot or not?
Prof. dr. S.U. (Sytse) Zuidema, Hoogleraar Ouderengeneeskunde en dementie, Hoofd sectie
Ouderengeneeskunde & dr. S.I.M. (Sarah) Janus, post-doc
‘Schrijf ik psychofarmaca volgens de richtlijn voor?’ Dat kunnen specialisten ouderengeneeskunde
checken met de Psychofarmaca Tool, een app die het beoogde medicatievoorschrift vergelijkt met de
actuele Verenso-richtlijn 'Probleemgedrag bij mensen met dementie' (2018). In deze sessie
presenteren we de ontwikkelingen van de app en de bevindingen van de app-gebruikers omtrent
gebruiksvriendelijkheid en meerwaarde van de app. En we belichten welke aanpassingen er nodig
zijn om de app optimaal te laten aansluiten op de dagelijkse kunst van passend voorschrijven.
Het analyse-instrument toegangsproces tot zorg: van wetenschappelijk onderzoek tot
implementatie (Academische Werkplaats Ouderen Tranzo)
Lisette Schipper, secretaris Raad van Bestuur Surplus, Karien Waterschoot, onderzoeker & Marjolein
Verbiest senior onderzoeker/ onderzoeksmakelaar, AWO Tranzo, Tilburg University
Opname in een verpleeghuis is een emotionele stap voor ouderen en mantelzorgers. Hun ervaring
wordt beïnvloed door de manier waarop organisaties hun toegangsproces hebben georganiseerd. De
variëteit tussen organisaties is groot, ervaarde Lisette Schipper tijdens haar promotieonderzoek bij
de AWO Tranzo. Tijdens een daaropvolgend praktijkvertalingsproject is samen met twee
zorgorganisaties hun toegangsproces geanalyseerd, geëvalueerd en een verbeterplan ontwikkeld,
waarbij de ervaringen van ouderen belangrijke input zijn geweest. Dit heeft geresulteerd in een
analyse-instrument waarmee organisaties hun toegangsproces kunnen evalueren en verbeteren.
Tijdens deze workshop gaan we gezamenlijk in op de vraag: hoe kan je beschrijvende
wetenschappelijke kennis over complexe processen in de ouderenzorg vertalen in concrete
handvaten voor de praktijk en wat zijn de eerste ervaringen met de implementatie hiervan?

Een kennisbijeenkomst organiseren (en zo maak je het tot een succes) UNO-VUmc
dr. Anouk van Loon, onderzoeker en Maike Sparrius, Communicatie- en kennisadviseur, UNO-VUmc
Hoe kan het toch dat die kennisbijeenkomsten in jouw organisatie zo slecht bezocht worden? Dat
collega’s – en dan met name de groep verzorgenden en verpleegkundigen - er niet voor te porren
zijn? Of dat je boodschap niet over komt? En hoe draai je dit om? Hoe zorg je ervoor dat je een
gevoel van betrokkenheid bij ze oproept? Of een gevoel van urgentie creëert? Daar heeft het UNOVUmc zich in verdiept en een methode voor geschreven. In deze workshop vertellen we je hoe je een
bijeenkomst interessant kunt maken voor de doelgroep die je voor ogen hebt. En hoe je dus
wetenschappelijke resultaten toegankelijk kunt maken voor iedereen.
Onderzoeksvragen ophalen uit en implementeren in de praktijk. Praktijk en wetenschap dichter bij
elkaar (UNC-ZH)
Christa Nanninga, Fysiotherapeut/ Linking pin, Mariska Vielvoye, ergotherapeut en Melanie van der
Velde MSc, Psycholoog, UNC-ZH
Er bestaat nog steeds een kloof tussen wetenschap en praktijk. Een van de mogelijkheden om deze
kloof te dichten is om onderzoeksvragen uit de praktijk op te halen. Zorgmedewerkers, behandelaren
en andere professionals in de zorgpraktijk hebben onderzoeksvragen in hun hoofd, zonder soms zelf
te beseffen dat hun vraag geschikt is om verder te onderzoeken. Vragen die ook voor vakgenoten
interessant zijn om beantwoord te zien. Hoe krijg je deze vragen boven tafel en hoe krijg je mensen
over de drempel? Een andere uitdaging is hoe deze kennis geïmplementeerd kan worden in de
praktijk. Binnen het Universitair Netwerk voor de Care sector Zuid-Holland speelden deze vragen
ook. Met elf lidorganisaties en dus duizenden medewerkers is dat een uitdaging. Toch is dit gelukt en
breidt het zich uit. Tijdens deze workshop nodigen de workshopgevers de deelnemers uit hierover na
te denken en delen zij hun succesvolle ervaringen in het academische netwerk UNC-ZH.
Samen staan we sterker: onderzoek met én door zorgprofessionals AWO – zuid Limburg
dr. Sil Aarts, universitair docent & Katya Sion, promovendus, Universiteit Maastricht
In deze interactieve bijeenkomst laten we zien hoe zorgprofessionals niet alleen betrokken kunnen
worden bij het opzetten van een wetenschappelijk onderzoek naar kwaliteit van zorg, maar ook bij
de uitvoering ervan. Hoe ervaren wetenschappers en zorgprofessionals deze nieuwe vorm van
onderzoek? Welke randvoorwaarden zijn er nodig voor een succesvolle uitvoer? De kracht én
uitdagingen van deze methodiek komen aan bod in deze bijeenkomst.
Praktisch aan de slag met het creëren van een EBP-cultuur (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen)
EBP-coaches uit verpleeghuizen samen met Gerda Bos, externe coaches/ docenten HBO-V, lectoraat
Organisatie van Zorg en Dienstverlening, HAN
Wat werkt wel, wat werkt niet en waarom eigenlijk? In deze workshop laten we beleven wat je kunt
doen in het ontwikkelen van een EBP-cultuur binnen zorgteams in jouw organisatie. Verschillende
EBP-coaches uit het project EVIDENCE vertellen hun verhaal en beantwoorden je vragen.
Passend gebruik antipsychotica: samen aan de slag (UKON)
Claudia Smeets, wetenschappelijk onderzoeker, Radboudumc
Verpleeghuisbewoners met dementie krijgen soms onterecht of te lang psychofarmaca tegen
probleemgedrag. In de PROPER studie hebben we aanknopingspunten gevonden om het
voorschrijven van psychofarmaca te verbeteren. Om deze in de praktijk te kunnen toepassen,
hebben we het draaiboek ‘Passend gebruik antipsychotica: samen aan de slag’ ontwikkeld.
Bewustwording en communicatie rondom probleemgedrag en psychofarmaca zijn daarbij de
sleutelwoorden. Deze workshop is de ‘light’ versie ervan. Doe je mee?

