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Implementatie vraagstuk
Hoe kunnen we de effectief bewezen RSV-trainingen duurzaam implementeren binnen de standaard
zorg (mytylscholen en polikliniek) voor kinderen en jongeren die gebruik maken van rolstoel?
Plan van Aanpak lokale implementatie:
Om te komen tot een succesvolle implementatie, doorlopen we in deze casus de implementatie
stappen zoals beschreven door ZonMw. Op vier participerende centra wordt er een intern project team
opgesteld met een kartrekker die onder begeleiding en ondersteuning van de implementatie
deskundige de implementatie stappen uitvoeren.
a. Doelgroep en doelgroep analyse
Stakeholder map van relevante personen die betrokken/geïnformeerd moeten worden dit project door
kartrekker op locatie
b. Vernieuwing doorlichten
Uitwerken van de essentiële onderdelen van de RSV-training
c. Context bepalen, strategie kiezen en acties plannen
Hiervoor wordt een vragenlijst met vragen t.a.v. context analyse uitgezet bij alle relevante
stakeholders. Vervolgens wordt er in een verdiepend focusgroep bepaald wat de barrières zijn t.a.v.
implementatie. Een mogelijke bedreiging werd omschreven door een ergotherapeut: “Wij willen al
jaren graag RSV-trainingen geven, maar weten zelf niet hoe dit moet”. De door het interne
projectteam in kaart gebrachte kansen en bedreigingen worden omgezet naar implementatie
strategieën. Te denken valt bijvoorbeeld aan een educatieve- (scholing), organisatorische- (protocol
over indicatie deelnemers) en beleidsstrategie (financiële vergoeding).
d. Evalueren en bijsturen
Om het doorvoeren van deze innovatie tijdig bij te kunnen sturen, zullen naast de eind evaluatie ook
tussentijdse evaluaties plaats vinden. Deze evaluaties zijn gericht zijn op het evalueren van het
draagvlak voor implementatie RSV, kennis over RSV onder indirect betrokken medewerkers en het
evalueren van de positieve/negatieve ervaringen met de RSV-training. Dit geeft input voor de interne
project teams om het implementatieproces aan te passen en informatie terug te koppelen aan
medewerkers (nieuwsbrief). Daarnaast worden deze gegevens door de implementatiedeskundige als
input gebruikt voor de consortiumbijeenkomsten.

Consortium
Exploreren implementatie en borging op landelijk niveau
De projectleider/implementatie deskundige zal in de consortiumbijeenkomsten (3x) de voortgang van
het implementatie proces van de intern projectteams presenteren. Hierbij worden algemene kansen en
bedreigingen voor succesvolle implementatie en borging op landelijk niveau in kaart gebracht met de
consortiumleden. Deze consortiumbijeenkomsten kunnen een eerste stap zijn naar landelijke
implementatie. De beroepsorganisaties zullen een actieve rol innemen in het dissemineren van de
opgedane kennis onder hun leden, in het motiveren en enthousiasmeren van de doelgroep over RSVtraining en het meedenken in organisatorische strategieën binnen hun beroepsvereniging t.a.v. RSV
(bijvoorbeeld toevoeging informatie aan richtlijnen). De patiënten vereniging CP Nederland heeft een
adviserende rol over wat de wensen en behoefte van kinderen en hun ouders zijn m.b.t. RSVtrainingen.

Wie is wie:

Project leider: Marleen Sol is kinderfysiotherapeut en docent-onderzoeker
aan de Hogeschool Utrecht binnen het lectoraat Leefstijl en Gezondheid. Zij
zal de komende 2 jaar dit project aansturen en is bereikbaar voor vragen via
email: marleen.sol@hu.nl.

Kartrekkers: De kartrekker van de 4 deelnemende centra zijn bekend. Zij
gaan de komende 2 jaar op hun afdeling aan de slag met het implementeren
en borgen van rolstoelvaardigheid.
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Consortium leden: Het doel van het consortium is om samen met de interne
project teams, de lokale implementatieprocessen te optimaliseren en te
exploreren wat de kansen en bedreigingen zijn voor opschaling op landelijk
niveau. De eerste bijeenkomt wordt begin 2022 gepland. De consortiumleden
in dit project zijn:
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