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Het gebruik van 
implementatiekaders en -
modellen
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Waarom is het belangrijk om aan 
implementatie-onderzoek te doen?

Real world
settings

GAPTrial world –
Best Evidence



Een brede waaier aan kaders, 
modellen en theorieën



Een brede waaier aan kaders, modellen en 
theorieën…

Consolidated Framework for Implementation Research (CFIR) 

Knowledge to Action framework

The Ottawa Model of Research Use

MRC Framework

PRISM Model

i-PARIHS framework

The CAIMeR Theory

ACE Star Model of Knowledge Transformation



Wegwijs raken in de grote verscheidenheid aan kaders, 
modellen en theorieën

Opdeling door Nilsen P. Making sense of implementation theories, models and frameworks. 

Implementation science. 2015;10(1):53

KADER MODEL THEORIE

• Klassieke theorieën
• Implementatietheorieën

• Proces modellen• Determinant kaders



Naar een kader dat aan de designers van de interventie 
concrete handvaten biedt…

Wat werkt, voor wie, 
onder welke 

omstandigheden?
- Realist evaluation

Werkzame principes

Specifieke context

Barrières en facilitatoren



De bouwstenen van 
een implementatiekader



Hoe bereiden we de interventie 

voor? Wat zijn de bouwstenen? 

Waarmee rekening te houden? 

Het proces - drie fasen van de interventie:

ADOPTION SUSTAINMENTDEVELOPMENT

Hoe verloopt de eigenlijke 

implementatie? Welke strategieën 

aan te wenden? Waarmee rekening 

te houden?

Hoe reflecteren we op het proces 

van implementatie? Hoe ervoor 

zorgen dat de interventie deel 

wordt en blijft van de routine / 

dagelijkse praktijken? Wat te 

verfijnen?



Drie componenten van de interventie:

BEOOGDE

VERANDERING
CONTEXT STRATEGIEËN

Wat werkt, voor wie, onder welke 
omstandigheden?



Ons implementatiekader:

BEOOGDE 
VERANDERING

CONTEXT

STRATEGIEËN

ADOPTION SUSTAINMENTDEVELOPMENT

Definiëren van interventie 

Scan van context (barrières en 
facilitatoren)

Assumpties: welke strategieën 
werken?

Interventie toepassen

Interventie en context op 
elkaar afstemmen

Strategieën gericht op 
adoption toepassen

Interventie verfijnen

Reflectie op interventie

Reflectie op contextfactoren

Strategieën gericht op 
sustainment toepassen
Reflectie op strategieën

Welke assumpties 
zijn er?

Welke werkzame 
principes stellen we vast?

Hoe kunnen we werkzame 
principes verder op punt 

stellen?

Programmatheorie

Gebaseerd op inzichten uit onze narrative review.



Interactie van componenten:

BEOOGDE 
VERANDERING

CONTEXT STRATEGIEËN

Type en aard van de 
verandering kan invloed 

uitoefenen op contextuele 
elementen

Type en aard van de 
verandering beïnvloedt welk 

type strategieën idealiter 
aangewend worden

Context bepaalt deels welke 
verandering mogelijk is

De context zal het toelaten of 
verhinderen dat bepaalde 

strategieën toegepast worden

Type strategieën kan 
beïnvloeden hoe de 

verandering vorm krijgt

Type strategieën kan invloed 
uitoefenen op contextuele 

elementen

BEOOGDE 
VERANDERING

CONTEXT

STRATEGIEËN



Het scannen van de context

MICRO

MESO

MACRO

Attitudes
Cognities

Normatieve opvattingen

Implementatieklimaat

Communicatiestructuren

Leiderschaps-

structuren

MiddelenSocio-politieke

context

Inter-organisationele omgeving

Patiënt-

karakteristieken



“Risico-analyse” van dergelijke contextscan:

De strategieën hierop afstemmen.
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