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Hoe implementatie opnemen in een onderzoeksvoorstel?
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ALLEREERST…

Is implementatie op dit moment wel voorwerp van mijn onderzoeksvoorstel? 
Moet ik hier op dit moment – bij het begin van mijn onderzoek - wel mee aan de 
slag?
• Vb. fundamenteel onderzoek/ nodenonderzoek…

• kennisopbouw

• Het antwoord kan ook “nee” zijn

• Patiëntgericht onderzoek  onderzoek met implementatie

• Eventuele implementatie in latere fase of in een later project wordt meestal wel beoogd?

• Maar “Keep an open mind”

– Het kan onwetenschappelijk/ bevooroordeeld zijn om reeds op voorhand al te veel in de richting van 
een bepaalde interventie te gaan denken

Opm.: Kom op tegen Kanker financiert enkel patiëntgericht onderzoek, maar dat wil niet zeggen dat alle 
door ons gefinancierde projecten van bij het begin een te implementeren interventie beogen

Opm.: Wat ik vandaag zeg is vanuit het perspectief psychosociale oncologie en de specifieke ervaring als 
valorisatieadviseur bij de afdeling psychosociale externe projecten Kom op tegen Kanker. 

Een belangrijke vraag



3 / oktober 2014

VAN ONDERZOEK NAAR IMPLEMENTATIE

Verschillende manieren waarop onderzoek wordt omgezet naar implementatie (van 
concrete interventies)

• Van onderzoeksproject naar zorgproject – duidelijk te onderscheiden fases/ aparte projecten

• Vb. LARS en Mangomomenten

• Meest “ideale” situatie?

• Onderzoeksprojecten waar implementatie/ interventie onderdeel van uitmaakt

• Vb. Actieonderzoek

• Vb. “gecontroleerde” designs

• Vb. ontwikkeling en toepassing van een bepaalde opleiding

• Implementatieonderzoek

• Specifiek gericht op “wat is de beste manier om een bepaalde interventie/ manier van werken te gaan 
uitrollen?”

• Context? Verschillende contexten?

• Schaal?

• Mengvormen

Al naargelang gekozen onderzoeksopzet goed uitkienen wanneer aan 
implementatie te denken

Verschillende wegen leiden naar Rome



4 / juni 2021

IMPLEMENTATIEKADERS EN -METHODES

Er zijn heel wat verschillende modellen/ kaders/ methodes die gebruikt kunnen
worden en die ook allen bruikbaar zijn. 
• Vele werken goed, maar het gaat om het effect op de lange termijn!

• Vb. Grol en Wensing

• Vb. 7-fasenmodel Kris Vanhaecht

• Vb. PDCA cyclus

• Kies een model dat bij jou past, dat jouw denken structureert en dat het gesprek over jouw
project planning en fases vergemakkelijkt!

Hamvraag: “Hoe zet ik mensen op een systematische/ planmatige manier
duurzaam in beweging en veranker ik de gewenste verandering in het 
(bestaande) systeem?”

Change en project management

Implementatiekaders zijn als diëten…

Change en project management
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ENKELE KRACHTLIJNEN VOOR EEN SUCCESVOLLE (BREDE) 
IMPLEMENTATIE

Implementatie vertrekt vanuit bewijs/ kennis (demonstreerbaar/ rationale)

Plannen en opvolgen (ongoing)
• Inschatten vertragingen/ budgetten/ bijsturingen…

• Relevante gesprekken

• Hope for the best, plan for the worst → flexibiliteit

Stakeholderparticipatie
• Haalbaarheid van de interventie/ contectvoor patient/ zorgverlener

• “Design” van de interventie

Weten/ ratio ≠ doen/ emotie/ in beweging komen

Scan het systeem: natuurlijke partnerschappen, inbedding, concurrerende interventies

Beleidswerk (wetgeving/ financiering/ richtlijnen/ kwaliteitseisen…)

Contextonafhankelijkheid
• Afhankelijk van scope (draaiboeken/ sleutelinterventies…)

Competentiescan (projectteam)
• Ontwikkeling

• Inkoop

• Gebruik beschikbare hulplijnen, vb. valorisatieadviseur

Los van de methodes zijn deze zaken toch cruciaal



VRAGEN? OPMERKINGEN?



CONTACTGEGEVENS

Isabel Weemaes

Valorisatieadviseur

isabel.weemaes@komoptegenkanker.be

Laura Deckx

Adviseur Psychosociale Projecten
laura.deckx@komoptegenkanker.be

Reglement en voorwaarden projectfinanciering:

Info en voorwaarden financiering | Kom op tegen Kanker

mailto:isabel.weemaes@komoptegenkanker.be
mailto:laura.deckx@komoptegenkanker.be
https://www.komoptegenkanker.be/help-mee/vraag-financiering/psychosociaal-onderzoek/info-en-voorwaarden-financiering

