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Implement at ie e- ment al healt h?  



Implement at ie mislukt  vaak 
- In alle sect oren  
- Ondanks goed uit gewerkt e innovat ies 
- Ondanks wet enschappelijke onderbouwing 
- Ondanks dat  verandering zich opdringt  
- Ondanks de vele implement at iet heorieën 

 
 



Implement at ie e- ment al healt h 
Enkele redenen waarom het  kan mislukken: 

 Gebrekkige financiering 
 Regelgevende beperkingen 
 Te st erke focus op de t echnologie 
 Complexit eit  door de vele belanghebbenden 
 Geen bereidheid tot  verandering 
 Implement at ie komt  als laat st e aan bod 

Van Limburg, van Gemert-Pijnen, e,a, 2011 

Bet er is:  

“Vanaf het begin focussen op de context waarin een 
toepassing zal gebruikt worden en benadrukken wat de 
meerwaarde zal zijn voor alle betrokkenen”  



Implement at ie e- ment al healt h 
= mensenwerk (waar ook een applicat ie aan t e pas komt ) 



Voor je begint … 
Waarom zou je e- ment al healt h invoeren?  

• Wat  is de meerwaarde voor cliënt en, hulpverleners en 
organisat ie?  

• Is er een ‘sense of urgency’?  (John Kot t er) 
• Sluit  het  aan bij  de best aande doelst ellingen en 

werkwijze?   

Bijvoorbeeld: 

• Doelgroepen bereiken die je nu niet ,  t e weinig of t e 
laat  bereikt  

• De t ransfer bevorderen t ussen face- t o- face cont act en 
en de dagelijkse realit eit  van hulpvragers 

• ‘Empowerment ' :  de zelfredzaamheid en 
inspraakmogelijkheden van je cliënt en verhogen 

• Een act iverend aanbod t ijdens de wacht t ijd bieden 
• … 



Voor je begint … 
Afgevaardigden van alle belanghebbenden bet rekken 

• Direct ie en best uur,  hulpverleners,  cliënt en, ‘pioniers’ ,… 
• Niet  als eenmalige st ap, maar als st art  van een t raject  

Ont wikkel een gezamenlijke visie:  

• Waarom?  
• Wat  en hoe?  
• Voor welke doelgroep?  
• Zijn de nodige compet ent ies aanwezig?  
• Zijn de t echnische randvoorwaarden vervuld?  
• Beveiliging, privacy & deont ologie?  
• Communicat iekanalen?  
• Event uele part ners?  
• Kost en en bat en?  



Voor je begint :  de 9 aspect en 

Gebaseerd op het Business Model Canvas, Osterw alder, 2010 



Voor je begint :  de Quickscan 

SIMBA project, 2018 



Implement at ieplan aanbevelingen 
Communicat ie is de drijvende kracht  

• Maak een ‘t ask force’ die de implement at ie begeleidt  

• Communiceer het  plan met  alle hulpverleners,  leg veel nadruk 
op het  waarom… 

• Hou ‘een vinger aan de pols’  (UTAUT, MIDI,…) 

• St art  met  een kleine groep ent housiast elingen 

• Voorzie t raining en regelmat ige int ervisies over langere t ijd 

• St imuleer cliënt en om het  aanbod t e gebruiken 

• Gebruik Triggers! Communiceer over de evolut ie 

• Monit or het  gebruik + hou rekening met  alle feedback 

• Communiceer ext ern over het  aanbod (verwijzers,  et c.) 
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Implement at ie 
Puur online versus blended… 

Vaak eenvoudiger want : 
• Doorgaans een kleiner t eam van ‘ent housiast elingen’ 
• Cliënt en melden zich online aan 
• Geen ‘ont snappingsrout es’  

Blended: 

Soms moeizamer want :  
• Meer bet rokkenen 
• Niet  alle cliënt en zijn bereid/ geschikt  
• Terugval op ‘business as usual’  

Puur online: 



Implement at ie onderzoek 
Facilit erende en belemmerende fact oren bij  hulpverleners 

• Regelmat ige int ervisies 
• Goede leidraad voor behandeling 
• Cliënt en die t huis aan de slag gaan en cliënt t evredenheid 
• Terecht  kunnen bij  een implement at iet eam 

 
• Scept icisme van andere hulpverleners & ext ernen 
• Inst abiele inst room + ont breken ext erne communicat ie 
• Programma’s soms t e weinig flexibel 
• Geen connect ie met  regist rat iesyst emen/ t echnische 

problemen/ gebrekkige financiering 

 

 

 

Onderzoek van o.a. Hadjistavropoulos (2017), Folker (2018), Titzler (2017), Van Orden 
(2018), Postel (2013)   



To change, or not … 
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