
 

Fase van 
zorgvernieuwing 

Standaardkennis en -
vaardigheden 

Nieuwe kennis gepresenteerd tijdens de 
Masterclass 

1. ontwerpen van een 
pilotproject 

• Lineair ontwerpen van 
nieuw zorgpad  door 
professionals en 
patiëntvertegenwoordigers 
vanuit doelstellingen, 
instroomcriteria, 
ontslagcriteria, inrichting 
zorgprocessen en te 
verwachten effecten te 
meten via een evaluatie 

• Projectmanagement zoals 
teambesprekingen leiden, 
voortgangsbewaking en 
‘trouble shooting’ 

• Circulair ontwerpen van nieuw zorgpad via 
Canvasmethode;  

• Co-creatie ook samen met zorgverzekeraar 
en/of de gemeente;  

• het maken van een business case voor de pilot 
zelf en voor de opschaling (mogelijke 
besparingen op langere termijn) 

• het ontwerpen van een nieuwe -software 
applicatie als specifiek pilotproject binnen de 
gezondheidszorg. 

2. evalueren van een  
    pilotproject 

• Het toepassen van de 
PDCA-cyclus en van 
beschrijvend evaluatie-
onderzoek 

• Het doen van kwalitatief 
onderzoek door middel 
van interviews of 
focusgroepen 

• het uitvoeren van  
eenvoudige statistische 
berekeningen en het 
rapporteren daarover.  

 

• het gelijktijdig ontwerpen en evalueren van de 
pilot; 

• mixed method aanpak van evaluatie 
(verschillende onderzoeksmethoden tegelijk 
met triangulatie) 

• het benutten van routinematig verzamelde 
data 

• het uitvoeren van statistische evaluaties bij 
kleine groepen waarbij statistische toetsing 
niet mogelijk is 

 

3. regionale  
    implementatie van  
    een geslaagde pilot 

• Het verspreiden van kennis 
via eigen nieuwbrieven, 
websites, agendering  op 
regionale overleggen en 
regionale 
studiebijeenkomsten.  

• Het ontwerpen van financiële governance en 
van kwaliteitsborging gedurende de 
implementatie 

• Het creëren en onderhouden van regionaal 
draagvlak bij alle partijen 

• Het maken van een business case voor alle 
partijen: wie verliest omzet en wie vergroot 
die? Hoe vindt compensatie plaats? 

• Het evalueren van de regionale implementatie 
met benutting van een of meer controleregio’s. 

4. nationale  
    opschaling van een  
    geslaagde regionale  
    implementatie 

• Het verspreiden van kennis 
over geslaagde regionale 
implementatie  via eigen 
nieuwbrieven, websites, 
agendering op nationale 
overleggen en congressen 

Behalve kennisverspreiding ook inzetten van: 

• Financiële prikkels die stimuleren tot navolging 
van de geslaagde implementatie 

• Het opnemen als professionele standaard van  
de geslaagde implementatie 

• Het verruimen, schrappen of aanpassen van de 
wetgeving voor zover deze implementatie 
verhindert. 

• Het ontwerpen van een nationaal 
implementatie-programma van overheid en 
veld 

• Het ontwerpen van een communicatie 
strategie en politieke lobby ter ondersteuning 
van de nationale opschaling.  



 


