
Factsheet  

 

Alcohol screening en korte interventies – 

implementatie tweede lijn 

 

Implementatie wordt gedefinieerd als ‘een procesmatige en planmatige invoering van vernieuwingen 

of verbeteringen van bewezen waarde met als doel dat deze een structurele plaats krijgen in het 

beroepsmatig handelen, in het functioneren van organisatie(s) of in de structuur van de 

gezondheidszorg’ (ZON 1997). Het starten van een implementatietraject is van belang wanneer 

relevante of nieuwe kennis nog niet wordt toegepast. De aanleiding is vaak het signaleren van een 

probleem of een tekort in de huidige zorg, waarbij er bewezen effectieve manieren bestaan om dit 

probleem aan te pakken.  

 

Deze factsheet betreft de implementatie van screening op alcoholgebruik en het inzetten van korte 

interventies in de tweede lijn gebaseerd op de multidisciplinaire richtlijn ‘Stoornissen in het gebruik 

van alcohol’ uit 2009. Bij implementatie zijn een aantal fasen te onderscheiden. Dit stappenplan voor 

implementatie van alcohol screening en korte interventies in de tweede lijn is gebaseerd op  zowel 

de theorie als op de ervaring in de praktijk opgedaan in twee succesvolle pilotprojecten in MC 

Haaglanden en Radboudumc. In deze factsheet worden per fase van het implementatietraject de  

belangrijkste aandachtspunten genoemd. Omdat implementatie gaat over het invoeren van een 

nieuwe werkwijze in een specifieke situatie kunnen we niet één manier aangeven om dit te doen. 

Iedere situatie vraagt om een gespecificeerd plan toegespitst op de lokale omstandigheden en 

personen. Hiervoor worden in deze factsheet de handvatten gegeven. 

 

Globaal genomen is het van belang om in de voorbereidende fase een team samen te stellen van een 

aantal professionals die direct betrokken zijn bij de uitvoering van de innovatie. Tevens moet 

gekeken worden naar de context voor de verandering, moet de doelgroep betrokken worden maar 

ook leiders en sleutelfiguren binnen een afdeling. Vastgesteld moet worden wat het tijdspad zal zijn 

en wat verantwoordelijkheden zijn van verschillende mensen en dat er gedeelde 

verantwoordelijkheden zijn (de een kan niet zonder de ander), en welke middelen er beschikbaar of 

nodig zijn. 

  



Stappenplan implementatie 
 
A. Voorbereidende fase   
 
1. Interesse zorginstelling  

o Doelstelling zorginstelling inventariseren   
o Budget mogelijkheden inventariseren  voor implementatiejaar  
o Commitment Raad van Bestuur en management  
o Inventariseren geïnteresseerde afdelingen. Of initiatieven vanuit één afdeling. Dan 

vandaaruit werken en terug naar management, RvB etc, kijken of er budget is ter 
ondersteuning van de implementatie 

o Inventariseren projectleider/ambassadeur (aanstellen van projectleider op basis van 
motivatie en capaciteiten) 

 
2. Inventariseren lopende vroegsignalering protocollen en activiteiten zorginstelling breed en in 

de keten/regio/andere zorginstellingen/huisartsen/verslavingszorg/preventie/gemeente.   
 
3. Multidisciplinair projectteam zorginstelling/keten samenstellen: kerngroep vanuit startende 

afdeling bestaande uit ongeveer 5 personen, aangevuld met intramurale en ketenpartners.   
o Communicatieafdeling (contactpersoon voor intern en extern) 
o Data collector om kwalitatieve en kwantitatieve effecten te inventariseren voor en na 

invoering van de nieuwe werkwijze: leerlingen/stagiaires/arts-
assistenten/promovendi ter ondersteuning onderzoek/data collectie/artikelen   

o ICT afdeling (contactpersoon)  
o Patiënten vertegenwoordiging/patiënt/patiëntenvoorlichting      
o Projectleider vanuit zorginstelling 
o Procesbegeleider vanuit staf zorginstelling 
o Management/teamleider    
o (Klinische) psychiatrie/verslavingszorg intramuraal 
o Specialist betrokken afdeling/medische staf (MDL/interne/SEH) 
o Verpleegkundige betrokken afdeling/verpleegkundige advies raad  
o Huisartsen regionaal  
o Verslavingszorg/preventie  extramuraal en regionaal 
o Gemeente  

 
B. Uitvoerende fase  
 
1. Brainstorm Procesanalyse door multidisciplinaire projectteam: digitaal/op flap-over   

a. Huidige proces vroegsignalering alcohol en leefstijl activiteiten afdeling  
b. Benoemen risicomomenten huidige proces  
c. Benoem mogelijke interventies (zie dossier ‘Alcohol op de SEH’)  
d. Beschrijven gewenste proces: “out of the box” open brainstorm  

 
2. Projectplan: het projectplan is een levend document: te gebruiken gedurende de 

implementatiefase  
a. Projectplan uitwerken, evt volgens format zorginstelling 
b. Bepalen indicatoren/metingen/onderzoeksaspecten om voortgang te monitoren  
c. Begroting voor implementatiejaar: scholing/data verzameling/projectleiding 

o Begroting toekomst: borging en verspreiding 
  
 
 



3. Format Interventiematrix  
a. Vervolg op procesanalyse: interventies prioriteren naar tijd en complexiteit 
b. Timing inzetten interventies (zie dossier ‘Alcohol op de SEH’) 
 

C. Implementatie, borging en verspreiding 
 
1. Implementatie 

a. Afdeling voorbereiden op implementatie: doelstelling, uitgangssituatie bepalen, 
scholing kortdurende interventies en motivational interviewing.  

b. Kort-cyclisch inzetten van interventies via plan, do, check, act cyclus improvement 
cycle (PCDA-cyclus).  

o SMART doelstellingen.   
o Maandelijkse metingen, voortgang evalueren en bijstellen.   
o Eenmalige ‘nulmeting’ om uitgangssituatie te inventariseren 
o Vervolgmetingen om inzet interventies te monitoren 
o Communicatie zorgverleners (in-en extern) en patiënten.  

2. Borging: doorontwikkeling behaalde resultaten op betrokken afdeling  
o Behaalde resultaten integreren in primaire proces. 

3. Verspreiding behaalde resultaten intramuraal en extramuraal  
o Resultaten intra- en extramuraal verspreiden.    
o Vervolg plan van aanpak inventariseren, inclusief begroting/subsidie.  
o Interne verspreiding in de zorginstelling via draagvlak vanuit de Raad van 

Bestuur/management.   
o Disseminatie in samenwerking met keten/regio 

(huisartsen/verslavingszorg/preventie en gemeente).   
  


