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NIEUWSBRIEF 
 

      DIMPLE STUDIE                  

           De-IMPLEmentatie van niet-gepaste zorg in de wijkverpleging 
 

Beste Collega’s,  

 

Het is weer tijd voor een nieuwsbrief over de 

voortgang van de DIMPLE-studie. In de afgelopen 

maanden hebben jullie de vragenlijst voorbij zien 

komen over mogelijke niet-gepaste 

zorghandelingen in de wijk. Ook hebben we 

groepsinterviews over dit soort zorghandelingen 

gehouden met een aantal (wijk)verpleegkundigen, 

verzorgenden en helpenden uit verschillende 

teams. We zijn nu volop bezig met deze data te 

analyseren.  

 

De resultaten zullen we delen binnen de vier 

deelnemende teams binnen jullie organisatie. 

Deze teams gaan dan twee niet-gepaste 

zorghandelingen kiezen. We zullen ook vragen wat 

de belangrijkste belemmerende en bevorderende 

factoren zijn om te stoppen met de gekozen niet-

gepaste zorghandelingen. Hiervoor gebruiken we 

een vragenlijst gebaseerd op wat naar voren is 

gekomen in de groepsinterviews en in de 

vragenlijst over niet-gepaste zorghandelingen.  

 

De-implementatie ambassadeur 

Binnen elk teams is minstens één de-

implementatie ambassadeur aangesteld. De 

ambassadeur dient als een aanspreekpunt tijdens 

de de-implementatie, en ondersteunt en coacht de 

collega’s in dit proces. Om de ambassadeurs voor 

te bereiden op deze rol, bieden we hen een cursus 

aan (1 juli 2022 tot en met maart 2023). In deze 

cursus gaan we aan de slag met twee door de 

teams gekozen zorghandelingen die men wil de-

implementeren. Ook doorlopen we in deze cursus 

de stappen van het de-implementatie 

stappenplan. De cursus geeft de benodigde 

informatie om de de-implementatie in het team te 

begeleiden en eventuele toekomstige (de)- 

implementaties uit te voeren. De de-

implementatie van de zorghandelingen waarmee 

we aan de slag gaan, gaat van start in 2023. 

 

We willen ook graag het cliënten-perspectief 

meenemen. Zodra bekend is aan welke 

zorghandelingen de deelnemende teams willen 

werken, gaan we daarom ook cliënten interviewen 

die deze zorg geleverd krijgen.  

 

Om jullie zo goed mogelijk op de hoogte te 

houden van de voortgang van de studie, zijn we 

een website aan het ontwikkelen. Op deze website 

kun je bijvoorbeeld resultaten terugvinden, zaken 

waar we mee bezig zijn, en hoe de verloop van de 

studie er verder uit gaat zien. Ook blijven we jullie 

nieuwsbrieven sturen. 

 

Een voorbeeld van een niet-gepaste 

zorghandelingen waaruit de verpleegkundigen 

zouden kunnen kiezen, wordt in deze illustratie 

weergeven.  

 

 

 


