Aanbevelingen


Om innovaties in verpleeghuizen te implementeren is een systematische aanpak nodig.
Hierbij is het belangrijk om duidelijke doelen te stellen, te kijken naar wat er nu gebeurt
in het verpleeghuis, na te gaan welke belemmeringen er ten opzichte van de innovatie
bestaan en op basis hiervan implementatie-strategieën te selecteren, het gehele proces

Implementeren van innovaties
in het verpleeghuis

te evalueren en eventueel bij te stellen waar nodig. De TIP-toolbox kan hierbij helpen.



Verpleegkundigen kunnen een belangrijke rol spelen bij het implementeren van innovaties. Zij weten hoe het er aan toe gaat op de afdeling en kennen de mensen die er werken. Dit maakt het makkelijker om steun te krijgen voor de innovatie. Het is dan wel belangrijk dat verpleeghuizen beschikken over voldoende verpleegkundigen. Dit kunnen
MBO-verpleegkundigen zijn, zolang ze goed zijn in het verwerken van informatie, het
samenwerken met anderen en het vertonen van leiderschap vertonen. Het is echter ook
belangrijk dat er voldoende HBO-verpleegkundigen aanwezig zijn. Zij kunnen MBO verpleegkundigen ondersteunen tijdens het implementatieproces.



Samenwerken met anderen is cruciaal bij het implementeren van innovaties. Verpleegkundigen moeten het gevoel hebben dat ze worden gesteund en een klankbord hebben
van mensen met wie ze kunnen overleggen. Het is daarom aan te bevelen om voor de
start van een implementatieproces een team te vormen waarin verpleegkundigen, paramedici en managers vertegenwoordigd zijn.
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Doelstellingen
1. Inzicht krijgen in de mate waarin verzorgenden
en verpleegkundigen functionele activiteiten stimuleren bij verpleeghuisbewoners.
2. Inzicht krijgen in de belemmeringen die verzorgenden en verpleegkundigen ervaren bij het
stimuleren van functionele activiteiten.
3. Een instrument ontwikkelen dat verpleegkundigen kunnen gebruiken bij het implementeren
van innovaties gericht op het stimuleren van
functionele activiteiten.

Om inzicht te krijgen in de belemmeringen die verzorgenden en verpleegkundigen ervaren bij het stimuleren van functionele activiteiten (doelstelling 2)
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