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Stellingen behorend bij het proefschrift 
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1. In gezondheidszorgonderzoek en -praktijk gaat veel aandacht naar implementatie 
van zorginnovaties, maar is er relatief weinig aandacht voor duurzaamheid van 
succesvol geïmplementeerde zorginnovaties. (dit proefschrift) 

 
 

2. Het heersende beeld dat implementatiesuccessen snel uitdoven na afloop van het 
implementatieproject vergt nuancering; de implementatieresultaten van het 
kortverblijfprogramma voor borstkankerchirurgie zijn vijf jaar na uitvoering van een 
ziekenhuis-specifieke implementatiestrategie volledig behouden. (dit proefschrift) 

 
 

3. Het lange termijn borgen van zorginnovaties vraagt maatwerk per organisatie; de 
implementatieresultaten van het snelherstelprogramma voor darmchirurgie zijn drie 
tot vijf jaar na de uitvoering van een doorbraakimplementatiestrategie niet in ieder 
ziekenhuis behouden. (dit proefschrift) 

 
 

4. Om Damschroder’s Consolidated Framework for Implementation Research (CFIR) 
bruikbaar te maken voor onderzoek naar duurzaamheid van succesvol 
geïmplementeerde zorginnovaties moet het model worden aangevuld met twee 
nieuwe determinanten, namelijk ‘modificatie van de innovatie’ en ‘spontane 
verspreiding’. (dit proefschrift) 

 
 

5. Het duurzaamheidsproces van een richtlijn na actieve implementatie is net als 
autorijden: na het aanleren van de basisvaardigheden en het behalen van het 
rijbewijs, volgt de rijervaring in de praktijk en verbetering van de rijvaardigheden.  

 
 

6. Duurzame verankering van een zorginnovatie lijkt een contradictio in terminis 
aangezien zorginnovatie vooral een dynamisch karakter heeft terwijl een anker juist 
stabiliseert.  

 
 

7. Een duurzame innovatie is op lange termijn geen innovatie meer, maar standaard 
zorg. 

 
 

8. Wasabi is net zo pittig als het bereiken van duurzaam implementatiesucces. 
 

 
9. I hear and I forget. I see and I remember. I do and I understand. I check and I act.  I 

experience and I learn. (Confusius, Stephanie Ament) 
 

 
10. The only constant is change (Confusius) 


