Toelichting bij de Implementatiechecklist voor Kwaliteitsstandaarden
Doel
De Implementatiechecklist voor Kwaliteitsstandaarden is bedoeld als hulpmiddel voor commissies,
werkgroepen en andere bij de ontwikkeling betrokken instanties om een inschatting te maken van
mogelijke barrières bij het verspreiden en implementeren van de kwaliteitsstandaard. De checklist is
ontwikkeld in opdracht van het Kwaliteitsinstituut en het NFU-consortium Kwaliteit van Zorg. Dit
gebeurde door analyse van bestaande kwaliteitsstandaarden, consultatie van ontwikkelaars en
literatuurstudie. De checklist is aanvullend op het AGREE-instrument. Overlap met AGREE is te
verklaren doordat bepaalde kenmerken van een goede kwaliteitsstandaard ook bijdragen aan de
implementatie ervan.

Opbouw en inhoud
De checklist is opgebouwd uit vijf domeinen. Elk domein vertegenwoordigt een bron van mogelijke
implementatieproblemen. De kleuren in de checklist komen overeen met die de onderstaande
figuur. Elk domein is verdeeld in een aantal subdomeinen, waaronder een of meer vragen staan die
verwijzen naar mogelijke barrières. In totaal bevat de checklist 52 vragen. Elke vraag is van een
toelichting voorzien. Uit de formulering van de vraag kan men opmaken, of die betrekking heeft op
de kwaliteitsstandaard als geheel of op afzonderlijke aanbevelingen.

Gebruiksaanwijzing
Afhankelijk van de fase van ontwikkeling en de rol die de gebruiker van de checklist hierin heeft is
een deel van de vragen van belang. Dit is aangegeven in kolom 1 t/m 4. Wij stellen voor dat het
dagelijks bestuur van de commissie of werkgroep (i.e. de voorzitter, de secretaris en eventueel
anderen) uit de vragen een selectie maakt van relevante aandachtspunten die aan de orde moeten
worden gesteld, omdat er op dat gebied nog problemen moeten worden opgelost. Het is raadzaam
om het aantal punten per vergadering beperkt te houden. In de vergadering worden deze
aandachtspunten besproken, van een toelichting voorzien en wordt een persoon of instantie
benoemd die het probleem kan oplossen. Indien aanwezig, staat per vraag een referentie naar
mogelijke oplossingsrichtingen, zoals die staan beschreven in de HARING-tools.

