
Overzicht implementatie strategieën Samen in Actie bij Apathie       
 
 

1 
 

Overzicht implementatie strategieën en voorbeelden van activiteiten bij de implementatie van SABA 
 
Inhoudsopgave:  

Bevorderen van de samenwerking Bladzijde 2 
Educatie Bladzijde 3 
Faciliteren Bladzijde 3 
Informeren Bladzijde 4 
Motiveren Bladzijde 4 
Organiseren  Bladzijde 6 
Richten op de markt   Bladzijde 7 
Richten op de patiënt/doelgroep   Bladzijde 7 
Richten op het product  Bladzijde 8 
  



Overzicht implementatie strategieën Samen in Actie bij Apathie       
 
 

2 
 

Bevorderen van de samenwerking  
Samenwerking bevorderende strategieën om perspectieven en contexten van partijen op elkaar af te stemmen en wederzijdse competentieontwikkeling te bevorderen 
 

Voorbeelden van acties Toepasbare materialen SABA Wie zijn betrokken 
Aanstellen van één of enkele kartrekkers voor SABA en een projectgroep met 
relevante stakeholders samenstellen. Realiseer je daarbij de belangrijke positie 
van naasten en medewerkers die een rol spelen in de uitvoer van SABA. Overweeg 
de mogelijkheid cliënten te betrekken 

Handreiking Implementatie • Naasten/Cliëntenraad 
• Vrijwilligers 
• Gastvrijheidsmedewerkers 
• Medewerkers wonen 
• Medewerkers welzijn/activiteiten 
• Medewerkers zorg 
• Artsen 
• Psychologen 
• Teamleiders 
• Medewerkers kwaliteit 
• Lid RvB of MT 

Periodieke evaluatiemomenten plannen, waarin ook aandacht wordt besteed aan 
de samenwerking 

Handreiking implementatie • Kartrekker(s) 
• Andere leden projectgroep  

Onderzoek het kennisniveau, de vaardigheden en veranderbereidheid van 
naasten, medewerkers en binnen de organisatie. Sluit hierop aan met het 
bevorderen van kennis en competenties 

Folder 
Animatie 
Module ‘Actieve Tijd’ 
Module ‘Wat is Apathie?’ 

• Naasten 
• Contactverzorgende/EVV’er 
• Kartrekker(s) 
• Andere leden projectgroep 
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Educatie 
Educatieve strategieën om mensen kennis en vaardigheden aan te leren zodat zij de (nieuwe) kennis in hun praktijk kunnen benutten 
 

Voorbeelden van acties Toepasbare materialen SABA Wie zijn betrokken 
Themabijeenkomst organiseren om kennis over apathie te vergroten 

 
Module ‘Wat is Apathie?’ 
 

• Naasten 
• Vrijwilligers 
• Gastvrijheidsmedewerkers 
• Medewerkers wonen 
• Medewerkers welzijn/activiteiten 
• Medewerkers zorg 

Themabijeenkomst organiseren om vaardigheid te vergroten in omgaan met 
mensen met dementie en apathie  

Module ‘Actieve Tijd’ 
Animatie 

Tijdens de uitvoering van de bewonersbespreking en multidisciplinaire 
bijeenkomst (standaard onderdelen van SABA) stilstaan bij de kennis en 
vaardigheden van de deelnemers op het gebieden van het opmerken, 
onderzoeken en onderbreken van apathie en daar bij aansluiten 

Handreiking bewonersbespreking 
Animatie 
Praatplaat Apathie 

• Medewerkers wonen 
• Medewerkers welzijn/activiteiten 
• Medewerkers zorg 
• Artsen 
• Psychologen (leiding) 

 
Faciliteren 
Faciliterende strategieën om in belangrijke randvoorwaarden te voorzien die kennisbenutting helpen realiseren 
 

Voorbeelden van acties Toepasbare materialen SABA Wie zijn betrokken 
Faciliteren van toegang tot materialen en mogelijkheid tot rapporteren  • Kartrekker(s) 

• Andere leden projectgroep  
• ICT 

Faciliteren van tijd en ruimte voor casus/bewonersbespreking, familiegesprek, 
themabijeenkomsten 

 • Kartrekker(s) 
• Andere leden projectgroep  

Periodieke evaluatiemomenten plannen Handreiking implementatie • Kartrekker(s) 
• Andere leden projectgroep  

Mogelijkheid tot consulteren UKON implementatiedeskundige Handreiking implementatie • Kartrekker(s) 
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Informeren 
Informerende strategieën om mensen te laten weten waar zij kennis en kunde kunnen opdoen 
 

Voorbeelden van acties Toepasbare materialen SABA Wie zijn betrokken 
SABA materialen verspreiden onder de doelgroep Folder 

Animatie 
Module ‘Actieve Tijd’ 
Module ‘Wat is Apathie?’ 

• Naasten/Cliëntenraad 
• Vrijwilligers 
• Gastvrijheidsmedewerkers 
• Medewerkers wonen 
• Medewerkers welzijn/activiteiten 
• Medewerkers zorg 
• Artsen 
• Psychologen 
• Teamleiders 
• Medewerkers kwaliteit 
• Lid RvB of MT 

Aandacht besteden aan apathie en voorlichting geven op intranet/social 
media/nieuwsbrief van de eigen organisatie 

Folder 
Animatie 

Informatie geven over SABA in een startbijeenkomst Presentatie ‘Organisatie Wijs’ 

 
Motiveren 
Motiverende/draagvlak vergrotende strategieën om mensen mee te krijgen en aan te zetten tot kennisbenutting 
 

Voorbeelden van acties Toepasbare materialen SABA Wie zijn betrokken 
Aanstellen van één of enkele kartrekkers voor SABA en een projectgroep 
met stakeholders samenstellen 

 • Naasten/Cliëntenraad 
• Vrijwilligers 
• Gastvrijheidsmedewerkers 
• Medewerkers wonen 
• Medewerkers welzijn/activiteiten 
• Medewerkers zorg 
• Artsen 
• Psychologen 
• Teamleiders 
• Medewerkers kwaliteit 
• Lid RvB of MT 
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Voorbeelden van acties Toepasbare materialen SABA Wie zijn betrokken 
Themabijeenkomst apathie organiseren Module ‘Wat is Apathie?’ • Naasten/Cliëntenraad 

• Vrijwilligers 
• Gastvrijheidsmedewerkers 
• Medewerkers wonen 
• Medewerkers welzijn/activiteiten 
• Medewerkers zorg 

Nut en noodzaak van de aanpak van apathie bespreken in multidisciplinair 
overleg/team overleg 

Praatplaat Apathie 
Module ‘Wat is Apathie?’ 
Handreiking Bewonersbespreking 

• Medewerkers wonen 
• Medewerkers welzijn/activiteiten 
• Medewerkers zorg 
• Artsen 
• Psychologen 

In een familiegesprek de naasten betrekken. Dit is een standaard onderdeel 
van SABA, maar helpt ook om draagvlak te vergroten 

Praatplaat Apathie 
Plezierige Activiteiten Plan Apathie 
Activiteitenblad Apathie 

• Naasten 
• Contactverzorgende/EVV’er 
• Evt. medewerker zorg 
• Evt. psychologen 

(Multidisciplinaire) evaluatiemomenten plannen Praatplaat Apathie 
Plezierige Activiteiten Plan Apathie 
Activiteitenblad Apathie 

• Medewerkers wonen 
• Medewerkers welzijn/activiteiten 
• Medewerkers zorg 
• Artsen 
• Psychologen 
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Organiseren 
Organisatorische strategieën om processen goed te stroomlijnen en blokkades op te lossen ten behoeve van een optimale kans op kennisbenutting 
 

Voorbeelden van acties Toepasbare materialen SABA Wie zijn betrokken 
Een plan van aanpak voor de implementatie maken Handreiking implementatie • Kartrekker(s) 

• Andere leden projectgroep 
Van omgaan met apathie een kwaliteit verbeterplan maken  • Kartrekker(s) 

• Andere leden projectgroep, met name:  
o Medewerkers kwaliteit  
o Lid RvB of MT 

Het onderwerp apathie periodiek terug laten komen in 
bestuur/managementoverleg, kwaliteitsoverleg of een (multidisciplinair) 
afdelingsoverleg 

 • Kartrekker(s) 
• Andere leden projectgroep, met name:  
o Medewerkers kwaliteit  
o Lid RvB of MT 

SABA inpassen in de manier van werken van de organisatie (multidisciplinair 
overleg, opmerken/onderzoeken/onderbreken van apathie opnemen in het 
dossier, zorg-/behandelplan, Probleem-Doel-Actie) 

Praatplaat Apathie • Kartrekker(s) 
• Andere leden projectgroep, met name:  
o Medewerkers kwaliteit  
o Lid RvB of MT 

Aandacht voor verdeling van taken en communicatie in (multidisciplinaire) 
besprekingen, familiegesprekken en evaluatiemomenten 

Handreiking implementatie 
Plezierige Activiteiten Plan Apathie 
 

• Naasten 
• Contactverzorgende/EVV’er 
• Evt. medewerker zorg 
• Evt. psychologen 
• Kartrekker(s) 
• Andere leden projectgroep 
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Richten op de markt 
Marktgerichte strategieën om het gevoel van eigenaarschap te vergroten, door een relatie te leggen tussen de kennis en de (financiële) gevolgen 
 

Voorbeelden van acties Toepasbare materialen SABA Wie zijn betrokken 
Neem implementatie en uitvoer van SABA op in de jaarplanning en 
kwaliteitscyclus 

Handreiking implementatie • Kartrekker(s) 
• Andere leden projectgroep 

 

Richten op de patiënt/doelgroep 
Patiëntgerichte strategieën om vanuit de patiënt/doelgroep de druk te vergroten om (nieuwe) kennis te benutten 
 

Voorbeelden van acties Toepasbare materialen SABA Wie zijn betrokken 
Informatie uitwisselen en samen beslissen in familiegesprekken en 
multidisciplinaire bijeenkomsten. Dit is een standaard onderdeel van SABA, 
maar helpt ook de implementatie 

Plezierige Activiteiten Plan Apathie 
Activiteitenblad Apathie 
Praatplaat Apathie 

• Naasten 
• Contactverzorgende/EVV’er 
• Medewerkers wonen 
• Medewerkers welzijn/activiteiten 
• Medewerkers zorg 
• Artsen 
• Psychologen 

Concrete afspraken over uitvoer en evaluatiemomenten maken in 
familiegesprekken en multidisciplinaire bijeenkomsten. Dit is een standaard 
onderdeel van SABA, maar helpt ook de implementatie 

Plezierige Activiteiten Plan Apathie 
 

• Naasten 
• Contactverzorgende/EVV’er 
• Medewerkers wonen 
• Medewerkers welzijn/activiteiten 
• Medewerkers zorg 
• Artsen 
• Psychologen 

Bevorderen van het zelf aan de slag gaan met apathie door naasten en 
vrijwilligers 

Animatie 
Module ‘Actieve Tijd’ 

• Naasten 
• Vrijwilligers 
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Richten op het product  
Productgerichte strategieën om afspraken te maken over de verspreiding en oplevering van bruikbare kennisproducten 
 

Voorbeelden van acties Toepasbare materialen SABA Wie zijn betrokken 
Vertaal de materialen van SABA naar toepassing binnen de eigen organisatie Folder 

Animatie 
Praatplaat Apathie 
Plezierige Activiteiten Plan Apathie 
Activiteitenblad Apathie  
Module ‘Actieve Tijd’ 
Module ‘Wat is Apathie?’ 
Handreiking bewonersbespreking 
Presentatie ‘Organisatie Wijs’ 

• Kartrekker(s) 
• Andere leden projectgroep 

Besteed periodiek aandacht aan apathie in een nieuwsbrief of op intranet. 
Deel daarin ook successen 

 • Kartrekker(s) 
• Andere leden projectgroep 

 
 

Wil je nog meer voorbeelden?  
Kijk dan eens op de website van het Consolidated Framework for Implementation Research (CFIR) bij de Implementation Strategy Matching Tool. De implementatie 
strategieën zijn afgeleid van de Expert Recommendations for Implementing Change (ERIC) lijst van strategieën: https://cfirguide.org/choosing-strategies/. 
 
 

https://cfirguide.org/choosing-strategies/

