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Samenvatting 
 

Titel Voorspellende factoren voor ICT-adoptie en implementatie-effectiviteit 

van een digitaal documentbeheersysteem 

  

Achtergrond ICT-toepassingen in de zorg zijn in opkomst. In het kader van deze 

ontwikkeling is een digitaal documentbeheersysteem geïmplementeerd. 

Hierbij is onduidelijk of ‘fit’ tussen configuraties van kenmerken van 

individuen, afdelingen en de innovatie een voorspeller is van ICT-adoptie 

en implementatie-effeciviteit.  

  

Doel De doelstelling van dit onderzoek is kennisontwikkeling op theoretisch en 

praktisch niveau wat leidt tot handvatten bij implementatie van ICT-

systemen, nieuwe theoretische inzichten en aanzet voor nieuw 

onderzoek. 

  

Theoretisch 

kader 

Het innovatiecontingentiemodel van Van Linge dat centraal stond heeft 

als normatieve propositie dat een hoge onderlinge fit tussen een aantal 

clusters van kenmerken, gunstig is voor het implementatiesucces van 

behoud van een innovatie. Het concept ‘Fit as deviation’ dient als 

operationalisatie van fit.   

  

Design en 

steekproef 

Het kwantitatieve design is beschrijvend, correlationeel en causaal van 

aard. Geïncludeerd zijn 58 verpleegkundigen.  

  

Dataverzameling Data zijn verzameld middels een schriftelijke vragenlijst met de volgende 

onderwerpen: demografische kenmerken, computerkenmerken, 

waargenomen innovatiekenmerken, waargenomen kenmerken 

productgroep, acceptatie en implementatie.   

  

Resultaten Het digitale documentbeheerssysteem kent een redelijke ICT-Adoptie 

door verpleegkundigen. Implementatie-effectiviteit op zowel individueel 

als groepsniveau is matig. Regressie-analyses tussen afhankelijke 

variabelen ICT-adoptie en implementatie-effectiviteit en fit laten geen 

significante verbanden zien. Tussen de uitkomstmaten ICT-adoptie en 

implementatie-effectiviteit bestaan significante correlaties.  
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Conclusie De hypothese dat fit tussen computerkenmerken, de configuratie van 

afdelingskenmerken en de configuratie van de innovatiekenmerken leidt 

tot hogere ICT-adoptie en implementatie-effectiviteit op individueel en 

groepsniveau, wordt niet ondersteund door de resultaten. Wel bestaan 

er verbanden tussen ICT-adoptie en implementatie-effeciviteit. Deze 

resultaten kunnen in de praktijk dienen als basis voor gerichte 

implementatiestrategieën.  

  

Keywords Configuraties, fit, ICT-adoptie, implementatie-effectiviteit 
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Summary 

 

Title  Predictors for ICT-adoption and implementation-effectivity of an digital 

nursing informationsystem 

  

Background  The use of Information Communication Technology (ICT) is rising in 

healthcare. Reason to implement an digital nursing informationsystem. 

Unknown is if the concept of ‘fit’  between configurations of individual, 

nursingdepartments and innovation characteristics, predicts ICT-adoption 

and implementation-effectivity.  

  

Aim  Developing knowledge which can be used for implementing ICT-

systemens, leads to new theoretical insights and starts further research.  

  

Theoretical 

framework  

The innovationcontingenymodel van Van Linge was used as theoretical 

framework. This framework has the normative proposition that fit between 

several configurations, is favourable for the success of implementation of 

an innovation. To operationalise the concept of fit, ‘fit as profile deviation’ 

was used.   

  

Design and 

sample  

A quantitative, descriptive, correlational and causal apporach was used. 

Fifty-eight nurses were included.  

  

Method  Data were collected using a questionnaire which contains the following 

subject: demographic characteristics, individual computer characteristics, 

perceived innovation characteristics, perceived nursing department 

characteristics, ICT-acceptation and implementation.     

  

Results  Respondents generally adopted the digital nursing Information system. 

Implementation-effectivity was average. Regression analyses between 

dependent variabeles ICT-adoption and implementation-effectivity and fit 

show no significant results. Between ICT-adoption and implementation-

effectivity exist significant correlations.  

Conclusion  The hypothese that fit between configurations of individual, 

nursingdepartments and innovation characteristics, predicts ICT-adoption 

and implementation-effectivity is not supported by the results. Correlations 
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between ICT-adoption and implementation-effectivity were positive. The 

results can provide input for implementing ICT-applications.  

  

Keywords Configurations, fit, ICT-adoption, implementation-effectivity 
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Introductie 

Information Communication Technology (ICT) is in opkomst in de verpleegkunde en wordt 

gezien als een krachtige, technologische ondersteuning voor traditionele zorgverlening.[1] 

ICT wordt gedefinieerd als: ‘ICT encompasses all those digital and analogue technologies 

that facilitate the capturing, processing, storage and exchange of information via electronic 

communication’.[2] Grofweg zijn er vijf categorieën ICT-toepasingen te onderscheiden: 

elektronische patiëntdossiers, telemedicine en -care, gezondheidsinformatienetwerken, 

systemen die medische beslissingen ondersteunen en op internet gebaseerde services.[2] 

Toepassing van ICT in de zorg kent dit voordelen als verbetering van 

informatiemanagement, verhoging van kwaliteit van zorg, efficiëntieverhoging, fouten- en 

kostenreductie, ondersteuning van professionals en betere wetenschappelijke onderbouwing 

van de verpleegkundige professie.[1, 3-6] Gezien de opkomst van ICT in de verpleegkunde, 

krijgen verpleegkundigen in toenemende mate te maken met genoemde ICT-toepassingen. 

Verpleegkundigen zijn dan ook de grootste groep ICT-gebruikers in de gezondheidszorg, 

waarbij ICT-adoptie door verpleegkundigen een sleutelfactor is tot succesvolle implementatie 

van ICT-systemen. [3-4] ICT-adoptie wordt gedefinieerd als: ‘IT1 adoption is reflected in the 

overall user acceptance’.[6] Succesvolle implementatie kan worden uitgedrukt als 

implementatie-effectiviteit, waarbij dit wordt gedefinieerd als: ‘De realisatie van noodzakelijk 

geachte voorwaarden en processen voor de innovatie en de mate en wijze van gebruik van 

de innovatie zoals bedoeld’.[7]  

 

Om mee te gaan in ingezette ontwikkelingen in de gezondheidzorg en daarbij te profiteren 

van genoemde voordelen, heeft een Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) een 

gezondheidsinformatienetwerk geïmplementeerd. Dit digitale systeem bevat alle 

kwaliteitsdocumenten als procesbeschrijvingen, richtlijnen, protocollen en werkinstructies 

waar verpleegkundigen verplicht mee moeten werken.  

 

Achtergrond 

Middels een literatuurstudie is onderzocht wat reeds bekend is over voorspellers van ICT-

adoptie. Hieruit blijkt dat veelal geïsoleerde voorspellers van ICT-adoptie zijn onderzocht en 

significant zijn bevonden.[3, 8-10] Echter, bekend is dat innoveren geen optelsom is van 

geïsoleerde factoren, maar juist afhankelijk is van fit tussen factoren. [7] Een conceptueel 

model waarin fit tussen verschillende factoren de ICT-adoptie voorspelt heeft daarom de 

voorkeur. Verschillende modellen zijn in literatuur gevonden.  

                                                
1
 Information Technology (IT)  is een voorloper van Information Communication Technology (ICT) 
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Het Task-technology-Fit model (TTF-model) van Goodhue gaat uit van een fit tussen de 

kenmerken van het systeem, van de gebruikers en van de klinische taken. [11] De nadruk ligt 

voornamelijk op fit tussen gebruiker en het systeem, en tussen het systeem en de klinische 

taken. Nadeel is dat de interactie tussen gebruiker en klinische taken in dit model buiten 

beschouwing is gelaten. Het TTF-model heeft aan de basis gestaan van het Fit between 

Individual, Task and Technology framework (FITT-framework) van Ammenwerth (figuur 1). 

[6] Het FITT-framework is gebaseerd op de aanname dat ICT-adoptie in een klinische 

omgeving afhankelijk is van een fit tussen de kenmerken van de gebruikers, van de 

technologieën en van de taken en processen. Nadeel is dat het model kwalitatief is 

ontwikkeld op basis van literatuuranalyse. Benoemde factoren zijn niet gekwantificeerd, 

zodat er een uitspraak over grootte en sterkte van verbanden niet mogelijk is.  

 

 
Figuur 1: FITT-framework van Ammenwerth (2006) 

 

Gezien de tekortkomingen van bovenstaande modellen is in dit onderzoek gebruik gemaakt 

van het innovatiecontingentiemodel van Van Linge.[7] Het innovatiecontingentiemodel gaat 

evenals bovenstaande modellen ook uit van het concept fit, in dit geval fit tussen 

configuraties van kenmerken van systemen. Het innovatiecontingentiemodel veronderstelt 

dat een hoge onderlinge fit tussen kenmerken van vier systemen (de innovatie, de 

organisatie, de betrokken personen en de omgeving) gunstig is voor het 

implementatiesucces en het behoud van de innovatie.[7] Met het noemen van configuraties 

komt het grootste verschil met het TTF-model en het FITT-framework aan het licht: het 

innovatiecontingentiemodel gaat uit van configuraties in plaats van geïsoleerde factoren. 

Hierbij wordt een configuratie gedefinieerd als ‘een systeem met een consistent geheel van 

kenmerken’.[7] Op basis van twee, bipolaire dimensies onderscheidt het 

innovatiecontingentiemodel vier configuratietypen: regelgericht, resultaatgericht, teamgericht 

en ondernemingsgericht (figuur 2).  
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Figuur 2: de configuratietypen op de twee dimensies (naar Van Linge, 2006) 

  

Om met het innovatiecontingentiemodel onderzoek te doen moet het concept fit 

geoperationaliseerd worden. In de literatuur worden verschillende perspectieven van fit 

onderscheiden.[12] Gekozen is voor een systeemperspectief van fit: fit as profile deviation. 

Dit systeemperspectief sluit aan bij het innovatiecontingentiemodel, dat ook gezien kan 

worden als een systeembenadering.[10] Fit as profile deviation wordt gedefinieerd als: ‘the 

internal consistency of multiple contingencies’.[12] De assumptie achter dit fitperspectief is 

dat er een beste, of ideaal patroon is van scores van de onafhankelijke variabelen welke leidt 

tot hoge score op de uitkomstvariabelen.  

 

Probleemstelling 

Zoals reeds vermeld, zijn verpleegkundigen de grootste groep ICT-gebruikers in de zorg. Dit 

is ook het geval in de GGD waar het digitale documentbeheersysteem is geïmplementeerd. 

Het systeem is negen maanden geleden geïmplementeerd, maar onduidelijk is hoe effectief 

deze implementatie is geweest, en welke fit tussen factoren de implementatie-effectiviteit 

beïnvloedt. Daarnaast is niet bekend in weke mate dit systeem is geadopteerd door de 

verpleegkundigen en welke fit tussen factoren van invloed is op de adoptie van dit systeem. 

Tot slot is niet bekend welke relatie bestaat tussen ICT-adoptie en implementatie-effectiviteit 

van dit digitale documentbeheersysteem.  

 

Doel en onderzoeksvragen 

Doel van het onderzoek was kennisontwikkeling betreffende voorspellers van ICT-adoptie en 

implementatie-effectiviteit van een digitaal documentbeheersysteem. Deze kennis leidt op 

theoretisch niveau tot nieuwe inzichten en aanzet voor nieuw onderzoek. Voor de 

verpleegkundige praktijk biedt deze kennis handvatten voor implementatie (strategieën) van 

digitale documentbeheersystemen.  
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In het onderzoek stonden twee onderzoeksvragen centraal: 

1. In hoeverre is fit tussen individuele kenmerken, de configuratie van de 

afdelingskenmerken en de configuratie van de innovatiekenmerken, een voorspeller 

van (A) ICT-adoptie en (B)  implementatie-effectiviteit van een digitaal 

documentbeheersysteem? 

2. Wat is de relatie (C) tussen ICT-adoptie en Implementatie-effectiviteit? 

 

Het innovatiecontingentiemodel als conceptueel kader, met uitzondering van het 

omgevingssysteem, heeft geleid tot het onderzoeksmodel (figuur 3). De uitsluiting van het 

omgevingsysteem is gebaseerd op de factoren uit het FITT-framework welke 

overeenstemmen met de overige systemen (personen, organisatie en innovatie) van het 

innovatiecontingentiemodel. In het onderzoeksmodel corresponderen de letters A t/m C met 

de letters zoals genoemd in de onderzoeksvragen. 

 

 
Figuur 3: het onderzoeksmodel 

 

Methode 

Gezien het doel van het onderzoek om verbanden te ontdekken tussen ICT-adoptie en 

implementatie-effectiviteit, was het design kwantitatief en correlationeel van aard. Daarnaast 

valt het design te typeren als crosssectioneel aangezien alle data op één moment in de tijd 

zijn verzameld. In deze paragraaf worden achtereenvolgens populatie, steekproef, 

dataverzameling, het meetinstrument en data-analyse beschreven.  
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Populatie en steekproef  

Het onderzoek is uitgevoerd bij een Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) in het 

oosten van Nederland. In het totaal werken in deze organisatie 317 medewerkers, waarvan 

58 verpleegkundigen. Deze verpleegkundigen vormen de accessible populatie. De target 

populatie bestaat uit alle verpleegkundigen bij een GGD die werken met een soortgelijk 

digitaal documentbeheersysteem. Gezien het kleine aantal werkzame verpleegkundigen is 

gebruik gemaakt van een gelegenheidssteekproef: alle 58 verpleegkundigen werden 

geïncludeerd. Met deze steekproefgrootte (N=58), een alfa gesteld op 0.05 en gewenste 

correlatiecoëfficiënten tussen 0.30-0.50 kent het onderzoek een power tussen de 0.60 en 

0.80. [13]  

 

Dataverzameling 

Voorafgaand aan het onderzoek is toestemming verleend door het managementteam van de 

GGD. Gezien de aard va het onderzoek was voorlegging aan een Medisch Ethische 

Toetsingscommissie (METC) niet noodzakelijk. In de periode januari-maart 2009 hebben alle 

58 verpleegkundigen een informatiebrief en de vragenlijst ontvangen. In de informatiebrief 

werd aandacht besteed aan het doel van het onderzoek, wijze van deelname, anonimiteit, 

toestemmingsverlening en een beloning. De beloning bestond uit een verloting van drie 

waardebonnen onder de verpleegkundigen die de vragenlijst hadden geretourneerd. 

Hiervoor moesten zij een apart formulier invullen dat was meegezonden met de vragenlijst. 

Om de respons te verhogen zijn in de periode van dataverzameling drie schriftelijke 

reminders per email rondgestuurd.  

 

Data zijn verzameld middels een schriftelijke vragenlijst. De vragenlijst bestond uit 71 vragen 

en stellingen verdeeld over zes onderwerpen: (a) demografische gegevens, (b) 

computervaardigheden, (c) configuratie van kenmerken van de innovatie, (d) configuratie van 

kenmerken van de afdeling, (e) acceptatie en (f) implementatie-effectiviteit. Onderdeel a 

bestond uit vijf vragen over geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, werkervaring en werkzame 

afdeling, oftewel productgroep. Onderdeel b bestond uit vier vragen over computerscholing, 

computerkennis, computervaardigheid en computergebruik. Deze vragen zijn overgenomen 

uit literatuur. [9-10,14] Antwoordschalen van onderdeel b waren ordinaal en liepen van ‘geen’ 

(1) tot en met ‘zeer veel’(10), de maximale score van onderdeel b was 40. Onderdeel c 

bestond uit 24 stellingen over wijze van gebruik van de innovatie, aansprakelijkheid, 

communicatie, competenties, doelen en basale opvattingen. Onderdeel d bestond eveneens 

uit 24 stellingen over coördinatie/afstemming, aansprakelijkheid, communicatie, 

competenties, beleidsdoelen en cultuur. Beantwoording van onderdelen c en d is op een 5-
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punts Likert schaal, lopend van ‘geheel mee oneens’ (1) tot en met ‘geheel mee eens’ (5). 

Zowel onderdeel c als d had een maximale score van 120. Onderdeel e bestond uit één 

vraag over ICT-adoptie. De antwoordschaal van de vraag was ordinaal, lopend van ‘geen 

acceptatie’ (1) tot en met ‘volledige acceptatie’ (5). Tot slot bestond onderdeel f uit 38 

stellingen over kennis, betrokkenheid, motivatie, tevredenheid, communicatie, ondersteuning 

en probleemoplossing. Beantwoording van onderdeel f bestond uit een 5-punts Likert schaal, 

lopend van ‘helemaal niet’ (1) tot en met ‘in sterke mate’ (5). Onderdeel f valt uiteen in 

stellingen over implementatie-effectiviteit op individueel niveau (maximale score 105) en 

stellingen over implementatie-effectiviteit op groepsniveau (maximale score 65).  

 

De onderdelen b en e zijn gebaseerd op literatuur en gepre-test bij studenten, dit wordt 

gezien als methode om facevaliditeit te bewerkstelligen.[13] Onderdelen c, d en f bleken uit 

eerder onderzoek valide met Cronbach’s Alpha’s variërend van 0.66 tot 0.96.[15-16] Verder 

bleken de uitkomstmaten adoptie en implementatie-effectiviteit een relatie te hebben met het 

innovatiecontingentiemodel.[17-20] Dit lijkt een eerste aanzet tot constructvaliditeit. Op basis 

van het reeds genoemde FITT-framework, dat zich specifiek richt op ICT-adoptie, is een 

keuze gemaakt om drie van de vier systemen uit het innovatiecontingentiemodel van Van 

Linge als variabelen mee te nemen in het onderzoek: betrokken personen, de organisatie en 

de innovatie. Doorslaggevend voor deze keuze is het feit dat het innovatiecontingentiemodel 

aanvullend lijkt op het FITT-framework aangezien het rekening houdt met configuraties.  

 

Data-analyse 

Fit as profile deviation werd inductief geanalyseerd middels het opstellen van drie benchmark 

groepen met veronderstelde ideale fitprofielen. De drie benchmarkgroepen werden 

samengesteld door voor de uitkomstmaten ICT-adoptie en implementatie-effectiviteit op 

individueel en groepsniveau de 10% best scorende verpleegkundigen te selecteren. Dit zijn 3 

verpleegkundigen per benchmarkgroep. Verondersteld wordt dat verpleegkundigen die in de 

benchmarkgroep hoog scoren op een van de uitkomstmaten, een ideaal fitprofiel hebben op 

de onafhankelijke variabelen.[12] In dit onderzoek bestaat er dan een ideaal fitprofiel tussen 

de configuraties van de afdelings- en innovatiekenmerken en de individuele kenmerken. 

Hierbij is de hypothese dat een afwijking van dit ideale fitprofiel zorgt voor een afname op de 

afhankelijke variabele.[12] In dit onderzoek ICT-adoptie en implementatie-effectiviteit op 

individueel en groepsniveau. De mate van afwijking van andere individuen aan een van de 

ideale fitprofielen werd bepaald door de Euclidean distance te berekenen. Uit literatuur  is 

bekend dat de Euclidean distance een geschikte operationalisatie van fit als 

systeemkenmerk is.[12, 21] De Euclidean distance werd berekend over het verschil tussen 
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het scoregemiddelde van benchmarkgroep en scores van een individu buiten de 

benchmarkgroep, de zogenaamde restgroep. Scores opgenomen in de Euclidean distance 

zijn scores behorend bij individuele computerkenmerken (4 scores) en de configuratie van de 

innovatie en afdelingskenmerken (beide 12 scores), waarbij rekening gehouden is dat er vier 

configuratietypen zijn met elk drie lagen. Met de scores voortkomend uit de Euclidean 

distance is vervolgens binnen de restgroepen een regressie-analyse uitgevoerd op de 

uitkomstenmaten ICT-adoptie en implementatie-effectiviteit op individueel en groepsniveau. 

Tussen de uitkomstmaten ICT-adoptie en implementatie-effectiviteit op individueel en 

groepsniveau zijn correlaties berekend en is tevens een regressie-analyse uitgevoerd. 

Literatuur stelt dat bij een steekproef groter dan 30 deze normaal verdeeld is.[22] Bij data-

analyse is hiervan uitgegaan, mits anders vermeld.   

 

Resultaten 

In de resultatensectie worden respons en demografische gegevens van de verschillende 

benchmark- en restgroepen besproken. Ten tweede worden de scores op de verschillende 

configuratietypen weergegeven. Vervolgens wordt de invloed van fit op de uitkomstmaten 

berekend. Tot slot wordt het verband tussen ICT-adoptie en implementatie-effectiviteit 

weergegeven.   

 

Van de 58 geïncludeerde en benaderde verpleegkundigen, hebben 33 verpleegkundigen de 

vragenlijst geretourneerd, een respons van 57%. Drie non-responders hebben als reden 

opgegeven dat zij niet konden participeren aan het onderzoek aangezien zij nog nooit met 

het digitale documentbeheerssysteem hebben gewerkt. Redenen van overige non-

responders zijn onbekend.  

 

Demografische gegevens van de respondenten in totale groep, de drie benchmarkgroepen 

en de drie restgroepen zijn weergegeven in tabel 1. Van de totale groep verpleegkundigen 

(N=33) is 93,9% vrouw, valt 43,8% in de leeftijdscategorie van 40 tot 50 jaar, heeft 48,5% 

minder dan vijf jaar werkervaring in de huidige functie en heeft 78,8% een opleiding op HBO 

niveau. Het aantal uren per week besteedt aan computergebruik varieert. De drie 

benchmarkgroepen (allen N=3) bestaan elk uit drie vrouwen, die allen minder dan tien jaar 

werkervaring hebben en allen werkzaam zijn in de jeugdgezondheidszorg of de SOA-HIV 

bestrijding. Één verpleegkundige zit in alle benchmarkgroepen, de overige respondenten 

verschillen per benchmarkgroep. Wat betreft de restgroepen (allen N=30) blijkt dat zij wat 

betreft verdeling man/vrouw, werkervaring in de huidige functie en werkzame productgroep 

identiek zijn.  
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[tabel 1] 

 

Tabel 2 geeft een overzicht van de scores op de uitkomstmaten, de scores van persoonlijke 

computerkenmerken en de scores op de vier configuratietypen naar productgroep en 

innovatie, onderverdeeld naar de totale groep, de drie benchmarkgroep en de drie 

restgroepen. Wat betreft configuraties scoren de productgroepen in alle groepen het hoogst 

op de regelgerichte of teamgerichte configuratie. Het digitale documentbeheerssysteem 

scoort in alle groepen hoog op de  regelgerichte configuratie, behalve door de 

benchmarkgroep en restgroep voor implementatie-effectiviteit op groepsniveau. Hier scoort  

het documentbeheerssysteem het hoogst op de team- of ondernemingsgerichte configuratie.  

 

[tabel 2] 

 
 
Voor de uitgevoerde correlaties en regressie-analyse zijn de variabelen getoetst op 

normaliteit. Alle data, met uitzondering van de variabele ICT-adoptie, waren normaal 

verdeeld. Tabel 3 geeft een overzicht van de regressie-analyses uitgevoerd ter 

beantwoording van de eerste onderzoeksvraag. De regressie-analyses (p < .05, 2-zijdig) 

uitgevoerd in de restgroepen tussen de Euclidean distance en de drie uitkomstmaten om de 

invloed van fit te analyseren geven geen significante verbanden. Tabel 4 geeft een overzicht 

van uitgevoerde correlaties ter beantwoording van de tweede onderzoeksvraag. Gezien de 

niet normale verdeling van ICT-adoptie, zijn Spearman rangcorrelatiecoëfficiënten berekend. 

Significante correlaties (p < .01, 2-zijdig) werden gevonden tussen ICT-adoptie en 

implementatie-effectiviteit op individueel niveau en tussen implementatie-effectiviteit op 

individueel niveau en groepsniveau.  

 

[tabel 3] 

 

[tabel 4] 

 

Discussie en aanbevelingen 

In deze studie stonden ICT-adoptie en implementatie-effectiviteit van een digitaal 

documentbeheerssysteem centraal. Algemeen kan gesteld worden dat verpleegkundigen 

een redelijke ICT-adoptie van het digitale documentsysteem hebben. Dit is in 

overeenstemming met eerder onderzoek naar attitude en acceptatie van verpleegkundigen 

ten opzichte van ICT-toepassingen.[3, 5] Wat betreft implementatie is de effectiviteit zowel 
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op individueel als groepsniveau matig. Dit verklaart mogelijk dat drie non-responders 

aangeven dat zij nog nooit met het digitale documentbeheersysteem hebben gewerkt. 

Onduidelijk is welke factoren de matige implementatie-effectiviteit veroorzaken. Aanbevolen 

wordt om diepte-interviews bij en focusgroepen met verpleegkundigen te houden die laag 

scoren op implementatie-effectiviteit, zodat factoren die aan implementatie-effectiviteit ten 

grondslag liggen geïdentificeerd kunnen worden. 

 

Vanuit het theoretische kader is onderzocht of fit tussen aantal configuraties een voorspeller 

is voor ICT-adoptie en implementatie-effectiviteit op individueel en groepsniveau. Uit de 

uitgevoerde analyses blijkt dat de beschikbare data geen significante uitkomsten geven. Dit 

impliceert dat de hypothese, dat fit tussen computerkenmerken, de configuratie van 

afdelingskenmerken en de configuratie van de innovatiekenmerken leidt tot hogere ICT-

adoptie en implementatie-effectiviteit op individueel en groepsniveau, niet wordt ondersteund 

door de data. Het uitblijven van een relatie tussen fit en de uitkomstmaten in dit onderzoek 

heeft mogelijk te maken met de manier waarop fit is geoperationaliseerd en geanalyseerd. 

Uit eerder onderzoek zijn tegenstrijdige resultaten omtrent ondersteuning van fit as profile 

deviation als fitperspectief binnen het innovatiecontingentiemodel. [17,18] Vervolgonderzoek 

zou kunnen bestaan uit een design waarin meerdere fitperspectieven met elkaar worden 

vergeleken. Zo kan het best passende fitperspectief bij het innovatiecontingentiemodel van 

Van Linge worden verworven om zo verdere validatie te bewerkstelligen.  

 

Bij fit is gezocht naar het ideale fitprofiel, oftewel fitness landscape, per afhankelijke 

variabele. Uit tabel 2 blijkt dat zowel op alle afhankelijke variabelen het fitness landscape 

zwak hybride is. Dit betekent dat er niet een configuratie sterk uitspringt, maar dat meerdere, 

zwakke configuraties naast elkaar bestaan. Hybride organisaties hebben een veelzijdig 

innovatievermogen maar hebben moeite het innovatievermogen vast te houden. [7] Voor de 

praktijk betekent dit dat wil de GGD zijn innoverend vermogen behouden, de zwakke, 

embryonale configuraties versterkt moeten worden. Een geschikte implementatiestrategie 

hiervoor is de evolutiestrategie. [7] Deze strategie kenmerkt zich door interventies gericht op 

moving van alle lagen. Moving is een onderdeel van Lewin’s Change Theory. [23] In eerder 

onderzoek wordt gesuggereerd dat deze theorie bruikbaar kan zijn bij implementatie van een 

(digitaal) verpleegkundig informatiesysteem.[24] Het strekt dan ook tot de aanbevelingen 

voor de praktijk om interventies binnen implementatiestrategieën vorm te geven middels 

Lewin’s Change Theory. Daarnaast is vervolgonderzoek nodig in de vorm van case- en 

effectstudies om met meerdere documentbeheerssystemen met verschillende 

configuratietypen de effectiviteit van transformatiestrategieën te toetsen. 
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Het ideale fitprofiel voor een hoge ICT-adoptie bestaat uit een regel- of teamgerichte 

productgroep en een regelgerichte innovatie. Hoge ICT-adoptie kenmerkt zich met een 

regelgerichte configuratie op zowel de productgroep als de innovatie. Dit betekent dat er een 

(sterke) configuratie aanwezig is welke moet worden versterkt. In de praktijk moet een 

implementatiestrategie zich richten op consolidatie van één configuratie. Een 

implementatiestrategie welke zich richt op consolidatie van een (sterke) configuratie is de in-

house strategie. [7] Deze strategie moet worden ingevuld met interventies. In een 

systematische literatuurreview (N=10 waarvan 9 Randomized Controlled Trials) naar 

interventies ter verhoging van de ICT-adoptie door artsen, wordt geconcludeerd dat er niet 

één beste strategie voor ICT-adoptie bestaat. [25] Een aantal educatieve, instructie- en 

feedback strategieën bleken in deze review effectief, al waren de resultaten niet eenduidig. 

Voor de praktijk houdt dit in dat gekozen kan worden voor een mix van interventies om ICT-

adoptie te verhogen.   

 

Voor hoge implementatie-effectiviteit op individueel niveau bestaat het ideale fitprofiel uit een 

regelgerichte productgroep en een resultaatgerichte innovatie en voor implementatie-

effectiviteit op groepsniveau bestaat het ideale fitprofiel uit een regelgerichte productgroep 

en een ondernemingsgerichte innovatie. Opvallend patroon is dat in alle ideale fitprofielen 

van de afhankelijke variabelen de productgroep gekenmerkt wordt als regel- of teamgericht. 

Beide configuraties bevinden zich op de richtingsdimensie op de interne as, zij verschillen 

echter op de relatiedimensie: de regelgerichte configuratie bevindt zich op de controle-as en 

teamgerichte configuratie op de flexibiliteit-as.[7] De innovatie daarentegen wordt per 

variabele als een andere configuratie gekenmerkt.  

 

Opvallend is dat de benchmarkgroep (N=3) van implementatie-effectiviteit op groepsniveau 

systematisch hoger scoort op alle configuraties, zowel van de productgroep als de innovatie,  

dan de restgroep van implementatie-effectiviteit op groepsniveau. Dit is niet het geval bij ICT-

adoptie en implementatie-effectiviteit op groepsniveau, waar geen duidelijk patroon is te 

ontdekken. Mogelijk betekent dit dat indien een sterkere, hybride fitness landscape aanwezig 

is, de implementatie-effectiviteit op groepsniveau wordt bevorderd.  

 

De onderzochte relatie tussen ICT-adoptie en implementatie-effectiviteit op individueel en 

groepsniveau geven significante correlaties tussen ICT-adoptie en implementatie-effectiviteit 

op individueel niveau en tussen implementatie-effectiviteit op individueel niveau en 

groepsniveau. De hoogte van de correlaties met determinatiecoëfficiënten van 35,6% en 
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40,8% duidt op matig sterke samenhang tussen de uitkomstmaten.[24] Voor de praktijk 

betekent dit dat bij een implementatiestrategie gericht op ICT-adoptie de implementatie-

effectiviteit mee zal variëren. Dit geldt ook tussen implementatie-effectiviteit op individueel en 

groepsniveau. Gezien het explorerende karakter van de onderzoeksvraag, en het feit dat 

tussen de uitkomstmaten vanuit theoretische oogpunt geen afhankelijke en onafhankelijke 

variabelen verondersteld kunnen worden, was regressie-analyse niet mogelijk tussen ICT-

adoptie en implementatie-effectiviteit op beide niveaus. Dit gegeven lijkt aanleiding voor 

vervolgonderzoek waarin de causale relatie tussen ICT-adoptie en implementatie-effectiviteit 

centraal staat. 

 

Beperkingen 

Beperkingen van het uitgevoerde onderzoek liggen in de generaliseerbaarheid, de 

kenmerken van de respondenten, de respons, het design, het meetinstrument en de 

subjectiviteit. Wat betreft generaliseerbaarheid kan gesteld worden dat het één GGD met 

een kleine populatie verpleegkundigen betreft. De respondenten zijn over het algemeen 

vrouw en ouder dan veertig. Onduidelijk is in welke mate overige GGD’en lijken op de 

onderzochte populatie. Daarnaast bemoeilijkt de matige respons de generaliseerbaarheid. 

De respons is echter wel hoog genoeg om uitspraken te doen over de onderzochte GGD.  

 

Wat betreft het design ligt een zwakte in het ontdekken van causale relaties. Immers, het 

non-experimentele design is zwak in zijn mogelijkheid om causale relaties te ontdekken.[13] 

Daarnaast maakt het cross-sectionele karakter van het design uitspraken over causaliteit  

ambigu, aangezien moeilijk is te stellen welke variabele de ander beïnvloedt.[13] Naast het 

design kan ook een kanttekening bij het meetinstrument worden geplaatst aangezien de 

onderdelen ‘computerkenmerken’ en ‘ICT-adoptie’ alleen zijn gefacevalideerd. Literatuur stelt 

dat face-validiteit niet als primair bewijs voor validiteit van een meetinstrument kan 

gelden.[13] Mogelijk heeft ook de moeilijkheidsgraad van het meetinstrument een 

vertekening gegeven aangezien een aantal verpleegkundigen heeft aangegeven de 

vragenlijst moeilijk te vinden. Tot slot een noot met betrekking tot subjectiviteit. Vanuit 

literatuur wordt gesteld dat ervaringen van verpleegkundigen met ICT subjectief zijn, en 

daardoor veranderlijk.[26] Mogelijk is deze subjectiviteit ook van toepassing op ICT-adoptie.  

 

Conclusie 

In dit onderzoek stond de vraag centraal of fit tussen individuele kenmerken, een configuratie 

van afdelingskenmerken en een configuratie van innovatiekenmerken een voorspeller is van 

ICT-adoptie en implementatie-effectiviteit. Hiervoor is geen ondersteuning gevonden. Ten 
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tweede is onderzocht welke relatie ICT-adoptie en implementatie-effectiviteit hebben. Hier 

zijn significante correlaties gevonden, implicerend dat er een verband aanwezig is. 

Causaliteit kon echter niet worden gemeten, wat betekent dat het onduidelijk is of er sprake 

is van een onafhankelijke en afhankelijke variabele, en zo ja, welke variabele de ander 

beïnvloedt.  
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Tabel 1   Demografische gegevens per groepen 
               
 A B C D E F G 
           Groepen N (%) 
 
Geslacht 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Vrouw 31 (93.9) 3 (100.0) 28 (93.3) 3 (100.0) 28 (93.3) 3 (100.0) 28 (93.3) 

Man 2 (6.1) - 2 (6.7) - 2 (6.7) - 2 (6.7) 
        
Leeftijd        
<20 1 (3.0) - 1 (3.3) 1 (33.3) - 1 (33.3) - 
20-29 4 (12.1) 1 (33.3) 3 (10.0) - 4 (13.8) - 4 (13.8) 
30-39 4 (12.1) 1 (33.3) 3 (10.0) - 4 (13.8) - 4 (13.8) 
40-49 14 (43.8) 1 (33.3) 13 (43.3) 2 (66.7) 12 (40.0) 2 (66.7) 12 (40.0) 
50-59 9 (28.1) - 9 (30.0) - 9 (30.0) - 9 (30.0) 
missing 1 (3.0) - 1 (3.3) - 1 (3.3) - 1 (3.3) 
        
Opleidingsniveau        
MBO 1 (3.0) - 1 (3.3) - 1 (3.3) 1 (33.3) - 
HBO 26 (78.8) 3 (100) 23 (76.7) 1 (33.3) 25 (83.3) 1 (33.3) 25 (83.3) 
Universitair 2 (6.1) - 2 (6.7) - 2 (6.7) - 2 (6.7) 
Anders 4 (12.2) - 4 (13.3) 2 (66.7) 2 (6.7) 1 (33.3) 3 (10.0) 
        
Werkervaring in 
huidige functie (jaren) 

       

<5  16 (48.5) 2 (66.7) 14 (50.0) 2 (66.7) 14 (50.0) 2 (66.7) 14 (50.0) 
5-9  9 (27.3) 1 (33.3) 8 (28.6) 1 (33.3) 8 (33.3) 1 (33.3) 8 (33.3) 
10-14  2 (6.1) - 2 (7.1) - 2 (7.1) - 2 (7.1) 
15-19 2 (6.1) - 2 (7.1) - 2 (7.1) - 2 (7.1) 
≥ 20 2 (6.1) - 2 (7.1) - 2 (7.1) - 2 (7.1) 
missing 2 (6.1) - 2 (7.1) - 2 (7.1) - 2 (7.1) 
        
Werkzame productgroep         
Infectieziektebestrijding 
Algemeen 

3 (9.1) - 3 (10.0) - 3 (10.0) - 3 (10.0) 

Jeugdgezondheidszorg 18 (54.5) 2 (66.6) 16 (53.3) 2 (66.7) 16 (53.3) 2 (66.7) 16 (53.3) 
MMK 1 (3.0) - 1 (3.3) - 1 (3.3) - 1 (3.3) 
Openbare Geestelijke 
Gezondheidszorg 

1 (3.0) - 1 (3.3) - 1 (3.3) - 1 (3.3) 

Reizigersadvisering 2 (6.1) - 2 (6.7) - 2 (6.7) - 2 (6.7) 
SOA/HIV bestrijding 6 (18.2) 1 (33.3) 5 (16.7) 1 (33.3) 5 (16.7) 1 (33.3) 5 (16.7) 
Technische Hygiënezorg 1 (3.0) - 1 (3.3) - 1 (3.3) - 1 (3.3) 
Missing 1 (3.0) - 1 (3.3) - 1 (3.3) - 1 (3.3) 
        
Aantal uur 
computergebruik per 
week zowel werk als 
privé (uren) 

       

0-9 6 (18.2) 1 (33.3) 5 (16.7) - 6 (20.0) - 6 (20.0) 
10-19 15 (45.5) 2 (66.7) 13 (43.3) 1 (33.3) 14 (46.7) 2 (66.7) 13 (43.3) 
20-29 9 (27.3) - 9 (30.0) 1 (33.3) 8 (26.7) 1 (33.3) 8 (26.7) 
30-39 2(6.1) - 2 (6.7) - 2 (6.7) - 2 (6.7) 
≥40 1 (3.) - 1 (3.3) 1 (33.3) - - 1 (3.3) 
        
        
Groep A: gehele steekproef (N=33) 
Groep B: benchmarkgroep ICT-adoptie (N=3) 
Groep C: restgroep ICT-adoptie (N=30) 
Groep D: benchmarkgroep IE individueel (N=3) 

Groep E: restgroep IE individueel (N= 30) 
Groep F: benchmarkgroep IE groep (N=3) 
Groep G: restgroep IE groep (N=30) 
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Tabel 2   Scores op de variabelen per groep 

  
Karakteristiek 
(Gemiddelde/SD) 

A B C D  
Groepen 

E F G 

 
ICT-Adoptie¹ 
 
 

 
3,497 

(0,530) 

 
4,300 

(0,173) 

 
3,414 

(0,482) 

 
3,733 

(0,551) 

 
3,472 

(0,532) 

 
3,733 

(0,551) 

 
3,482 

(0,539) 

IE* individueel niveau² 
 
 

60,859 
(12,388) 

71,667 
(9,292) 

59,741 
(12,245) 

78,000 
(0,000) 

59,087 
(11,627) 

77,333 
(1,155) 

59,482 
(11,816) 

IE* groepsniveau³ 
 
 

26,828 
(8,871) 

32,333 
(10,970) 

26,259 
(8,657) 

41,667 
(2,082) 

25,293 
(7,796) 

42,000 
(1,732) 

25,268 
(7,868) 

Computerscholing4 
 
 

1,809 
(0,966) 

1,383 
(0,340) 

1,853 
(1,002) 

1,300 
(0,482) 

1,862 
(0,993) 

2,100 
(0,912) 

1,789 
(0,999) 

Computerkennis4 
 
 

2,616 
(0,840) 

2,567 
(0,902) 

2,621 
(0,850) 

2,317 
(1,025) 

2,647 
(0,834) 

2,900 
(1,039) 

2,598 
(0,846) 

Computervaardigheden4 
 
 

2,650 
(0,879) 

2,667 
(0,813) 

2,648 
(0,899) 

2,133 
(0,318) 

2,703 
(0,903) 

2,467 
(0,501) 

2,711 
(0,901) 

Configuraties productgroep 
 
Regelgericht 
 
 

 
3,422 

(0,581) 

 
3,444 

(0,585) 

 
3,420 

(0,591) 

 
3,306 

(1,131) 

 
3,434 

(0,530) 

 
3,833 

(0,220) 

 
3,405 

(0,586) 

Resultaatgericht 
 
 

3,427 
(0,579) 

3,083 
(0,804) 

3,463 
(0,558) 

3,167 
(0,601) 

3,454 
(0,581) 

3,778 
(0,509) 

3,429 
(0,555) 

Teamgericht 
 
 

3,580 
(0,630) 

3,444 
(0,809) 

3,594 
(0,624) 

2,972 
(1,018) 

3,643 
(0,567) 

3,694 
(0,822) 

3,567 
(0,635) 

Innovatiegericht 
 
 

3,200 
(0,631) 

3,233 
(0,478) 

3,197 
(0,651) 

3,056 
(0,636) 

3,215 
(0,639) 

3,417 
(0,441) 

3,140 
(0,629) 

Configuraties innovatie 
 
Regelgericht 
 
 

 
3,428 

(0,492) 

 
3,611 

(0,756) 

 
3,409 

(0,472) 

 
3,250 

(0,917) 

 
3,447 

(0,452) 

 
3,667 

(0,464) 

 
3,382 

(0,491) 

Resultaatgericht 
 
 

3,293 
(0,511) 

3,194 
(1,084) 

3,303 
(0,451) 

3,500 
(0,712) 

3,272 
(0,498) 

3,889 
(0,428) 

3,240 
(0,490) 

Teamgericht 
 
 

3,416 
(0,417) 

3,527 
(0,770) 

3,404 
(0,385) 

3,361 
(1,042) 

3,421 
(0,338) 

3,806 
(0,555) 

3,392 
(0,387) 

Ondernemingsgericht 
 
 

3,171 
(0,610) 

3,583 
(0,870) 

3,128 
(0,582) 

3,389 
(0,788) 

3,148 
(0,602) 

4,000 
(0,333) 

3,097 
(0,575) 

* Implementatie-effectiviteit (IE) 
1 gemeten als acceptatie op een schaal van 0 -5 
2 maximale score: 105 
3 maximale score: 65 
4 allen gemeten op een schaal van 0-5  
 

Groep A: gehele steekproef (N=33) 
Groep B: benchmarkgroep ICT-adoptie (N=3) 
Groep C: restgroep ICT-adoptie (N=30) 
Groep D: benchmarkgroep IE individueel (N=3) 
Groep E: restgroep IE individueel (N= 30) 
Groep F: benchmarkgroep IE groep (N=3) 
Groep G: restgroep IE groep (N=30) 

 

 

 



 
Remco Ebben, studentnummer 3129292 

 

 

 
Voorspellende factoren voor ICT-adoptie en implementatie-effectiviteit van een 
digitaal documentbeheerssysteem 

Pagina 23 van 23 
Definitief, 10 juli 2009 

 

Tabel 3   Regressie-analyses tussen Euclidean Distance en afhankelijke variabelen 

 
Afhankelijke variabele R df Sig.  
 
ICT-adoptie 
 

 
0,040 

 
1 

 
0,835 

 
IE* individueel niveau 
 

 
0,025 

 
1 

 
0,896 

 
IE* groepsniveau 
 

 
0,185 

 
1 

 
0,327 

 
* Implementatie-effectiviteit (IE) 
 

 
Tabel 4   Correlaties tussen afhankelijke variabelen 

 
Variabelen N r (Spearman) Sig.  
 
ICT-adoptie – IE* individueel niveau 
 

 
32 

 
0,639 

 
0,000** 

ICT-adoptie –IE* groepsniveau 
 

32 0,286 0,112 

IE* individueel niveau – IE* groepsniveau 
 

33 0,597 0,000** 

 
* Implementatie-effectiviteit (IE) 
** correlatie is significant met p = .01 (2-zijdig) 
 

 


