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Samenvatting  

 

DOEL Het doel van deze studie was inzicht krijgen in teamleerprocessen van 

monodisciplinaire verpleegkundige teams in de Algemene Gezondheidszorg en de invloed 

ervan op de adoptie van het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD). Door hiermee theoretisch 

bij te dragen aan het innovatiecontingentiemodel van Van Linge, kan het succesvol verlopen 

van verschillende innovaties in verschillende settingen geoptimaliseerd worden. 

METHODE  Een niet-experimenteel, beschrijvend, correlationeel design is gebruikt om de 

relatie tussen de variabelen teamleerproces, de perceptie van de organisatie en innovatie, 

en de mate van adoptie te onderzoeken. Dataverzameling vond plaats onder alle 

verpleegkundigen van 14 verpleegafdelingen in een middelgroot ziekenhuis. Aan de hand 

van vragenlijsten met de onderwerpen: demografische kenmerken, waargenomen innovatie- 

en organisatiekenmerken, mate van adoptie en teamleerproces, werden de variabelen 

gemeten.  

RESULTAAT Correlatieanalyse liet geen verband zien tussen het teamleerproces en de 

adoptie van het EPD. Analyse van de relatie tussen de uitkomstmaat adoptie en de 

Euclidean Distance met regressieanalyse liet zien dat fit tussen innovatie-, 

organisatiekenmerken en teamleerproces geen invloed heeft op de adoptie van het EPD. 

Echter, clusteranalyse laat wel een invloed van fit op adoptie zien. 

DISCUSSIE  Wanneer sprake is van een interne fit tussen de innovatie en organisatie is het 

teamleerproces wellicht niet vereist om tot een hoge innovatieadoptie te komen. Opvallend is 

dat verschillende statistische analyses verschillende uitkomsten tonen. Het gebruik van een 

ander leertheoretisch perspectief en instrument zouden de bevindingen echter kunnen 

verklaren. Het onderzoek is in één instelling uitgevoerd, wat de generaliseerbaarheid van de 

resultaten naar andere instellingen beïnvloedt.  

CONCLUSIE De hoge mate van adoptie van het EPD hangt samen met fit tussen de 

innovatie- en organisatiekenmerken. Onduidelijk is welke rol het teamleerproces hierin 

speelt.  

TREFWOORDEN Configuraties, (mis)fit, teamleerproces, adoptie, innovatie 
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Inleiding 

De context van de gezondheidszorg is continu aan het veranderen, waardoor zorgverleners 

te maken krijgen met nieuwe werkprocessen waaraan zij zich moeten aanpassen (1). Talloze 

initiatieven (innovaties) om werkprocessen te verbeteren of te veranderen worden genomen. 

Dit betekent dat zorgverleners, waaronder verpleegkundigen, continu moeten leren omgaan 

met dergelijke initiatieven om ze vervolgens te laten slagen. Het doel van deze innovaties 

wordt echter niet altijd behaald; veel innovaties stranden, worden niet aangenomen 

(geadopteerd) of succesvol geïmplementeerd vanwege talloze beïnvloedende 

omstandigheden, waaronder leerprocessen (2).  

 

De meeste definities van innovaties gaan uit van de beleving en subjectieve waarneming van 

de bij de innovaties betrokken personen (2). Een veel gebruikte definitie van innovatie is die 

van Rogers: “Een innovatie is een idee, praktijk of object dat door een individu of andere 

eenheid van adoptie als nieuw wordt waargenomen”(3).  

Omdat innovaties door mensen als nieuw worden waargenomen, is innoveren onmogelijk 

zonder dat er kennis en leerprocessen aan te pas komen. Vanuit het kennismanagement is 

er de laatste jaren aandacht ontstaan voor deze processen en zijn ze onderwerp van 

theorieontwikkeling geworden. In een dynamische opvatting over kennis en 

kennismanagement liggen leren, kennis en innovatie dicht bij elkaar (2). 

  

Het leren in een organisatie is afhankelijk van medewerkers en hun inspanningen om zowel 

individueel als gezamenlijk te leren (4). Gezamenlijk, samenwerkend leren, ofwel groeps- of 

teamleren, speelt een grote rol bij innovatieontwikkeling, omdat de ontwikkeling van een 

innovatie binnen organisaties in de meeste gevallen een teamactiviteit is (2). Daarnaast is 

aangetoond dat het proces van teamleren – een dynamisch proces waarbij het brengen van 

individuele kennis naar de groep, resulterend in gedeeld leren (5) – een rol speelt in het 

gebruik van innovaties, (6) in organisatorische verbeteringen en in succesvolle 

implementaties van innovaties (7-9). Er is echter nog weinig bekend over hoe deze 

leerprocessen verlopen en wélke rol of invloed het proces van teamleren heeft op het slagen 

van innovaties.  

 

Recentelijk is onderzoek gedaan naar de invloed van teamleerprocessen op de adoptie van 

een zorgprogramma als innovatie door multidisciplinaire teams in de Geestelijke 

Gezondheidszorg (GGZ) (10). Adoptie betekent de  beslissing om een innovatie te gaan 

gebruiken (2). Uit dit onderzoek blijkt dat er een positief verband is tussen het  teamleer-

proces en de adoptie van het zorgprogramma. Daarnaast is aangetoond dat wanneer er 
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sprake is van een hoge mate van fit tussen de innovatie en de organisatie - wat wil zeggen 

dat de innovatie en organisatie op verschillende kenmerken bij elkaar passen (2) - er een 

hoge mate van adoptie en een hoog proces van teamleren naar voren komt. Hoewel dit 

onderzoek methodologisch goed was uitgevoerd, is voorzichtigheid geboden bij het 

generaliseren van de resultaten naar andere instellingen, vanwege de specifieke setting 

waarin dit onderzoek heeft plaatsgevonden. Een van de aanbevelingen uit bovengenoemd 

onderzoek is dan ook dat het onderzoek herhaald moet worden binnen een andere 

organisatie (Algemene Gezondheidzorg (AGZ)), een andere onderzoekspopulatie 

(monodisciplinaire teams) en met een andere innovatie.  

 

Een voorbeeld van een innovatie die zeer actueel is en zich leent voor (replicatie)onderzoek 

is de invoering van het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD). In het najaar van 2008 werd 

een aanzet gegeven tot invoering van het landelijk EPD. Via dit systeem worden gegevens 

van patiënten op een landelijk netwerk digitaal bewaard (11). Voor verpleegkundigen is het 

EPD nieuw en derhalve wordt gesteld dat er leerprocessen aan te pas komen (2). Het betreft 

een grootschalige innovatie, waarbij de veronderstelling is dat teamleren op het gebruik 

ervan positieve invloed heeft en dus ook op het slagen van de innovatie. 

 

Met name managers en beleidsmakers in zorginstellingen zijn gebaat bij onderzoek naar 

teamleerprocessen in relatie tot innovaties. Inzicht hebben in teamleerprocessen die mogelijk 

van invloed zijn op het al dan niet slagen van deze innovaties, en in de (mis)fit tussen de 

verschillende kenmerken, kan van cruciaal belang zijn in het inzetten van (beleidsmatige) 

acties, procedures, implementatiestrategieën om de innovatie grote(re) kans van slagen te 

doen hebben (2). In de praktijk betekent dit dat de innovatie beter op de gebruiker afgestemd 

wordt alvorens deze geïmplementeerd wordt, waardoor het werken ermee vergemakkelijkt 

wordt.  

 

Theoretisch kader 

Het innovatiecontingentiemodel van Van Linge (2) vormt het theoretisch kader van dit 

onderzoek. Dit model is passend voor dit onderzoek omdat ervan uit wordt gegaan dat 

omstandigheden waaronder innovaties plaatsvinden kunnen verschillen. Deze 

omstandigheden, waaronder het teamleerproces, zijn van invloed op innovatieprocessen en 

op de uitkomsten van innovaties. Dergelijke zienswijzen zijn kenmerkend voor benaderingen 

waarbij de nadruk ligt op combinaties van kenmerken van organisaties, innovaties, personen 

en omgevingen in relatie tot een innovatie (2). Innovaties kennen verschillende lagen, welke 

gevormd worden door: operationele kenmerken, expliciete waarden en basale opvattingen 
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(dieptelaag). Wanneer deze lagen onderling passen (fit), wordt gesteld dat de innovatie een 

configuratie genoemd kan worden (2). 

 

In figuur 1 ziet men aan de linkerkant dat configuraties van kenmerken van de organisatie, 

personen, omgeving en innovatie een belangrijke rol spelen ten aanzien van het 

innovatieproces. Deze kenmerken zijn daarbij ook van invloed op het teamleerproces, en het 

teamleerproces wordt verondersteld weer van invloed te zijn op de adoptie van innovaties. 

Wil een innovatie zoals het EPD een grote kans van slagen hebben, dan wordt verondersteld 

dat er een fit moet zijn tussen kenmerken van  de innovatie, kenmerken van de organisatie 

en het teamleerproces.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Binnen het innovatiecontingentiemodel worden vier configuraties onderscheiden: de 

regelgerichte-, resultaatgerichte-, teamgerichte- en ontwikkelingsgerichte configuratie (zie 

figuur 2). Het onderscheid van deze configuraties vindt plaats op een tweetal dimensies: 

controle versus flexibiliteit en extern gericht versus intern gericht (2). 
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 Figuur 1: Innovatiecontingentiemodel van Van Linge (2) 
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Teamleerproces 

Het teamleren wordt verondersteld van invloed te zijn op de adoptie van innovaties, maar er 

zijn verschillende theorieën die het teamleerproces definiëren (4,7-9,12). In dit onderzoek 

wordt voor het teamleerproces de definitie van Kasl et al. (9) aangehouden: “a process 

trough wich a group creates knowledge for its members, for itself as a system and for 

others.” Het model van teamleren van Kasl et al. (9) is gebaseerd op een theoretisch 

construct, welke is afgeleid van eerder onderzoek van Deschant & Marsick (5) naar hoe 

verpleegkundigen leren in teams (4). Het model is als uitgangspunt genomen voor een 

ontwikkeld instrument om teamleren te meten, de Team Learning Survey (TLS). Tevens 

heeft het model als uitgangspunt gediend in een grote verpleegkundige studie, waarin de 

TLS is gehanteerd, onderzocht en beoordeeld (4). In de huidige studie zal de TLS worden 

gehanteerd en wordt uitgegaan van de fasen van het teamleerproces van Kasl et al. (9).   

Het proces van kenniscreatie, het teamleerproces, vindt in het model van Kasl et al. (9) 

plaats in vier fasen; de gefragmenteerde fase, de gedeelde fase, de synergetische fase en 

de continue fase. In de gefragmenteerde fase leren individuen apart, maar leert de groep niet 

als een geheel. In de gedeelde fase beginnen individuen informatie en perspectieven te 

delen, maar leert de groep nog niet als gehele unit. In de synergetische fase, wordt kennis 

gezamenlijk gecreëerd en de continue fase beschrijft een team waarin synergetisch leren 

een gewoonte is geworden (9).  

 

Probleemstelling 

Onderzoek toont aan dat teamleren van invloed is op het succesvol verloop van een 

innovatie (6-9). Er is echter nog weinig bekend over welke invloed teamleren, specifiek 

gericht op adoptie en implementatiesucces van innovaties, daadwerkelijk heeft.  

Recentelijk onderzoek in de GGZ heeft aangetoond dat er een positief verband bestaat 

tussen het teamleerproces en de adoptie van een innovatie. Omdat de resultaten hiervan 

gelden voor een selecte populatie, is het niet duidelijk of deze resultaten ook voor andere 

settingen geldig zijn. Onderzoek onder andere omstandigheden is derhalve wenselijk. 

 

Doel 

Het doel van deze studie was inzicht krijgen in teamleerprocessen van monodisciplinaire 

verpleegkundige teams in de Algemene Gezondheidszorg (AGZ)  en de invloed ervan op de 

adoptie van innovaties. Door hiermee theoretisch bij te dragen aan het innovatie-

contingentiemodel van Van Linge (2), kan het succesvol verlopen van verschillende 

innovaties in verschillende settingen geoptimaliseerd worden. 
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Onderzoeksvraag  

Welke invloed heeft teamleren op de adoptie van het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) 

in monodisciplinaire verpleegkundige teams? 

 

Deelvragen 

1. Wat is het verband tussen de adoptie van een innovatie (het EPD) en het 

teamleerproces? 

2. Wat is de invloed van de (mis)fit tussen de innovatie- en organisatiekenmerken en het 

teamleerproces op de adoptie van een innovatie, het EPD? 

 

Figuur 3 geeft het onderzoeksmodel met daarin de deelvragen weer. 
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  Figuur 3: Onderzoeksmodel 
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Methode 

 

Onderzoeksdesign 

Niet-experimenteel, beschrijvend, correlationeel design was nodig om de relatie tussen het 

teamleerproces, de perceptie van de organisatie en van de innovatie, en de mate van 

adoptie te onderzoeken (13,14). Het onderzoek vond plaats op één moment in de tijd en in 

één instelling, gezien de tijd waarin het onderzoek uitgevoerd diende te worden. 

Toestemming werd verkregen door het hoofd Opleidingscentrum en hoofd Personeelszaken. 

Dit onderzoek was niet WMO-plichtig en is derhalve niet aan de METC voorgelegd.  

 

Onderzoekspopulatie en setting 

De doelpopulatie waar dit onderzoek zich op heeft gericht zijn alle verpleegkundigen die, 

binnen monodisciplinaire teams, werken met het EPD in perifere ziekenhuizen in Nederland. 

Het onderzoek heeft plaatsgevonden in de periode januari tot en met juli 2009, onder alle 

verpleegkundigen in een middelgroot ziekenhuis met een opleidingsfunctie in Noord-Holland 

die werken in monodisciplinaire teams, en werkzaam zijn met het EPD.  De dataverzameling 

heeft plaatsgevonden op verpleegafdelingen.  

 

Steekproefmethode 

De onderzoekspopulatie is gewonnen op basis van een gelegenheidssteekproef, waarmee 

alle gediplomeerde verpleegkundigen van alle15 verpleegafdelingen zijn geïncludeerd in het 

onderzoek. Leerling-verpleegkundigen en verpleegkundigen die zich op een 

managementpositie bevonden in de organisatie werden geëxcludeerd.  

Omdat een oriëntatie over de toestand (met betrekking tot de in dit onderzoek gebruikte 

variabelen) in deze populatie gewenst was middels een gelegenheidssteekproef, is een 

powerberekening gedaan (N=Z²/(4d²)) (15). Hieruit kwam een minimale steekproefgrootte 

van 68 participanten.  

 

Dataverzameling 

De variabelen zijn gemeten aan de hand van vragenlijsten. Alle verpleegkundigen hebben 

verdeeld over 2 rondes, een pakket van vragenlijsten ontvangen, met daarbij een 

begeleidende brief met informatie over het onderzoek en de vragenlijsten. De vragenlijsten 

konden anoniem worden ingevuld en geretourneerd. Het pakket van de eerste ronde werd 

per post verstuurd en bevatte vragenlijsten over demografische gegevens, Waargenomen 

Innovatiekenmerken (WIK), Waargenomen Organisatiekenmerken (WOK) en de mate van 

adoptie van het EPD. Het pakket van de tweede ronde werd verstuurd per e-mail met de 
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mededeling dat men de enquête kon uitprinten, invullen en anoniem kon retourneren. Dit 

pakket bevatte vragenlijsten over demografische gegevens en het teamleerproces. Een 

koppeling tussen de vragenlijsten van de eerste en tweede ronde is gemaakt aan de hand 

van de demografische gegevens. Daarnaast is per email een reminder verstuurd. 

 

Er zijn binnen dit onderzoek vier variabelen gemeten: configuratie van de organisatie, 

configuratie van de innovatie, mate van adoptie en het teamleerproces. Daarnaast zijn 

demografische gegevens (afdeling, leeftijd, geslacht, opleiding) in kaart gebracht, om een 

beschrijving te kunnen geven van de respondenten in verband met de externe validiteit. 

Er zijn twee vragenlijsten gehanteerd die de configuratie van de innovatie en organisatie 

operationaliseren. Beide vragenlijsten zijn ontwikkeld en verstrekt door de disciplinegroep 

Verplegingswetenschap van de Universiteit Utrecht. Het is de verkorte vorm, versie 3 van de 

vragenlijsten WIK en WOK. Beide vragenlijsten bevatten 24 vragen, die op een 5-punt 

Likertschaal beantwoord dienden te worden, waarbij 1 voor “geheel mee oneens” staat en 5 

voor “geheel mee eens”. Betrouwbaarheid is onderzocht, waarbij verschillende waarden 

gevonden zijn, met Cronbach’s Alpha variërend van 0.70 tot 0.81 voor de 

organisatie(unit)kenmerken en Crohbach’s Alpha variërend van 0.70 tot 0.80 voor de 

innovatiekenmerken (16).  

De mate van adoptie is gemeten middels een Visueel Analoge Score (VAS). De VAS is een 

aspecifieke meetschaal, waarbij meerdere modificaties worden toegepast in onderzoek (11). 

De VAS zoals gehanteerd in dit onderzoek, is eerder gebruikt binnen een onderzoek van de 

divisie Verplegingswetenschap van de Universiteit Utrecht om adoptie te meten. Voor de 

huidige studie is deze aangepast aan de innovatie “EPD”. Op een continuüm van 5 (ik 

accepteer de innovatie volledig) naar 3 (neutraal)  tot 1 (ik accepteer de innovatie niet, ik 

keur het af) werd door de deelnemer aangegeven in welke mate hij/zij de innovatie 

accepteert. Betrouwbaarheden van 1-item VAS liggen redelijk tot hoog. De validiteit van een 

1-items VAS is gering wat betreft content validiteit, wat veroorzaakt wordt door zijn 

unidimensionaliteit (17). 

Om te onderzoeken hoe een team leert, is gebruik gemaakt van de Team Learning Survey 

(TLS). De TLS meet 5 deelprocessen waarvan slechts het teamleerproces voor dit 

onderzoek is gebruikt vanwege de vraagstelling naar correlatie tussen teamleerproces en 

adoptie. Dit deel van de TLS bestaat uit 16 vragen, waarvan de antwoordmogelijkheden zijn 

weergegeven met een 7-punt Likertschaal, waarbij 1 voor “sterk mee oneens” staat en 7 voor 

“sterk mee eens”. De vragenlijst is intern consistent, met een Cronbach’s Alpha van 0.89. 

(10). 
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Data-analyse 

Alle statistische analyses zijn uitgevoerd met behulp van ‘Statistical Package for the Social 

Sciences’ (SPSS 15). Middels beschrijvende statistiek zijn frequenties, percentages, 

gemiddelden en standaarddeviaties berekend van de verschillende variabelen. Daarnaast 

zijn de antwoorden op de WIK en WOK omgerekend naar percentages van de score op de 

verschillende lagen van de verschillende configuraties ten opzichte van de neutrale score 

drie.  

 

Om fit te bepalen zijn in dit onderzoek twee modellen gebruikt: fit als profile deviation en fit 

als gestalt. Optimale fit kan op inductieve wijze worden vastgesteld, waarbij gekeken is welke 

organisatieonderdelen het hoogste scoren op de vastgestelde uitkomsten (2): de mate van 

adoptie. Deze groep is als benchmark gebruikt. Misfit is vervolgens beschouwd als afwijking 

van het profiel van de benchmark en is berekend middels de Euclidean Distance-maat (2). 

Binnen de fit als gestalt benadering wordt een clusteranalyse uitgevoerd, waarbij de 

onafhankelijke variabelen geclassificeerd worden in verschillende groepen (clusters) en 

gekeken wordt naar de verschillen in de gemiddelde adoptie tussen de clusters (18). 
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Resultaten  

 

Respons 

Op de twee rondes vragenlijsten is een verschillende respons gekomen. De vragenlijsten 

van de eerste ronde zijn geretourneerd door 58 verpleegkundigen, de vragenlijsten van de 

tweede ronde door 42. In beide rondes zijn een aantal vragenlijsten niet volledig ingevuld, en 

zijn de ontbrekende gegevens als missing values opgegeven en meegenomen. 

Circa 400 verpleegkundigen van 15 afdelingen zijn benaderd. Het precieze aantal is niet 

bekend daar de vragenlijsten in de postvakjes zijn gelegd en meerdere disciplines gebruik 

maken van de postvakjes. Van 1 afdeling is geen enkele respons gekomen (interne 

nefrologie). Tabel 1 geeft de verdeling van de respondenten weer over de verschillende 

afdelingen.  

 

 

 

 

De leeftijd van de respondenten varieerde van 19 tot 59 jaar, zie tabel 2. Van de 

respondenten heeft 64,3% de inservice A opleiding gevolgd, 8,9 % verpleegkunde niveau 4 

en 26,8 % verpleegkunde niveau 5. 

 

 

Tabel 1: Verdeling respondenten per afdeling  

Afdeling 1 e ronde N (%) 2 e ronde N (%) 

Kind en Jeugd 2  (3,4) 2 (4,8) 

Interne Oncologie 2  (3,4) 2 (4,8) 

Interne MDL 2   (3,4) 1 (2,4) 

Interne Nefrologie 0 (0,0) 0 (0,0) 

Kraam/ Verloskunde/ 
Gynaecologie 

6  (10,3) 5 (11,9) 

Neonatologie 4  (6,9) 3 (7,1) 

CCU 4  (6,9) 3 (7,1) 

Cardiologie 4  (6,9) 4 (9,5) 

Longgeneeskunde 5  (8,6) 4 (9,5) 

Dagbehandeling/  
Kort Verblijf 

8  (13,8) 5 (11,9) 

Dialyse 4  (6,9) 0 (0,0) 

Neurologie 3  (5,2) 2 (4,8) 

Orthopedie 3  (5,2) 2 (4,8) 

Chirurgie  5  (8,6) 4 (9,5) 

ICU 6  (10,3) 5 (11,9) 

Totaal 58  (100,0) 42 (100,0) 
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Perceptie op de innovatie en organisatie 

Er is sprake van een sterke configuratie wanneer er op alle lagen een score van ≥ 50 is, en 

er is dan sprake van interne fit (16). In figuur 4 is zichtbaar dat,  kijkend naar de organisatie, 

geen enkele configuratie op alle drie lagen ≥ 50 scoort. De innovatie heeft ook niet een 

enkele configuratie die op alle lagen een score ≥ 50 heeft.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4: Configuratielandschap 

 

De gemiddelden van de configuraties variëren van 3,3 tot 3,9, zie tabel 3. Teamgericht heeft 

de hoogste configuratiescore van de organisatie (3,8576)  en regelgericht de hoogste 

configuratiescore van de innovatie (3,6727).  

Tabel 2: Verdeling leeftijd in klassen 

leeftijd N (%) 

19-30 12  (20,7) 

31-40 13  (22,4) 

41-50 22  (37,9) 

51-60 11  (19,0) 

Totaal 58  (100,0) 
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Mate van adoptie 

De mate van adoptie werd gemeten binnen een range van 1 tot 5. Er is eenmaal onder het 

gemiddelde gescoord, de overige scores varieerden van neutraal tot volledige acceptatie. In 

figuur 5 is zichtbaar dat  78,2% boven neutraal scoort. De gemiddelde score van adoptie van 

het EPD is 4,04, met een standaard deviatie van 0,78. 

 

 

 

  
 

Tabel 3: Berekening totalen configuraties 

 Configuratie N Minimum Maximum Som Gemiddelde Std. De viatie 
innovatie teamgericht 

 53 2,00 4,33 176,00 3,3208 ,52384 

 ondernemingsgericht 
 

53 2,17 4,33 181,00 3,4151 ,47661 

 regelgericht 
 55 2,33 4,33 202,00 3,6727 ,47027 

 resultaatgericht 55 1,83 4,33 191,00 3,4727 ,42281 
organisatie teamgericht 

 55 2,50 4,83 212,17 3,8576 ,42482 

 ondernemingsgericht 
 55 2,17 4,83 200,67 3,6485 ,54779 

 regelgericht 
 55 2,33 4,83 196,83 3,5788 ,55727 

 resultaatgericht 55 2,17 4,83 195,17 3,5485 ,52673 
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 Figuur 5: Frequentietabel mate van adoptie 
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Teamleerproces 

De totaalscores op het teamleerproces varieerden in dit onderzoek van 27 tot 96. Van de 

scores viel 14,3% binnen het gefragmenteerd leren. De overige scores vielen binnen het 

delend leren, zie figuur 6.  

 

 

 

Verband teamleerproces en adoptie EPD 

Middels een (non-parametrisch) correlatieanalyse is aangetoond dat er geen significant 

verband bestaat tussen het teamleerproces en de mate van adoptie (p = 0,94, r = -0,01).  

 
 

Invloed (mis)fit tussen innovatiekenmerken, organis atiekenmerken en teamleerproces 

op adoptie EPD. 

Fit als profile deviation 

Uit een regressieanalyse tussen fit (tussen de innovatie-, organisatiekenmerken en 

teamleerproces, uitgedrukt in de Euclidean Distance) en adoptie kwam geen significant 

verband naar voren  (p = 0,82, r = -0,37) wat inhoudt dat fit geen invloed heeft op de adoptie 

van het EPD.  In figuur 7 is zichtbaar hoe de variabelen verspreid liggen rond de regressielijn 

en dat er sprake is van 2 outliers. Figuur 8 geeft aan dat wanneer gecorrigeerd wordt op de 

outliers de regressielijn verandert.  
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Toelichting scores: 

16-63:   gefragmenteerd leren 

64-96:   delend leren 

97-112: synergetisch leren (9) 

 

Figuur 6: Frequentietabel teamleerproces 
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Fit als gestalt 

Middels clusteranalyse is gekeken naar het verschil in gemiddelde adoptie tussen clusters. 

Van de verrichtte analyses op twee, drie en vier clusters is gekozen voor een analyse op drie 

clusters, gezien het feit dat de verdeling binnen de clusters hierin het meest geschikt was.  

  
Het eerste cluster kent een lagere mate van adoptie, bij een gefragmenteerd leerproces en 

configuratiescores rond neutraal (=3), zie tabel 4. De configuratiescores van de innovatie zijn  

onder neutraal. Twee scores  van de configuraties van de organisatie scoren onder neutraal, 

teamgericht en regelgericht scoren boven neutraal.  

Het tweede en derde cluster kennen een hogere mate van adoptie dan cluster 1, bij een 

delend leerproces en bij configuratiescores ≥ 3. De verschillen tussen cluster 2 en 3 zijn 

klein. Cluster 3 heeft lagere scores op de configuraties van de innovaties, maar hogere 

configuraties van de organisatie dan cluster 2. Daarbij is de score op het teamleerproces ook 

hoger in cluster 3, echter vallen beide scores binnen de marge van het delend leren. In beide 

clusters scoren de configuraties van de regelgerichte innovatie en teamgerichte organisatie 

het hoogst. 

 

Figuur 7 : Spreidingsdiagram met outliers Figuur 8: Spreidingsdiagram zonder outliers 
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Tabel 4: definitieve clusterindeling  
 

  Cluster 

  1 (N = 3) 2 (N = 16) 3 (N = 19) 
Innovatie  Teamgericht 2,83 3,29 3,27 

 Ondernemingsgericht 2,83 3,41 3,39 

 Regelgericht 3,00 3,81 3,63 

 Resultaatgericht 2,78 3,49 3,48 

Organisatie Teamgericht 3,50 3,69 3,96 

 Ondernemingsgericht 2,78 3,59 3,70 

 Regelgericht 3,17 3,50 3,61 

 Resultaatgericht 2,72 3,48 3,59 

                        Teamleerproces 32,67 69,13 85,95 

                        Adoptie 3,33 4,19 4,16 
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Discussie  

 

Beschouwing van de resultaten 

Teamleren lijkt niet van invloed te zijn op de adoptie van het EPD in monodisciplinaire teams. 

De correlatie tussen het teamleerproces en adoptie toonde geen significant verband aan, wat 

betekent dat niet gesteld kan worden dat wanneer het teamleerproces sterker is, de adoptie 

hoger wordt. Dit resultaat komt niet overeen met de resultaten van eerder onderzoek (10) en 

ook niet met de veronderstelling dat er een verband is tussen adoptie en het teamleerproces 

(7-9).  

Het onderzoek laat ook zien dat een (mis)fit tussen innovatie- en organisatiekenmerken en 

het teamleerproces geen invloed heeft op de adoptie van het EPD, wanneer we uitgaan van 

fit als profile deviation. Wanneer echter een clusteranalyse gedaan wordt voor de benadering 

van fit als gestalt, lijkt een fit wel van invloed op de adoptie van het EPD. Een beschouwing 

van de (mis)fit tussen de verschillende configuraties geeft hierin mogelijk duidelijkheid.  

 

De organisatie toont op alle lagen enkele kenmerken van alle configuraties (figuur 4) en 

derhalve wordt gesproken van een zwak hybride configuratielandschap (2). De sterkste 

configuratie binnen dit landschap is de teamgerichte configuratie; zowel de basale- als de 

expliciete waardenlaag hebben hierbij een hoge score (resp. 51,82 en 48,18).  

De innovatie heeft ook niet een enkele sterke configuratie. Drie configuraties: teamgericht, 

ondernemingsgericht en resultaatgericht bevatten inconsistente systemen, waarbij een van 

de lagen een negatieve waarde heeft. De perceptie op de innovatie is in basale waarden 

teamgericht, maar de (innovatie)configuratie met de sterkste interne fit is de regelgerichte 

configuratie, omdat hier alle lagen positieve waarden bevatten.   

Wanneer we kijken naar de perceptie van de innovatie (meest regelgericht) en de organisatie 

(meest teamgericht) wordt duidelijk dat er geen interne fit is tussen de betreffende 

configuraties binnen het hybride configuratielandschap. Toch is er sprake van een hoge 

mate van adoptie (meer dan 78% accepteert het EPD). Dit kan komen doordat de innovatie 

wat betreft de basale waarden  (de waarden die ten grondslag aan de innovatie liggen) wel 

teamgericht scoort. Het type innovatie lijkt dus passend voor de organisatie. Dit wordt 

bevestigd door eerder onderzoek, uitgevoerd onder verpleegkundigen in dezelfde 

onderzoeksinstelling als het huidige onderzoek. Hieruit bleek dat bij een toename van 

congruentie tussen de kenmerken van de innovatie en de organisatie (een interne fit) de 

mate van adoptie toeneemt (2, 20).  
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Op basis van psychometrische kenmerken lijkt de benadering van fit als profile deviation 

minder geschikt om de invloed van fit te bepalen dan de benadering van fit als gestalt. Bij fit 

als profile deviation wordt onzichtbaar welke verhoudingen de variabelen hebben doordat er 

één getal voor fit wordt gevormd met de Euclidean Distance. De clusteranalyse daarentegen, 

maakt zichtbaar dat er sprake is van onderverdeling, gerelateerd aan de uitkomstmaat 

adoptie. Clusteranalyse past beter bij de gelaagdheid van de configuraties en past derhalve 

ook beter bij het innovatiecontingentiemodel van Van Linge. De resultaten uit een 

clusteranalyse zijn interpretabel, hetgeen nodig is om een goed beeld van de verhoudingen 

van de verschillende variabelen te krijgen.   

 

Clusteranalyse heeft laten zien dat een fit tussen de innovatie- en organisatie en het 

teamleerproces invloed heeft op de adoptie van het EPD. In de vorige paragraaf is gesteld 

dat er sprake was van een interne fit tussen de innovatie en organisatie en dat dit bijdraagt 

aan een hoge mate van adoptie. Maar welke rol heeft het teamleerproces hierin nu 

gespeeld? Wetende dat er geen verband is aangetoond tussen het teamleerproces en 

adoptie, er geen sprake was van een synergetisch teamleerproces, er wel een hoge mate 

van adoptie aanwezig was en dat er bij een interne fit sprake is van toename van adoptie, 

komen er een aantal vragen naar voren. Is er, wanneer er sprake is van interne fit tussen de 

innovatie en organisatie, geen teamleerproces nodig om een innovatie te adopteren? Of is 

het gebruikte meetinstrument niet de meest geschikte geweest om het teamleerproces te 

meten? Een beschouwing van de literatuur biedt aanknopingpunten om de resultaten te 

kunnen verklaren. 

 

Kasl et al. (9) beschrijven dat slechts in de synergetische en continue fase, als team wordt 

geleerd. De resultaten van dit onderzoek tonen dat er niet gescoord werd binnen deze fasen. 

Gesteld kan worden dat er niet als team wordt geleerd in de onderzoeksinstelling. Een ander 

theoretisch model nuanceert dit enigszins. London & Sessa (12) beschrijven een model dat 

verschillende teamleerprocessen omvat op een andere dimensie dan die van Kasl et al. (8), 

namelijk met het leren als groep als uitgangspunt. Het model van London & Sessa (12) sluit 

aan op het theoretisch model van Van Linge (2) vanwege het uitgangspunt dat verschillende 

factoren (triggers) en omstandigheden waaronder geleerd en/of geïnnoveerd wordt van 

invloed zijn. Gesproken wordt over een adaptief, generatief en transformatief proces (12).  

In het huidige onderzoek lijkt dit eerste, adaptieve proces van toepassing. Wanneer een 

groep deelneemt in een adaptief (interactie)proces, reageert de groep automatisch op 

triggers uit de omgeving om te leren en te veranderen. De omgeving verandert en de groep 

past zich aan aan deze verandering (12). De “leertriggers” kunnen intern (vanuit het team 

zelf) of extern (vanuit een leidinggevende, organisatie) zijn. Externe triggers zijn bijvoorbeeld 
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deadlines en verstoringen of veranderingen in het werk (12) zoals bijvoorbeeld bij het 

omschakelen naar werken met het EPD. Doordat de groep automatisch reageert op triggers 

en zo leert om te gaan met veranderingen, wordt het teamleerproces zoals gemeten in dit 

onderzoek wellicht niet als zodanig ervaren, wellicht niet juist gemeten, of is wellicht niet 

vereist om toch tot een hoge adoptie te komen.  

 

Het gehanteerde instrument om het teamleerproces te meten maakt onderdeel uit van een 

instrument dat 4 andere deelprocessen meet; de TLS. Het teamleerproces is niet datgene 

wat met de TLS afzonderlijk gemeten en beoordeeld wordt, maar is een onafhankelijke 

variabele van de TLS. De volledige TLS heeft als uitkomstmaat het teamleerresultaat/ 

uitkomst. Daar de resultaten van dit onderzoek tonen dat er geen sprake is van een sterk 

teamleerproces (niet synergetisch of continue), maar wel van een hoge mate van adoptie, 

zou het teamleerproces als variabele van de TLS wellicht niet de juiste uitkomst bieden.  

Onderzoek naar het teamleerresultaat onder verpleegkundigen in een ziekenhuis, toont aan 

dat een aantal variabelen (deelprocessen) van de volledige TLS grote correlatie met elkaar 

vertonen, (Pearson’s correlaties variërend van r = 0,55 tot r = 0,79) (4). Daarbij is 

aangetoond dat, naast het teamleerproces, het teamleerresultaat bepaald wordt door de 

variabelen “condities voor teamleren” en “bijdrage aan organisatieleren” (4).  Metingen van 

bovengenoemde variabelen in combinatie met het teamleerproces zou mogelijk een hogere 

uitkomst van het teamresultaat geven.  

Zowel “condities voor teamleren” als “bijdrage aan organisatieleren” impliceren dat context 

waaronder geleerd wordt een rol speelt. Dit verklaart mogelijk de verschillen in resultaten 

tussen dit onderzoek en het onderzoek dat plaatsvond in een andere setting of context (10).  

De cultuur (normen en waarden, ideologieën) van de context wordt gezien als een centrale 

factor bij leerprocessen in groepen en organisaties (21,22). Hofstede (23) stelt dat cultuur 

van een instelling de collectieve mentale programmering is die de leden van de ene 

organisatie onderscheidt van die van een andere. Verpleegkundigen die werkzaam zijn in 

een AGZ instelling worden regelmatig blootgesteld aan veranderingen. Het omgaan met 

veranderingen is in dergelijke instellingen mogelijk onderdeel van de cultuur geworden. Dit 

cultuuraspect, evenals de condities waaronder geleerd wordt, zijn in dit onderzoek echter 

niet meegenomen.  

 

Bovengenoemde argumenten zijn mogelijk ook een verklaring voor het feit dat de resultaten 

van dit onderzoek slechts gedeeltelijk overeenkomen met het onderzoek uitgevoerd in de 

GGZ (10) waarvan dit onderzoek een replicatie is. De (cultuur van de) context en condities 

waaronder geleerd wordt en waar de innovatie plaatsvindt zijn immers anders in 

verschillende instellingen. Het verschil in resultaten draagt bevestigend bij aan de theorie 
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van Van Linge waarin gesteld wordt dat omstandigheden waaronder innovaties plaatsvinden, 

van invloed zijn op innovatie-uitkomsten (2). 

 

Beperking en meerwaarde van het onderzoek 

Het onderzoek is slechts in één, specifieke instelling uitgevoerd (AGZ). Derhalve kan niet 

gesteld worden dat de resultaten generaliseerbaar zijn naar andere instellingen, zeker 

gezien het feit dat context belangrijk is voor zowel de perceptie van de innovatie en 

organisatie, als voor het teamleerproces (2,12,21-22). Toch is het, vanwege het replicerende 

karakter en het feit dat juist de context verschilt, wel degelijk van belang voor de 

theorievorming rondom het innovatiecontingentiemodel van Van Linge.  

 

De dataverzameling heeft plaatsgevonden op verpleegafdelingen en niet op poliklinieken of 

andersoortige afdelingen om een homogene steekproef te realiseren. Wel is het onderzoek 

uitgevoerd op alle verpleegafdelingen, waardoor een breed beeld is ontstaan over de 

onderzochte organisatie. Gekeken is naar opvallende verschillen tussen verschillende 

afdelingen, leeftijdsgroepen en opleidingsniveaus. Omdat deze niet aanwezig waren kan 

gesteld worden dat de perceptie van de afdelingen gelijk was en de resultaten 

generaliseerbaar zijn naar de gehele instelling. 

 

Voor het onderzoek was een minimaal aantal van 68 respondenten vereist om valide 

resultaten te presenteren. Dit aantal is bij zowel de eerste als tweede ronde niet 

gerealiseerd. De lage respons is gedeeltelijk te verklaren doordat verpleegkundigen in deze 

instelling met grote regelmaat gevraagd wordt enquêtes in te vullen en dat er een zekere 

mate van enquêtemoeheid heerst. Het tweede pakket vragenlijsten werd verstuurd via email. 

Dit heeft wellicht geleid tot een lage respons, wat echter niet bevestigd is door de 

respondenten.  

 

Op het moment van dataverzameling werkten de geïncludeerde verpleegkundigen al met het 

EPD. Dit was een vereiste om zo de innovatie goed te kunnen beoordelen, maar brengt met 

zich mee dat de adoptie, de beslissing om een innovatie te gebruiken, reeds gepasseerd 

was, en kan derhalve de resultaten op adoptie vertekenend hebben. Niet alleen het moment, 

maar ook de innovatie zelf kan een rol gespeeld hebben bij de resultaten. Opvallend is dat er 

een dergelijk hoge mate van adoptie van het EPD is in dit onderzoek. Hierbij rijst de vraag of 

het EPD in deze studie wel als innovatie bestempeld kan worden hoewel het EPD wel binnen 

de definitie van een innovatie valt. Het werken met het EPD sluit wellicht zodanig aan bij de 

overige werkzaamheden van de respondenten en ontwikkelingen in de organisatie dat het 

mogelijk niet als nieuw wordt waargenomen.  



 

Invloed van teamleerprocessen op de adoptie van het EPD door monodisciplinaire teams in de AGZ                  10 juli 2009   
 
 -21- 

Conclusie  

Dit onderzoek toont aan dat teamleren geen invloed heeft op de mate van adoptie van het 

EPD in monodisciplinaire teams in een AGZ-instelling. In de onderzoeksinstelling bleek 

sprake te zijn van een gedeeld leerproces, waarbij het team nog niet als groep leert. 

Desondanks was er sprake van een hoge mate van adoptie van het EPD.  

 

Clusteranalyse laat wel invloed van fit tussen innovatie- en organisatiekenmerken en het 

teamleerproces op adoptie zien: bij een sterkere mate van het teamleerproces en bij sterker 

ontwikkelde configuraties is er sprake van een hogere adoptie. De rol van het 

teamleerproces in dit geheel blijft echter onduidelijk. 

Opvallend is namelijk dat naar voren is gekomen dat er geen statistisch verband is tussen 

het teamleerproces en de adoptie van het EPD. Echter vanuit een ander leertheoretisch 

perspectief en het meten van meer variabelen van teamleren, zou een ander beeld kunnen 

ontstaan. Daarnaast lijkt een interne fit tussen de innovatie en organisatie een voorspeller te 

zijn van de mate van adoptie van een innovatie, zonder dat het teamleerproces hier een rol 

in speelt. Wellicht is een teamleerproces niet van belang wanneer er sprake is van een 

interne fit. Omstandigheden waaronder de innovatie plaatsvindt blijken daarbij de uitkomst 

van innovatieprocessen te bepalen. 

Voor de praktijk betekent dit, wanneer een innovatie geïmplementeerd wordt, dat er 

allereerst gekeken moeten worden naar de fit tussen de innovatie en de organisatie. Is deze 

niet aanwezig, dan zal het teamleerproces mogelijk een grotere rol gaan spelen. 

 

Aanbevelingen 

Allereerst is het belangrijk om bij innovatieonderzoek goed te definiëren wat onder een 

innovatie verstaan wordt. Wanneer meerdere innovatiestudies binnen het theoretisch kader 

van Van Linge (2) plaatsvinden, is het belangrijk dat er eenduidigheid is in het soort 

innovaties waarmee gewerkt wordt. Vragen die beantwoord moeten worden zijn onder 

andere: Wanneer kan een innovatie een innovatie genoemd worden? Waaraan moet een 

innovatie voldoen om geschikt te zijn voor innovatieonderzoek? Hoever in het 

implementatieproces mag een innovatie zich bevinden in innovatieonderzoek?  

 

Verder verdient het de aanbeveling om cultuur en context aspecten mee te nemen in 

vervolg(innovatie)onderzoek, daar gebleken is dat deze van invloed zijn op de resultaten. 

Ook de theorie van Van Linge (2) beschrijft dit, maar echter niet welke invloed het heeft. Het 

is daarom wenselijk om in instellingen met verschillende culturen één onderzoek, met 

eenzelfde innovatie, uit te voeren.  
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Daarnaast staat de veronderstelling dat het teamleerproces invloed heeft op de adoptie van 

een innovatie enigszins ter discussie, wanneer er sprake is van een fit tussen de innovatie- 

en organisatiekenmerken. Om de veronderstelling te kunnen staven of ontkrachten zou het 

gebruik van een ander instrument, dat op meer dimensies van teamleren meet dan op alleen 

het teamleerproces, mogelijk uitkomst bieden. 
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Abstract 

 

AIM The aim of this study was to create insight in team learning processes of 

monodisciplinary nursing teams in general health care and its influence on the adoption of an 

Electronic Health Record (EHR). With this theoretical contribution to the innovation-

contingency model of Van Linge, the successful implementation of different innovations in 

different settings can be optimized.  

METHOD A non-experimental, descriptive, correlational design is used to study the 

relationship between the variables team learning process, the perception of the organisation 

and innovation and the level of adoption. Data collection took place among all nurses of 14 

units of a medium-sized hospital. The variables were assessed with questionnaires 

containing the following topics: demographic data, perceived innovation-, organisation-

characteristics, level of adoption, team learning process. 

FINDINGS Correlation analysis showed no relationship between the team learning process 

and adoption of the EHR. Regression analysis with the outcome variable adoption and the 

Euclidean Distance showed that fit between innovation-, organisation characteristics and 

team learning process had no influence on the adoption of the EHR. When assessed by 

means of cluster analysis however, the fit proved to be of influence on adoption.  

DISCUSSION An internal fit between the innovation and organisation could imply that the 

team learning process is not necessary to achieve a high level of innovation adoption. It is 

remarkable that different statistical analysis show different results. The use of a different 

learn-theoretical perspective and instrument however may explain the findings. The study 

took place in one organisation, which may limit the generalizability of the results towards 

other organisations.  

CONCLUSION The high level of adoption of the EHR relates to fit between innovation- and 

organisation characteristics. The role of the teamlearning proces herein remains unclear. 

KEYWORDS Configuration, (mis)fit, team learning process, adoption, innovation 
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