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Samenvatting 
 
Doel 
Het doel van het onderzoek is een bijdrage leveren aan het versterken van kennis en inzicht 

in de innovatiecontingentietheorie van Van Linge (2006) door een mogelijk relatie aan te 

tonen tussen teamleren, innovatiekenmerken, organisatiekenmerken en de mate van adoptie 

van een innovatie: het elektronisch verpleegkundig dossier (EVD).  

Methode 

Een kwantitatief niet- experimenteel cross-sectional onderzoek is uitgevoerd om de relatie te 

onderzoeken. Het onderzoek is uitgevoerd in de periode januari tot maart 2010 in een 

algemeen ziekenhuis in Midden-Nederland. Aan de steekproef hebben verpleegkundigen 

met een vast dienstverband deelgenomen. Deze verpleegkundigen zijn werkzaam op acht 

klinische afdelingen waar in 2010 het EVD wordt geïmplementeerd. De variabelen zijn 

gemeten met vragenlijsten waargenomen innovatie- en waargenomen 

organisatiekenmerken, de Team Learning Survey en een Visueel Analoge Schaal voor de 

mate van adoptie. 

Resultaat  

Middels correlatieanalyse is geen significant verband aangetoond tussen teamleren en de 

mate van adoptie. Een K-means cluster analyse is uitgevoerd op drie clusters. De analyse 

laat zien dat een fit tussen innovatie- en organisatiekenmerken en een synergetisch niveau 

van teamleren de mate van adoptie positief beïnvloedt. 

Discussie 

De resultaten sluiten aan bij eerder onderzoek waarin is gesteld dat een hoge onderlinge fit 

tussen innovatie- en organisatiekenmerken gunstig is voor het implementatiesucces. Adoptie 

van een innovatie is onderdeel van implementatiesucces. Omdat er geen verband is 

aangetoond tussen teamleren en de mate van adoptie is de vraag welke rol het teamleren 

hierin speelt. Een ander model waarbij naar andere factoren van teamleren wordt gekeken 

kan mogelijk wel een verklaring geven voor de invloed van teamleren op de van mate van 

adoptie. 

Conclusie  

Een interne fit tussen de innovatie- en organisatie configuratie lijkt een hoge mate van 

adoptie te voorspellen. Het blijft onduidelijk wat de invloed van teamleren is op de mate van 

adoptie.  

 

Trefwoorden  

Teamleren, innovatiecontingentie model, adoptie, elektronisch verpleegkundig dossier, fit als 

gestalt 
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Abstract 
 
Aim  

The aim of the study is a contribution to enhancing knowledge and understanding of the 

innovation contingency theory of Van Linge by the existence of a possible relationship 

between team learning, team characteristics, organizational characteristics and the degree of 

adoption of an innovation: the electronic nurse record. 

Method  

A quantitative non-experimental cross-sectional design was conducted to investigate the 

relationship. The study was conducted in the period January to March 2010 in a general 

hospital in central Netherlands. The sample consisted of nurses with a permanent contract 

working in eight clinical departments in which the electronic nurse record is being 

implemented in 2010. The variables measured via questionnaires are perceived innovation 

and perceived organizational characteristics, the TLS and a VAS for the degree of adoption. 

Findings 

Correlation analysis showed no significant relationship between team learning and the 

adoption of an electronic health record.  A K-means cluster analysis was performed on three 

clusters. The analysis shows that a fit between innovation and organizational characteristics 

and level of synergistic team learning influenced the extent of adoption. 

Discussion 

The results are consistent with previous research which stated that a high mutual fit between 

innovation characteristics, organizational characteristics conducive to implementation 

success. Adoption of an innovation is part of the implementation success. Because there is 

no established link between team learning and the extent of adoption, the question is what 

role team learning plays here. The strongly represented configurations in this study have 

been a way of learning together. Another model where other elements of team learning are 

being evaluated can be one possible explanation for team learning and the influence of 

degree of adoption. 

Conclusion 

 An internal fit between the innovation and organizational configuration seems to predict a 

high degree of adoption. The impact of team learning on the degree of adoption remains 

unclear. 

 

Keywords 

Team Learning, innovation contingency model, adoption, electronic nurse record, fit as 

gestalts
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Introductie 

 
Innoveren is geen incidentele activiteit meer in de dagelijkse praktijk van een 

verpleegkundige. Een innovatie die de komende jaren in veel zorginstellingen wordt 

geïmplementeerd is het elektronisch verpleegkundig dossier (EVD) als onderdeel van het 

elektronisch patiëntendossier. Nieuwe technologie, zoals het EVD, nadert steeds dichter de 

directe patiëntenzorg. Het aantal professionals dat er mee om moet gaan, neemt daardoor 

toe. Uit onderzoek blijkt dat adoptie van innovaties, ook al is het voordeel overduidelijk, vaak 

niet succesvol is (Edmondson, Bohmer& Pisano, 2001). Een aantal factoren voorafgaand en 

tijdens de implementatie is van invloed op de adoptie van een EVD. De factoren zijn in te 

delen naar persoonsgebonden, systeemgebonden, organisatiegebonden factoren en training 

(Bennett, 2001; Dillon, Blankenship & Crews, 2005; Moody, Slocumb &Berg, 2004; Øvretveit 

et al., 2007; Verwey et al.,  2008). 

 

Bij innovatie zijn twee begrippen van belang: adoptie en implementatie (Van Linge, 2006). 

Rogers (2003) omschrijft innovatie als een idee, praktijk of object dat door een individu of 

andere eenheid van adoptie als nieuw wordt waargenomen. Adoptie kan worden 

omschreven als de beslissing om een innovatie te gebruiken (Van Linge, 2006). 

Implementatie is het geheel van gebeurtenissen en acties die leiden tot gebruik van een 

innovatie (Van Linge, 2006). Als de implementatie van nieuwe technologie de normale 

routine verstoort, is dit van invloed op de adoptie van een innovatie (Edmondson et al.,  

2001). De adoptie van een innovatie stelt eisen aan het verpleegkundig team. In het 

innovatiecontingentiemodel (Van Linge, 2006) wordt verbinding gelegd tussen organisatie, 

personen, omgeving en innovatie. Vanuit het innovatiecontingentiemodel (Van Linge, 2006) 

is het belangrijk een passende strategie te kiezen om een innovatie succesvol te kunnen 

invoeren. Op basis van een (mis)fit tussen de kenmerken kan een passende 

implementatiestrategie worden gekozen. Wanneer een implementatiestrategie passend is, 

vergroot dit de kans op adoptie en implementatie van de innovatie. In de dynamische visie 

op innovatieprocessen worden adoptie en innovatie gezien als inter-acterende processen 

(Van Linge, 2006).  

 

Innoveren is onmogelijk zonder dat er kennis en leerprocessen aan te pas komen (Van 

Linge, 2006). De laatste jaren is er een toenemende belangstelling voor de relatie tussen 

kennis en leren enerzijds en innovatie anderzijds (Van Linge, 2006).  

Veel organisaties passen de principes van een lerende organisatie toe om de organisatie toe 

te rusten voor de snel veranderende omgeving. Een lerende organisatie richt zich op het 

vergroten van het leervermogen, zodat zij sneller op veranderingen kan inspelen wanneer 
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die zich voordoen (Edmondson, 2002). Teamleren is een van de aspecten van 

organisatieleren. Bij teamleren wordt door het onderling uitwisselen van kennis en ervaringen 

van individuele teamleden collectieve kennis en vaardigheden ontwikkeld (Ellis et al., 2006). 

Teamleren draagt bij aan organisatie-effectiviteit en is ondersteunend voor het delen van 

informatie met elkaar (Corpening, 2003;Jeong et al., 2007). Corpening (2003) stelt dat 

organisaties niet kunnen leren, tenzij het team kan leren. Een verpleegkundig team dat met 

EVD moet gaan werken zal in het implementatietraject bewust of onbewust de beslissing 

nemen om met het EVD te willen gaan werken. Het werken met een EVD vraagt om het 

aanleren van nieuwe vaardigheden, verandering van bestaande werkprocessen, 

samenwerking en communicatie. Edmondson et al (2001) beschouwen het implementeren 

van nieuwe technologie als een collectief leerproces op teamniveau. De wijze waarop het 

team leert kan invloed hebben op de manier waarop het team het werken met een EVD 

integreert in haar werkprocessen en daarmee op de adoptie van de innovatie. 

Recent is onderzoek gedaan naar invloed van teamleren op de adoptie van een 

zorgprogramma als innovatie in de GGZ (Pullen, 2008/ng). Het onderzoek toont een positief 

verband tussen teamleren en adoptie. Het onderzoek heeft plaatsgevonden in een specifieke 

setting met een specifieke innovatie. De conclusies van het onderzoek zijn om die reden niet 

generaliseerbaar naar andere innovaties en organisaties ( Polit & Beck, 2008). 

 

Achtergrond  

 
Binnen dit onderzoek wordt een aantal concepten gehanteerd; het innovatiecontingentie- 

model en teamleren. 

 

Innovatiecontingentiemodel 

Het innovatiecontingentiemodel van Van Linge (2006) is de basis voor het theoretisch kader 

van dit onderzoek. Het model bestaat uit drie fundamenten. Het eerste fundament bestaat uit 

de configuratiebenadering. Een configuratie is een samenhangend geheel van kenmerken 

van een systeem. De samenhang wordt gevormd door overeenstemming in de basale 

opvattingen met de expliciete waarden en doelen en de operationele kenmerken. 

Het tweede fundament is een analyse van de gelaagdheid van de innovatie. Een innovatie 

wordt net als een organisatie gekenmerkt door operationele kenmerken, expliciete waarden 

en doelen en basale opvattingen. De operationele kenmerken van een innovatie zijn 

zichtbaar wanneer de innovatie wordt uitgevoerd. De expliciete waarden en doelen komen 

tot uiting in de doelen welke met de innovatie worden nagestreefd. De basale opvattingen 

liggen aan de innovatie ten grondslag. Wanneer de lagen onderling passen, is de innovatie 

een configuratie te noemen (Van Linge, 2006). Van Linge (2006) onderscheidt vier typen 
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configuraties: de resultaatgerichte, ondernemingsgerichte, regelgerichte- en teamgerichte 

configuratie. Het onderscheid van deze configuraties vindt plaats op een tweetal dimensies 

(figuur 1): Controle versus flexibiliteit en extern gericht versus intern gericht (Van Linge, 

2006).  

 

 

     

 

  

          

 

 

 

 

Figuur 1: typering configuraties (Van Linge, 2006) 

Het derde fundament bestaat uit de strategiecontingentiebenadering. Deze benadering stelt 

dat er niet één beste manier van innoveren is, maar dat er verschillende manieren bestaan 

die elk effectief kunnen zijn, maar onder verschillende omstandigheden (Van Linge, 

2006).Het innovatiecontingentiemodel gaat uit van het concept fit en veronderstelt dat een 

hoge fit tussen kenmerken van vier de systemen (organisatie, personen, omgeving en 

innovatie) gunstig is voor de adoptie, implementatie-effectiviteit en het behoud van de 

innovatie (figuur2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2: Innovatiecontingentiemodel (Van Linge 2006) 
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Teamleren  

In dit onderzoek is gekozen voor het model van teamleren van Kasl, Marsick & Dechant 

(1997). Het model is eerder gebruikt in onderzoek naar leren van verpleegkundige teams 

(Corpening, 2003). Bij innoveren is teamleren een beïnvloedende factor (Chan, 2002; Chan, 

2003; Corpening, 2003). Uit het onderzoek van Corpening (2003) uitgevoerd in een 

Amerikaans ziekenhuis is gebleken dat organisaties niet kunnen leren, tenzij het team kan 

leren. Het proces van teamleren kan zich volgens dit model uiten in vier stadia: 

gefragmenteerd leren, delend leren, synergetisch leren en continu leren (Corpening, 2003). 

Bij gefragmenteerd leren wordt door individuen geleerd; de ervaringen worden niet gedeeld. 

Bij delend leren is er wel een uitwisseling van kennis tussen bepaalde teamleden. Dit delen 

leidt niet tot nieuwe inzichten. In het stadium van synergetisch leren komen individuele 

kennis en collectieve kennis bij elkaar en ontwikkelen zich nieuwe perspectieven; een 

gemeenschappelijk denkkader. Bij continu leren heeft het team leercompetenties verworven 

en is bijna vanzelfsprekend in staat zich aan te passen aan nieuwe ontwikkelingen.  

Het proces van teamleren is een dynamisch proces dat een rol speelt bij het gebruik van 

innovaties (Edmondson, 2001). 

 

Probleemstelling 

De adoptie van een EVD heeft naar alle waarschijnlijkheid impact op het functioneren van 

verpleegkundige teams omdat werkprocessen veranderen. Het is aannemelijk dat de 

verandering eisen stelt aan de samenwerking en het leervermogen binnen verpleegkundige 

teams. Omdat uit onderzoek is gebleken dat teamleren van invloed is op het innovatieproces 

zou er mogelijk een verband kunnen zijn tussen teamleren en de adoptie van het EVD. Uit 

onlangs uitgevoerd onderzoek is gebleken dat er een relatie bestaat tussen kenmerken van 

teams, kenmerken van de innovatie, de wijze van leren en de adoptie van een zorgvisie als 

innovatie. Er is nog weinig bekend over de invloed van fit tussen de verschillende factoren 

zoals beschreven in het innovatiecontingentie-model en teamleren specifiek gericht op de 

adoptie van een EVD. Dergelijk onderzoek kan tevens een bijdrage leveren aan verdere 

theorievorming van het innovatiecontingentiemodel van Van Linge. 

 

Doel 

Het doel van het onderzoek is een bijdrage leveren aan het versterken van kennis en inzicht 

in de innovatiecontingentietheorie van Van Linge (2006) door een mogelijke relatie aan te 

tonen tussen teamleren, innovatiekenmerken, organisatiekenmerken en de mate van adoptie 

van een innovatie: het EVD. Resultaten van het onderzoek kunnen een bijdrage leveren voor 

de verpleegkundige praktijk door inzicht in de factoren die van invloed zijn op een 
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succesvolle adoptie van innovaties. Onderzoek naar de invloed van teamleren in relatie tot 

innovaties kan interessant zijn voor managers en beleidsmedewerkers in de zorg. Inzicht in 

de (mis)fit tussen de kenmerken van de innovatie en de kenmerken van de organisatie en 

het niveau van teamleren op de mate van adoptie kunnen leiden tot het gericht inzetten van 

interventies om de adoptie van een innovatie in de praktijk wel succesvol te laten verlopen. 

 

Onderzoeksvraag 

De volgende onderzoeksvragen staan centraal in dit onderzoek om de doelstelling te 

behalen:  

1. Is er een verband tussen teamleren en de mate van adoptie van het elektronisch 

verpleegkundig dossier in een algemeen ziekenhuis? 

2. Wat is de invloed van (mis)fit tussen innovatiekenmerken, organisatiekenmerken en 

teamleren op de adoptie van het elektronisch verpleegkundig dossier. 

In figuur 3 wordt het onderzoeksmodel met deelvragen weergegeven.  
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Onderzoeksmethode 

Type onderzoek 

In het onderzoek is beoogd een mogelijk verband aan te tonen tussen innovatiekenmerken 

en organisatiekenmerken en teamleren op de mate van adoptie van een EVD. Daarnaast is 

gekeken naar de sterkte van het verband tussen de verschillende variabelen. De data zijn op 

één moment in de tijd verzameld. Passend bij de onderzoeksvraag is gekozen voor een 

kwantitatief niet- experimenteel cross-sectional onderzoek (Polit & Beck, 2008). 

 

Setting, onderzoekspopulatie en steekproef  

De onderzoekspopulatie bestaat uit verpleegkundigen werkzaam in een algemeen 

ziekenhuis in Midden-Nederland. Alle verpleegkundigen werkzaam met een vast 

dienstverband op acht klinische afdelingen, waar in de periode 2010 het EVD wordt 

geïmplementeerd zijn geselecteerd voor het onderzoek. Verpleegkundigen werkzaam in 

management-functies, werkzaam via het interne uitzendbureau en verpleegkundigen met 

langdurig verlof vanwege ziekte of zwangerschap zijn niet meegenomen in het onderzoek. Er 

is sprake van een selecte gelegenheidssteekproef omdat alle verpleegkundigen die 

binnenkort gaan werken met het EVD en die voldoen aan de inclusiecritica zijn geselecteerd.  

Dataverzameling 

 
Het onderzoek is uitgevoerd in de periode januari tot maart 2010. 
 

Werving 

Toestemming voor het onderzoek is verkregen van de Raad van Bestuur van het ziekenhuis. 

Om toegang te verkrijgen tot de onderzoekspopulatie zijn de unithoofden door de 

onderzoeker mondeling en schriftelijk geïnformeerd over doel, opzet en tijdsinvestering van 

de studie. De verpleegkundigen zijn schriftelijk geïnformeerd over het onderzoek en de 

vragenlijsten. De vragenlijsten zijn door de unithoofden aan de verpleegkundigen uitgedeeld. 

De onderzoeker heeft wekelijks de afdelingen bezocht om mogelijke vragen te beantwoorden 

en om de resultaten op te halen. De vragenlijsten konden anoniem worden ingevuld. 

 

Variabelen en meetinstrumenten  

In het onderzoek zijn vier verschillende variabelen gemeten. Het gaat om de variabelen 

waargenomen innovatiekenmerken, waargenomen organisatiekenmerken, niveau van 

teamleren en mate van adoptie. Voor de variabelen teamleren, waargenomen genomen 

innovatie- en organisatiekenmerken zijn gevalideerde vragenlijsten gebruikt.  
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Demografische gegevens 

Om inzicht te verkrijgen in de onderzoekspopulatie voor de externe validiteit zijn 

demografische gegevens verzameld. Het gaat om de gegevens geslacht, leeftijd, 

opleidingsniveau, percentage dienstverband, jaren ervaring als verpleegkundige, door 

verpleegkundigen zelf benoemde computerervaring (geen ervaring, beginner, gemiddeld, 

ervaren en expert). Uit onderzoek, waarin dezelfde demografische gegevens zijn 

meegenomen, is gebleken dat demografische gegevens van invloed zijn op de adoptie van 

een EVD (Dillon et al., 2005). 

 

Niveau van teamleren 

Het niveau van teamleren is gemeten met de Team Learning Survey (TLS). De TLS is door 

Dechant en Marsick (1993) ontwikkeld. De TLS meet vijf onderdelen: teamleer processen, 

teamleer-condities, bijdrage aan organisatieleren en de condities van de organisatie 

waaronder teamleren geaccepteerd wordt en teamleerresultaat. Voor dit onderzoek is 

gebruik gemaakt van het onderdeel teamleerprocessen, omdat dit onderdeel inzicht 

verschaft in het niveau van teamleren. De antwoordmogelijkheden zijn weergegeven op een 

zevenpunts-Likertschaal („volledig mee eens‟ tot „volledig mee oneens‟). Het instrument is in 

een eerder onderzoek (Pullen, 2008/ng) vertaald volgens de daarvoor geldende procedure: 

door een Nederlandse vertaler is het instrument vertaald vanuit het Engels naar het 

Nederlands. Door een native speaker is de Nederlandse vertaling weer terug vertaald naar 

het Engels. De Cronbach's alpha van het instrument = 0,89 (Pullen, 2008).  

 

Waargenomen organisatie - en innovatiekenmerken  

De organisatie – en innovatie- kenmerken zijn gemeten met een door de disciplinegroep 

Verplegingswetenschap van de Universiteit van Utrecht ontwikkelde vragenlijsten (versie 4). 

De twee vragenlijsten bevatten elk twaalf vragen. De antwoorden worden op een vijfpunts-

Likertschaal gescoord. Waarbij 1 staat voor “geheel mee oneens” en 5 voor “geheel mee 

eens”. De uitkomsten van beide vragenlijsten geven als resultaat één of meerdere 

configuraties waarmee kan worden vastgesteld of er sprake is van een (mis)fit tussen de 

verschillende configuraties (Van Linge, 2006). Een configuratie gaat uit van een 

samenhangend geheel van kenmerken van een systeem. De samenhang wordt gevormd 

door een overeenstemming in de basale opvattingen met de expliciete waarden en doelen 

en de operationele kenmerken. In eerder onderzoek zijn deze vragenlijsten gevalideerd 

(Berkom, 2009). De Cronbach‟s Alpha liggen tussen de 0.70 en 0.75 voor de vragenlijst 

waargenomen innovatiekenmerken. Voor de vragenlijst organisatiekenmerken liggen de 

Cronbach‟s Alpha tussen de 0.71 en 0.78 (Berkom, 2009) 
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Mate van adoptie 

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

aspecifieke meetschaal die wordt gebruikt om subjectieve ervaringen te meten (Polit & Beck, 

2008) De deelnemers hebben op een lijn van 10 cm aangegeven in welke mate de innovatie 

wordt geaccepteerd. Links op de lijn “ik accepteer de innovatie niet, ik keur het af” tot meest 

rechts “ik accepteer de innovatie volledig”. In eerder onderzoek is aangetoond dat de VAS 

een valide en betrouwbaar instrument is (Sim & Waterfield,1997). 

Ethische overwegingen 

Het onderzoek valt niet onder de wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen en 

is om die reden niet voorgelegd aan de medisch-ethische toetsingscommissie (CCMO, z.j). 

De beoordelingscommissie wetenschappelijk onderzoek van het deelnemende ziekenhuis is 

geïnformeerd over het onderzoek volgens de afspraken binnen de instelling. De deelnemers 

hebben een informatiebrief ontvangen waarin is aangegeven dat deelname aan het 

onderzoek geheel vrijwillig is en dat door het invullen van de vragenlijst is aangegeven dat 

de deelnemers de informatie hebben begrepen. De resultaten zijn anoniem verwerkt 

waarmee de privacy van de deelnemers is gewaarborgd. De ingevulde vragenlijsten worden 

na rapportage van het onderzoek vernietigd. 

Data- analyse 

Voor het analyseren van de data is gebruik gemaakt van het statistische programma 

Statistical Package for Social Sciences (SPSS) versie 15.0.  

 

De data zijn gecontroleerd op invoerfouten en missing data met behulp van 

frequentietabellen. Daarnaast is gekeken naar de normaalverdeling van de data. Door 

beschrijvende statistiek zijn de frequenties, percentages, gemiddelden en standaarddeviaties 

van de demografische gegevens, niveau van teamleren en mate van adoptie verwerkt.  

Een correlatieanalyse is uitgevoerd om een mogelijk verband tussen niveau van teamleren 

en mate van adoptie aan te tonen (Baarda, de Goede &Van Dijkum, 2007). 

 

De uitkomsten van de vragenlijsten waargenomen innovatie- en waargenomen organisatie 

kenmerken zijn omgerekend naar configuratieprofielen. Wanneer een configuratie op alle 

lagen een score van ≥ 50, wil dat zeggen dat er sprake is van een intern fit (van Linge, 

2006). 

Om de mate van (mis) fit vast te stellen, tussen organisatiekenmerken, innovatiekenmerken 

en teamleren op de mate van adoptie van het EVD zijn meerdere modellen beschikbaar 



 

11 
Invloed van teamleader op de adoptie van een EVD.02-07-2010 

(Bergeron, Raymond & Rivard, 2001; Venkatraman, 1989).In dit onderzoek is gekozen voor 

het model fit als gestalt. Dit is een systeembenadering van fit en sluit aan bij het 

innovatiecontingentiemodel dat ook wordt beschouwd als een systeembenadering. Dit model 

is in vergelijkbare onderzoeken ook toegepast en geeft in relatie tot het theoretisch model 

van Van Linge interpreteerbare resultaten (Pullen, 2008/ng; Bakker, 2009/ng). Bij het model 

wordt uitgegaan van het feit dat cases met intern samenhangende theoretische kenmerken 

gezamenlijk een cluster vormen (Bergeron, 2001). 

In het fit als gestalt model is een K means clusteranalyse uitgevoerd. Clusteranalyse wordt 

gebruikt als een beschrijvende statistiek: er worden geen hypotheses getoetst (Slotboom, 

2005).  

Resultaten  

 

Respons 

Van de 165 uitgedeelde vragenlijsten zijn 118 ingevuld, een response van 72 %. Bij 7 (5.9%) 

vragenlijsten is gebleken dat de vragen op verschillende items niet volledig zijn ingevuld. 

Uiteindelijk zijn 111 cases meegenomen in het onderzoek (67%). Van de respondenten is 

95.5% vrouw en 54.9 % is ouder dan 35 jaar, heeft 42.3 % een HBO opleiding gevolgd en 

werkt 51.3 % 4 dagen per week of meer. Verder geeft 54.1% van de respondenten aan over 

een gemiddelde computer ervaring te beschikken. Een overzicht van de demografische 

gegevens is weer gegeven in tabel 1. 

 

------------------------------------------tabel 1----------------------------------------------------------------------- 
 

 
Teamleren 

Voor het vaststellen van het niveau van teamleren zijn de volgende scores gehanteerd. 

Gefragmenteerd niveau 16-68, delend niveau 69-80, synergetisch niveau 81-112. 

Het niveau van synergetisch leren is het sterkst vertegenwoordigd met 53.2%. Het 

gemiddelde is 80.05 met een standaarddeviatie van 11.91 en valt net nog binnen het niveau 

van delend leren. In tabel 2 is de verdeling van het niveau van teamleren weergegeven. 

 

------------------------------------------tabel 2----------------------------------------------------------------------- 
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Waargenomen innovatie- en organisatiekenmerken. 

De organisatie heeft op alle lagen kenmerken van alle configuraties. Er is sprake van een 

sterk hybride landschap. Bij de waargenomen organisatie kenmerken is bij de teamgerichte 

configuratie en de ondernemingsgerichte configuratie sprake van een interne fit 

Bij de teamgerichte configuratie is de fit het sterkst. Bij de andere configuraties 

is geen sprake van een interne fit. Bij de waargenomen innovatiekenmerken heeft geen 

enkele configuratie een score van ≥ 50 op alle lagen. De teamgerichte configuratie is het 

sterkt aanwezig op de expliciete waarde. De teamgerichte configuratie is hoewel zwak het 

sterkt aanwezig. 

In tabel 3 zijn de scores op de configuraties weergegeven. 

 

-----------------------------------------tabel 3------------------------------------------------------------------------ 

  

Mate van adoptie 

De scores van de mate van adoptie lagen tussen de nul cm en tien cm met een gemiddelde 

van 7.42 en een standaarddeviatie van 2.44. Er is sprake van een negatief scheve verdeling. 

Uitgaande van het gemiddelde, scoort 64.9 % van de respondenten hoger ≥ 7.4. Het 

gemiddelde wordt beïnvloed door 9 % van de respondenten die zeer laag scoren.≤ 2.5 

 

Correlatie analyse 

Het verband tussen teamleren en mate van adoptie is door middel van een correlatieanalyse 

uitgevoerd. Er is geen significant verband aangetoond tussen teamleren en de mate van 

adoptie ( rs =0.029; p=0.766 ). Bij de analyse is gebruik gemaakt van de Spearman‟s 

rangcorrelatie, omdat de data zijn gemeten op ordinaal niveau. De toets is eenzijdig 

uitgevoerd omdat de data van de mate van adoptie negatief scheef waren verdeeld (Baarda, 

De Goede&Van Dijkum, 2007). Een overzicht van de correlatie tussen de 

onderzoeksvariabelen is weergeven in tabel 4. 

 

--------------------------------------------tabel 4--------------------------------------------------------------------- 

 

Fit als gestalt  

Een K-means cluster analyse is uitgevoerd op 2, 3 en 4 clusters. De 3 clusteranalyse gaf de 

meest evenredige verdeling van de clusters. Elk cluster vertegenwoordigt minimaal 25 % van 

de respondenten.  

Cluster 1 geeft weer dat bij zwak ontwikkelde configuraties van de innovatie en een delend 

niveau van teamleren er een geringe mate van adoptie is. In cluster 2 kan men zien dat bij 
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een minder zwakke aanwezigheid van de configuratie en een delend niveau van teamleren 

de mate van adoptie hoger is. 

Cluster 3 laat een sterk hybride configuratielandschap zien bij een synergetisch niveau van 

teamleren en een hoge mate van adoptie. De teamgerichte en ondernemingsgerichte 

configuraties zijn het sterkt aanwezig. Bij de teamgerichte configuratie is sprake van een 

interne fit tussen de innovatie en organisatie. Voor de clusterindeling ziet tabel 5. 

 

--------------------------------------------tabel 5---------------------------------------------------------------------- 

        

Discussie 

In deze studie staat de vraag of organisatiekenmerken, innovatie kenmerken en het niveau 

van teamleren van invloed is op de mate van adoptie centraal. 

 
De beperkingen van het onderzoek liggen in de generaliseerbaarheid, subjectiviteit en de 

meetinstrumenten. Het onderzoek heeft plaatsgevonden in één organisatie. De resultaten 

zijn om die reden niet zonder meer generaliseerbaar naar andere organisaties. De acht 

deelnemende afdelingen zijn op zich wel een goede afspiegeling van een algemeen 

ziekenhuis. De soort afdelingen met hun specialisaties komen in veel ziekenhuizen voor. De 

demografische gegevens die zijn vastgesteld, zijn ook gebruikt in eerder onderzoek naar de 

adoptie van een EPD (Dillon et al., 2007) wat de generaleerbaarheid weer verhoogt omdat 

een vergelijking van de steekproeven uit de onderzoeken mogelijk is. 

De onderzoeker is werkzaam als leidinggevende binnen de organisatie. De functie van de 

onderzoeker kan van invloed zijn geweest op de respons, omdat medewerkers zich mogelijk 

verplicht hebben gevoeld om deel te nemen aan het onderzoek.  

Mogelijk heeft de moeilijkheidsgraad van het meetinstrument een vertekening van de 

resultaten gegeven, omdat een aantal respondenten aangaf de vragenlijsten waargenomen 

innovatie- en organisatiekenmerken erg moeilijk te vinden. Hoewel het onderzoeksdesign 

passend was voor de onderzoeksvraag wordt in een cross sectioneel onderzoek alleen de 

samenhang tussen variabelen onderzocht en wordt er geen uitspraak gedaan over 

causaliteit. In een cross sectioneel design zijn er vaak alternatieve verklaringen voor de 

gevonden resultaten (Polit & Beck, 2008). 

 

Uit het onderzoek komt naar voren dat er geen significant verband lijkt te zijn tussen 

teamleren en de mate van adoptie van het EVD. Dit resultaat komt overeen met de 

resultaten van een eerder uitgevoerd onderzoek naar de invloed van teamleerprocessen op 

de adoptie van een EPD (Bakker, 2009/ng). Een ander onderzoek naar de mate van een 

adoptie met een andere innovatie heeft wel een significant verband laten zien (Pullen, 
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2008/ng). De hoge mate van adoptie wordt mogelijk verklaard door het feit dat het onderzoek 

ruim voor de implementatie van het EVD is uitgevoerd. De innovatie is nog in de beginfase 

en mogelijk wordt door de respondenten nog weinig van leren verwacht. Ook kunnen de 

respondenten een positiever beeld hebben van de innovatie omdat het directe werkproces 

nog niet wordt beïnvloed. De mate van adoptie is hoog, waarbij opvalt dat een kleine groep 

met een erg negatieve perceptie van de innovatie de uitkomst heeft beïnvloed.  

Het onderdeel van de TLS dat in het onderzoek is gebruikt meet één aspect van teamleren 

De resultaten van het onderzoek tonen aan dat er sprake is van teamleren maar dat er geen 

verband is met de mate van adoptie. Wellicht zijn andere factoren die niet worden gemeten 

met het onderdeel teamleerprocessen van de TLS van invloed op leren binnen teams. 

 

Uit de clusteranalyse vanuit de benadering fit als gestalt blijkt dat een onderlinge fit tussen 

organisatiekenmerken, innovatiekenmerken en een synergetisch niveau teamleren wel van 

invloed is op de mate van adoptie. Dit komt overeen met eerder uitgevoerd onderzoek door 

(Bakker, 2009/ng; Pullen, 2008/ng). Uit beide onderzoeken blijkt dat bij het hoogste gemeten 

niveau van teamleren en goed ontwikkelde configuraties er een hoge mate van adoptie is. 

Het valt op dat in alle drie de onderzoeken de teamgerichte configuratie het sterkst 

vertegenwoordigd is bij het cluster dat ook het hoogste scoort op de mate van adoptie. 

Adoptie van een innovatie is onderdeel van implementatiesucces. Een hoge adoptie 

beïnvloedt implementatie-effectiviteit maar is niet alleen verantwoordelijk voor de resultaten 

(van Linge, 2006). In elk systeem kunnen veranderingen plaatsvinden tijdens de 

implementatie en of tijdens het borgen van de innovatie (Van Linge, 2006). Zowel voor de 

perceptie op de innovatie en organisatie is de teamgerichte configuratie het sterkt 

vertegenwoordigd. De innovatie lijkt op dit moment passend voor de organisatie. Omdat er 

geen verband is aangetoond tussen teamleren en de mate van adoptie is de vraag welke rol 

het teamleren hier in speelt. 

Mogelijk wordt het hoge niveau van teamleren verklaard door een andere wijze van leren 

binnen de configuraties. Van Linge (2006) stelt dat de aard van de kennis, de 

kennisbronnen, de mate en wijze van kennisdeling en de visie op kennis verschillen tussen 

de configuraties. De configuratie die het sterkt naar voren komen zijn de team- en 

ondernemingsgerichte. De wijze van leren in deze configuraties zijn respectievelijk; leren met 

elkaar en leren tijdens processen. Mogelijk wordt het hoge niveau van teamleren verklaard 

door de wijze van leren binnen deze configuraties. In de teamgerichte en 

ondernemingsgerichte configuratie hoort kennisdelen tot een vast onderdeel van het 

ontwikkelproces bij innovaties. Communicatie speelt hierin een belangrijke rol (Van Linge, 

2006).  
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Goede communicatie wordt ook als beïnvloedende factor benoemd voor adoptie van 

innovaties (Van Linge, 2006). De teamgerichte configuratie is sterk vertegenwoordigd. De 

ontwikkeling van innovaties is in deze configuratie een flexibel proces dat zich intern binnen 

de teams afspeelt. Teamreflectie en teamleren spelen hierin een rol (Van Linge, 2006). 

Omdat er sprake is van een sterk hybride configuratie landschap heeft de organisatie een 

veelzijdig innovatievermogen maar zal moeite moeten doen om dit vermogen vast te houden 

(Van Linge, 2006). 

 

Het fit model wat werd gebruikt is van invloed op de resultaten. Andere onderzoeken naar 

mate van adoptie of implementatie effectiviteit in relatie met het innovatie contingentiemodel 

waarbij fit als gestalt is gebruikt geven vergelijkbare resultaten (Bakker, 2009/ng; Douw, 

2009/ng; Pullen, 2008/ng). De resultaten van dit onderzoek zijn ondersteunend voor verder 

theorievorming voor dit fit- model in relatie tot het innovatie contingentiemodel. 

Conclusie 

In dit onderzoek is naar voren gekomen dat er geen verband is tussen teamleren en de mate 

van adoptie van een EVD in een algemeen ziekenhuis. De clusteranalyse laat zien dat bij 

sterker ontwikkelde configuraties de mate van adoptie hoger is. Een interne fit tussen de 

innovatie- en organisatie configuratie lijkt een hoge mate van adoptie te voorspellen. Het blijft 

onduidelijk wat de invloed van teamleren is op de mate van adoptie. De sterkst ontwikkelde 

configuraties in het onderzoek hebben een wijze van leren die factoren in zich heeft die ook 

worden genoemd bij teamleren. Voor de praktijk betekent het dat bij het implementeren van 

innovaties het aan te bevelen is om rekening te houden met de bestaande configuraties en 

de implementatiestrategie daarbij aan te passen.  

Aanbevelingen 

In het theoretisch model van Van Linge(2006) is de context waarin de innovatie plaats vindt 

belangrijk. Een interne fit tussen de configuratie en innovatie lijkt van invloed op de mate van 

adoptie. In de praktijk zouden organisaties rekening kunnen houden bij innovaties met een fit 

tussen innovatie, organisatie, personen en omgeving en een daarbij passende 

implementatiestrategie moeten kiezen. In dit onderzoek is gebruik gemaakt van het model 

van teamleren van Kasl et al (1997). De sterkst vertegenwoordigde configuraties in dit 

onderzoek hebben al een manier van gezamenlijk leren. Een ander model waarbij naar 

andere factoren van teamleren wordt gekeken kan mogelijk wel een verklaring geven voor 

teamleren en de invloed van mate van adoptie. 

Voor vervolg onderzoek zou het interessant kunnen zijn om te kijken wat de invloed is van 

teamleren bij de regelgerichte- en resultaatgerichte configuraties. 
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Onderzoek naar deze factoren een bijdrage kunnen leveren aan het verkrijgen van inzichten 

die innovaties bevorderen.  

 

In de onderzoeken van (Edmondson, 2001; Bennett, 2001; Bower, 2003; Verwey et al, 2008 

van Deusen Lukas, 2009) worden leiderschap, empowerment, veiligheid binnen het team en 

reflectie vermogen van het team, teamcultuur en teamklimaat als beïnvloedende factoren op 

de mate van adoptie genoemd. Deze factoren worden ook beïnvloedend genoemd bij de 

implementatie van een EVD ((Bennett, 2001; Dillon, Blankenship & Crews, 2005; Moody, 

Slocumb &Berg, 2004; Øvretveit et al., 2007; Verwey et al.,  2008). Deze variabelen zijn in 

het onderzoek niet meegenomen, maar zouden interessant kunnen zijn voor vervolg 

onderzoek in relatie met de implementatie van een EVD. Omdat veel ziekenhuizen de 

komende jaren het EPD gaan implementeren, zou onderzoek naar deze factoren een 

bijdrage kunnen leveren aan het verkrijgen van inzichten die de implementatie van het EVD 

bevorderen.  
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Tabel 1 Demografische gegevens respondenten 

  N(111)  % 

Geslacht  Man  5  4.50% 
 Vrouw  106  95.50% 

     

Leeftijd Jonger dan 25 jaar 21  18.90% 

 25-34 29  26.10% 

 35-44 27  24.30% 

 45-54 27  24.30% 

 Ouder dan 55 7  6.30% 

     

Opleidingsniveau MBO 30  27.00% 

 Inservice opleiding 33  29.70% 

 HBO 47  42.30% 

 Universitair 1  0.90% 

     

Dienstverband Minder dan 44,44% 3  2.70% 

 44,44% 17  15.30% 

 55,55% 10  9.00% 

 66,66% 16  14.40% 

 77,77% 8  7.20% 

 88,88% 37  33.30% 

 100% 20  18.00% 

     

Jaren werkzaam Korter dan 5 jaar 43  38.70% 

 5-9 jaar 19  17.10% 

 10-14 jaar 21  18.90% 

 15-19 jaar 11  9.90% 

 Langer dan 20 jaar 17  15.30% 

     

Inschatting computer ervaring Beginner 14  12.60% 

 Gemiddeld 60  54.10% 

 Ervaren 36  32.40% 

 Expert 1  0.90% 

     

Uren computergebruik Minder dan 5 uur 33  29.70% 

 5-9 uur 24  21.60% 

 10-14 uur 34  30.60% 

 15-19 uur 12  10.80% 

 20 tot 25 uur 5  4.50% 

 25 uur of meer 3  2.70% 
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Tabel 2 Teamleerproces ( minimum=42.0 maximum =112.0 mean =80.05 SD=11.91) 

     N (= 111)   % 

Gefragmenteerd leren    14    12.6 

Delend leren           38                 34.2 

Synergetisch leren   59    53.2 

 

        

Tabel 3 Berekening totalen van de configuratie 

 

  N (=111) Minimum Maximum     M                SD 

Team gerichte innovatie  -33.33 100 31.68 29.47 

Ondernemingsgerichte 
innovatie 

 -66,67 100 24.62 31.69 

Regelgerichte innovatie  -50,00 100 18.47 26.81 

Resultaat gerichte 
innovatie 

 -83,33 100 21.32 34.39 

Team gerichte organisatie 

 

 -33,33 100 61.26 27.08 

Onderneming gerichte 
organisatie 

 -33,33 100 51.50 30.03 

Regelgerichte organisatie  -33,33 100 46.25 27.40 

Resultaat gerichte 
organisatie 

 -33,33 100 42.79 25.98 
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Spearman's rho teaminnovatie Correlation Coefficient          

    Sig. (2-tailed)          

              

  teamorganisatie Correlation Coefficient ,293(**)         

    Sig. (2-tailed) ,002         

    N 111         

  onderneminginnovatie Correlation Coefficient ,519(**) ,183        

    Sig. (2-tailed) ,000 ,055        

    N 111 111        

  ondernemingorganisatie Correlation Coefficient ,409(**) ,686(**) ,335(**)       

    Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 .      

    N 111 111 111       

  regelinnovatie Correlation Coefficient ,253(**) ,020 ,257(**) ,161      

    Sig. (2-tailed) ,007 ,833 ,006 ,090      

    N 111 111 111 111      

  regelorganisatie Correlation Coefficient ,312(**) ,310(**) ,132 ,393(**) ,257(**)     

    Sig. (2-tailed) ,001 ,001 ,168 ,000 ,006     

    N 111 111 111 111 111     

  resultaatinnovatie Correlation Coefficient ,517(**) ,154 ,348(**) ,242(*) ,403(**) ,360(**)    

    Sig. (2-tailed) ,000 ,107 ,000 ,011 ,000 ,000    

    N 111 111 111 111 111 111    

  resultaatorganisatie Correlation Coefficient ,242(*) ,465(**) ,142 ,413(**) ,261(**) ,669(**) ,402(**)   

    Sig. (2-tailed) ,010 ,000 ,136 ,000 ,006 ,000 ,000   

    N 111 111 111 111 111 111 111   

  teamleerproces Correlation Coefficient ,226(*) ,436(**) ,145 ,492(**) ,183 ,197(*) ,138 ,409(**)  

    Sig. (2-tailed) ,017 ,000 ,128 ,000 ,054 ,039 ,149 ,000  

    N 111 111 111 111 111 111 111 111  

  mate van adoptie Correlation Coefficient ,333(**) ,120 ,256(**) ,145 -,096 ,154 ,228(*) ,205(*) ,029 

    Sig. (2-tailed) ,000 ,211 ,007 ,130 ,316 ,107 ,016 ,031 ,766 

    N 111 111 111 111 111 111 111 111 111 

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
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Tabel 5 Clusterindeling  

 Cluster 1 (N=31) Cluster2 (N=42) Cluster 3 (N=38) 

Teamgerichte innovatie  3.76 29.37 57.02 

Onderneminggerichte innovatie -3.76 28.97 42.98 

Regelgerichte innovatie 6.99 15.08 31.58 

Resultaatgerichte innovatie -12.9 26.59 43.42 

Team gerichte organisatie 60.75 44.44 80.26 

Onderneming gerichte organisatie 47.31 30.16 78.15 

Regelgerichte organisatie 37.10 38.10 62.72 

Resultaatgerichte organisatie 33.87 32.94 60.96 

Niveau van teamleren 79.13 74.12 87.37 

Mate van adoptie 5.98 7.62 8.37 

 


