
 

 

Factoren waarmee rekening gehouden dient te worden tijdens de ontwikkeling van 
een e-learningmodule voor verzorgenden en verpleegkundigen 

  
 
BACKGROUND: 
In order to sustain the quality of life of people with dementia, it is essential to keep track of their status. 
Public health nurses (PHNs) are trained in order to be able to use measuring instruments. A time and cost 
effective solution is web-based learning. Understanding the behavioral intention (BI), learning styles, and 
computer competence (CC) is crucial for a successful implementation of web-based learning. 
OBJECTIVES: 
The goal is to understand the effects of learning styles and computer competency on BI of PHNs. 
DESIGN: 
In this study a literature review and a nationwide cross-sectional research design was employed. 
SETTING: 
Thirteen nursing homes in the Netherlands. 
PARTICIPANTS: 
586 PHNs participated in this study. 
METHODS: 
Data were gathered via an online questionnaire. 
RESULTS: 
The majority of PHNs (85%) showed a positive BI towards web-based learning. Ease of use (EOU) has the 
greatest influence on BI, followed by facilitating conditions (FC) and social influence (SI). Diverging 
(36,8%) and assimilating (31,0%) are the predominant learning styles of PHNs in the Netherlands. A 
practical approach and clarifying illustrations are appreciated features in e-learning modules. Inadequate 
CC is associated with negative BI. CC is not an obstacle in 96,1% of PHNs. 
CONCLUSION: 
Web-based learning is an appropriate instrument for in-service training of PHNs. E-learning modules 
should suit diverging and assimilating learning styles. Developers ought to consider a practical approach 
and clarifying illustrations in e-learning modules. EOU must be maximized. It is beneficial for PHNs with 
lacking CC to receive IT courses.  
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Introductie 

We hebben onderzoek gedaan naar de factoren waarmee rekening gehouden dient te worden bij 

de ontwikkeling van een e-learningmodule voor verzorgenden en verpleegkundigen. Doel is om 

met de module medewerkers in verpleeghuizen te trainen de ADL-KATZ (Algemene Dagelijkse 

levensverrichtingen door Katz et al.), NPI-NH (NeuroPsychiatric Inventory, Nursing Home) en 

PAIC (PAin in Impaired Cognition) meetinstrumenten valide en betrouwbaar af te nemen en te 

registreren. 

 

Dementie is wereldwijd een van de meest belastende gezondheidsproblemen. Onderdeel van het 

waarborgen van de kwaliteit van leven van de bewoner met dementie is het bijhouden van diens 

status. Op dit moment loopt een grootschalig onderzoek naar mogelijkheden om overzicht van 

deze status te verkrijgen, de zogenaamde Database Dementie. Middels “Quest Manager” van Vital 

Health kunnen de ingevulde meetinstrumenten worden toegevoegd, bijgehouden en ingezien. Voor 

het afnemen van de meetinstrumenten worden medewerkers in verpleeghuizen middels klassikale 

scholing opgeleid. Wij hebben de mogelijkheid onderzocht de klassikale scholing door een e-

learningmodule te vervangen, ter besparing van tijd en kosten. 

 

Er zijn allerlei modellen ontwikkeld over de leerstijlen van individuen en over het accepteren en 

gebruiken van technologie. Tijdens ons literatuuronderzoek zijn we geen studie tegengekomen 

waarin onderzoek is verricht naar het effect van leerstijlen en digitale vaardigheden op de 

gedragsmatige intentie. Bovendien viel tijdens het spreken met ontwikkelaars van reeds bestaande 

e-learningmodules op dat de modules veelal pragmatisch zijn ontwikkeld, zonder vooronderzoek 

naar de gebruikers. Uit literatuuronderzoek blijkt juist dat vroegtijdig betrekken van de doelgroep 

bij de ontwikkeling bijdraagt aan het uiteindelijke gebruik ervan.1 Mede daarom hebben we 

onderzoek verricht naar specifiek e-learning onder verzorgenden en verpleegkundigen.  

                                                
1 Ljubicic V, Ketikidis P, Lazuras L. Drivers of intentions to use healthcare information systems among 
health and care professionals. Health Informatics Journal. 2018;:146045821881362. 
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Doel van ons onderzoek is het in kaart brengen van de plaats van e-learning in de bijscholing van 

verzorgenden en verpleegkundigen. Het streven is te begrijpen hoe e-learningmodules te 

ontwikkelen, zodat de gedragsmatige intentie om deze volledig te doorlopen wordt 

gemaximaliseerd. Doorlopen van de e-learning zou tot adequate training in het afnemen van de 

diverse meetinstrumenten moeten leiden. Resultaat hiervan zijn betrouwbaar ingevulde gegevens 

omtrent de status van de bewoner met dementie. Deze gegevens kunnen vervolgens door artsen en 

psychologen tijdens het medisch deskundig overleg (MDO) worden gebruikt om de beste 

interventies te selecteren. Zo kan de kwaliteit van zorg voor de bewoner met dementie worden 

geoptimaliseerd om diens kwaliteit van leven te waarborgen. 

 

Om dit te bereiken hebben we de volgende onderzoeksvraag cross-sectioneel onderzocht: “Met 

welke zwaar wegende factoren dient rekening gehouden te worden tijdens de ontwikkeling van 

een e-learningmodule voor verzorgenden en verpleegkundigen?”  



Bachelorthesis ouderengeneeskunde BT&P 083   4 

Methode en resultaten  

Methode 

Middels literatuuronderzoek en cross-sectioneel onderzoek zijn we nagegaan welke factoren 

bijdragen aan een verhoogd leersucces. Onder leersucces verstaan we een hoge intentie tot gebruik 

van de module, doordat de module aansluit op de leerstijl en digitale vaardigheden van de 

doelgroep. Met behulp van PICO-CAT hebben we de voor ons onderzoek relevante artikelen op 

hun kwaliteit beoordeeld en geïncludeerd in ons literatuuronderzoek (zie literatuurlijst). Op basis 

van de gegevens uit ons literatuuronderzoek hebben we de factoren geselecteerd die we meenemen 

in ons cross-sectioneel onderzoek. 

 

Met software van Qualtrics hebben we een online enquête (appendix 1) opgesteld voor 

verzorgenden en verpleegkundigen. Face validity is gegeven door medewerkers van het UNO-

UMCG en een steekproef onder verpleegkundigen. Deze enquête hebben we verspreid onder 

verpleeghuizen in heel Nederland. Informed consent is gegeven middels doorklikken vanaf de 

introductiepagina, waarop is toegelicht wat met de gegevens wordt gedaan. De responsen waarvan 

alles tot aan de persoonsgegevens is ingevuld, hebben we meegenomen in ons onderzoek. 

 

Met de enquête hebben we uitgevraagd welke factoren voor verzorgenden en verpleegkundigen 

van belang zijn in een e-learningmodule. Hiervoor hebben we twee gevalideerde vragenlijsten 

gebruikt: één met betrekking tot de “unified theory of acceptance and use of technology” 

(UTAUT)2 en één omtrent de leerstijlen van Kolb.3 We hebben onze doelgroep gevraagd wat zij 

in een e-learningmodule willen zien en wat hun digitale vaardigheden zijn. Tenslotte hebben we 

naar de voor ons relevante persoonsgegevens gevraagd.   

                                                
2 Rijsdijk S. De E-lerende Werknemer: Onderzoek naar de Acceptatie van E-learning. Universiteit Utrecht; 
2014. P. 44. 
3 Kolb DA. Experiential learning: expercience as the scource of learning and development. Englewood 
Cliffs NJ:Prentice Hall. 1984. 
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Tabel 1: Definities variabelen UTAUT 

Afkorting Variabele Definitie Aantal 
items 

Vraagnr. 
in enquête  

BI Gedragsmatige intentie 
(behavioral intention) 

De intentie tot gebruik. De waarschijnlijkheid 
dat de verzorgende/ verpleegkundige e-learning 
daadwerkelijk zal gebruiken als zijn of haar 
manier om door te leren. 

2 4 en 11 

U Uitkomstverwachting 
(perceived usefulness) 

De mate waarin de verzorgende/ 
verpleegkundige gelooft dat de e-learning zijn 
of haar prestaties op het werk zal verbeteren. 

4 6, 8, 9 en 
14 

EOU Inspanningsverwachting 
(perceived ease of use) 

De mate waarin de verzorgende/ 
verpleegkundige verwacht dat het doorlopen 
van de e-learning vrij van moeite zal zijn, 
oftewel weinig tot geen inspanning zal kosten. 

3 1, 15 en 20 

A Attitude tegenover 
technologie 
(attitude) 

Positieve of negatieve gevoelens en ideeën 
jegens e-learning als de manier om door te leren 
binnen zijn of haar vakgebied. 

4 5, 10, 19 
en 21 

SI Sociale invloed 
(social influence) 

In hoeverre de verzorgende/ verpleegkundige 
gelooft dat belangrijke personen in zijn of haar 
netwerk de e-learning module ook gebruiken 
en/of het gebruik van de module aanmoedigen. 

4 2, 7, 16 en 
17 

FC Faciliterende condities 
(facilitating conditions) 

De mate waarin de verzorgende/ 
verpleegkundige gelooft dat de faciliteiten, 
benodigd voor het doorlopen van de e-learning 
module, aanwezig zijn. 

4 3, 12, 13 
en 18 

Definities van de variabelen uit de UTAUT die we in onze enquête hebben onderzocht. De nummers van de vragen 
behorende tot het onderdeel UTAUT van de enquête zijn in de meest rechtse kolom aangegeven. Deze vragen zijn in 
de enquête (appendix 1) te vinden. 
 

De vragen behorende tot de UTAUT vragenlijst (appendix 1) worden ingevuld door per vraag aan 

te geven in hoeverre men het met de stelling eens is, variërend van “helemaal oneens” (score van 

1) tot “helemaal eens” (score van 5). De antwoorden op de UTAUT vragenlijst worden per 

variabele gemiddeld, om de score op die variabele te verkrijgen (tabel 1). Zo kunnen de variabelen 

onderling en met  

variabelen buiten 

de UTAUT om 

vergeleken  

worden. 

Figuur 1: Invloed van de verscheidene variabelen op uitkomstmaat gedragsmatige intentie. 
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De vragen behorende tot de leerstijlen van Kolb worden beantwoord door de vier antwoorden te 

rangschikken op mate van toepassing, waarbij “1” (meest van toepassing) de hoogste score (4) 

krijgt en “4” (minst van toepassing) de laagste score (1). 

Deze antwoorden vertegenwoordigen een bepaalde 

leervoorkeur. Door ze op te tellen volgens de tabel (tabel 

2), komt er per leervoorkeur een score uit. De 

leervoorkeuren hebben een positie op de x-as en y-as, 

deze zijn als volgt te bepalen: 

! − #$ = 	−(()(##*	#+(,-.) + (()(##*	1-.*-+(,-.)  

2 − #$ = 	−(()(##*	#3$(1#+() + (()(##*	+)4+1--()  

Tussen deze twee punten ontstaat meestal een lijn in één 

kwadrant (zie figuur 2), welke de leerstijl van een 

individu bepaald. 

 
Tabel 2: Berekening van leervoorkeuren 

Vraag A B C D 
1. U wilt leren zeilen. Hoe pakt u het aan? x  x  
2. U krijgt een nieuwe computer. U wilt hem meteen 
gebruiken. Hoe gaat je u werk? 

 x  x 

3. U moet een werkstuk maken bij 
techniek/handenarbeid. Wat doet u? 

    

4. U hoort op de radio een spannend verhaal. U wilt 
het straks navertellen. Wat doet u? 

 x  x 

5. U gaat op vakantie. U mag kiezen uit twee landen. 
Wat doet u? 

 x  x 

6. U gaat een nieuwe fiets uitzoeken. Hoe gaat u te 
werk? 

x  x  

7. U krijgt een toets over dementie. Hoe bereidt u 
zich voor? 

  x  

8. U staat op het punt een totaal nieuwe baan aan te 
nemen. Hoe beslist u? 

    

9. U mag kiezen hoe u les krijgt in een vreemde taal. 
Op welke manier wilt u les? 

x    

Totaal     
Leervoorkeuren Concreet Reflectief Abstract Actief 

Vragen 1 t/m 9 zijn terug te vinden in de vragenlijst (appendix 1). A staat voor alle eerste antwoorden op de vragen, 
B voor de tweede, C voor de derde en D voor de laatst mogelijke antwoord optie. Bij de kruisjes dient men geen getal 
in te vullen. Bijvoorbeeld: indien men bij vraag 1 het 2e antwoord op de 1e plaats zet, dan krijgt B van vraag 1 score 
“4”. De scores op de vragen worden per leervoorkeur bij elkaar opgeteld, om zo tot  de totaalscore te komen. 

Figuur 2: Leerstijlen van Kolb 
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Data verkregen uit de enquête hebben we met SPSS-24 verwerkt om zo de verschillende variabelen 

middels beschrijvende statistiek te analyseren en de significantie van de gevonden gegevens te 

toetsen. Omtrent de data over leerstijlen en wat men van belang vindt in een e-learningmodule, 

hebben we beschrijvende statistiek toegepast. Met de t-toets, Fishers exacte toets en chi-

kwadraattoets hebben we gekeken of er een significant verschil is tussen verzorgenden en 

verpleegkundigen. De UTAUT hebben we geanalyseerd met een multivariate regressie, waarbij 

alle variabelen met univariaat een p <0,20 zijn meegenomen. Voor het uiteindelijke model hebben 

we telkens de variabele met de grootste p-waarde uit de regressie gehaald, totdat alle variabelen 

een p ≤0,05 hadden. We hebben voor alle data een pre-test en post-test gedaan om te controleren 

of deze normaal verdeeld zijn. 

 

Omdat we op drie verschillende manieren zouden toetsen, hebben we de benodigde groepsgrootte 

met drie verschillende powercalculaties berekend (tabel 3, 4 en 5). 

 
Tabel 3: Verschil tussen verzorgenden en verpleegkundigen 

Effect size Gebruikte 
toets 

Eén/tweezijdig 
toetsen 

Betrouwbaarheidsmarge Power Benodigde 
groepsgrootte 

0,5 T-toets Tweezijdig 0,95 0,95 176 
*Hierbij gaan we uit van normaal verdeelde data 

Tabel 4: Vergelijkingen binnen de groep 
Effect size Gebruikte 

toets 
Eén/tweezijdig 
toetsen 

Betrouwbaarheidsmarge Power Benodigde 
groepsgrootte 

0,5 T-toets Tweezijdig 0,95 0,95 176 
* Hierbij gaan we uit van normaal verdeelde data 

Tabel 5: Multivariate regressie 
Aantal factoren in 
multivariaat 

Aantal respondenten per 
factor 

Benodigde groepsgrootte 

15 15 225 
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Resultaten 

We hebben literatuuronderzoek en cross-sectioneel onderzoek verricht. 

 

Literatuuronderzoek 

De UTAUT is een overkoepelend model die acceptatie en gebruik van informatietechnologie 

omschrijft. De Diffusion of Innovations (DoI) beschrijft hoe nieuwe technologie zich verspreidt. 

Combinatie van de UTAUT met DoI geeft, volgens Ljubicic et al, de meest betrouwbare 

voorspelling van gedragsmatige intentie. Indien de doelgroep voor wie de module is bedoeld 

betrokken wordt tijdens de pre-implementatiefase, is de kans groter dat zij positiever ten opzichte 

van de module zullen staan.1 

 

In meerdere studies is bevestigd dat uitkomstverwachting een significant sterkere relatie tot 

gedragsmatige intentie heeft dan inspanningsverwachting. Hoewel een hoge moeilijkheidsgraad 

gebruikers kan ontmoedigen, kan geen enkele hoeveelheid gemak compenseren voor een 

applicatie die geen zinvolle functie aan de gebruiker biedt. Indien de uitkomstverwachting hoog 

is, zal de inspanningsverwachting (“perceived ease of use”) hoger zijn.1,4,5 

 

Uit een studie die de attitude van specifiek verzorgenden en verpleegkundigen jegens 

informatietechnologie heeft onderzocht, is onder andere naar voren gekomen dat e-learning een 

belangrijke plaats kan hebben in de opleiding van verzorgenden. Door gebrek aan ruimte en tijd 

kunnen niet altijd fysieke trainingen worden gegeven. Digitale vaardigheden behoren tot de 

belangrijkste factoren die aandacht behoeven.6  

                                                
4 Davis F. Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology. 
MIS Quarterly. 1989;13(3):319. 
5 Davis F. User acceptance of information technology: system characteristics, user perceptions and 
behavioral impacts. International Journal of Man-Machine Studies. 1993;38(3):475-487. 
6 Yu S, Yang K. Attitudes toward web-based distance learning among public health nurses in Taiwan: A 
questionnaire survey. International Journal of Nursing Studies. 2006;43(6):767-774. 
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Er is grote variatie in de digitale vaardigheden van zorgverleners werkzaam in de ouderenzorg. 

In de literatuur komen leeftijd en attitude tegenover digitalisering naar voren als voorspellers van 

digitale vaardigheden. Uit onderzoek in Nederland onder verzorgenden en verpleegkundigen 

blijkt dat 96,1%  geen moeite heeft met de basisvaardigheden.7 Oudere professionals scoren 

gemiddeld lager op digitale vaardigheden dan jongere	(5 = −0,27, : < 0,001). Ook is er een 

sterke relatie tussen digitale vaardigheden en computervrees 	(5 = −0,71, : < 0,001).7 Uit de 

literatuur blijkt bovendien dat opleiding en functie de digitale vaardigheden beïnvloeden.8 

 

In een studie is naar voren gekomen dat voor het maximaliseren van de gedragsmatige intentie bij 

verzorgenden en verpleegkundigen, de volgende aspecten moeten worden vergroot: 

uitkomstverwachting, inspanningsverwachting (gemakkelijk gebruik), digitale vaardigheden en 

beschikbaarheid van internet op de werkplek.9 Tabel 6 toont de belangrijkste belemmeringen en 

oplossingen tijdens het ontwikkelen van een e-learningmodule.10,11 
  

                                                
7 De Vries, E. J., Kleppe, M., Tijink, D., Ossenbaard, H. C., van Duijvendijk, I., & den Bode, P. (2017). 
Digitale vaardigheden voor het gebruik van eHealth toepassingen door zorgprofessionals. 
8 De Roo A, Lips D, Gillis K, Vertriest S, Van Dijck D. Digitale vaardigheden van zorgverleners werkzaam 
in de ouderenzorg. InFusioneren en het belang van netwerken binnen het gezondheidszorglandschap. 
9 Chen I, Yang K, Tang F, Huang C, Yu S. Applying the technology acceptance model to explore public 
health nurses’ intentions towards web-based learning: A cross-sectional questionnaire survey. International 
Journal of Nursing Studies. 2008;45(6):869-878. 
10 Childs S, Blenkinsopp E, Hall A, Walton G. Effective e-learning for health professionals and students--
barriers and their solutions. A systematic review of the literature--findings from the HeXL project. Health 
Info Libr J. England; 2005 Dec;22 Suppl 2:20–32.  
11 Carroll C, Booth A, Papaioannou D, Sutton A, Wong R. UK health-care professionals’ experience of on-
line learning techniques: a systematic review of qualitative data. J Contin Educ Health Prof. United States; 
2009;29(4):235–41. 



Bachelorthesis ouderengeneeskunde BT&P 083   10 

Tabel 6: De belangrijkste belemmeringen en oplossingen voor een succesvolle e-learning 
Belemmeringen Oplossingen 
Vereiste verandering Normalisering 
Kosten Financiering 
Slecht ontworpen modules Strategieën 
Inadequate technologie Integratie van de e-learning in het curriculum 
Gebrek aan vaardigheden Vaardigheden trainen 
Behoefte aan face-to-face leren Gemengd leren 
Tijdrovendheid van de e-learning Gebruiksvriendelijke modules 
Angst voor computers Toegang tot technologie 
 Ondersteuning van werkgever 
 Werkgevers betalen de kosten van de e-learning 
 Werktijd om de e-learning te maken 

 

Verschillende theoretici, waaronder Kolb, 

hebben modellen onderzocht en geformuleerd 

om leerstijlen te presenteren en verklaren. 

Deze verschillende modellen wijzen erop dat 

veel verschillende factoren invloed hebben op 

het leren.3 Wij richten ons op het model van 

Kolb, omdat deze het meest onderzocht is. 

Volgens het model van Kolb leren we door 

een ervaring of observatie om te zetten in 

kennis. Dit kan actief (doen), concreet 

(voelen), reflectief (kijken) en abstract 

(denken) (figuur 3). 

 

De horizontale as (figuur 3) geeft weer hoe mensen situaties benaderen, namelijk actief (meteen 

beginnen) of reflectief (observeren). De verticale as geeft weer of mensen situaties concreet 

(beleven) of abstract (analyseren) benaderen. Met de grafiek (figuur 2) kan de dominante leerstijl 

worden achterhaald. 
  

Figuur 3: Leerstijlen van Kolb 
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Tabel 7: Definities leerstijlen Kolb12 

Leerstijlen Wijze van leren Voorkeuren 
Doener Leren door met de handen te werken en vertrouwen eerder 

op intuïtie dan op logica. Geven de voorkeur aan een 
praktische, ervaringsgerichte benadering. Gaan graag 
nieuwe uitdagingen aan. 

- Toepassen van kennis 
- Levensechte casus 
- Werken vaak op instinct 
- Leren door doen 

Dromer Kijken liever dan dat ze doen. Neigen ernaar informatie te 
verzamelen en gebruiken verbeeldingskracht om 
problemen op te lossen. 

- Expressie en sfeer 
- Persoonlijke feedback 
- Leren het beste in groepen 
- Leren door inleving 

Beslisser Deze mensen denken in oplossen van problemen. Ze 
geven de voorkeur aan technische taken en houden zich 
minder bezig met mensen. Zijn goed in praktische 
toepassingen voor ideeën en theorieën. 

- Eén juist antwoord 
- Experimenteren met ideeën 
- Werken graag praktisch 
- Leren door informatie 

Denker Bij deze leerstijl zijn ideeën en concepten belangrijker dan 
mensen. Ze hebben een duidelijke uitleg nodig. 

- Informatie verzamelen 
- Observeren en schrijven 
- Lezingen bijwonen 
- Leren door onderzoek/ 
analytische modellen 

 

De meeste mensen hebben meerdere leerstijlen, al neigen sommigen naar één leerstijl. Uit 

meerdere onderzoeken blijkt dat studenten het beste leren op manieren die consistent zijn met hun 

leerstijl. Ze kunnen zich verzetten of minder informatie opnemen als de leermethode niet aansluit.3 

Een onderzoek uit de Verenigde Staten toont aan dat een derde van de 

verzorgenden/verpleegkundigen doener als dominante leerstijl heeft.13 

  

                                                
12 McLeod SA. Kolb - learning styles. 2017 Okt.  Geraadpleegd op 15 maart 2019 via: 
https://www.simplypsychology.org/learning-kolb.html. 
13 Smith A. Learning styles of registered nurses enrolled in an online nursing program. J Prof Nurs. 2010 
Jan;26(1):49–53. 
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Praktijkonderzoek 

Middels enquêtering hebben we cross-sectioneel onderzoek gedaan onder 688 verzorgenden en 

verpleegkundigen in dertien verschillende verpleeghuizen verspreid door Nederland. We hebben 

102 responsen verwijderd op basis van exclusiecriteria. In tabel 8 staan de door ons geïncludeerde 

respondenten. 
 
Tabel 8: Baseline karakteristieken (N = 586) 

 Aantal (%) 
Wat is uw geslacht? Vrouw 372 (93,2%) 

Man 27 (6,8%) 
Leeftijd < 20 jaar 3 (0,8%) 

20 – 34 jaar 139 (35%) 
35 – 49 jaar 104 (26,2%) 
50 – 64 jaar 148 (37,3%) 
≥ 65 jaar 3 (0,8%) 

Hoogst genoten opleiding Zorghulp mbo niveau 1 1 (0,3%) 
Helpende Zorg en Welzijn mbo niveau 2 6 (1,5%) 
Verzorgende mbo niveau 3 175 (43,9%) 
Verpleegkundige mbo niveau 4 97 (24,3%) 
Verpleegkunde hbo niveau 5 59 (14,8%) 
Anders 6 (15,3%) 

Huidige baan Helpende 7 (1,8%) 
Persoonlijke begeleider 10 (2,5%) 
Verzorgende 157 (39,3%) 
Verpleegkundige mbo 91 (22,8%) 
Verpleegkundige hbo 45 (11,3%) 
Anders 89 (22,3%) 

Aantal jaar werkervaring < 10 jaar 133 (33,4%) 
10 – 19 jaar 98 (24,6%) 
20 – 29 jaar 85 (21,4%) 
≥ 30 jaar 82 (20,6%) 

Werkplek Verpleeghuis 229 (58,3%) 
Elders 164 (41,7%) 

De groep verzorgenden bestaat uit helpenden, persoonlijke begeleiders en verzorgenden. De groep verpleegkundigen 
omvat mbo verpleegkundigen en hbo verpleegkundigen. 
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Tabel 9: Hetgeen verzorgenden en verpleegkundigen graag zien in een e-learningmodule 
Variabelen Totaal (%) 

(N = 429) 
Verzorgenden (%) 
(N = 241) 

Verpleegkundigen (%) 
(N = 188) 

P-
waarde 

Oefenen met praktijksituaties 309 (72,0%) 175 (72,6%) 134 (71,3%) 0,828 
Foto’s met daarbij uitleg 248 (57,8%) 129 (53,5%) 119 (63,3%) 0,049* 
Oefenen in de praktijk 
(blended e-learning) 

209 (48,7%) 133 (55,2%) 76 (40,4%) 0,002* 

Filmpjes 197 (45,9%) 103 (42,7%) 94 (50,0%) 0,144 
Uitleg in de vorm van tekst 195 (45,5%) 93 (38,6%) 102 (54,3%) 0,001* 

In de tabel staan de aantallen en percentages. De waardes voldoen aan de assumpties van de chi-kwadraattoets. Alle 
waardes met een * zijn significant. 157 respondenten oefenen een andere functie uit dan verzorgende/verpleegkundige. 
 
In e-learningmodules oefenen verzorgenden en verpleegkundigen het liefst met praktijksituaties 

(figuur 4). Verzorgenden oefenen significant liever in de praktijk. Verpleegkundigen hebben liever 

uitleg in de vorm van tekst, eventueel met foto’s (tabel 9). 

 
Figuur 4: Wat verzorgenden en verpleegkundigen graag terugzien in een e-learningmodule 
 
 
Tabel 10: Duur e-learningmodule en filmpjes 

 Totaal 
Mediaan (Q1-Q3) 
(N = 429) 

Verzorgenden  
Mediaan (Q1-Q3) 
(N = 241) 

Verpleegkundigen 
Mediaan (Q1-Q3) 
(N = 188) 

Gehele tijd e-
learningmodule 

30 (30-46) 30 (30-46) 30 (30-45) 

Tijd per filmpje 4,0 (2,1- 5,0) 4,0 (2,1- 5,0) 4,0 (2,0- 5,0) 
De mediaan is weergegeven in verband met niet normaal verdeelde data. Naast de mediaan zijn de Q1 (25e percentiel) 
en Q3 (75e percentiel) genoteerd. De tijd is weergegeven in minuten. 
 
Voor een e-learningmodule geeft de helft van de ondervraagden de voorkeur aan een tijdsduur 

tussen 30-46 minuten (tabel 10). Er zit geen verschil tussen de voorkeuren van verzorgenden en 

verpleegkundigen. Voor filmpjes geeft onze doelgroep de voorkeur aan een duur van 4,0 

minuten. Volgens 50% mogen filmpjes tussen de 2,1-5,0 minuten duren. Ook bij deze variabele 

zit geen verschil tussen de groepen. 
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Er is geen sprake van een floor of ceiling effect (tabel 10). Voor de gewenste tijdsduur van een e-

learningmodule konden de respondenten kiezen tussen 0-60 minuten met stapgroottes van 1 

minuut. Voor de tijd per filmpje kon gekozen worden tussen 0-10 minuten met stapgroottes van 

0,1 minuut. 

 
Tabel 11: Waarom verzorgenden en verpleegkundigen scholing volgen 

Variabelen Totaal (%) 
(N = 429) 

Verzorgenden (%) 
(N = 241) 

Verpleegkundigen (%) 
(N = 188) 

P-waarde 

Kennis opdoen 394 (91,8%) 217 (90%) 117 (94,1%) 0,123 
Moet van werkgever 211 (49,2%) 127 (52,7%) 84 (44,7%) 0,099 
Accreditatiepunten14 158 (36,8%) 68 (28,2%) 90 (47,9%) <0,001* 
Doorgroeien naar 
andere functie 

81 (18,9%) 31 (12,9%) 50 (26,6%) <0,001* 

Anders 32 (7,5%) 18 (7,5%) 14 (7,4%) 0,993 
In de tabel staan de aantallen en percentages. De waardes voldoen aan de assumpties van de chi-kwadraattoets. Alle 
waardes met een * zijn significant. 
 
91,8% van de ondervraagden volgt scholing om kennis op te doen (tabel 11). Verder geven 

verpleegkundigen significant vaker dan verzorgenden aan scholing te volgen voor 

accreditatiepunten en/of om door te groeien naar een andere functie. Opvallend is dat bijna de helft 

van de respondenten aangeeft dat scholing door de werkgever wordt verplicht (figuur 5). Hierbij 

zit geen significant verschil tussen beide groepen. 

 

 
Figuur 5: Waarom volgen verzorgenden en verpleegkundigen scholing 
 
 
  

                                                
14 Uitvoeringsregeling accreditatie [Internet]. Accreditatiecommissie Kwaliteitsregister V&V en Register 
Zorgprofessionals; 2015. Geraadpleegd op 26 maart 2019 via: https://kwaliteitsregister.venvn.nl/Portals/34/ 
Over%20het%20register/Reglement%20uitvoeringsregeling%20accreditatie.pdf 
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Tabel 12: De manier van scholing die verzorgenden en verpleegkundigen prettig vinden 
Variabelen Totaal (%) 

(N = 429) 
Verzorgenden (%) 
(N = 241) 

Verpleegkundigen (%) 
(N = 188) 

P-waarde 

E-learning 305 (71,1%) 171 (71,0%) 134 (71,3%) 0,942 
Klassikale scholing 263 (61,3%) 139 (57,7%) 124 (66,0%) 0,081 
Interactieve 
workshop 

230 (53,6%) 115 (47,7%) 115 (61,2%) 0,006* 

Online video 145 (33,8%) 80 (33,2%) 65 (34,6%) 0,764 
Studieboek lezen 120 (28,0%) 54 (22,4%) 66 (35,1%) 0,004* 
Geen voorkeur 22 (5,1%) 10 (4,1%) 12 (6,4%) 0,298 
Anders 11 (2,6%) 7 (2,9%) 4 (2,1%) 0,762 

In de tabel staan de aantallen en percentages. De p-waardes zijn berekend met de chi-kwadraattoets. De p-waarde voor 
“anders” voldoet niet aan de assumpties voor de chi-kwadraattoets. Daarom is deze berekend met Fishers exacte toets. 
Alle waardes met een * zijn significant. 
 
E-learning (71,1%) geniet de voorkeur als manier van leren (tabel 12), gevolgd door klassikale 

scholing (61,3%) (figuur 6). Verpleegkundigen vinden interactieve workshop en studieboeken 

significant prettiger als scholing ten opzichte van verzorgenden. 

 
Figuur 6: Welke manier van scholing vinden verzorgenden en verpleegkundigen prettig 
 
 
Tabel 13: Dominante leerstijlen verzorgenden en verpleegkundigen 

 Totaal (%) 
(N = 406) 

Verzorgenden (%) 
(N = 232) 

Verpleegkundigen (%) 
(N = 174) 

Dromer 146 (36,0%) 82 (35,3%) 64 (36,8%) 
Denker 129 (31,8%) 75 (32,3%) 54 (31,0%) 
Geen dominante leerstijl 77 (19,0%) 43 (18,5%) 34 (19,5%) 
Doener 32 (7,9%) 17 (7,3%) 15 (8,6%) 
Beslisser 22 (5,4%) 15 (6,5%) 7 (4,0%) 

In de tabel staan de aantallen en percentages. 
 
Bij verpleegkundigen en verzorgenden in Nederland zijn de leerstijlen dromer (36,0%) en denker 

(31,8%) dominant. Als de data opgesplitst wordt in verzorgenden en verpleegkundigen blijkt dat 

er nauwelijks verschil tussen de groepen zit. 
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Tabel 14: Eigen schatting digitale vaardigheden 
 Totaal 

(Gem ±SD) 
(N = 429) 

Verzorgenden 
(Gem ± SD) 
(N = 241) 

Verpleegkundigen 
(Gem ± SD) 
(N = 188) 

P-waarde 

Eigen schatting digitale vaardigheden 7,52 ±1,37 7,20 ±1,49 7,91 ±1,07 <0,001 
De uitkomstvariabele “eigen schatting digitale vaardigheden” is normaal verdeeld. Gevraagd werd de vaardigheden 
te beoordelen op een schaal 1-10. De gemiddelden zijn weergegeven. De p-waarde is berekend met de t-toets. 
 
Verzorgenden schatten zichzelf significant minder digitaal vaardig dan verpleegkundigen (tabel 

14). Echter geeft gemiddeld de hele steekproef zichzelf een voldoende. 31 respondenten geven 

zichzelf een onvoldoende. De ondervraagden geven aan de losse vaardigheden ruim voldoende te 

beheersen (tabel 15). Verpleegkundigen lijken iets hoger te scoren. 
 
Tabel 15: Eigen beoordeling losse digitale vaardigheden 

 Totaal 
Mediaan (Q1-Q3) 

(N = 429) 

Verzorgenden 
Mediaan (Q1-Q3) 

(N = 241) 

Verpleegkundigen 
Mediaan (Q1-Q3) 

(N = 188) 
Ik weet hoe ik een e-learning training kan 
volgen 

5 (4-5) 4 (4-5) 5 (4-5) 

Ik kan gegevens toevoegen aan een digitaal 
dossier (Elektronisch Patiënten Dossier) 

4 (4-5) 4 (4-5) 5 (4-5) 

Ik weet welke websites ik kan vertrouwen als ik 
informatie zoek op internet (bijvoorbeeld over 
een bepaald medicijn) 

4 (4-5) 4 (4-5) 5 (4-5) 

Ik weet hoe ik terug kan kijken in het digitale 
registratiesysteem om te zien wat al eerder is 
vastgelegd 

4 (4-5) 4 (4-5) 5 (4-5) 

Een 5-Likert schaal is gebruikt om te meten hoe de respondent de afzonderlijke vaardigheden beoordeelt. De mediaan 
is weergegeven, vanwege ordinale, niet normaal verdeelde data. 
 
 
Tabel 16: Digitale vaardigheden met leeftijd verdeeld in groepen 

 

Digitale vaardigheden houden significant verband met de 

leeftijd (tabel 16). Wel valt op dat de groep ³65 jaar hoger 

scoort dan de groepen 35-49 en 50-64 jaar.  

 Digitale vaardigheden 
(Gem. ± SD) 

<20 jaar 8,40 ± 1,14 
20-34 jaar 8,16 ± 1,07 
35-49 jaar 7,41 ± 1,44 
50-64 jaar 6,94 ± 1,24 
³65 jaar 7,67 ± 0,58 

De uitkomstvariabele is normaal verdeeld. 
De gemiddelden zijn weergegeven. De p-
waarde is berekend door middel van 
lineaire regressie (R = 0,388, B = -0,039, p 
<0,001). 
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Tabel 17: Gedragsmatige intentie multivariaat (N = 542) 
Factoren Gem. B (95% CI) P-waarde 
Constant - 0,648 (0,224-1,073) 0,003 
U 3,24 0,124 (0,003-0,245) 0,044 
EOU 4,04 0,412 (0,305-0,519) <0,001 
A 3,45 0,098 (0,012-0,184) 0,026 
SI 3,33 0,137 (0,034-0,239) 0,009 
FC 3,65 0,169 (0,056-0,282) 0,003 

De uitkomstvariabele BI is normaal verdeeld. We hebben de variabelen (UTAUT) geselecteerd op basis van ons 
literatuuronderzoek. We hebben alle variabelen afzonderlijk middels univariate lineaire regressie getoetst. Variabelen 
met univariaat een p-waarde <0,20, hebben we meegenomen in het model voor de multivariate lineaire regressie. 
Gem. BI = 4,14. R = 0,597, R2 = 0,333, df = 5, p <0,05. 
 

Uit multivariate regressie (tabel 17) blijkt dat de uitkomstverwachting (U), 

inspanningsverwachting (EOU), attitude (A), sociale invloed (SI) en faciliterende condities (FC) 

gezamenlijk invloed hebben op de gedragsmatige intentie (BI). Ons model verklaart 33% van de 

variatie in BI. EOU heeft de hoogste b-waarde, waaruit blijkt dat deze de grootste voorspeller van 

BI is. A heeft de minste invloed. De overige variabelen oefenen nagenoeg evenveel invloed uit op 

BI. 
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Tabel 18: UTAUT variabelen multivariaat 
            Uitkomstvariabele 
 
Voorspeller 

U EOU A SI FC 

B (95% 
CI) 

Sig. B (95% 
CI) 

Sig. B (95% 
CI) 

Sig. B (95% 
CI) 

Sig, B (95% 
CI) 

Sig. 

Constant 3,174 
(2,826-
3,522) 

<0,001 3,172 
(2,687-
3,656) 

<0,001 2,248 
(1,748-
2,749) 

<0,001 2,634 
(2,294-
2,974) 

<0,001 3,216 
(2,905-
3,526) 

<0,001 

X-as leerstijlen 
(actief/reflectief leren) 

  0,015 
(0,001-
0,028) 

0,030 0,033 
(0,016-
0,051) 

<0,001     

Leeftijd   -0,006  
(-0,010-  
-0,002) 

0,005       

Opleidingsniveau   0,074 
(0,023-
0,125) 

0,005 0,116 
(0,049-
0,183) 

0,001     

Baan/positie       0,061 
(0,007-
0,114) 

0,026   

Ervaring 
e-learningmodules 

0,010 
(0,002-
0,017) 

0,010     0,009 
(0,001-
0,017) 

0,025   

Motivatie bijscholing -0,206 
(-0,290-  
-0,123) 

<0,001 -0,165  
(-0,248-  
-0,083) 

<0,001 -0,245  
(-0,353-  
-0,138) 

<0,001   -0,081  
(-0,155-  
-0,006) 

0,033 

Digitale vaardigheden 0,049 
(0,011-
0,086)  

0,011 0,148 
(0,107-
0,189) 

<0,001 0,142 
(0,092-
0,192) 

<0,001 0,054 
(0,012-
0,096) 

0,011 0,094 
(0,060-
0,129) 

<0,001 

Internet beschikking 
(thuis) 

    0,033 
(0,017-
0,089) 

0,047   -0,033 
(-0,056-  
-0,10) 

<0,005 

 R=0,308 df=3 
R2=0,087 

R=0,510 df=5 
R2=0,237 

R=0,461 df=5 
R2=0,226 

R=0,209 df= 3 
R2=0,036 

R=0,292 df=3 
R2=0,080 

De uitkomstvariabelen U, EOU, A, SI en FC zijn normaal verdeeld. Alle variabelen in het multivariate model zijn 
univariaat getoetst. In de univariate regressie hebben we p-waarde <0,20 aangehouden. In de multivariate regressie 
hebben we p-waarde <0,05 aangehouden als grens voor significantie. 
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Variabele U blijkt afhankelijk te zijn van de motivatie voor bijscholing, digitale vaardigheden en 

de hoeveelheid ervaring met e-learningmodules. De hoeveelheid motivatie heeft het grootste effect 

(= = −0,026). Des te meer motivatie men heeft, des te minder de verpleegkundige/verzorgende 

gelooft dat e-learning zijn/haar prestaties op het werk zal verbeteren. (5? = 0,087, : < 0,05) 

 

Ook op EOU heeft motivatie voor bijscholing een negatief effect. Digitale vaardigheden hebben 

een sterk positief effect op EOU en daarmee ook op BI. Opleidingsniveau, actief/reflectief leren 

en leeftijd hebben minder, doch significant invloed op EOU. (5? = 0,237, : < 0,05) 

 

A wordt mede verklaard door motivatie voor scholing, digitale vaardigheden, opleidingsniveau, 

internet beschikking en actief/reflectief leren. Motivatie heeft de grootste invloed op A. Hoe 

groter de motivatie, hoe negatiever de houding jegens e-learning als de manier om door te leren 

binnen zijn/haar vakgebied. Voor de digitale vaardigheden en het opleidingsniveau geldt: hoe 

hoger, hoe positiever de houding jegens e-learning. (5? = 0,226, : < 0,05) 

 

Baan/positie, digitale vaardigheden en ervaring met e-learningmodules hebben allemaal een 

positieve invloed op de mate waarin de verzorgende/verpleegkundige gelooft dat belangrijke 

personen in zijn/haar netwerk e-learning ook gebruiken en/of het gebruik ervan aanmoedigen. De 

voorspellers hebben wel een lage b-waarde voor SI. (5? = 0,036, : < 0,05) 

 

Digitale vaardigheden en motivatie voor bijscholing hebben ongeveer evenveel invloed op de mate 

waarin de verzorgende/verpleegkundige gelooft dat de faciliteiten, benodigd voor het doorlopen 

van een e-learningmodule, aanwezig zijn. Motivatie voor bijscholing en tijdsbesteding thuis op het 

internet hebben negatieve invloed op FC. (5? = 0,080, : < 0,05)  
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Discussie 

Doel van ons onderzoek was het achterhalen van de factoren waarmee rekening gehouden dient te 

worden tijdens het ontwikkelen van een e-learningmodule, zodat de gedragsmatige intentie (BI) 

de module volledig te doorlopen wordt gemaximaliseerd. In onze steekproef is 

inspanningsverwachting (EOU) de grootste voorspeller voor BI (5? = 33%,= = 0,412, : <

0,001), gevolgd door faciliterende condities (FC) (5? = 33%,= = 0,169, : = 0,003) en sociale 

invloed (SI) (5? = 33%,= = 0,137, : = 0,009). Een e-learningmodule mag 30-46 minuten 

(F1 − F3) duren, afzonderlijke filmpjes 2,1-5,0 minuten (F1 − F3). E-learning wordt door het 

merendeel van de respondenten (71,1%) als prettige wijze van scholing beduid. Verzorgenden 

combineren e-learning liever met oefenen in de praktijk dan verpleegkundigen 

(55,2%	G$. 40,4%, : = 0,002). Verpleegkundigen hebben liever tekst dan verzorgenden 

(54,3%	G$. 38,6%, : = 0,01). De totale steekproef (72,0%) oefent het liefst met praktijksituaties 

in een e-learningmodule. Reflectieve leerstijlen dromer (36,0%) en denker (31,8%) komen het 

meest voor onder de respondenten. In hoeverre iemand reflectief situaties benadert, heeft een klein, 

doch significant indirect effect op BI. Digitale vaardigheden zijn van significante, positieve 

invloed op alle variabelen van de UTAUT en zijn daarmee een significante voorspeller van BI. 

 

Onze studie onderschrijft dat uitkomstverwachting (U), EOU, A, SI en FC positief verband met 

BI houden.4,5 In eerdere studies is steevast bevestigd dat U de grootste invloed op BI heeft.4,5,1,6,9 

Onze doelgroep lijkt gemak, EOU, het belangrijkst te vinden. Digitale vaardigheden (5? =

23,7%, = = 0,148, : < 0,05), motivatie voor bijscholing (5? = 23,7%, = = −0,165, : < 0,05) 

en opleidingsniveau (5? = 23,7%, = = 0,074, : < 0,05) zijn de grootste voorspellers van EOU. 

Indien men zeker is van zijn/haar digitale vaardigheden en/of een hoger opleidingsniveau heeft, 

verwacht men eerder dat e-learning vrij van inspanning zal zijn. Opvallend is de indirecte, inverse 

relatie van motivatie tot BI door de inverse relatie tot vrijwel alle overige variabelen van de 

UTAUT. Het sterkste verband is die tussen motivatie en A (5? = 22,6%, = = −0,245, : < 0,05), 

maar dit is een dubbelzinnig verband. A lijkt eerder een voorspeller voor motivatie dan andersom, 

evenals U. Motivatie is op slechts één, tevens subjectieve vraag uit de enquête gebaseerd. Digitale 

vaardigheden (5? = 22,6%, = = 0,142, : < 0,05) en opleidingsniveau (5? = 22,6%, = =

0,116, : < 0,05) volgen motivatie als grootste voorspellers voor A. Hogere opleidingsniveau’s en 

scores op digitale vaardigheden vertalen naar een positievere houding jegens e-learning. Digitale 
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vaardigheden is een significante voorspeller van FC. Echter is er mogelijkerwijs sprake van 

confounding, doordat één van de vier vragen omtrent FC slaat op de hoeveelheid kennis van de 

respondent om e-learning te gebruiken. (5? = 0,08%, = = 0,094, : < 0,05) 

 

De resultaten van onze steekproef (92,6%) bevestigen7 dat het merendeel van de verzorgenden en 

verpleegkundigen in Nederland geen moeite heeft met digitale vaardigheden. Er kan echter sprake 

zijn van informatiebias, doordat de respondenten hun eigen vaardigheden moesten scoren. 

Wellicht is sprake van overschatting van de vaardigheden bij ouderen of een onderschatting bij 

jongeren. Wellicht onderschatten oudere respondenten of overschatten jongere welke 

competenties bij digitale vaardigheden worden verwacht. 

 

In een studie uit de Verenigde Staten komt naar voren dat de meeste verzorgenden en 

verpleegkundigen doener als dominante leerstijl hebben,13 in tegenstelling tot de reflectieve 

leerstijlen van onze steekproef. Er lijkt een verschil te zijn tussen onze populatie en die van eerdere 

studies, uit andere landen. Mogelijkerwijs wordt dit veroorzaakt door selectiebias. In vergelijking 

met andere studies, maken verpleegkundigen een relatief groot deel van ons onderzoek uit. 

 

Tijdens literatuuronderzoek zijn we geen studie tegengekomen die het verband tussen leerstijlen 

en BI legt. Middels cross-sectioneel onderzoek ontdekten we het volgende verband. Des te meer 

een verzorgende of verpleegkundige reflectief (observerend), en niet actief (ondernemend), 

situaties benadert, des te groter zijn de EOU (5? = 23,7%, = = 0,015, : < 0,05) en A (5? =

22,6%, = = 0,033, : < 0,05). De reflectieve leerstijl, die het merendeel van onze steekproef 

heeft, draagt bij aan een grotere BI. Bij de leerstijlen van onze doelgroep zou in theorie een e-

learningmodule passen die voldoende informatie verschaft (denker) en de gebruiker zich laat 

inleven (dromer). Ons onderzoek onderscheidt zich doordat we specifiek hebben uitgevraagd 

hetgeen verzorgenden en verpleegkundigen graag terugzien in e-learningmodules. Het gegeven 

dat onze doelgroep het liefst met praktijksituaties oefent tijdens e-learning, is enigszins in strijd 

met hun dominante leerstijlen. Oefenen met praktijksituaties lijkt meer bij actieve leerstijl doener 

te passen. Verder zijn de b-waarden van leerstijl als voorspeller klein en is de mate waarin iemand 

abstract vs. concreet leert, niet significant. Wellicht is onze vragenlijst omtrent leerstijlen 
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onvoldoende betrouwbaar, doordat deze een relatief vereenvoudigde versie betreft. Een andere 

mogelijkheid is dat de vraagstelling onjuist geïnterpreteerd is door de respondenten. 

 

In ons onderzoek is EOU als belangrijkste voorspeller voor BI naar voren gekomen. Digitale 

vaardigheden hebben de grootste invloed op EOU. Het merendeel van de verzorgenden en 

verpleegkundigen geeft aan digitale vaardigheden voldoende te beheersen. Hoe dichter e-learning 

bij de praktijk komt, hoe beter, met name voor verzorgenden. Volgens onze respondenten mag een 

e-learningmodule maximaal 46 minuten duren. 
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Implicaties 

Uit de resultaten van ons onderzoek komt een aantal theoretische en praktische implicaties naar 

voren. In eerdere onderzoeken zijn afzonderlijk van elkaar onder meer de gedragsmatige intentie 

(BI) van verzorgenden en verpleegkundigen jegens e-learning, hun leerstijlen en hun digitale 

vaardigheden onderzocht.1,3,4,5,6,7,8,9,13 Wij hebben, naast een aantal andere factoren, de invloed van 

leerstijlen en digitale vaardigheden op de BI van verzorgenden en verpleegkundigen onderzocht. 

 

Voorgaand onderzoek wijst uit dat het belangrijk is volgens de eigen leerstijl te leren.13 We bevelen 

ontwikkelaars van e-learningmodules aan rekening te houden met de leerstijlen van de doelgroep. 

In ons onderzoek heeft de variabele die iets over de mate van actief versus reflectief leren zegt 

slechts kleine b-waarden. De variabele die iets over abstract versus concreet leren zegt is niet 

significant. Bovendien kwamen de leerstijlen uit ons onderzoek niet overeen met die van eerdere 

onderzoeken. Mede hierom kunnen we geen eenduidige uitspraak doen over hoe rekening te 

houden met de leerstijl van verzorgenden en verpleegkundigen. Wel kunnen we, op basis van ons 

onderzoek, ontwikkelaars aanraden modules te bouwen die bij de leerstijl dromer en denker 

aansluiten. Om met meer zekerheid uitspraken hierover te kunnen doen, moet grootschaliger 

onderzoek verricht worden. We raden toekomstige onderzoekers aan een uitgebreidere vragenlijst 

omtrent leerstijlen te koppelen aan de BI van verzorgenden en verpleegkundigen. 

 

Uit interviews blijkt dat verzorgenden en verpleegkundigen slechts twee trainingsdagen per jaar 

krijgen voor bijscholing. Mede hierom hebben we het verband tussen de werkdruk en BI 

geprobeerd te achterhalen. Dit verband bleek echter niet significant. Mogelijkerwijs komt dit, 

doordat we vroegen naar het aantal betaalde werkuren per week, in plaats van naar de hoeveelheid 

druk die de respondent ervaart. Bij het gedeelte opmerkingen in de enquête is regelmatig genoemd 

dat men onvoldoende tijd heeft voor bijscholing, maar wel geïnteresseerd is in het doorlopen van 

e-learningmodules en het zelfs leuk vindt. Vervolgonderzoek moet aantonen in hoeverre werkdruk 

verzorgenden en verpleegkundigen belemmert in het gebruiken van e-learning. 

 

Uit interviews en literatuuronderzoek blijkt dat vroegtijdige betrekking van de doelgroep van de 

e-learningmodule, bijdraagt aan het uiteindelijke gebruik ervan.1 Verder dient men voor een 

succesvolle implementatie van e-learning, de EOU te maximaliseren. Een e-learningmodule moet 
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gebruiksvriendelijk zijn.6 Digitale vaardigheden hebben de grootste invloed op EOU. Het 

merendeel van de verzorgenden en verpleegkundigen geeft aan digitale vaardigheden voldoende 

te beheersen. Wij raden aan om cursus digitale vaardigheden te bieden aan degenen die deze 

inadequaat beheersen. De mogelijkheid tot oefenen met praktijksituaties wordt door het merendeel 

van de verzorgenden en verpleegkundigen gewaardeerd. Daarnaast mag volgens onze steekproef 

een e-learningmodule 30-46 minuten duren en elk afzonderlijk filmpje 2,1-5,0 minuten. Wij raden 

aan hier rekening mee te houden, opdat deelnemers aan de module, niet zullen afhaken. Filmpjes 

worden, volgens ons cross-sectionele onderzoek, niet enorm gewaardeerd in modules. We raden 

aan video’s met name te gebruiken ter oefening van de praktijksituaties. Tenslotte, een aanzienlijk 

deel van de verzorgenden (28,2%) en verpleegkundigen (47,9%) volgt bijscholing voor 

acreditatiepunten. We adviseren ontwikkelaars e-learning te laten voldoen aan de 

accreditatiepunten van V&VN.14 
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Literatuurtabel 
PICO-CAT 

PICO 
P: verzorgenden en verpleegkundigen in verpleeghuizen met ouderen met dementie 

I: e-learningmodule 

C: andere leermethoden, waaronder klassikale training 

O: voldoende hoge gedragsmatige intentie te willen leren en voldoende aansluiting op de digitale vaardigheden en leerstijlen 

S: cross-sectioneel onderzoek 

 

CAT 
 Referentie Sample Studie type 

(methode) 

Resultaten Beperkingen/toekomst 

1 Ljubicic V, Ketikidis 

P, Lazuras L. Drivers 

of intentions to use 

healthcare 

information systems 

among health and care 

professionals. Health 

Informatics Journal. 

2018;:1460458218813

62. 

105 

gezondheidszorg 

stafleden (49% 

arts, de rest 

verpleegkundigen, 

verzorgenden en 

administratieve 

staf) in 

ziekenhuizen in 

Engeland 

Cross-sectioneel 

onderzoek 

Uitleg over hoe de TAM, vervolgens over hoe de TAM en 

de UTAUT tot stand zijn gekomen en wat de meerwaarde 

van toevoeging van het DoI model aan de UTAUT is. 

Performance expectancy heeft een grotere voorspellende 

waarde ten opzichte van de behavioural intention dan 

effort expectancy. Een combinatie van UTAUT met DoI 

geeft waarschijnlijk de meest betrouwbare voorspelling. 

Indien de doelgroep voor wie de module is bedoeld 

betrokken wordt tijdens de pre-implementatiefase, dan is 

De setting van het 

onderzoek vond plaats 

in ziekenhuizen en in 

Engeland in plaats van 

in verpleeghuizen en in 

Nederland, 

respectievelijk. 
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de kans groter dat zij positiever ten opzichte van de 

module staan. 

2 Rijsdijk S. De E-

lerende Werknemer: 

Onderzoek naar de 

Acceptatie van E-

learning. Universiteit 

Utrecht; 2014. P. 44. 

Verstuurd naar 

1163 

medewerkers, 

waarvan 305 deze 

heeft ingevuld 

Veldwerk Betreft een master these over de acceptatie van e-learning. 

Dit onderzoek voegt aan de bestaande UTAUT 

“Enjoyment toe” 

Model verklaart maar 

24% van de variantie.  

3 Kolb DA. 

Experiential learning: 

experience as the 

source of learning and 

development. 

Englewood Cliffs, NJ: 

Prentice Hall. 1984. 

Studenten van 

universiteit 

Boek, bevat 8 

hoofdstukken 

Betreft publicatie van door hem ontwikkelde leerstijlen. 

Hierin legde hij uit hoe we als mensen leren, de leercyclus, 

daarnaast maakte hij de verdeling tussen de verschillende 

stijlen. 

Oud boek, dus oudere 

resultaten.  

Daarnaast allemaal erg 

gericht op zijn eigen 

visie op leerstijlen. 

4 Davis F. Perceived 

Usefulness, Perceived 

Ease of Use, and User 

Acceptance of 

Information 

Technology. MIS 

152 in totaal (120 

gebruikers IBM 

Canada’s Toronto 

Development 

Laboratory in 

studie 1; 40 

Studie 1: 

veldwerk; studie 

2: laboratorium-

onderzoek 

Ease of use (EOU) en usefulness (U) hebben beide 

correlatie met behavioural intention (BI). De relatie van U 

tot BI is echter aanzienlijk groter. Het zou zelfs zo kunnen 

zijn dat EOU en U niet parallel aan elkaar lopen, maar dat 

te verwachten EOU een causaal antecedent is aan U, met 

andere woorden: indien het te verwachten U hoog is, zal 

automatisch het te verwachten EOU ook hoger zijn. 

Heel oud artikel. 

Omdat deze veel 

geciteerd wordt binnen 

dit onderwerp, is hij 

toch meegenomen. 
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Quarterly. 

1989;13(3):319. 

vrijwilligers in 

studie 2) 

5 Davis F. User 

acceptance of 

information 

technology: system 

characteristics, user 

perceptions and 

behavioral impacts. 

International Journal 

of Man-Machine 

Studies. 

1993;38(3):475-487. 

112 gebruikers van 

twee verschillende 

software systemen 

(professionele en 

management 

werknemers van 

een grote 

coöperatie in de 

VS) 

Veldwerk Gebrek aan “user acceptance” is een welbekend gevaar 

voor een nieuw ICT systeem. Te verwachten “usefulness” 

(U) heeft een grotere correlatie met “behavioural 

intention” (BI) dan “ease of use” (EOU). 

Oud artikel. Omdat 

deze veel geciteerd 

wordt binnen dit 

onderwerp, is hij toch 

meegenomen. 

6 Yu S, Yang K. 

Attitudes toward web-

based distance 

learning among public 

health nurses in 

Taiwan: A 

questionnaire survey. 

International Journal 

Willekeurige 

sample uit een 

populatie van 2398 

“public health 

nurses” 

(verpleegkundigen) 

in 369 

gezondheidscentra 

in Taiwan. 

Cross-sectioneel 

onderzoek 

E-learning kan een belangrijke plaats hebben in de 

educatie van verzorgenden, doordat door gebrek aan 

ruimte en tijd niet altijd zomaar fysieke trainingen kunnen 

worden gegeven. Volgens dit artikel is individuele 

computer competentie de meest belangrijke factor die 

aandacht behoeft. Bovendien moet men bedacht zijn 

tijdens het ontwikkelen van een e-learningmodule dat deze 

gebruiksvriendelijk is. 

Relatief oude studie. 

Voor het onderwerp 

(technologie en 

internet) zijn eigenlijk 

nieuwere studies nodig. 

Bovendien is de setting 

van dit onderzoek in 

Taiwan en niet in 

Nederland. 
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of Nursing Studies. 

2006;43(6):767-774. 

7 De Vries EJ, Kleppe 

M, Tijink D, 

Ossenbaard HC, van 

Duijvendijk I, den 

Bode P. Digitale 

vaardigheden voor het 

gebruik van eHealth 

toepassingen door 

zorgprofessionals. 

2017. 

2904 professionele 

zorgverleners uit 

Nederland 

Vragenlijst: 

zelftest digitale 

vaardigheden in 

zorg en welzijn 

De professionals zijn op basis van de scores op digitale 

vaardigheden verdeeld in 7 niveaus. (3,9% heeft moeite 

met de basisvaardigheden, de overige 96,1% bezit de 

basisvaardigheden). Oudere professionals hebben 

gemiddeld lagere vaardigheden dan jongere professionals. 

(leeftijd correleert met digitale vaardigheden r = -0,27 

p<0,001)Verschil in digitale vaardigheden tussen mannen 

en vrouwen. Mannen hebben gemiddeld hogere scores dan 

vrouwen.Er is een sterke relatie tussen digitale 

vaardigheden en computervrees (r=-0,71, p<0,001). 

Zelftest biedt 

mogelijkheden om 

gerichte opleidingen 

aan te bieden. Het is 

belangrijk om 

opleiding aan te passen 

aan het niveau van 

digitale vaardigheden 

van de professional. 

Belangrijk om 

technologie zo 

gebruiksvriendelijk 

mogelijk te maken. Op 

deze manier kunnen 

professionals met 

lagere vaardigheden 

meer functies van de 

technologie gebruiken. 

Vervolgonderzoek: hoe 

kunnen deze 
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vaardigheden verbeterd 

worden om zo een 

gepast 

onderwijsaanbod te 

creëren. 

8 De Roo A, Lips D, 

Gillis K, Vertriest S, 

Van Dijck D. Digitale 

vaardigheden van 

zorgverleners 

werkzaam in de 

ouderenzorg. In 

Fusioneren en het 

belang van netwerken 

binnen het 

gezondheidszorglands

chap. 2018. 

427 zorgverleners 

werkzaam in 7 

woonzorgcentra, 6 

dagcentra en in de 

thuisverpleging 

Cross-sectioneel 

onderzoek 

Uit de resultaten in het onderzoek blijkt dat 21,0% van de 

zorgverleners moeite heeft met de basisvaardigheden zoals 

informatie zoeken en documenten printen. Bijna de helft 

(48,1%)van de zorgverleners beschikt niet over de 

vaardigheden om gebruik te maken van functies in het 

elektronisch patiëntendossier (EPD). De determinanten: 

leeftijd, opleiding, functie en de houding ten opzichte van 

digitalisering tonen significante verschillen op vlak van de 

digitale vaardigheden. 

Belgische studie 

Masterproef 

9 Chen I, Yang K, Tang 

F, Huang C, Yu S. 

Applying the 

technology 

acceptance model to 

Een willekeurig 

geselecteerde 

sample van “public 

health nurses” 

(verpleegkundigen) 

Cross-sectioneel 

onderzoek 

Middels e-mail 

werd een 

vragenlijst naar 

Een onderzoek over “behavioural intention” (BI) in de pre-

implementatiefase van e-learning onder verzorgenden. 

Het merendeel van de verzorgenden (91,6%, n=185) 

vertoonde een bevestigende BI jegens e-learning. Over het 

algemeen gaven de deelnemers een middelmatige (dus 

Relatief oude studie. 

Voor het onderwerp 

(technologie en 

internet) zijn eigenlijk 

nieuwere studies nodig.  
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explore public health 

nurses’ intentions 

towards web-based 

learning: A cross-

sectional 

questionnaire survey. 

International Journal 

of Nursing Studies. 

2008;45(6):869-878. 

in 369 

gezondheidscentra 

in Taiwan.  

Uiteindelijk 

hebben 329 

verpleegkundigen 

de questionnaire 

ingevuld met een 

response rate van 

84,0%. 

verzorgenden 

gestuurd. 

Uiteindelijk 

deden 209 

verzorgenden 

mee. 

positieve) score aan te verwachten “usefulness” (U), te 

verwachten “ease of use” (EOU) en “attitude” jegens e-

learning. 

Uit logistische regressie was gebleken dat de enige van 

deze drie variabelen met een directe invloed op BI, U was. 

De beschikbaarheid van internet op de werkplaats 

vertoonde een significante relatie met EOU. EOU en de 

individuele competentie betreffende computers bleken een 

directe relatie met U te hebben en dus een indirecte relatie 

met BI. Zowel EOU, als U hadden directe relaties met A, 

maar A vertoonde geen correlatie met BI. 

Uit dit onderzoek was dus gebleken dat voor het 

maximaliseren van de BI van verzorgenden, van belang is 

de volgende aspecten te vergroten: U (zin voor 

verzorgenden), EOU (gemakkelijk gebruik), computer 

competentie en beschikbaarheid van internet op de 

werkplaats. 

Setting in Taiwan en 

niet in Nederland. 

Beschikbaarheid van 

internet op de 

werkplaats is in 

Nederland niet perse 

meer een factor, 

waardoor deze wellicht 

niet van toepassing is 

op onze setting. 

10 Childs S, Blenkinsopp 

E, Hall A, Walton G. 

Effective e-learning 

for health 

professionals and 

Verpleegkundigen. 

13 interviews, 149 

vragenlijsten 

Systematische 

studie 

De belangrijkste belemmeringen voor een succesvolle e-

learning zijn: de vereiste verandering, kosten, slecht 

ontworpen modules, inadequate technologie, gebrek aan 

vaardigheden, behoefte aan face-to-face leren, 

tijdrovendheid van e-learning en angst voor computers. 

Oudere studie. 

Studies uit de UK. 
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students--barriers and 

their solutions. A 

systematic review of 

the literature--findings 

from the HeXL 

project. Health Info 

Libr J. England; 2005 

Dec;22 Suppl 2:20–

32. 

De belangrijkste oplossingen zijn: normalisering, 

strategieën, financiering, integratie van de e-learning in het 

curriculum, gemengd leren, gebruiksvriendelijke modules, 

toegang tot technologie, vaardigheden trainen, 

ondersteuning, werkgevers betalen de kosten van de e-

learning en werktijd om de e-learning te maken. 

11 Carroll C, Booth A, 

Papaioannou D, 

Sutton A, Wong R. 

UK health-care 

professionals’ 

experience of on-line 

learning techniques: a 

systematic review of 

qualitative data. J 

Contin Educ Health 

Prof. United States; 

2009;29(4):235–41. 

19 relevante 

onderzoeken. 

Verpleegkundigen, 

vroedvrouwen en 

aanverwante 

beroepen (8 

studies), huisartsen 

en ziekenhuisartsen 

(6 studies), en een 

reeks verschillende 

gezondheidswerker

s (5 studies). 

Systematische 

studie 

De effectiviteit van online leren wordt gemedieerd door de 

leerervaring. Als ze de ervaring van e-learning door 

professionals in de gezondheidszorg willen verbeteren, 

moeten cursussen worden gericht op presentatie en cursus 

ontwerp; ze moeten flexibel zijn, mechanismen bieden 

voor zowel ondersteuning als snelle beoordeling, en 

effectieve en efficiënte communicatiemiddelen 

ontwikkelen, vooral onder studenten zelf. 

Studies uit de UK. 

Oudere studie. 
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12 McLeod SA. Kolb - 

learning styles. 2017 

Okt. Geraadpleegd op 

15 maart 2019 via: 

https://www.simplyps

ychology.org/ 

learning-kolb.html. 

N.v.t. Literatuur 

onderzoek 

Samenvatting van de leerstijlen van Kolb, volgens de 

laatste ontdekkingen. 

Erg gericht op enkel 

leerstijlen van Kolb. 

Kijkt niet kritisch naar 

de gedachte of deze 

kloppen of anders 

zouden kunnen zijn. 

13 Smith A. Learning 

styles of registered 

nurses enrolled in an 

online nursing 

program. J Prof Nurs. 

2010 Jan;26(1):49–53. 

217 

verpleegkundigen 

Descriptieve en 

cross-sectioneel 

onderzoek 

De verpleegkundigen zijn onderverdeeld in vier Kolb 

leerstijlen. Hieruit blijkt dat de meeste verpleegkundigen 

doeners zijn. Maar 81% was tevreden met de geteste 

online module. 

Amerika kent niet de 

scheiding tussen 

verpleegkundigen en 

verzorgers.  

Mensen hebben 

zichzelf aangemeld 

voor e-learning 

(selectie bias). 

14 Uitvoeringsregeling 

accreditatie [Internet]. 

Accreditatiecommissi

e Kwaliteitsregister 

V&V en Register 

Zorgprofessionals; 

2015. Geraadpleegd 

N.v.t. N.v.t. Uitvoeringsregeling accreditatie Kwaliteitsregister V&V 

en Register Zorgprofessionals met de criteria benodigd 

voor accreditatie van de e-learningmodule. 

De criteria zijn wellicht 

meer gericht op 

docenten die 

onderwijzen dan op 

studenten die een 

leermethode 

ontwikkelen. 
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op 25 maart 2019 via: 

https://kwaliteitsregist

er.venvn.nl/ 

Portals/34/Over%20h

et%20register/Reglem

ent%20uitvoeringsreg

eling%20accreditatie.

pdf. 
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