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ONDERWERP IN TIJDSPERSPECTIEF



(menu)  plaatje volgt



Voorbeelden: thuiszorg

https://www.zorgvoorbeter.nl/medicatieveiligheid/gds-medicatierol/medido



Ketenzorg hartfalen

Bron: https://www.escardio.org/Journals/E-Journal-of-Cardiology-
Practice/Volume-18/e-health-in-cardiology-remote-patient-management-
of-heart-failure-patients



Verpleeghuis

https://opencareconnect.eu/actueel/technologie-draagt-bij-aan-mensgerichte-zorg-
en-welzijn/

Verschil 
implementatiegemak?



II) Technologie met betrokkenheid van 

vele en diverse stakeholders

= 

complex



Redenen complexiteit

- Medische technologie: certificering nodig

- Wetenschappelijke evidence

- Duur/ niet kosten-effectief/ niet door verzekering
vergoed/ wetgeving/ ethische vraagstukken…

- Technische onvolkomenheden

- Verschillende graden van adoptie van stakeholders  

- Verschillende perspectieven stakeholders



III) Theorie
1) Individueel niveau

2) Organisatieniveau

3) Breed maatschappelijk niveau

4) Rode draad?





1) Niveau Individu



Voorbeeld: 

automatische medicijndispenser

Bron afbeelding: https://www.laverhof.nl/diensten/medido



1.1 TAM & uitbreidingen 

Perceived
ease of use

Perceived
usefulness

Attitude 
towards use

Intention
to use

Actual use

Source: Davis et al, 1989



Redenen om automatische medicijndispenser al dan niet te 

gebruiken? 



Verschillende perspectieven



1.1 UTAUT 

(Unified Theory of Accept. and Use of Technol.)

Facilitating
factors

Social
Influence

Gender
Age

Experience
Volunita-

riness

Vankatesh et al, 2003



1.1 UTAUT2

Hedonic
motivation

Price value

Habit

Venkatesh et al. 2012



1.2 COM-B & MAO

Bron: Michie et al 2011

Olander and Thogersen, 1995



Voorbeeld: revalidant 

die ‘niks met tech gadgets’ heeft



Waarom toch gestart? 



Technologie bij ouderen



2) Organisatie niveau



Voorbeeld verpleeghuis, PG afdeling



Voorbeeld: Dynamische ‘leefcirkels’



2) Normalisation Process Theory (NPT)

Gaat over de moeite en het werk verricht in en door het hele team: 

Coherence: nut, noodzaak, zin, waarde

Cognitive participation: begrip van de teamleden over de implicaties van de 
innnovatie en hun actieve betrokkenheid erbij

Collective action: het echte werk dat verzet moet worden door betrokkenen om de 
innovatie handen en voeten te geven; helpdesk/ steun/ training

Reflexive monitoring: evaluatie: echt stilstaan en terugkijken



Toegepast op leefcirkels:

Verzorgende, bewoner, familie, receptionist, facilitair medewerker, restaurant 
medewerker, tuinman, fysiotherapeut, …., omwonende, buurtwinkel, ICT medewerker, 
…..



2) Normalisation Process Theory vragenlijst 

(NoMAD)

Vragenlijst voor medewerkers gebaseerd op de NPT, ook 

gevalideerd in het Nederlands

Vis et al, J Med Internet Res 2019;21(2):e1237



NPT instrument: 

NoMAD vragenlijst: 

NoMAD: http://www.normalizationprocess.org/nomad-study/

http://www.normalizationprocess.org/nomad-study/


3) Maatschappelijk niveau



Redenen complexiteit

- Medische technologie: certificering nodig

- Wetenschappelijke evidence

- Duur/ niet kosten-effectief/ niet door verzekering
vergoed/ wetgeving/ ethische vraagstukken…

- Technische onvolkomenheden

- Verschillende graden van adoptie van stakeholders  

- Verschillende perspectieven stakeholders



3) Frameworks zoals CFIR, NASSS

Source: Greenhalgh, 2017





Triple I

Intrinsic
value/

Identity



MAO

NPT

Triple I

NASSS

TAM



#HOE DAN? 



#HOE DAN?



#HOE DAN? 

• Contextuele factoren van belang: maar niet altijd beïnvloedbaar (CFIR/ NASSS)

• Leg keuze (technologie) naast VISIE organisatie

• In eigen organisatie: identificeer de MENSEN die van belang zijn in de samenwerking bij 
een (technologische) innovatie;

• NPT constructen handige richtlijn voor implementatie en: monitor!

• Per stakeholdergroep: expliciteer verschillen tussen stakeholders (3 I’s); 

• TAM/ MOA voor beter begrip op individueel niveau in de praktijk.



#HOE DAN?



#HOE DAN?

• NoMAD vragenlijst via https://www.implementall.eu/17-nomad.html

• Tools via ZonMW website: https://www.zonmw.nl/nl/over-
zonmw/impact-versterken/impact-realiseren/implementatie-
kennisportaal/

• Nivel stappenplan eHealth in de huisartsenpraktijk: 
https://www.nivel.nl/sites/default/files/bestanden/1003811.pdf

• Vilans implementatietool technologie in de zorg (gebaseerd op: wie/ 
wat en hoe): file:///C:/Users/878992/Downloads/implementatietoolkit-
technologie-in-de-zorg.pdf

https://www.implementall.eu/17-nomad.html
https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/impact-versterken/impact-realiseren/implementatie-kennisportaal/
https://www.nivel.nl/sites/default/files/bestanden/1003811.pdf
file:///C:/Users/878992/Downloads/implementatietoolkit-technologie-in-de-zorg.pdf
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