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Abstract (NL) 
Inleiding 

Om kwaliteitsvolle zorg te verlenen aan de zorgvrager is onder meer communicatie, 

coördinatie en continuïteit nodig. Hiervoor wordt steeds meer informatietechnologie 

ingeschakeld als ondersteunend middel. Ook in de ouderenzorg vindt deze evolutie 

plaats, bijvoorbeeld het elektronisch patiëntendossier van de zorgvrager. Dit zorgt 

ervoor dat van de zorgverleners wordt verwacht dat ze voldoende digitaal vaardig zijn. 

Objectief 

Het doel van deze studie is een zicht te krijgen op de digitale vaardigheden van 

zorgverleners in de ouderenzorg. Met een cross-sectionele vragenlijst werd gepeild 

naar het niveau van de digitale vaardigheden bij deze doelgroep en de determinanten 

die hierop een invloed hebben. 

Methodologie 

Om de digitale vaardigheden van de zorgverleners en de determinanten in kaart te 

brengen,  wordt gebruik gemaakt van een meetinstrument “digitale vaardigheden in 

zorg en welzijn’. Deze meting gebeurt bij 427 zorgverleners werkzaam in 7 

woonzorgcentra, 6 dagcentra en in de thuisverpleging.    

Resultaten 

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.   

Conclusie 

Veel zorgverleners in de ouderenzorg beschikken vandaag niet over voldoende 

vaardigheden om effectief en efficiënt te kunnen werken met een elektronisch 

patiëntendossier. Ouderenzorgorganisaties hebben er alle baat bij om hun 

medewerkers te ondersteunen bij het verkrijgen van digitale vaardigheden. Indien de 

zorgverlener deze vaardigheden niet bezit, heeft digitale technologie geen zin! 

Sleutelwoorden 

Digitale vaardigheden, ouderenzorg, eHealth, zorgverleners
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Abstract (EN) 
Background 

In order to provide qualitative care to the patient, communication, coordination and 

continuity is required. To achieve this, information technology is more and more 

being used as a supporting tool for taking care. This evolution also take place in the 

elderly care, such as the use of the electronic patient record. This requires that the 

caregivers are expected to be sufficiently digitally skilled. 

Objective 

The aim of this study is to obtain a view on the digital skills of caregivers in elderly 

care. With a cross-sectional questionnaire the level of digital skills of this target group 

is measured and the determinants that have an influence on it are being mapped. 

Methods 

In order to get good view on the digital skills of the caregivers and the determinants, 

a measuring instrument “digital skills in care and welfare” is used. This measurement 

is done at 427 caregivers working in 7 elderly care homes, 6 day-center and home 

nursing . 

Results 

The results in this study show that 21% of the caregivers have difficulties with the 

basic skills such as searching for information and printing documents. Almost half 

(48%) of the caregivers do not have sufficient skills to use functions in the electronic 

patient record (EPR). The determinants: age, education, function and attitude 

towards digitization show significant differences in terms of digital skills. 

Conclusion 

Many caregivers in the elderly care do not have sufficient skills today to be able to 

work effectively and efficiently with an electronic patient record. Elderly care 

organizations all benefit from supporting their employees in obtaining digital skills. In 

case the caregiver does not have these skills, digital technology becomes useless. 

Keywords: 

Digital skills, elderly care, eHealth, health professionals 
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Inleiding 
 

 

Ouderenzorg anno 2018 staat op een kantelpunt. Een eerste uitdaging is het 

organiseren van de zorg dat onder hoge financiële druk staat en waarbij nieuwe 

financieringsmechanismen zoals het persoonsvolgend budget onzekerheden met zich 

meebrengt. Als tweede zijn er de beroepen van verpleegkundige, zorgkundige en 

verzorgende die vandaag op de lijst van knelpuntberoepen staan van de VDAB en op 

vandaag een daling kent in inschrijvingen. Een derde uitdaging is dat de 

gezondheidszorg één van de sectoren is waarbij men verwacht dat, ten gevolge van 

de vergrijzing binnen de werkende bevolking, de uitstroom in de nabije toekomst sterk 

zal toenemen (Neefs, Herremans, & Sels, 2012). Een andere evolutie is dat 

zorgverleners binnen de residentiële ouderenzorg vaker moeten omgaan met 

emotioneel beladen situaties en moeilijkheden ervaren in de afstemming werk-privé, 

dit onder meer door de permanentie en belastende werkomstandigheden (Ria 

Bourdeaud’hui & Vanderhaeghe, 2014). Daarenboven wensen  de zorgvragers hun 

autonomie te bewaren, door zolang mogelijk inspraak te hebben in de organisatie van 

hun eigen leven. De laatste uitdaging waarvoor de ouderenzorg ook staat, is dat zij 

een belangrijke partner zijn in het organiseren van transmurale zorg, waarbij het 

uitwisselen van  gegevens en communicatie van groot belang zijn. 

Om aan deze evoluties een antwoord te bieden zal de zorgverlener in de 21ste eeuw 

over tal van andere, generalistische competenties moet beschikken. Naast de functie 

specifieke competenties, is bijvoorbeeld gevoelig zijn voor diversiteit en niet in het 

minst ook bekwaam zijn om technologie en ICT in te zetten van groot belang.  

Deze generalistische competenties worden gedefinieerd als de 21e-eeuwse 

vaardigheden. Het gaat o.a. om samenwerking, communicatie, digitale vaardigheden, 

sociale en/of culturele vaardigheden, enz.  
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Onder digitale vaardigheden worden ICT-basisvaardigheden, informatievaardigheden, 

computational thinking en mediawijsheid verstaan. Voor de ontwikkeling van deze 

vaardigheden zullen zowel werkgever als werknemer hun verantwoordelijkheid 

moeten opnemen. (Voogt & Roblin, 2010) 

In een beleidsnota van het departement werk en sociale economie (WSE) geeft 

minister Muyters aan dat de vergrijzing binnen onze maatschappij dwingt om 

medewerkers langer aan de slag te houden. Het is belangrijk om te investeren in de 

ontwikkeling van de vaardigheden die mensen in de toekomst nodig zullen hebben 

zodat zij verder de capaciteiten hebben om mee te draaien op de arbeidsmarkt 

(Philippe Muyters, 2014) 

In dit verhaal zijn laaggeschoolden een kwetsbare groep. Volgens het Steunpunt tot 

bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting is er in België 

sprake van een digitale kloof die duidelijk samenhangt met de arbeidssituatie, het 

opleidingsniveau en de leeftijd. (Steunpunt tot bestrijding van armoede, 2017)  

In de beleidsnota Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 2014-2019 van de Vlaamse 

regering, stelt men dat in de verdere uitbouw van de gezondheidszorg, digitalisering 

gezien wordt als het belangrijkste ondersteunende instrument (Vandeurzen, 2014). 

Ook het Europees Bureau van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) stelt in zijn 

rapport “Health 2020: European Policy Framework and Strategy for the 21st Century” 

dat, om de zorg beter en kosten effectiever te maken, gebruik  van 21ste -eeuwse tools 

en innovaties zoals communicatie technologieën, elektronische patiëntendossiers, 

eHealth alsook sociale media een must is. (WHO, 2013) 

Uit wat hierboven beschreven staat wordt het duidelijk dat het beschikken over 

voldoende digitale vaardigheden als zorgverlener, één van de criteria is om te kunnen 

bijdragen aan kwaliteitsvolle zorg. 

Doelstelling 
 

Het objectief van deze masterproef is de aandacht te richten op de digitale 

vaardigheden die zorgverleners nodig zullen hebben om de uitdagingen in de zorg en 

de digitalisering aan te gaan.  
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Twee onderzoeksvragen worden hierbij vooropgesteld: 

1. Hoe digitaal vaardig zijn de zorgverleners in de ouderenzorg? 

2. Welke determinanten hebben een invloed op de digitale vaardigheden van 

zorgverleners werkzaam in de ouderenzorg? 

Opbouw masterproef 
 

Deze masterproef is opgebouwd uit vijf aantal delen: 

In het eerste deel wordt de theoretische verkenning weergegeven die aan dit 

onderzoek voorafging. Hier worden de concepten E-health en digitale vaardigheden 

toegelicht. Er zal in dit deel ook stilgestaan worden bij cijfermateriaal van de 

onderzoekspopulatie, namelijk zorgverleners werkzaam in de ouderenzorg. 

In het tweede deel wordt de literatuurstudie weergegeven. 

Deel drie bestaat uit het empirisch onderzoek, waarbij de onderzoeksmethode en de 

resultaten worden weergegeven.  

In het vierde deel, de discussie, worden de resultaten vergeleken met de literatuur en 

eerdere onderzoeken. De resultaten verkregen in dit onderzoek worden kritisch 

besproken. 

In het laatste deel, de conclusie en relevantie voor de praktijk wordt er een antwoord 

gegeven op de onderzoeksvragen en worden er enkele aandachtpunten aangereikt 

die voor de ouderenzorgorganisaties van belang kunnen zijn.   
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Deel 1: Theoretische achtergrond 
 

Alvorens te starten met de literatuurstudie wordt hieronder eerst de context van de 

onderzoekspopulatie en het onderzoeksonderwerp beschreven. 

1.1. Doelgroep 
 

Op basis van algemene populatie kenmerken kan verwacht  worden dat een deel van 

de zorgverleners werkend in de ouderenzorg nog niet of onvoldoende beschikken 

over de nodige digitale vaardigheden, wat zorgt voor moeilijke werkomstandigheden.  

Hieronder worden er relevante kenmerken weergegeven van de medewerkers binnen 

de woonzorgcentra (WZC), groeperingen van assistentiewoningen (GAW) en 

dagverzorgingscentra (DVC) (Paritair Comité (PC) 330.01.20) tijdens het 2e trimester 

van 2014, dit o.b.v. de sectorfiche uitgegeven door FE.BI (Smet, 2016) .   

In Vlaanderen werken 72.260 medewerkers in WZC, GAW en DVC. Dit komt overeen 

met ongeveer 1,5% van de totale werkende bevolking. De directe zorgverleners 

(63,17%) zoals zorgkundigen (38.24%), verpleegkundigen (19.03%) en paramedici 

(5.9%) vormen hierbij de grootste groep medewerkers. (figuur 1) 

 

Figuur 1:Verdeling medewerkers in WZC, GAW en DVE, naar functiecategorie in België 

 

 Kenmerken van de doelgroep  

Analyse van de medewerkerskenmerken binnen het Paritair Comité (PC 330.01.20) 

geven onderstaande kenmerken aan.  
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Een vergelijking van de leeftijdspiramide in Vlaanderen tussen 2010 en 2014 toont aan 

dat de gemiddelde leeftijd van de medewerkers in het PC verhoogt, waarbij de groep 

‘50-54’-jarigen in 2014 het grootste aandeel vormt. Het zal dus belangrijk worden om 

rekening te houden met zowel een toekomstige grotere uitstroom als met de oudere 

medewerkersgroep.(figuur 2) 

 
Figuur 2: Verdeling van het aantal VTE naar leeftijd in Vlaanderen - Evolutie sinds 2010 

 
 

De sectorfiche toont ook aan dat ouderenzorg voornamelijk door vrouwen (85,8%) 

wordt verleend (De Smet C, Dhoore K, & Marzucco L, 2016). De meerderheid binnen 

dit PC (63.71%) bezit maximaal een diploma secundair onderwijs (figuur 3).   

 

Figuur 3: Scholingsgraad binnen ouderenzorg in België 

 

Samenvattend wordt gesteld dat zorgverleners werkzaam in de ouderenzorg 

voornamelijk vrouwen zijn die beschikken over een diploma secundair onderwijs. 

Zorgverleners met de leeftijd van 50-54 jaar zijn het meest vertegenwoordigd.  
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1.2. Leermogelijkheden in de zorgsector 
 

In 2017 publiceerde de Sociaal Economische Raad van Vlaanderen (SERV) een 

diepgaande analyse van de werkbaarheidsmonitor uit 2016 voor de gezondheids- en 

welzijnszorgsector (GWZ) in het algemeen en voor vijf sub-sectoren. Hierin definieert 

de SERV de werkbaarheidsgraad als het aandeel van de werknemers met een 

“werkbare” job. Hiermee worden jobs bedoeld waarvan je niet overspannen of ziek 

wordt, die boeiend en motiverend zijn, kansen bieden op bijblijven/bijleren en 

voldoende ruimte laten voor gezin en privéleven. Werkbaarheid wordt in de 

werkbaarheidsmonitor van de SERV geoperationaliseerd aan de hand van vier 

werkbaarheidsindicatoren: psychische vermoeidheid (werkstress), welbevinden in het 

werk (motivatie, werkbetrokkenheid), leermogelijkheden en werkprivébalans. (Rita 

Bourdeaud’hui, Janssens & Stephan, 2017) 

Opvallend in die analyse is dat met 51.4% de werkbaarheidsgraad in woonzorgcentra 

(WZC) beduidend lager ligt dan gemiddeld in Vlaanderen (VL) en de andere sub-

sectoren van GWZ. (figuur 4) 

 

Figuur 4: Werkbaarheidsgraad 

 

  

VL: Vlaanderen 

GWZ: gezondheids- en welzijnssector 

ZH: ziekenhuizen 

WZC: woonzorgcentra 

GBH: gezins- en bejaardenhulp 

JH: jeugdhulp 

KO: kinderopvang 

GHZ: gehandicaptenzorg 

CGG: centra geestelijke gezondheid 
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Verder blijkt ook dat het gebrek aan leermogelijkheden (21.2%) binnen de WZC hoger 

liggen dan in de andere sub-sectoren. (figuur 5)

 

Figuur 5: Vergelijking werkbaarheidsindicatoren sub-sectoren GWZ 

 

De mate waarin leermogelijkheden als problematisch ervaren worden stijgt opvallend 

bij werknemers met hogere leeftijd. (figuur 6). Daarnaast wordt ook aangetoond dat 

hoe lager geschoold, hoe problematischer de leermogelijkheden ervaren worden. Het 

verschil tussen het percentage van de hoogst geschoolden en de laagst geschoolden 

is groot. Het gaat van 2,4 % tot 46,7 %. 
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Figuur 6:Werkbaarheidsindicatoren subgroep 'problematisch' naar deelpopulaties, Vlaamse arbeidsmarkt 2004-

2013 Positie binnen de Vlaamse arbeidsmarkt 

 

In het kader van deze masterproef is het belangrijk te weten dat onderzoek aantoont 

dat de leermogelijkheden in de woonzorgcentra opmerkelijk lager liggen dan de andere 

sectoren in de gezondheidszorg. Het zijn vooral de oudere medewerkers die het 

gebrek aan leermogelijkheden als problematisch ervaren. 

 

1.3. Concepten 
 

Zowel voor de organisatie van zorg als de behandeling en opvolging van de zorgvrager 

zal eHealth steeds belangrijker worden in de zorg. Digitale vaardigheden zijn van 

belang om op een juiste manier gebruik te maken van eHealth. (E. J. De Vries et al., 

2017)  

E. Ysenbach omschrijft eHealth als volgt: “e-health is an emerging field in the 

intersection of medical informatics, public health and business, referring to health 

services and information delivered or enhanced through the Internet and related 

technologies. In a broader sense, the term characterizes not only a technical 

development, but also a state-of-mind, a way of thinking, an attitude, and a 
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commitment for networked, global thinking, to improve health care locally, regionally, 

and worldwide by using information and communication technology.” (Eysenbach, 

2001) 

Doelen die worden nagestreefd bij het toepassen van eHealth zijn preventie, 

doelmatigheid, zelfmanagement, kwaliteit, continuïteit van zorg, betere communicatie 

tussen zorgvrager en zorgverlener, verhogen van eigen regie van zorgvragers, 

toegankelijkheid en patiëntveiligheid (E. J. De Vries et al., 2017)  

Om die doelen te kunnen bereiken wordt verwacht dat zorgverleners beschikken over 

voldoende digitale vaardigheden. 

Van Deursen stelt in zijn onderzoek dat de ontoereikende digitale vaardigheden van 

werknemers een onderschat probleem zijn en leiden tot productieverlies (AJAM van 

Deursen & JAGM van Dijk, 2012).  

Digitale vaardigheden worden vaak omschreven als digitale skills, digital literacy, 

digitale geletterdheid en ICT vaardigheden. In deze studie gebruiken wij de term 

digitale vaardigheden. 

De zoektocht in de literatuur naar conceptuele invulling van digitale vaardigheden stelt 

vast dat hier geen éénduidigheid bestaat. (Mariën & Van Audenhove, 2011) Vaak 

worden digitale vaardigheden vertaald naar operationele vaardigheden -zoals 

bijvoorbeeld de knoppenkennis die nodig is om media effectief te kunnen gebruiken- 

en informatievaardigheden. Volgens Mariën en collega’s wordt een meer uitgebreide 

invulling van digitale vaardigheden als zijnde een complex geheel van verschillende 

soorten vaardigheden-zoals formele en operationele vaardigheden, 

informatievaardigheden, strategisch en communicatievaardigheden onvoldoende 

toegepast in onderzoek.     

In deze masterproef wordt de definitie van Livingstone gehanteerd (Livingstone, 2004): 

“Media literacy and the challenge of new information and communication technologies, 

the ability to understand an make meanings of the universe of symbolic resources to 

which we have access, including access to the technical means to do this.” 

Linvingstone onderscheidt hierbij vier dimensies. De eerste dimensie is “toegang”, 

deze dimensie verwijst naar de technische en instrumentele vaardigheden van 

individuen om met nieuwe mediatoepassingen om te gaan. De tweede dimensie is 
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“analyse”, deze heeft betrekking op de competenties van individuen om media en 

media-inhoud te begrijpen en te analyseren. Dimensie drie is “evaluatie”, dit betreft de 

capaciteiten van individuen om op een kritische manier media-inhouden te zoeken en 

er doorheen te navigeren, de betrouwbaarheid ervan te beoordelen en eventuele 

fouten erin te detecteren. De laatste dimensie is creatie. Deze dimensie heeft 

betrekking op de actieve inbreng van de mediagebruiker en verwijst naar de 

competenties om media inhoud aan te maken en/of deze te reproduceren (Mariën & 

Van Audenhove, 2011; Paulussen, Courtois, Vanwynsberghe, & Verdegem, 2011). 

In 2014 heeft het kenniscentrum Publieke Zaak van de hogeschool van Arnhem en 

Nijmegen (HAN) onderzocht welke digitale vaardigheden nu en in de toekomst nodig 

specifiek zijn voor zorgverleners(de Vries en Gielen,2014). Op basis van het 

onderzoek is er nadien een meetinstrument ontwikkeld om net die digitale 

vaardigheden te meten. Het meetinstrument wordt verder omschreven in het empirisch 

deel van deze studie.  

1.3.1.  Digitale vaardigheden voor de toekomst 
 

Vertrekkend vanuit bovenstaande 4 dimensies beschrijft Schuurmans et al (2012) over 

welke digitale vaardigheden zorgverleners anno 2020 moeten beschikken om effectief 

met eHealth toepassingen te kunnen werken: basiskennis functionaliteiten, 

informatievaardigheden, meta-cognitieve vaardigheden, begrijpen en verwoorden van 

de inzet van ICT, afweging e-zorg versus face- to-face zorg, communicatieve 

vaardigheden 'zorg op afstand' en de vaardigheid om ethisch en veilig om te gaan met 

eHealth. (Schuurmans, Lambregts, & Grotendorst, 2012) 

 

  Basiskennis functionaliteiten 

 

Hiermee wordt bedoeld dat zorgverleners over basiskennis beschikken om de 

functionaliteiten van apparatuur en software te bedienen. Dit houdt in dat zorgverleners 

aan de slag kunnen met de apparatuur in het dagelijks werk, zoals computer, 

smartphone en tablet. Hieronder valt ook het gebruik maken van software om 

bijvoorbeeld digitaal een afspraak te maken, beeldverbinding tot stand te brengen, te 

chatten, te schrijven binnen platformen en te registreren in elektronische 
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patiëntendossiers. Deze functionele basiskennis vereist tevens dat zorgverleners 

inzicht hebben in organisatie en de functie van een eHealth applicatie. 

 

Informatievaardigheden 

 

Onder deze vaardigheid wordt verstaan dat zorgverleners weten waar ze informatie 

kunnen vinden en waar deze vandaan komt. Daarnaast ook inzicht hebben in de 

bruikbaarheid en betrouwbaarheid van informatiebronnen. Hierbij wordt ook verwacht 

dat zorgverleners gegevens kunnen opslaan; informatie kunnen beoordelen die 

zorgvragers zelf toevoegen aan het dossier; zelfmetingen kunnen beoordelen en 

kritisch kunnen zijn op gegevens die uit apparatuur komen. Belangrijk hierbij is het 

kunnen inschatten van wat de werkelijkheid is achter de data en daarin de balans te 

zoeken tussen technologische dataverzameling en de eigen observaties van de 

zorgvrager. 

 Meta-cognitieve vaardigheden 

 

Onder deze vaardigheid wordt verstaan dat zorgverleners hun eigen leer- en 

ontwikkelingsproces ten aanzien van eHealth applicaties goed kunnen inschatten. 

Indien zorgverleners over deze vaardigheid beschikken, neemt terughoudendheid 

tegen over nieuwe systemen af. Concreet wordt hiermee bedoeld dat wanneer een 

zorgverlener bijvoorbeeld met een bepaalde software van een elektronisch 

patiëntendossier leert werken, deze zorgverlener in staat zal zijn om andere types 

elektronische patiëntendossiers snel te begrijpen. 

 

Begrijpen en verwoorden inzet van ICT 

 

Met deze vaardigheid wordt bedoeld dat  een zorgverlener  voldoende inzicht moet 

hebben in de werking van apparatuur, technologische hulpmiddelen en e-

dienstverlening, om op die manier de werking ervan te kunnen verwoorden en uit te 

leggen aan collega’s, zorgvragers en mantelzorgers. Belangrijk is dat de zorgverlener 

het nut van de inzet van eHealth toepassing voor de zorgvrager kan benoemen en 

verwoorden. Concreet betekent dit bijvoorbeeld gebruikersproblemen bij de 

zorgvrager kunnen oplossen of bij technische problemen kunnen doorverwijzen naar 

de juiste persoon. Een ander voorbeeld kan zijn dat de zorgverlener verwachtingen 
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ten aanzien van de inzet van nieuwe instrumenten in de behandeling kunnen 

verwoorden en managen.  

 

Afweging e-zorg versus face-to-face zorg 

 

Dit is een digitale vaardigheid waarbij de zorgverlener kan inschatten wanneer 

technologische toepassingen op een verantwoorde wijze ingezet kunnen worden voor 

diagnose of behandeling. Hiermee wordt bedoeld het kunnen inschatten of een 

zorgvrager geschikt is voor behandeling op afstand en kunnen beoordelen of er 

mogelijkheden zijn om eHealth toepassingen in te zetten voordat er daadwerkelijk een 

formele behandeling start. Dit betekent dat de zorgverlener de mogelijkheden en 

beperkingen van eHealth goed moet kennen. 

 Communicatieve vaardigheden ‘op afstand’ 

 

Deze vaardigheid betekent dat de zorgverlener in staat is de ‘taal’ van de zorgvrager 

en collega’s met andere specialisaties kan spreken. Hierbij hoort ook de vaardigheid 

om zorg op afstand te kunnen verlenen. Dat betekent een andere manier van 

communiceren. Een voorbeeld hiervan is beeldscherm zorg waarbij het gemakkelijker 

is te focussen op de zorgvraag, maar waarbij de zorgverlener minder zicht heeft op de 

context waarin de zorgvrager zich bevindt. Dit vraagt een andere manier van omgaan 

met taal; namelijk dat deze taal korter, directer en zakelijker is. Non verbale 

communicatie in deze manier van zorg verlenen is er nauwelijks. 

 

Ethisch en veilig omgaan met eHealth 

 

Deze vaardigheid betekent dat een zorgverlener een idee heeft waar de gegevens 

worden opgeslagen en op welke manier er binnen een veilige omgeving te werken is. 

Daarnaast gaat het ook om veilig gedrag, zo kennen de zorgverleners de 

gedragsregels voor het digitaal verwerken van gegevens. Bovendien is het ook van 

belang dat zorgverleners zich realiseren dat er een verschil is tussen het gebruiken 

van consumenten technologie en professioneel gebruik van technologie. Concreet 

betekent dit nauwkeurigheid in observatie, informatie opslaan en uitwisselen conform 

gedragsregels en op een ethisch manier gebruik maken van apps, sociale media, 

enz… 
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Uitwisseling en samenwerking in een netwerk 

 

Hier staan 2 vaardigheden centraal. De eerste vaardigheid is dat zorgverleners moeten 

kunnen samenwerken over hun eigen vakgebied heen met zorgvrager, mantelzorger 

en andere collega’s. Daarbij is de uitwisseling van informatie, kennis en expertise van 

groot belang. De andere vaardigheid is dat de zorgverlener het eigen domein moet 

gaan openstellen voor cliënten, zorgnetwerken en collega’s vanuit allerlei disciplines. 

De lijnen tussen de zorgverlener, zorgvrager, mantelzorger en collega’s worden korter. 

Dat heeft tot gevolg dat veel verschillende actoren direct bijdragen aan diagnose, 

behandeling, monitoring en vastlegging van gegevens. Naast de vaardigheden als 

openheid en transparantie vraagt die ook om specifieke digitale vaardigheden. 

Voorbeelden hierbij zijn; kunnen integreren van digitale en niet digitale overdracht; 

nauwkeurig en begrijpelijk rapporteren; afspraken maken hoe verschillende actoren op 

dezelfde wijze rapporteren; en doublures aan informatie voorkomen.   

 

Zelfsturing en flexibiliteit 

 

Deze vaardigheid betekent dat de zorgverlener autonomer werkt en minder terugvalt 

op ‘de organisatie’ of ‘protocollen en procedures’. Deze vaardigheid is nodig omdat de  

zorgvragers steeds mondiger worden en hun eigen zorgproces zelf steeds meer vorm 

gaan geven. Concreet betekent dit bijvoorbeeld; terug durven vallen op technologische 

toepassingen, aan het bed terugzoeken van informatie over eenvoudige ingrepen in 

plaats van een collega te vragen, creatief zijn in hoe eHealth technologie ingezet kan 

worden bij een specifieke zorgvrager, of het ontwikkelen van maatwerk protocollen 

voor een zorgvrager. Zowel de zorgverlener als de zorgvrager worden meer 

verantwoordelijk gemaakt voor het eigen handelen en de eigen keuzes om e-

toepassingen in te zetten. Daarnaast zorgen verschillende eHealth toepassingen – als 

sensoren, apps en beeldcommunicatie – er voor dat zorgprofessionals veel sneller en 

directer kunnen reageren op calamiteiten en in een vroeger stadium in staat zijn 

situaties te de-escaleren. Tegelijkertijd is het een vaardigheid om aan te kunnen geven 

waar de eigen grenzen in bereikbaarheid liggen, want flexibiliteit kent zijn grenzen. 

 



21 
 

 

 Meedenken in ontwikkeling van eHealth toepassingen 

 

Deze laatste vaardigheid heeft het over het feit dat zorgverleners idealiter bijdragen 

aan het mede vormgeven van eHealth toepassingen. Meedenken in het design proces 

maakt het niet alleen gemakkelijker om de toepassingen later in het dagelijks werk te 

benutten, het zorgt ook voor ICT-toepassingen waarin  het zorgproces centraal staat. 

Dit vraagt een proactieve houding van de zorgprofessional. Concreet betekent dit het 

herkennen en verwoorden van tekortkomingen in de werking van applicaties en het 

kunnen aangeven van verbeteringen. Het gaat erom dat zorgprofessionals de eigen 

wensen en eisen kunnen verwoorden en zodoende kunnen deelnemen aan de 

inrichting van applicaties waarbinnen het zorgdoel centraal staat in het programma van 

eisen.  

 

 

Bovenstaande vaardigheden geven een zicht op welke digitale vaardigheden 

zorgverleners idealiter zou moeten bezitten om voldoende en effectief aan de slag te 

kunnen met digitale toepassingen.  

Nu de context beschreven is rond de digitale vaardigheden van zorgverleners in de 

ouderenzorg, waarbij er stilgestaan werd bij de doelgroep van deze masterproef alsook 

bij de concepten eHealth en digitale vaardigheden, wordt er overgegaan naar de 

literatuurstudie waarbij er op zoek gegaan wordt naar wat er reeds geweten is over dit 

thema. 
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Deel 2: Literatuurstudie 
 

2.1. Inleiding 
 

In dit deel van de masterproef wordt er dieper ingegaan op de literatuur betreffende de 

digitale vaardigheden van zorgverleners werkzaam in de ouderenzorg.  

Op het einde van deze literatuurstudie wordt er verwacht dat er vanuit de 

literatuurstudie een antwoord kan gegeven worden op de onderzoeksvragen; hoe 

digitaal vaardig zijn zorgverleners werkzaam in de ouderenzorg en wat zijn de 

determinanten die invloed hebben op deze digitale vaardigheden. 

 

2.2.  Methode 
  

2.2.1.  Data-bronnen 

 

Deze studie steunt op het systematisch doornemen van de bestaande literatuur. In 

bijlage 1 wordt het selectieproces schematisch weergegeven. De databases 

Web of Science en PubMed werden doorzocht op zoek naar relevante artikels. 

Zoektermen werden gecombineerd in volgende zoekstring: (digital[All Fields] OR 

("telemedicine"[MeSH Terms] OR "telemedicine"[All Fields] OR "ehealth"[All Fields]) 

OR "information technology"[All Fields]) AND (skills[All Fields] OR competences[All 

Fields] OR ("literacy"[MeSH Terms] OR "literacy"[All Fields])) AND (("nurses"[MeSH 

Terms] OR "nurses"[All Fields] OR "nurse"[All Fields]) OR ("caregivers"[MeSH Terms] 

OR "caregivers"[All Fields]) OR "healthcare professionals"[All Fields] OR staff[All 

Fields])  

In de database Web of Science resulteerde dit in 588 artikels (zie bijlage 2) en in de 

database Pubmed in 564 artikels (zie bijlage 4). 

Bovenstaande zoekstring werd ook toegepast met daarbij de termen “long-term care” 

of “elderly care” gezien deze studie zich specifiek richt tot ouderenzorg, maar dat 

leverde geen relevant artikel op (zie bijlage 3 en 5) 

Het toevoegen van 2 exclusiecriteria in elke database zorgde voor een afgebakende 
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selectie van de zoekresultaten. Deze criteria zijn de datum van publicatie en de taal. 

Publicaties van voor het jaar 2000 werden niet opgenomen in deze studie gezien de 

recente evolutie in de gezondheidszorg rond digitalisering. Alle niet-Engelstalige 

artikels werden niet geïncludeerd om verkeerde interpretaties door taal te voorkomen 

met uitzondering van Nederlandstalige studies. Via Google Scholar werden nog 3 

Nederlandstalige artikels gevonden die relevant zijn voor deze studie, het betreft hier 

wel “grey literature”. 

Via deze strategie konden 141 artikels behouden worden voor screening van de titel 

en het abstract, met name 68 artikels uit de database Web of Science, 73 artikels uit 

de database Pubmed. 

 

2.1.2. Data-extractie 
 

De selectie gebeurde eerst op basis van bovenstaand beschreven zoekstrings, waarna 

op basis van de titel, het abstract en na het verwijderen van 11 duplicaten, artikels 

werden geselecteerd. Daarna werden op basis van toegevoegde inclusie- en 

exclusiecriteria, alsook een kwaliteitsbeoordeling 8 artikels weerhouden. 

Inclusiecriteria waren: studies uitgevoerd in andere zorginstellingen dan enkel in de 

ouderenzorg. Exclusie criteria waren onderzoeken waarbij de populatie bestond uit 

studenten of populaties waarbij geen verpleegkundigen of zorgkundigen meegenomen 

werden.  

 

2.1.3. Kwaliteitsevaluatie 
 

Alle geselecteerde artikels ondergingen een kwaliteitsevaluatie. Er werden 10 

kwaliteitscriteria gebruikt waardoor elk artikel gevalideerd kon worden met een “hoge, 

medium of lage kwaliteitsscore”. Indien een artikel een 8 op 10 scoorde of hoger werd 

dit beschouwd als hoge kwaliteit, een score onder de 8 maar boven de 5 is een artikel 

met een medium kwaliteit en een artikel met 5 of lager werd beschouwd als vaneen te 

lage kwaliteit. Een score van “hoge” of “medium” kwaliteit was tevens een vereiste om 

geïncludeerd te worden. Bijlage 6 geeft een overzicht van de kwaliteitsevaluatie van 

de 8 finaal geselecteerde artikels. Deze evaluatie resulteerde in 6 artikels met een 

hoge en 2 met een medium kwaliteitsscore. 
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2.3. Resultaten literatuurstudie 
 

De meerderheid van de geïncludeerde artikels weerspiegelen kwantitatieve en 

kwalitatieve studies, meestal enquêtes, hoewel er ook  studies zijn die interviews  

afnamen. 

De artikels verzamelden informatie uit 10 landen. De meerderheid gebeurde in 

Nederland en het UK 

De thema's die naar voren kwamen in de artikels i.v.m. digitale vaardigheden zijn: de 

vaardigheden op zich, opleiding, leeftijd, geslacht, beroepsgroepen en eerdere 

ervaring, ook barrières en cultuur van de organisatie. 

 

2.3.1. Barrières 
 

Laurence Alpay omschrijft enkele obstakels die werden aangebracht door eerstelijns 

verpleegkundigen, bij het werken met IT. Dit waren: te weinig tijd voor training, de 

helft van de verpleegkundigen voelde zich niet op zijn  gemak bij het gebruik van IT 

en twee derden had onvoldoende vertrouwen bij het versturen van mails. (Alpay & 

Russell, 2002)  

In een ander onderzoek dat doorging in Australië, waarbij een bevraging gebeurde bij 

4300 verpleegkundigen, werden volgende obstakels ivm het gebruiken van IT 

waargenomen: onvoldoende computers beschikbaar, de locatie waar de computer 

stond was niet toegankelijk, te hoge werkdruk, leeftijd van de verpleegkundigen, 

kennis van IT, onvoldoende vertrouwen en geen interesse. (Hegney et al., 2006) 

 

2.3.2. Skills en opleidingen 
 

Onderzoek dat dateert uit 2002 waarin verpleegkundigen bevraagd werden naar hun 

gebruik van ICT op de werkvloer, geeft aan dat de mogelijkheden om IT te gebruiken 

beïnvloed wordt door het al dan niet beschikken over praktische kennis van 

elementaire computervaardigheden en dat kennis van de software waarmee men  

werkt (bv, manieren aan te passen sjablonen voor documenten en protocollen). Door 
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het ontbreken van die kennis worden zorgverleners gefrustreerd. (Alpay & Russell, 

2002)  

In ditzelfde onderzoek werd aangetoond dat verpleegkundigen die voltijds werken 

gemakkelijker toegang vinden tot het volgen van opleidingen in het kader van digitale 

vaardigheden dan verpleegkundigen die part time werken. (Alpay & Russell, 2002) 

Onderzoek uit Australië geeft aan dat zeer weinig verpleegkundigen tijdens hun 

opleiding getraind werden in IT gebruik. Dit was gerelateerd aan het jaar waarin ze 

afgestudeerd zijn. Hoe later afgestudeerd hoe meer opleiding i.v.m. IT gebruik.  

(Hegney et al., 2006) 

Uit onderzoek van de Universiteit Twente (A Van Deursen & J Van Dijk, 2012) komt 

naar voren dat ontoereikende digitale vaardigheden van werknemers een onderschat 

probleem is en leidt tot productiviteitsverlies. “Werknemers schatten hun vaardigheden 

structureel hoger in dan op basis van enig ander onderzoek te rechtvaardigen valt. 

Een voorbeeld is dat veel werknemers gedurende de afgelopen drie jaar geen enkele 

ICT-training hebben gevolgd (…). Misschien nog verrassender is dat organisaties niet 

leidend zijn in het ontwikkelen van de digitale vaardigheden van hun medewerkers (A 

Van Deursen & J Van Dijk, 2012).” Dat terwijl technologische ontwikkelingen 

ongelofelijk snel gaan. 

Van Deursen e.a. (2013) stelt in zijn onderzoek dat een meerderheid van de managers 

in de zorg vindt dat hun personeel onvoldoende ICT-competenties bezit. Tegelijkertijd 

benadrukt Van Deursen dat dit niet meteen leidt tot het aanbieden en volgen van ICT 

gerichte trainingen. Van alle geïnterviewde managers geven zorgmanagers zelfs het 

minst vaak aan dat er trainingen ingezet worden om medewerkers bij te scholen. 

Bovendien geeft het deel van de werknemers dat geen ICT training heeft gevolgd aan 

ICT niet zo belangrijk te vinden. “Dit geldt relatief vaker voor mensen in de zorgsector”, 

stelt van Deursen (Van Deursen & Dijk, 2013). Nog een conclusie uit hetzelfde 

onderzoek: “een derde van de geïnterviewde managers vindt het moeilijk personeel 

met de juiste ICT-competenties te vinden, met name in de zorgsector” (Van Deursen 

& Dijk, 2013). 

In Istanbul was er een onderzoek waarbij de digitale vaardigheden en de attitudes op 

de digitalisering bevraagd werden bij verpleegkundigen. De conclusie was dat de 

houding t.o.v digitalisering een positieve correlatie (r= 0,454) aantoont met de digitale 
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vaardigheden van de verpleegkundigen. (Topkaya & Kaya, 2015) De digitale 

vaardigheden van de verpleegkundigen werden gemeten met multicomponent 

Assessment of Computer Literacy (MACL). De houding t.o.v. de digitalisering werd 

gemeten met de pretest for attitudes towards computers in healthcare assessment 

Scale (PATCH) 

In 2016 ondervroeg het ‘Digital Skills for Health Professionals Committee of the 

European Health Parliament’ 207 Europese professionals in de zorg in verband met 

digitalisering van de zorgsector. Binnen de groep van ondervraagden was 25% 

verpleegkundige (Dalati F. et al., 2016) .  

  

Dit onderzoek toont aan dat zorgverleners aangeven dat er nood is aan aandacht voor 

de ontwikkeling van nieuwe vaardigheden. Het is belangrijk op te merken dat de grote 

meerderheid (79%) erkent dat de intrede van digitalisering een belangrijke impact zal 

hebben op hun job. Ondanks deze nood bij de professionals, geeft 61% van de 

ondervraagden aan dat zij geen vormingen krijgen om digitale vaardigheden te 

ontwikkelen. Onder de deelnemers die wel die kans krijgen, ervaart 54% de vormingen 

als onvoldoende. Allen vragen ze naar trainingen op maat, variërend van face to face 

tot vormingen online.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 7: Voorkeur van het moment waar digitale vaardigheden getraind worden 
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Verdere analyse toont aan dat het grootste deel van de professionals basis IT 

vaardigheden en elektronische patiëntendossiers dagelijks gebruiken. Slechts een 

beperkt aantal professionals gebruikt de rest (figuur 8).  

 
Figuur 8: Het gebruik in de praktijk 

 

Basis IT vaardigheden en digitale vaardigheden worden als extreem nuttig ervaren. 

Deze worden dan ook op vandaag het meest gebruikt. Opvallend is dat 

wetenschappelijke IT, tools om de zorgvrager zijn/haar gezondheid op te volgen en 

tools voor gebruik door de zorgvragers, door meer dan de helft als extreem tot zeer 

nuttig gezien worden. Er is hier duidelijk besef van het nut van digitale 

ondersteuningstools (figuur 9).  

 

  

  

  

  

Figuur 9: Relevantie van digitale vaardigheden voor het heden en de toekomst 
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Het onderzoek concludeert dat 21e-eeuwse uitdagingen, ook 21e-eeuwse antwoorden 

nodig hebben. Zorgverleners worden gezien als “gate-keepers” van de zorg. De 

voordelen van digitale vaardigheden in de zorgsector zijn volgens hen efficiëntie, 

effectiviteit, preventie en empowerment van de zorgvrager 

In 2004 is een onderzoek uitgevoerd naar de rol van het geslacht in een gender 

specifieke werkomgeving meer specifiek in een ziekenhuis waar vooral vrouwen 

werken met ICT. De resultaten van het onderzoek tonen aan dat, ondanks het feit dat 

de meerderheid van de verpleegkundigen in hun studies op een regelmatige basis ICT 

gebruikten, de vrouwen zich nog steeds niet beschouwen als ervaren gebruikers. Dit 

in tegenstelling tot de mannen die in dit onderzoek allen aangaven dat ze zich 

voldoende ervaren voelen op vlak van ICT gebruik. (Bacon & Stocking, 2004) 

In Nederland is in 2016 een bevraging gebeurd bij 2904 zorg- en welzijnsprofessionals 

naar de digitale vaardigheden door gebruik te maken van de zelftest “digitale 

vaardigheden voor zorg- en welzijnsprofessionals”. Bijna alle zorgverleners uit de test 

gebruiken een computer of laptop (98%) en het overgrote deel gebruikt een tablet of 

smartphone (91%). Meer dan de helft (65%) van de professionals gebruikt een digitaal 

dossier en ongeveer een zesde (15%) beeldbellen. (E. J. De Vries et al., 2017) 

De zorgverleners zijn op basis van de scores op digitale vaardigheden verdeeld in 7 

niveaus. Uit de resultaten blijkt dat 3,9% van de zorgverleners moeite heeft met de 

basisvaardigheden zoals informatie zoeken en documenten printen. De overige 96,1% 

bezit deze basisvaardigheden. 87,4% Kan daarnaast ook met de basissoftware 

omgaan, zoals gebruik maken van de elektronische patiënten dossier-functies, apps 

installeren, e-mailen en documenten aanmaken. 67,9% Weet daarnaast ook waar zij 

de meest recente protocollen kan vinden, kan omgaan met de agenda-functies van 

Outlook en kan scannen. Iets minder dan de helft van de zorgverleners heeft, naast 

de eerder genoemde vaardigheden, ook volledig vertrouwen in technologie (45,7%). 

Ongeveer een kwart beschikt daarnaast ook over de vaardigheden om problemen op 

te lossen en uitleg te geven aan anderen over technologie (24,8%). Tot slot kan 8,2%, 

naast alle genoemde vaardigheden, ook meedenken over technologie en zelf 

technologie efficiënt inzetten. (E. J. De Vries et al., 2017) 
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2.2.3. Determinanten 

 

In onderzoek dat in 2016 te Nederland plaatsvond bij zorgverleners, blijkt dat digitale 

vaardigheden deels afhankelijk zijn van leeftijd (r= -0,27 p<0,001). Oudere 

zorgverleners hebben gemiddeld lagere vaardigheden dan jongere zorgverleners. 

Belangrijk om hierbij op te merken is dat de variatie hoog is in digitale vaardigheden, 

zowel voor oudere als jongere zorgverleners. De resultaten laten ook zien dat de 

meeste zorgverleners onder de 35 jaar de basisvaardigheden bezitten, waar dit niet 

het geval is voor zorgverleners boven de 35 jaar. (E. J. De Vries et al., 2017) 

Mannen hebben gemiddeld een hogere score dan vrouwen. Ook hier geldt dat de 

variatie binnen de groepen groot is. Belangrijk om op te merken is dat de groep 

mannen in dit onderzoek erg laag is, simpelweg omdat er in de zorg meer vrouwen 

dan mannen werken. (E. J. De Vries et al., 2017)  

De resultaten tonen ook een sterke relatie tussen digitale vaardigheden en 

computervrees (r=-0,71, p<0,001) . Zorgverleners met meer computervrees hebben 

lagere digitale vaardigheden. Computervrees kan natuurlijk lagere vaardigheden 

veroorzaken, maar lagere vaardigheden kunnen ook de reden zijn dat computervrees 

wordt opgebouwd. Het enige dat kan worden besloten is dat mensen met 

computervrees ook lagere vaardigheden hebben. (E. J. De Vries et al., 2017) 

 

2.4. Conclusie van de literatuurstudie 
 

Vanuit deze literatuurstudie wordt geconcludeerd dat er op heden geen onderzoek 

terug te vinden is over de digitale vaardigheden van hulpverleners in de ouderenzorg. 

Wel  kunnen er algemene conclusies getrokken worden vanuit de gezondheidszorg in 

zijn geheel, die wellicht ook een invloed zullen hebben in de context van de 

ouderenzorg. 

Deze literatuurstudie toont aan de het meten van digitale vaardigheden bij 

zorgverleners op vandaag zelden gebeurt. Eén onderzoek vanuit Nederland toont aan 

dat digitale vaardigheden bij zorgverleners heel sterk variëren. 
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In deze systematische literatuurstudie werden enkele belangrijke variabelen 

onderzocht zoals de leeftijd en het geslacht die een invloed hebben op de digitale 

vaardigheden, ook de houding van een hulpverlener tegenover digitalisering  bepaalt 

de mate van de digitale vaardigheden. Daarnaast werden ook barrières besproken 

waarmee de hulpverlener geconfronteerd wordt bij het toepassen van de digitale 

vaardigheden zoals werkdruk, beschikbaarheid van computer, en natuurlijk het 

ontbreken van de digitale vaardigheden. 

Het verder onderzoeken van de digitale vaardigheden bij werkende hulpverleners en 

meer specifiek in de ouderenzorg, is een grote noodzaak omdat ook daar digitalisering 

toeneemt. Daarom zal het volgende deel van deze masterproef het empirisch 

onderzoek beschrijven dat werd uitgevoerd om een zicht te krijgen op de digitale 

vaardigheden van zorgverleners werkzaam in de ouderenzorg. 
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Deel 3: Empirisch luik 
 

3.1. Probleemstelling 
 

Uit de literatuurstudie blijkt dat er geen onderzoek werd uitgevoerd naar de digitale 

vaardigheden van zorgverleners werkzaam in de ouderenzorg.  

Gebaseerd op voorgaande inzichten, worden volgende onderzoeksvragen gesteld: 

- Wat is het niveau van de digitale vaardigheden bij zorgverleners werkzaam in 

de ouderenzorg? 

- Welk determinanten hebben een invloed op de digitale vaardigheden van  

zorgverleners in de ouderenzorg? 

 

3.2. Voorstelling van de organisatie waar het onderzoek doorgaat 
 

In 2014 vond een fusie plaats van vzw Bejaardenzorg O.L.V. van 7 Weeën Ruiselede 

met vzw Cura, een vzw voor thuisverpleging en assistentiewoningen van dezelfde 

congregatie. Deze fusie was het startsein voor een grondige reorganisatie van het 

totale zorgaanbod en voor een naamswijziging van de vzw, namelijk vzw Curando. 

Vzw Curando biedt haar zorgaanbod op geïntegreerde wijze aan in vijf 

woonzorgzones. Zo engageert de vzw zich voor een compleet zorgtraject, gaande van 

ondersteuning in de thuissituatie via thuisverpleging, de diensten van een lokaal 

dienstencentrum, dagverzorging en kortverblijf, tot residentiële zorg met 

assistentiewoningen en woonzorgcentra. 

Er zijn vijf woonzorgzones (WZZ) die gelokaliseerd zijn in West-Vlaanderen. Alle 

woonzorgzones beschikken over een woonzorgcentrum, een centrum voor kortverblijf, 

een dagverzorgingscentrum, groep van assistentiewoningen, lokaal dienstencentrum 

en thuisverpleging.  

Elke woonzorgzone wordt geleid door een directeur. De woonzorgzones worden 

ondersteund door zes departementen en stafmedewerkers die centraal worden 

aangestuurd door de algemeen directeur. Om beleid en praktijk op elkaar af te 

stemmen, vindt maandelijks overleg plaats tussen de algemene directie, de zonale 

directeurs, de departementshoofden en stafmedewerkers. 
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Momenteel werken er 970 medewerkers bij vzw Curando, waarvan een 534 directe 

zorgverleners. Voor dit onderzoek werd gekeken naar de directe zorgverleners. In vzw 

Curando behoren onder de groep directe zorgverleners volgende functies: 

zorgkundigen, (thuis)verpleegkundigen, kinésisten, ergotherapeuten, logopedisten, 

animatoren en teamcoördinatoren.  

Momenteel beschikt vzw Curando over 275 rustoordbedden (ROB), 556 rust- en 

verzorgingsbedden (RVT), 4 lokale dienstencentra, 6 dagverzorgingscentra, 106 

assistentiewoningen en gemiddeld 527 patiënten per maand die verzorgd worden door 

de thuisverplegingsdienst Cura. 

Wat relevant is voor deze studie is dat in vzw Curando iedere afdeling beschikt over 

minstens één computer en dat twee woonzorgcentra reeds tablets gebruiken om hun 

zorgen af te tekenen. Alle thuisverpleegkundigen zijn in het bezit van een laptop.  

 

3.3. Methodologie 
 

3.3.1. Onderzoeksdesign 
 

Het onderzoek betreft een kwantitatieve cross-sectionele studie waarbij aan de hand 

van een zelfbeoordelingsschaal de digitale vaardigheden worden gemeten. Het cross-

sectioneel design werd gekozen met de bedoeling op één moment een globaal beeld 

te krijgen van de digitale vaardigheden van zorgverleners werkzaam in de 

ouderenzorg. Er is geopteerd voor een  kwantitatief design omdat er gebruik gemaakt 

werd van een zelfbeoordelingsschaal met kwantitatieve vragen.  

 

3.3.2. Meetinstrument 
 

Er zijn diverse instrumenten te vinden die digitale vaardigheden meten, maar er is maar 

één meetinstrument die zich toespitst op het meten van de digitale vaardigheden in de 

zorgsector. Het meetinstrument dat in deze studie werd gebruikt, bestaat uit 71 vragen 

waarbij de respondent een eigen inschatting geeft van de digitale vaardigheden (ook 

wel self-efficacy genoemd).  
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De conceptversie van de zelftest is ontwikkeld op basis van de lijst met digitale 

vaardigheden beschreven in De Vries & Gielen (2014), deze werden reeds beschreven 

bij punt 1.3 concepten bij de theoretische achtergrond van deze studie. 

  

Het gaat om een gevalideerd meetinstrument met een hoge betrouwbaarheid (rasch 

person separation reliability = 0,94) en een meetinstrument dat een unidimensionale 

oplossing weergeeft. Dit betekent dat de vaardigheden gemeten met de zelftest een 

hoge interne consistentie hebben en dat deze vaardigheden op één schaal vallen (de 

schaal digitale vaardigheden). Er wordt dus langs één dimensie gemeten. 

Met deze zelftest worden er 7 vaardigheidsniveaus onderscheiden. Als een 

zorgverlener scoort op niveau 4, beschikt die zorgverlener ook over de vaardigheden 

van niveau 2 en 3. Onderstaand wordt er een overzicht van de zeven verschillende 

niveaus weergegeven: 

 

Niveau 1:Heeft moeite met informatie zoeken en documenten printen. 

Niveau 2: Kan informatie zoeken op het internet, foto’s versturen en printen. 

Niveau 3: Kan gebruik maken van functies in het elektronisch patiëntendossier, apps 

                installeren, e-mailen en documenten aanmaken. 

Niveau 4: Weet protocollen te vinden, kent de agenda functies van outlook en kan 

                scannen. 

Niveau 5: Heeft vertrouwen in technologie. 

Niveau 6: Kan problemen oplossen en uitleg geven over technologie. 

Niveau 7: Kan meedenken over technologie en kan technologie (zoals beeldbellen) 

                efficiënt inzetten. 

 

Het meetinstrument dat in het empirisch gedeelte van deze studie werd gebruikt was 

een zelfbeoordelingsschaal, waardoor de zorgverleners een eigen inschatting  

maakten over hun digitale vaardigheden. Dit kan een bias zijn in het onderzoek doordat 

de scores beïnvloed kunnen zijn door sociaal wenselijke antwoorden of doordat de 

zorgverleners een verkeerde inschatting maakten. Om het sociaal wenselijk 

antwoorden te beperken werd daarom gekozen om de vragenlijst anoniem in te vullen. 
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3.3.3. Inclusiecriteria 
 

In deze studie werden alle actieve en directe zorgverleners werkzaam in Curando 

geïncludeerd. Zorgverleners die contractueel verbonden zijn met vzw Curando maar 

op het moment van het onderzoek omwille van ziekte, bevalling of andere redenen 

thuis waren, werden niet betrokken in dit onderzoek. Met directie zorgverleners worden 

de zorgverleners bedoeld die rechtstreekse zorgen toedienen bij de zorgvragers zoals 

bv wassen, hulp bieden bij het eten geven, … De niet directe zorgverleners zoals 

bijvoorbeeld een onderhoudsmedewerker of iemand van de keuken werden niet 

bevraagd omdat zij geen rechtstreekse hulp verlenen aan de zorgvrager.  

3.3.4. Dataverzameling 
 

De datacollectie liep van begin februari tot eind maart 2018. De vragenlijst werd op 

papier verspreid met voorafgaand een informatie- en toestemmingsformulier (zie 

bijlage 8). Er werd vermeld dat het onderzoek peilde naar de digitale vaardigheden bij 

zorgverleners werkzaam in de ouderenzorg. Het belang van dit onderzoek werd 

verduidelijkt en een tijdsinschatting voor het invullen van de lijst, werd meegedeeld. 

Deelname was vrijwillig en anoniem, daarnaast werd vertrouwelijke verwerking van de 

gegevens gegarandeerd. Persoonlijke gegevens werden niet gebruikt in de 

rapportering. 

Voorafgaand aan het verspreiden van de vragenlijst werd deze aan de hand van een 

‘pilot’ getest. Vijf personen die tevens werkzaam zijn in de ouderenzorg en allemaal 

een kaderfunctie vervullen werden gevraagd om de vragenlijst in te vullen en 

bijkomende opmerkingen te geven. De leesbaarheid en formulering van de vragen 

werden goed bevonden. Ook over de lay-out werden geen opmerkingen gegeven. 

Aanpassingen bleken niet nodig te zijn. 

Er werd bewust gekozen om de vragenlijst schriftelijk en niet digitaal te verdelen (zie 

bijlage 9). Deze keuze werd gemaakt om de zorgverleners met beperkte digitale 

vaardigheden niet uit te sluiten in deze studie. Het digitaal invullen kon voor die 

mensen een drempel zijn waardoor de response rate lager zou liggen en de resultaten 

van deze studie niet representatief zouden zijn voor de doelgroep.  
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3.3.5. Ethische beschouwingen 
 

Alvorens van start te gaan met de datacollectie, werd goedkeuring gevraagd bij het 

ethisch comité van het UZ Gent. Daarnaast werd voor dit onderzoek ook de 

goedkeuring gevraagd bij de interne ethisch commissie van vzw Curando 

Beide comités keurden dit dossier goed (bijlage 10). 

Pas daarna werd van start gegaan met het verspreiden van de survey. 

Bij het verwerken van de ingevulde vragenlijsten werd de volledige anonimiteit van de 

bevraagden gegarandeerd.  

3.3.6. Data-analyse 
 

Alle statistische descripties en analyses werden uitgevoerd met SPSS versie 24. Een 

significatie met een p-waarde <0.05 werd vooropgesteld. 

 

3.4. Resultaten 
 

3.4.1 Algemene beschrijving van de onderzoekspopulatie 
 

Er waren bij de start van het onderzoek 534 zorgverleners actief, waarvan 424 

zorgverleners meewerkten aan dit onderzoek, dit gaf een response rate van 79%. 

De leeftijd varieerde tussen de 19 en 66 jaar. De gemiddelde leeftijd van de totale 

populatie bedroeg 39,5 jaar. 

 
Figuur 10: Verdeling per leeftijd (n=424) 
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De meerderheid van de zorgverleners waren vrouwen 94,3% tegenover 5,7% mannen.  

In de populatie opgedeeld naar hoogst behaald diploma, behaalde 69,83% een 

diploma secundair onderwijs, 30,17% een diploma hoger onderwijs.  

 

 
Figuur 11: hoogst genoten opleiding (n=424) 

 

De functie verzorgende en verpleging zijn de meest vertegenwoordigde functies in de 

onderzoekspopulatie. 

 

Figuur 12: soorten functies (n=424) 

Van de bevraagde zorgverleners maken er op vandaag 92% gebruik van een tablet 

en/of smartphone, 90% beschikt over een computer of laptop en 76% maakt gebruik 

van de sociale media. 

3.4.2. Niveau digitale vaardigheden 
 

Onderstaande tabel toont de verdeling van de zorgverleners over de verschillende 

niveaus van digitale vaardigheden aan. Uit de resultaten blijkt dat maar liefst 1 op 5 

(21%) van de zorgverleners moeite heeft met de basisvaardigheden zoals informatie 

zoeken en documenten printen. De overige 79.0% beschikken wel over deze 
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vaardigheden. Slechts de helft (52%) van de zorgverleners beschikt over de 

vaardigheden om gebruik te maken van functies in het elektronisch patiëntendossier, 

het installeren van applicaties, te e-mailen en documenten aan te maken. Iets meer 

dan één vierde van de zorgverleners (28%) weet protocollen te vinden, kent de agenda 

functies van outlook en kan documenten scannen. Verder toont het onderzoek aan dat 

maar 13% van de zorgverleners vertrouwen heeft in technologie. Slechts één procent 

van de zorgverleners kan effectief meedenken over technologie en deze ook efficiënt 

inzetten.  

 

 
Figuur 13: Verdeling van de zorgverleners over de niveaus digitale vaardigheden 

 

 

3.4.3. Determinanten van digitale vaardigheden 
 

Hieronder wordt beschreven in welke mate leeftijd, geslacht, opleiding, functie en 

houding ten opzichte van digitalisering een invloed kunnen hebben op digitale 

vaardigheden. 

 

Digitale vaardigheden Niveau digitale vaardigheden Percent

Cumulative 

Percent

Heeft moeite met informatie 

zoeken en documenten 

printen
1

21,0

Kan informatie zoeken op 

internet, foto’s versturen en 

printen
2

27,1 79,0

Kan gebruik maken van 

functies in het EPD, apps 

installeren, e-mailen en 

documenten aanmaken

3

24,3 51,9

Weet protocollen te vinden, 

kent de agenda functies van 

Outlook en kan scannen 4

14,4 27,6

Heeft vertrouwen in 

technologie 5
5,7 13,2

Kan problemen oplossen en 

uitleg geven over technologie
6

6,6 7,5

Kan meedenken over 

technologie en kan technologie 

(zoals beeldbellen) efficiënt 

inzetten 7

0,9 0,9
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3.4.3.1. Leeftijd 

 

Figuur 13 toont aan dat digitale vaardigheden afhankelijk zijn van leeftijd (Kruskal-

Wallis test, p<0,001). Oudere zorgverleners hebben gemiddeld lagere vaardigheden 

dan jongere zorgverleners. Er is een significant negatieve correlatie vast te stellen 

tussen leeftijd en de digitale vaardigheden (Spearman’s Rho test, r= -0,374, p<0.001). 

Opmerkelijk is de daling van de digitale vaardigheden dat te zien is vanaf de leeftijd 

van 45 jaar en ouder.  

Daarnaast toont diezelfde figuur ook aan dat de variatie hoog is in digitale 

vaardigheden, zowel voor oudere als jongere zorgverleners.  

 

Figuur 14: Digitale vaardigheden volgens leeftijd (Kruskal-Wallis test, p<0,001, n:425) 

 

 

3.4.3.2. Geslacht 

 

Dit onderzoek toont geen significant verschil aan tussen de digitale vaardigheden van 

mannen en vrouwen. Dit kan te wijten zijn aan een te kleine cohorte mannen in het 

onderzoek 5,7%. 
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3.4.3.3. Hoogst behaalde diploma 

 

Er is een significant verschil tussen de digitale vaardigheden van zorgverleners die 

een secundair diploma behaalden en de zorgverleners met een diploma hoger 

onderwijs (One Way Anova toets, p<0.001). Medewerkers met een Hoger beroeps 

opleiding worden meegerekend in de groep van het secundair onderwijs. 

Zorgverleners met een diploma hoger onderwijs bezitten significant meer 

vaardigheden dan zorgverleners met enkel een diploma van het secundair onderwijs. 

Onderstaande figuur toont dit verschil aan. 

 
Figuur 15: Boxplot van de digitale vaardigheden volgens het hoogst behaald diploma (One Way Anova, p<0,001, n=425) 

 

3.4.3.4. Functie 

 

Daarop volgend werd ook onderzocht of de functie die de zorgverlener beoefent, 

invloed heeft op de digitale vaardigheden. Er is een significant verschil van de digitale 

vaardigheden tussen de verschillende functies (kruskal wallis, p=0.001). De 

zorgverleners met een functie teamcoördinator scoorden het hoogst.  

 
Figuur 16: Boxplot van de digitale vaardigheden volgens de uitgevoerde functie (Kruskal Wallis, p=0,001) 
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3.4.3.5. Houding tegen over digitalisering 

 

In de literatuurstudie werd er vastgesteld dat de houding t.o.v. de digitalisering van de 

zorgverleners ook een determinant was die invloed heeft op de digitale vaardigheden. 

Onderstaande boxplot geeft de resultaten van dit onderzoek weer op vlak van deze 

houding en toont duidelijk een verschil aan. Er is een significant verschil tussen de 

houding van de medewerkers tegenover de digitalisering en hun digitale vaardigheden 

(Kruskal wallis test p<0.001) en de Spearman’s rho test toont een positief significant 

correlatie aan tussen de houding en de digitale vaardigheden (r = 0.544, p<0.001). De 

figuur duidt aan dat hoe hoger de score was tijdens de bevraging over digitalisering, 

hoe positiever de zorgverlener staat tegen over de digitalisering. De vragen in het 

meetinstrument peilden naar hoe nieuwsgierig men is naar nieuwe technologieën, hoe 

gespannen de zorgverlener is bij het uittesten van nieuwe technologie, enz… 

 

Figuur 17: Boxplot van de digitale vaardigheden volgens de mindset t.o.v. digitalisering (Kruskal Wallis test, p<0,001, n=425) 

 

3.4.4. Conclusie van de resultaten 
 

Op de eerste onderzoeksvraag “Wat is het niveau van de digitale vaardigheden bij 

zorgverleners werkzaam in de ouderenzorg?”, kan vanuit bovenstaand onderzoek 

geconcludeerd worden dat het niveau van de digitale vaardigheden sterk varieert 

tussen de zorgverleners.  
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Op de tweede onderzoeksvraag “Welke determinanten hebben een invloed op de 

digitale vaardigheden van de zorgverleners?” luidt het antwoord dat de determinanten 

leeftijd, opleiding, functie en houding tegenover de digitalisering invloed hebben op de 

digitale vaardigheden  
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Deel 4: Discussie 
 

Deze masterproef is het allereerste onderzoek dat ik zelf heb opgesteld en uitgevoerd. 

Aan de basis ligt een literatuurstudie die ik eerst uitvoerde. Dit onderzoek bevat 

ongetwijfeld enkele tekortkomingen die deel uitmaken van het leerproces, maar 

daarnaast bevat deze masterproef ook enkele interessante vaststellingen. Beide 

worden in deze discussie beschreven. 

Berichten over het belang van netwerking in de gezondheidszorg zijn niet meer weg 

te denken. Maar ze zijn ook onontbeerlijk en noodzakelijk in de huidige 

maatschappelijke context. Door specialisatie, technologische ontwikkelingen en de 

budgettaire uitdagingen wordt de hospitalisatie steeds korter. Bovendien stelt Minister 

van Sociale zeken en Volksgezondheid, Maggie De Block, in het regeerakkoord van 

oktober 2014, om het ziekenhuislandschap te hervormen. Het doel van deze 

hervorming is om meer efficiëntie en meer kwaliteit te bereiken. De basis van deze 

hervorming zijn de gewijzigde behoeften van de zorgvrager. Er zijn steeds meer 

ouderen en chronisch zieken. 

Deze hervorming is er vooral op gericht om meer netwerken van ziekenhuizen te 

creëren. De kortere hospitalisatieduur, stijgend aantal zorgbehoevende ouderen en 

chronische zorg, verschuift de zorg buiten de ziekenhuismuren namelijk het 

organiseren van transmurale zorg. Niet alleen op federaal niveau, ook in de Vlaamse 

Gemeenschap wordt het belang van netwerking sterk benadrukt. De vorming van de 

eerstelijnszones worden volop uitgerold. Interprofessionele en doorgedreven 

samenwerking over praktijken, organisaties en zuilen heen, is noodzakelijk om een 

geïntegreerde zorgverlening te kunnen garanderen.  

Om dit te realiseren zal gegevensuitwisseling en communicatie van uiterst belang zijn. 

Een belangrijk ondersteunend element om het uiteindelijk doel van deze hervorming 

te bereiken, namelijk betere kwaliteit en efficiëntie, zal technologie zijn, zoals eHealth 

platformen. Dit wordt ook bevestigd in de beleidsnota welzijn, volksgezondheid en 

gezin 2014 -2019 van de Vlaamse regering van minister Vandeurzen (Vandeurzen, 

2014) en ook in het rapport Health 2020: European Policy Framework and Strategy 

fort he 21st Century, waarin beschreven wordt, dat digitalisering essentieel is om de 

zorg beter en kosten effectiever te maken. Door het gebruik van eHealth zal 
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communicatie en het doorgeven van de juiste informatie tussen verschillende 

zorgorganisaties mogelijk zijn, maar ook een must om de continuïteit van zorg te 

waarborgen.  

Naast het bezitten van functie specifieke technische vaardigheden, zijn digitale 

vaardigheden essentieel voor de zorgverleners van vandaag en morgen. 

De resultaten van het empirisch gedeelte van deze masterproef geven aan dat slechts 

de helft van de zorgverleners werkzaam in de ouderenzorg over de vaardigheden 

beschikt om aan de slag te kunnen met de functies van het elektronisch 

patiëntendossier. Daarnaast blijkt ook uit die resultaten dat 1 op 5 van de zorgverleners 

werkzaam in de ouderenzorg moeite heeft met basisvaardigheden zoals informatie 

opzoeken en documenten uitprinten. Net zoals in de literatuurstudie beschreven staat 

kan gesteld worden dat het beschikken over digitale vaardigheden zeer sterk varieert 

tussen de zorgverleners (E. J. De Vries, Kleppe, M., , 2016). 

Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt duidelijk dat een belangrijk deel van de 

zorgverleners werkzaam in de ouderenzorg niet over voldoende digitale vaardigheden 

beschikken. 

Het doel van deze studie was ook om zicht te krijgen op de determinanten die invloed 

hebben op de digitale vaardigheden van de zorgverleners werkzaam in de 

ouderenzorg.  

De eerste significante determinant waar verder zal op ingegaan worden is leeftijd.  Er 

zijn 39% van de directe zorgverleners werkend in vzw Curando ouder dan 45 jaar. 

Deze bevinding strookt met het rapport ‘Welke bedrijfstakken kraken onder 

demografische druk?’ van Sels et al (Sels, Herremans, De Winne, & Tielens, 2008). 

Hierin wordt gesteld dat de gezondheidszorg kampt met een 

verpleegkundigenpopulatie die voor 58% opgebouwd is met verpleegkundigen boven 

de 40 jaar. Voortgaand op de resultaten uit dit onderzoek, waaruit blijkt dat vooral de 

oudere zorgverleners boven de 45 jaar minder digitaal vaardig zijn, moet het beleid 

van zorgorganisaties hiervoor de nodige aandacht hebben. Deze cohorte van 

medewerkers moet nog enkele jaren op de werkvloer vertoeven, waardoor ook van 

hen zal verwacht worden dat zij over de nodige digitale vaardigheden beschikken. 

Indien dat niet het geval is, zal dit leiden tot een verminderde kwaliteit van zorg en/of 

het ontstaan van fouten.  
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Het literatuuronderzoek van deze studie stelt dat oudere verpleegkundigen geloven 

dat ze van een generatie zijn die geen kans kreeg om computers te gebruiken tijdens 

hun formele opleiding. In een studie die in Australië doorging, zijn de meeste van de 

verpleegkundigen van de oudere leeftijdsgroep (70% was tussen de 40 en 60 jaar). 

Sommigen van die groep verpleegkundigen deden beroep op hun kinderen om hen te 

helpen bij het gebruik van computers thuis en dit met succes. (Alpay & Russell, 2002). 

In deze studie geeft 31% van de ondervraagden aan dat ze de digitale vaardigheden 

waarover ze nu beschikken, ontwikkeld hebben door een cursus of training te volgen 

op het werk, 23% geeft aan dat ze buiten het werk een cursus volgden om hun 

vaardigheden te versterken. Gezien het werkveld verwacht dat de zorgverlener over 

voldoende digitale vaardigheden beschikt om kwalitatieve en efficiënte zorg te bieden, 

zullen ook vanuit het werkveld de nodige opleidingen georganiseerd moeten worden 

om de medewerkers te versterken op dat vlak.  

Een andere significante determinant die in het empirisch onderzoek van deze 

masterproef naar voren komt is de opleiding die de zorgverlener heeft gevolgd. Uit de 

gegevens van de sectorfiche van 2014 (De Smet C et al., 2016) en ook in deze studie 

wordt vastgesteld dat de meerderheid van de directe zorgverleners enkel in het bezit 

is van een diploma secundair onderwijs. Vanuit deze optiek kan gesteld worden dat dit 

een kwetsbare groep is in de onderzoekspopulatie.  Dit werd ook reeds in de inleiding 

van deze masterproef aangehaald (Steunpunt tot bestrijding van armoede, 2017). Het 

is van belang om aandacht te hebben voor deze kwetsbare groep. Over voldoende 

digitale vaardigheden beschikken is niet alleen een meerwaarde op professioneel vlak, 

maar kan de zorgverleners ook op maatschappelijk vlak een voordeel bieden. Het zal 

aangewezen zijn om ook tijdens de opleiding van de zorgverleners de nodige digitale 

vaardigheden aan te leren. Een bemerking op deze studie is dat er geen onderscheid 

gemaakt werd op vlak van het behalen van diploma tussen zorgkundigen en 

verpleegkundigen met een diploma van een hogere beroepsopleiding (HBO – 

verpleegkundige). Beiden vielen onder de noemer zorgverleners met een diploma van 

hoger secundair onderwijs.  
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Een derde significante determinant was de soort functie die de zorgverlener uitoefent. 

Een duidelijk verschil in digitale vaardigheden is vast te stellen bij de zorgverleners die 

ook een verantwoordelijke functie hebben zoals bijvoorbeeld een teamcoördinator. Dit 

is te verklaren doordat deze zorgverleners meer digitale taken uitvoeren dan andere 

zorgverleners zoals uurroosters inplannen in het daarvoor beschikbare elektronisch 

programma, mailen, … Voor deze doelgroep werden de laatste jaren ook de nodige 

opleidingen georganiseerd. In de literatuurstudie werd de relatie tussen de digitale 

vaardigheden en soort functie op het werk niet aangehaald. 

De laatste significante determinant die in het empirisch deel van deze studie werd 

vastgesteld is de houding tegenover digitalisering. Analyses van deze studie tonen een 

significant verschil in digitale vaardigheden tussen zorgverleners met een negatieve 

houding ten opzichte van digitalisering en zorgverleners met een positieve houding. 

Op basis van de resultaten van dit onderzoek kan er niets gezegd worden over causale 

relaties. Een negatieve houding kan lagere vaardigheden veroorzaken, maar lagere 

vaardigheden kunnen ook de reden zijn dat die negatieve houding wordt opgebouwd. 

Het enige besluit uit de resultaten is dat de zorgverleners met een negatieve houding 

ten opzichte van digitalisering ook over lagere digitale vaardigheden beschikken. Bij 

deze zorgverleners zal het van belang zijn om die negatieve houding om te buigen 

naar de positieve kant onder andere door verder gerichte ondersteuning te bieden op 

vlak van digitale vaardigheden.  

De literatuurstudie van deze masterproef toont aan dat ook het geslacht invloed heeft 

op het al dan niet bezitten van voldoende digitale vaardigheden. Vrouwelijke 

zorgverleners hebben het moeilijker om digitale vaardigheden toe te passen dan 

mannelijke zorgverleners in hun werkomgeving. (Bacon & Stocking, 2004) (E. J. De 

Vries et al., 2017). In deze uitgevoerde studie kon dit niet bevestigd worden. De 

cohorte van de mannelijke zorgverleners is te klein om significante verschillen vast te 

stellen. 

Zoals in deze discussie reeds vermeld is, varieert het niveau van digitale vaardigheden 

sterk bij de zorgverleners. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is dat wanneer men 

als organisatie opleiding en ondersteuning zal organiseren, dat men er  rekening zal 

moeten mee houden dat  niet iedere zorgverlener gebaat zal zijn met dezelfde 

opleiding. Er zullen opleidingen moeten komen op maat van de zorgverlener. Een 
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opleiding waarbij de werking van het elektronisch patiëntendossier wordt toegelicht 

bijvoorbeeld, zal weinig effect hebben bij zorgverleners die nog niet over de 

basisvaardigheden beschikt zoals informatie opzoeken of documenten uitprinten. Voor 

deze mensen zal er andere ondersteuning nodig zijn. 

 

Vanuit deze discussie kan besloten worden dat om in de toekomst nog meer 

transmuraal te kunnen gaan werken er verwacht wordt dat ook zorgverleners 

werkzaam in de ouderenzorg over voldoende digitale vaardigheden beschikken. Op 

vandaag kan er vanuit dit onderzoek gesteld worden dat niet alle zorgverleners 

voldoende digitaal vaardig zijn en dat hier de nodige ondersteuning zal moeten worden 

georganiseerd door de zorgorganisaties. 
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Deel 5: Conclusie en relevantie voor de praktijk 
 

Uit deze masterproef kan geconcludeerd worden dat er tot op heden in de literatuur 

nog niets geschreven is over de digitale vaardigheden van zorgverleners werkzaam in 

de ouderenzorg. Wel is er reeds literatuur beschikbaar over de digitale vaardigheden 

bij zorgverleners in het algemeen. Het effectief meten van die digitale vaardigheden 

bij zorgverleners is zeldzaam. Als deze metingen worden uitgevoerd gebeurt dit het 

vaakst bij studenten zorgverleners. 

In deze studie lag de focus op de digitale vaardigheden van de huidige professionele 

zorgverleners in de ouderenzorg. Daarom gebeurde een meting waarin gepeild werd 

hoe digitaal vaardig zorgverleners werkzaam in de ouderenzorg zijn. Het resultaat van 

deze meting is dat er een heel grote variëteit is tussen de digitale vaardigheden van 

de zorgverleners werkzaam in de ouderenzorg. 

Opvallend en ook alarmerend is dat bijna de helft van de bevraagde zorgverleners niet 

over voldoende vaardigheden beschikt om te kunnen werken met functies van een 

elektronisch patiëntendossier. Sterker nog, er zijn nog zorgverleners (21%) die zelfs 

moeite hebben met de basisvaardigheden zoals informatie zoeken of documenten 

printen.  

Daarnaast was het ook de bedoeling om een zicht te krijgen op de determinanten die 

invloed hebben op de digitale vaardigheden. In de literatuur kwamen leeftijd, geslacht 

en houding tegenover digitalisering naar voor als determinanten die invloed hebben 

op de digitale vaardigheden. Met uitzondering van de determinant geslacht waren 

eveneens in dit onderzoek, leeftijd en de houding tegen over digitalisering 

onafhankelijk variabelen die de digitale vaardigheden beïnvloeden. Andere 

determinanten die niet voorkwamen in de literatuur maar wel in dit onderzoek waren 

opleiding en functie van de zorgverleners.  

Zoals in de literatuur aangegeven wordt en ook in de dagelijkse praktijk aan den lijve 

te ondervinden is, volgen digitale innovaties in de zorg elkaar steeds sneller op. De 

ouderenzorg is hier geen uitzondering op. Belangrijk hierbij is dat zorgverleners 

beschikken over voldoende digitale vaardigheden om mee te kunnen met die digitale 

(r)evolutie. Indien dit niet zo is, kan dit leiden tot inefficiënt werken met als gevolg een 

minder goede kwaliteit van de zorgverlening. 
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Deze masterproef toont aan dat voldoende ondersteuning en opleiding van belang zal 

zijn om de zorgverleners te versterken in hun digitale vaardigheden. Dit in het bijzonder 

aan zorgverleners die 45 jaar en ouder zijn. De resultaten tonen aan dat vooral die 

groep nog over weinig vaardigheden beschikt. Deze groep zal nog enige tijd vertoeven 

op de werkvloer, waardoor ook voor hen die ondersteuning zeker nodig is. Indien deze 

mensen niet ondersteund worden, bestaat de kans dat deze groep zorgverleners 

vroeger dan verwacht de sector zullen verlaten.  Dit wil wellicht iedereen voorkomen 

gezien het beperkt aanbod van zorgverleners op de arbeidsmarkt. 

Nog een belangrijke aanbeveling die meegegeven kan worden vanuit deze 

masterproef is het belang van vorming op individuele maat van de zorgverlener. Het 

niveau van de digitale vaardigheden varieert sterk tussen de zorgverleners waardoor 

niet iedere zorgverlener gebaat zal zijn met dezelfde ondersteuning. Zo zal een 

medewerker die nog niet beschikt over de basis digitale vaardigheden niets hebben 

aan een opleiding waarin de mogelijkheden van e-health worden besproken.  

Het loont dus de moeite om te investeren in digitale kennis en vaardigheden van 

zorgverleners. Het aanleren van digitale vaardigheden bij de zorgverleners zal niet 

alleen een meerwaarde betekenen op het werkveld, maar zal er ook voor zorgen dat 

deze zorgverleners sterker staan in de maatschappelijke tendensen tot digitalisering 

zoals bankzaken, overheidsdiensten, commerciële dienstverleningen die meer en 

meer exclusief online gebeuren, enz. Dit zal ook gebeuren in vzw Curando, waar het 

onderzoek van deze masterproef doorging. Vzw Curando zoekt met een Europees 

Sociaal Fonds (ESF) project, genaamd wE-c@re, naar een manier om zorgverleners 

digitaal meer geletterd te maken binnen hun werkomgeving. Verschillende zaken 

worden uitgetest met drie teams van zorgverleners.  Bijvoorbeeld het aanbieden van 

simulatietrainingen, lessen van tien minuten, lessen over digitale vaardigheden, 

kennismaking met innovatieve tools en het laagdrempelig digitaliseren van de 

werkvloer. Op het einde van dit project zal een eindmeting uitgevoerd worden. Deze 

zal hetzelfde meetinstrument hanteren als in dit onderzoek gebruikt werd. Hopelijk 

blijkt hieruit dat de acties binnen het project een positieve invloed hebben op het niveau 

van de digitale vaardigheden van de zorgverleners.  
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Om te eindigen met deze masterproef wil ik als onderzoeker het volgende 

benadrukken en meegeven: 

Digitale innovaties hebben een niet te onderschatten impact op de zorgverleners. Dit 

zorgt ervoor dat zorgverleners ook gesterkt moeten worden met digitale vaardigheden. 

Als ze deze niet bezitten, heeft de investering in digitale technologie weinig zin! 

Zorgvoorzieningen investeren best eerst in de digitale vaardigheden van de 

zorgverleners, alvorens alles te digitaliseren.  
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Bijlage 1: Schematische weergave van het selectieproces 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikels Web of 

Science 
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volledige artikel 
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Bijlage 2: Printscreen van database Web of Sciense exclusief de zoektermen“long-term 
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Bijlage 3: Printscreen van database Web of Sciense inclusief de zoektermen“long-term 

care” of “elderly care” 
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Bijlage 4: Printscreen van database Pubmed exclusief de zoektermen“long-term care” 

of “elderly care” 
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Bijlage 5: Printscreen van database Pubmed inclusief de zoektermen“long-term care” 

of “elderly care” 
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Bijlage 6: Kwaliteitsbeoordeling van de geselecteerde artikels 

 

 

 

 (Bacon & 
Stocking, 2004) 

Topkaya & 
Kaya, 2015 

Van Deursen, 
2013 

Van Deursen, 
2012 

Alpay & 
Russell, 2002 

Hegney et 
al., 2006 

De Vries et 
al., 2016 

(Dalati F. 
et al., 
2016) 

Criteria         

Duidelijk geformuleerde 
onderzoeksvraag 

x x x x x x x X 

Studie-design geschikt om 
onderzoeksvraag te beantwoorden 

x x x x x x x X 

Cross-sectioneel of longitudinaal 
design 

CS CS CS CS CS CS CS CS 

Voldoende grootte en 
representativiteit van de steekproef 

/ (x) x x x x x X 

Bronvermelding van de data x x x x x x x X 
Gerapporteerde kwaliteitscontrole 
van data, beschrijven van 
confounders 

/ x x X x X x X 

Duidelijke geformuleerde methode X X X X X X X X 
Geschikte statistiek X X X X X X (X) / 
Interne validiteit / X / / / X X / 
Externe validiteit / X / / / X X / 
Conclusies onderbouwd door 
bevindingen 

x X X x X x X X 

         
Score M H H H H H H M 

         
Noot: High>8/10, Medium >6/10, 
Low <5/10 
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Bijlage 7: Overzicht van de geselecteerde artikels 
 

Referentie Sample Methode Resultaten Beperkingen/Toekomst 

Bacon, F., & Stocking, S. (2004). 

The role of gender in the 

outcome of ICT adoption - can 

nurses be technologists? In K. 

Morgan, C. A. Brebbia, J. 

Sanchez, & A. Voiskounsky 

(Eds.), Human Perspectives in 

the Internet Society: Culture, 

Psychology and Gender (Vol. 4, 

pp. 183-190) 

Snowball sampling in een 

lokaal ziekenhuis:  

N=46 

Schriftelijke vragenlijsten waarin 

gevraagd werd naar de kennis, 

vaardigheden en opleiding in 

ICT samen met van de perceptie 

van de verpleegkundigen van 

zichzelf als ICT-gebruikers  

Vrouwelijke verpleegkundigen 

gebruiken dagelijks ICT op de 

werkvloer desondanks ervaren zij 

zichzelf niet als ervaren 

gebruikers dit tegenstelling tot 

mannelijke verpleegkundigen. 

- Kleine sample 

 

Topkaya, S. G., & Kaya, N. 

(2015). Nurses' computer literacy 

and attitudes towards the use of 

computers in health care. 

International Journal of Nursing 

Practice, 21, 141-149. 

doi:10.1111/ijn.12350 

Random sampling 

N= 688 verpleegkundigen 

die werken in univertaire 

ziekenhuizen 

Vragenlijst waarin twee 

meetinstrumenten gebruikt 

werden 

 Multicomponent assessment of 

Computer Literacy (MACL) 

 Pretest for attitudes towards 

computers in healthcare 

(PATCH) 

Verpleegkundigen hebben 

voldoende digitale vaardigheden. 

Verpleegkundigen hebben een 

positieve attitude tegenover 

digitalisering. 

Er is een positieve significante 

correlatie tussen de resultaten 

van MACL en de resultaten van 

PATCH (r=0,454) 

 

Eerste onderzoek dat in 

Turkijke uitgevoerd wordt 

waarbij de digitale 

vaardigheden van 

verpleegkundigen gemeten 

worden 

Het is essentieel om de 

determinanten in kaart te 

brengen die digitale 

vaardigheden beïnvloeden.  

Van Deursen, A., & Van Dijk, J. 

(2012). CTRL ALT DELETE. Lost 

N=2004 Nederlanders Vragenlijst om 

productiviteitsverlies in kaart te 

Het gericht aanbieden van 

trainingen, het 

Inventariseer bronnen van 

productiviteitsverlies. 
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productivity due to IT problems 

and inadequate computer skills in 

the workplace. Enschede: 

Universiteit Twente 

Inclusiecriteria: minimum 

12u/week werken en leeftijd 

tussen 16 en 67jaar. 

Waarvan 202 werkzaam in 

de gezondheidszorg 

brengen ie verricht wordt door 

digitalisering. 

versterken van de rol van de 

helpdesk en het ondersteunen 

van de informele hulpnetwerken 

zijn 

mogelijkheden om dit  

productiviteitsverlies terug te 

dringen 

Maak een afweging over de 

breedt van de rol van de 

helpdesk 

Schenk in het bijzonder 

aandacht aan 

laaggeschoolde werknemers 

Schenk meer aandacht aan 

internetvaardigheden 

Toets digitale vaardigheden 

bij werving nieuw personeel 

en monitor die vaardigheden. 

Besteed aandacht aan 

training 

Alpay, L., & Russell, A. (2002). 

Information technology training in 

primary care: The nurses' voice. 

Cin-Computers Informatics 

Nursing, 20(4), 136-142. 

N= 128 verpleegkundigen 

werkzaam in de eerste lijns 

gezondheidszorg 

Vragenlijst waar gepeild wordt 

naar toegang tot IT, gebruik van 

IT, nood aan opleidingen 

betreffende IT 

2 Focus groepen waarbij 12 

verpleegkundigen participeerden  

Verpleegkundigen willen 

opleidingen omtrent digitale 

basisvaardigheden (pc 

aanleggen, waarvoor dient een 

muis,…) 

Methodes van trainingen omtrent 

IT zijn: hulp van collega’s, trainer 

op de werkvloer, externe 

opleiding, handleiding en online 

hulp. 

Verpleegkundigen zijn 

gemotiveerd om hun digitale 

vaardigheden te verhogen.  

Het is van belang om 

opleiding te geven omtrent IT 

om de professionele 

ontwikkeling te verbeteren. 

Nood aan cultuur wijziging  



62 
 

 

Barrières betreffende trainingen 

voor IT zijn: tijd voor training, 

deeltijds werken. 

Hegney, D., Eley, R., Buikstra, 

E., Fallon, T., Soar, J., & 

Gilmore, V. (2006). Australian 

nurses access and attitudes to 

information technology - A 

national survey. In H. A. Park, P. 

Murray, & C. Delaney (Eds.), 

Consumer-Centered Computer-

Suppported Care for Healthy 

People (Vol. 122, pp. 688-692) 

Random sampling  

N: 4300 

Australische 

verpleegkundigen 

Vragenlijst waarin gepeild werd 

naar: toegang ent gebruikt van 

pc, gebruik van IT, toegang tot 

internet, kennis over Ehealth, 

opleidingen, barriers, support, 

management ondersteuning, 

veiligheid. 

Verpleegkundigen erkennen de 

noden van IT in de 

gezondheidszorg. Ze hebben een 

gebrek aan training omtrent 

digitale vaardigheden.  

Werkdruk en tijd worden ervaren 

als  barrières voor het toepassen 

van digitale vaardigheden.  

 

Dalati F., Leglet G., Steen L., 

Giedrojc M., Filipe J., & e.a. 

(2016). Digital skills for health 

professionals. Retrieved from 

http://4883dc5101.url-de-

test.ws/wp-

content/uploads/2017/09/Digital-

skills-for-health-professionals.pdf 

N 207  

Europese Professionele 

gezondheidswerkers bereikt 

via sociale media zoals 

twitter, facebook, linkedin.  

Elektronische vragenlijst waarin 

gepeild werd naar de ervaringen 

met digitale gezondheidszorg en 

naar de opleiding rond digitale 

gezondheidszorg 

Professionele 

gezondheidswerkers voelen zich 

onvoldoende opgeleid om mee te 

kunnen met de digitale revolutie. 

Zij vragen om trainingen op maat 

gedurende hun loopbaan. Meer 

dan 80% van de participanten 

geeft aan dat de huidige  

trainingen rond eHealth of 

mHealth onvoldoende zijn. 

verplicht op maat gemaakte 

trainingsprogramma’s 

omtrent digitale vaardigheden 

voor professionals in de 

gezondheidszorg 

Van Deursen, A., & Dijk, J. 

(2013). ICT-competenties op de 

Deel 1:  Deel 1: vragenlijst 

Deel 2 interview 

resultaat van dit onderzoek is dat  
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werkvloer: wel zo belangrijk? 

Interviews met managers in zes 

topsectoren. 

N: 1136 Nederlandse 

beroepsbevolking uit 6 

sectoren waarvan 160 uit de 

zorg 

 

Deel 2: 

N = 15  

Managers uit de 6 sectoren 

de helft van de ondervraagde 

managers geen zicht heeft op het 

niveau van deze competenties bij 

het 

personeel. Managers die 

aangeven wel inzicht te hebben 

baseren dit voornamelijk op 

gesprekken, niet 

op toetsing of andere 

waarnemingen. Managers die 

aangeven geen inzicht te hebben 

veronderstellen 

dat de bestaande ICT-

competenties voldoende zijn, of 

hebben zoveel medewerkers dat 

het lastig is 

voor al deze mensen het niveau 

in te kunnen schatten. Vooral in 

de zorgsector is de situatie 

letterlijk zorgelijk 

 

De Vries, E. J., Kleppe, M., 

Tijink, D., Ossenbaard, H. C., 

van Duijvendijk, I., & den Bode, 

P. (2017). Digitale vaardigheden 

N: 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 

Zelftest biedt mogelijkheden 

om gerichte opleidingen aan 

te bieden. Het is belangrijk 

om opleiding aan te passen 
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voor het gebruik van eHealth 

toepassingen door 

zorgprofessionals. . Retrieved 

from Nictiz 

de basisvaardigheden, de overige 

96,1% bezit de 

baisivaardigheden)  

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)  

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.  

Vervolge onderzoek: hoe 

kunnen deze vaardigheden 

verbeterd worden om zo een 

gepast onderwijsaanbod te 

creëren.  
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Bijlage 8: Informatie- en toestemmingsformulier 
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Bijlage 9: Vragenlijst 
  

   

  

  

Beste,  

  

Om mijn opleiding management en beleid in de gezondheidszorg aan de universiteit Gent te 

voltooien, moet ik een masterproef schrijven. In kader van deze masterproef zou ik uw 

medewerking willen vragen.  

Graag nodig ik u uit om volgende vragenlijst in te vullen. Met dit onderzoek wens ik de digitale 

vaardigheden van de zorgverleners werkzaam in vzw Curando te meten, alsook hoe u als 

medewerker tegenover de digitalisering staat. Het uiteindelijke doel van dit onderzoek  is om een 

beeld te schetsen van de digitale vaardigheden van medewerkers werkzaam in de ouderenzorg. 

Met deze bevraging wordt niet onderling vergeleken.    

U mag de vragenlijst schriftelijk invullen. Het invullen van de vragenlijst duurt maximaal 15 

minuten. U krijgt hiervoor de nodige tijd tijdens de teamvergadering.   

  

De resultaten zullen gebruikt worden in de analyse van mijn masterproef.   

  

  

Bij voorbaat dank,  

Anneleen De Roo. 
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Zelftest Digitale Vaardigheden in Zorg en  

Welzijn  

  

1. Wat is je functie?    

 Zorgkundig             Verpleging            Kinesist                  Animator  

 Logopedist             Ergotherapeut         Teamcoördinator 
 
Ander: …………………………….  

2.  Ik gebruik...  
(Dit gaat om systemen/technologie die je wel eens gebruikt. Dit kan zowel zijn voor privé als job gerelateerd gebruik. Geef 
alles aan wat je gebruikt of in het verleden gebruikt hebt.)   

 

 Een tablet en/of smartphone                                                       Een computer/laptop  

 

Sociale media (zoals Facebook, LinkedIn of Twitter)                           Beeldbellen (zoals facetim/skype)  

 

Digitaal patiënten/bewoners dossier (geracc/Allsoft)                Domotica Nachtzorg  

Geen van bovenstaande  

 

3.  Op mijn werk is het voor mij mogelijk om gebruik te maken van ...  
(Het gaat er om of het voor jou mogelijk is om onderstaande services/technologieën te gebruiken. Ook al gebruik je deze  

zelf niet.)   

 

E-learning  

Een digitaal forum om te communiceren (online ruimte waar er kan gediscussieerd worden) 

Geen van bovenstaande  

4. Ik werk met bewoners/patiënten   

ja           nee  

5. Hoe vaardig vind je jezelf in het algemeen als het aankomt op digitale vaardigheden op 

een schaal van 1 tot 10, waarbij 1 niet vaardig is en 10 zeer vaardig? (omcirkel het cijfer)  

1           2           3           4           5           6           7           8           9           10  
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De eerste vragen van deze zelftest informeren naar jouw vaardigheden als het gaat om algemeen gebruik van 

technologie. Het maakt dus niet uit of je deze technologie thuis of op het werk gebruikt, wij zijn geïnteresseerd in 

wat je kan.  

Als er woorden in de vragen staan die je niet kent, is dit geen probleem. Je kunt dan 'weet ik niet' aanvinken.   

  
Als het woord technologie wordt gebruikt, bedoelen wij hoe je in het algemeen met (zorg)technologie omgaat. Dit 
kan gaan om communicatiemiddelen zoals beeldbellen, technologie die gebruikt wordt ter ondersteuning van 
een bewoner/patiënt of meer algemene technologie zoals een computer of tablet.  

6. Geef aan in hoeverre je het eens bent met onderstaande stellingen.   

  

 Beetje  Niet  Beetje  

 Weet  Helemaal mee  mee  oneens/niet  mee  Helemaal  

   ik niet  oneens  oneens  eens  eens  mee eens  

 

Ik kan gebruik maken van 

een zoekmachine  

(bijvoorbeeld Google) om                                                             

informatie te zoeken op                                                                                                                               

internet.  

Ik kan een nieuw 

tekstdocument (bv word-

document) aanmaken.        

Ik weet hoe ik nieuwe                                                                                                          

programma's/software kan  

installeren op een       

computer.  

Ik kan een tekstdocument 

printen.        

Ik weet wat ik moet doen  

als mijn computer      

vastloopt.  

Ik weet hoe ik een  

document kan scannen                                                                                       

naar mijn computer.  

Ik weet hoe ik informatie                                                                                                                         

op internet op kan zoeken  

met mijn       

smartphone/tablet.  

Ik weet hoe ik een app kan 

downloaden en installeren 

op mijn smartphone/tablet.  
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 Beetje  Niet  Beetje  

Ik weet hoe ik kan kijken                                                                                                                            

wanneer iemand van mijn  

organisatie beschikbaar is 

voor een afspraak in de                                                                                                                        

digitale agenda.  

Ik kan een bijlage           

toevoegen aan een e-mail.        

Ik weet hoe ik in ons                                                                                                                           

digitale systeem het  

telefoonnummer en e-   

mailadres van een collega                                                                                                                              

op kan zoeken.  

Ik kan een  

Beeldverbinding (bv 

facetime of skype)  tot                                                                                                                                         

stand brengen.  

Ik weet wat ik kan doen  

om de kwaliteit van het  

beeld en geluid te    

verbeteren tijdens een                                                                                                               

beeldverbinding.  

Ik ben me bewust van de  

voordelen van beeldbellen  

om mee te kijken met een  

patiënt bij alledaagse                                                                             

handelingen (zoals                                                                                                                             

medicijnen innemen of                                                                                                                           

koken).  

     

  

 

  

Weet  
ik niet   

Helemaal mee  
oneens   

mee  
oneens   

oneens/niet  
eens   

mee  
eens   

Helemaal  
mee eens   

Ik kan een foto maken met 

mijn smartphone/tablet  

Ik kan een foto versturen 

met mijn smartphone/tablet. 

            

            

Ik kan iemand een digitaal  
agendaverzoek sturen. 
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7. De volgende vragen gaan over het gebruik van een digitaal dossier (ook wel Elektronisch 
Patiënten Dossier, elektronisch zorgdossier, elektronisch bewonersdossier genoemd).   

  

                                                                                                      Beetje      Niet  

 Weet  Helemaal  mee  oneens/niet  Beetje  Helemaal  
   ik niet  mee oneens  oneens  eens  mee eens  mee eens  

Ik kan gegevens 

toevoegen aan een 

digitaal dossier.  

Ik kan een document  

toevoegen aan een   

digitaal dossier.  

  

8. Geef aan in hoeverre je het eens bent met onderstaande stellingen.   

  

                                                                                                                                                   Niet  

 Weet ik  Helemaal  Beetje mee  oneens/niet  Beetje  Helemaal  

   niet  mee oneens  oneens  eens  mee eens  mee eens  

Ik weet hoe ik een e-

learning training kan 

volgen.  

Ik weet hoe ik een                                                                                                                              

wachtwoord kan  

kiezen wat niet       

makkelijk te raden is.  

Ik weet hoe ik een  

internetverbinding tot                                                                                                                                                                  

stand kan brengen.  

Als er een probleem  

is met wifi, kan ik dit                                                                                               

vaak zelf oplossen.  

Ik ben me er van                                                                                                                                   

bewust dat als ik iets  

zoek op Google, de                                                                     

zoekresultaten                                                                                                                                                

opgeslagen worden.  
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 Helemaal  Beetje  Niet  Beetje  

 Weet  mee  mee  oneens/niet  mee  Helemaal  

   ik niet  oneens  oneens  eens  eens  mee eens  

Ik weet welke websites ik kan 

vertrouwen als ik informatie 

zoek op internet (bijv. over 

een  

bepaald medicijn).  

Ik kan anderen (patiënten)  

      

verwijzen naar websites die 

betrouwbare informatie leveren.  

 

Ik leer snel als het gaat om het  

            

gebruik van apps, programma's 

of systemen die ik nog niet ken.  
            

        Als ik een probleem heb met een     

        systeem of software,  

probeer ik dat eerst zelf op te        

lossen.  

Ik help vaak anderen als ze een  

      

probleem hebben met 

technologie.  

Over het algemeen heb ik  

            

vertrouwen in (nieuwe) 

technologie.  

Ik kan uitleggen aan anderen  

            

(bijvoorbeeld patiënten) hoe  

nieuwe technologische        

hulpmiddelen werken.  

Ik weet bij wie ik terecht kan als  

      

ik problemen met technologie 

niet zelf op kan lossen.  

Ik weet, over het algemeen, wat  

            

ik kan verwachten van een 

nieuw digitaal systeem.  

Ik kan aangeven hoe een  

            

bepaalde technologie bijdraagt 

aan de kwaliteit van zorg.  

Ik kan een inschatting maken  
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van wanneer een technologische  

toepassing ingezet kan worden       

bij een patiënt/bewoner.  

 Helemaal  Beetje  Niet  Beetje  

 Weet  mee  mee  oneens/niet  mee  Helemaal  

   ik niet  oneens  oneens  eens  eens  mee eens  

Ik kan een inschatting maken in 

hoeverre een cliënt geschikt is 

voor begeleiding op afstand 

met behulp van technologie.  

Als ik een nieuwe  

zorgtechnologie gebruik, zorg ik  

dat ik precies weet wat er met                                                                             

de gegevens van de cliënt gebeurt.  

Beeldbellen belemmert mij om 

goed door te kunnen vragen.        

Ik kan beeldbellen inzetten om  

mijn patiënt efficiënter                                                                                                                                  

(=doeltreffender) te                                                                                                 

kunnen begeleiden.  

Ik weet hoe ik terug kan kijken                                                                                                                

in het digitale registratie  

systeem om te zien wat al eerder       

vastgelegd is.  

Ik weet waar ik online de meest 

recente procedures kan vinden.        

Ik kan de juiste technologie  

vinden bij de zorgvraag van een                                                                     

patiënt.  

Ik kan een patiënt helpen bij de  

introductie van nieuwe                                                                                      

technologie.  

Ik laat het gebruik van  

technologie liever over aan mijn                                                         

collega's.  

Ik probeer binnen bestaande  

technologie nieuwe                                                                                        

toepassingen uit.  

Ik weet welke mogelijkheden er  

binnen mijn organisatie zijn met                                                                

betrekking tot technologie.  
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Ik kan aangeven op welke  

punten een technologie                                                                                             

verbeterd zou kunnen worden.  

 Helemaal  Beetje  Niet  Beetje  

 Weet  mee  mee  oneens/niet  mee  Helemaal  

   ik niet  oneens  oneens  eens  eens  mee eens  

 

  

9. Hoe verplaatst u tekst van het ene naar het andere document op een computer? (Het 

gaat hierbij om welke methode u het liefste gebruikt.)   

Ik knip en plak de tekst met behulp van de sneltoetsen.  

Ik knip en plak de tekst met behulp van de rechtermuisknop.  

Ik klik op 'verplaatsen' in het menu.  

Ik typ de tekst opnieuw.  

  

10. In welke situatie zou je BCC gebruiken in een e-mail.   

Een kopie van de e-mail wordt verzonden naar deze adressen. Verder is er geen verschil met 

de  'aan' groep.  

De ontvangers in de BCC ontvangen de e-mail, maar de adressen worden niet 

gecommuniceerd naar de andere ontvangers.  

De e-mailadressen worden alleen gecommuniceerd naar de ontvangers van de e-mail.       

Ik weet het niet.  

11. Waar is Outlook volgens jou geschikt voor?  (meerdere antwoorden zijn mogelijk) 

 Digitale agenda bijhouden                             E-mail versturen  

 Chatten                                                          Personen uitnodigen voor een afspraak  

 Grote bestanden (>500 MB) versturen          De beschikbaarheid van collega's controleren  

 Afwezigheidsassistent toepassen                  Weet ik niet  

Ik kan aangeven waaraan een  
technologie moet voldoen om  
aan te sluiten bij een zorgvraag.   
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12. Welke begeleidingsdoelen zouden volgens jou op afstand uitgevoerd kunnen worden 
met behulp van technologie?  (meerdere antwoorden zijn mogelijk) 

 Het ondersteunen van de dagstructuur  

 Medicatiebegeleiding bij cliënten die hier moeite mee hebben  

 Ondersteuning ADL (Algemene dagelijkse levensverrichtingen)  

 Geen van deze doelen  

 Weet ik niet  

  
13.  Als er een mogelijkheid is om een nieuw systeem toe te passen in mijn organisatie, doe ik  

het volgende: (kies het antwoord dat het beste past)   

Ik laat het eerst testen door iemand anders.  

Ik gebruik liever de systemen waaraan ik gewend ben.  

Ik probeer nieuwe systemen graag uit.  

  

14. Geef aan in hoeverre onderstaande gevoelens op jou van toepassing zijn op het 

moment dat je een technologie gebruikt of op het punt staat een technologie te gaan 

gebruiken.  

  

 

 
 

  

Helemaal  
niet   

Een  
beetje   

In enige  
mate   

In sterke  
mate   

In zeer sterke  
mate   

Ik ben nieuwsgierig             

Ik voel me vervelend             

Ik krijg een ongemakkelijk gevoel             

Ik voel me gespannen             

Ik vind dit soort situaties  plezierig             

Ik voel me zeker van mijn zaak             
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15. Wat is je leeftijd?  
  
----- jaar  

  

16. Wat is uw geslacht?  

man               vrouw  

  
17. Wat is je hoogst behaalde opleiding?  

Als je opleiding hier niet bij staat, kies dan degene die hier het meest op lijkt.  

lager secundair onderwijs                 hoger onderwijs van korte type (2 – 3 
jaar)                                                     
                                                                                             (bv: bachelor of A1 verpleegkunde, ergotherapie, …) 

           hoger secundair onderwijs               hoger onderwijs van lange type (>3jaar)                       
      (bv: zorgkundige, A2 verpleegkunde, verpleegaspirant,…)       (bv: kinésitherapie,…) 

 

Universiteit         

18. Hoe heeft u de digitale vaardigheden die u nu heeft geleerd? (meerdere antwoorden 

mogelijk) 

 Door een cursus of training op het werk  

 Door een cursus of training privé  

 Op school/mijn opleiding  

 Met behulp van anderen  

 Door zelf te experimenteren  

 Door informatie op internet  

 Anders, ....   
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19. Waarom heeft u de digitale vaardigheden die u nu heeft geleerd?  

 Persoonlijke interesse                                                           Omdat mijn werk dat vereist               

 Omdat ik denk dat ik hierdoor mijn werk beter kan doen      Omdat mijn opleiding dat 

vereist  

 Andere: ……………………………………...   

  

20. Wat weerhoud je ervan om je digitale vaardigheden verder te verbeteren?  

 Ik heb hier te weinig tijd voor                              Ik vind het lastig  

 Ik heb hulp nodig van anderen                            Ik vind het niet nodig  

 Ik weet niet wat er van me verwacht wordt         Ik weet niet waar ik meer informatie kan 

vinden  

 Andere:.........................................................   
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Bijlage 10: goedkeuring ethische commissie 
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