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Abstract 

Digitale transformatie kan voor ziekenhuisafdelingen de heilige graal zijn in de zoektocht naar 
oplossingen voor de enorme uitdagingen op het gebied van stijgende zorgvraag en achterblijvend 
zorgaanbod. Om de volledige potentie van digitale innovaties te kunnen benutten, is van belang te 
kunnen balanceren tussen exploreren (nieuwe, radicale innovaties verkennen) en exploiteren 
(incrementele innovaties kunnen toepassen). 

Gezien de data-intensiviteit van de zorg, liggen er met name op het gebied van Big Data Analytics 
kansen. Daarom richt dit onderzoek zich op de relatie tussen Big Data Analytics Capabilities (BDAC), 
Evidence Based Decision Making Culture (EBDMC) en Innovation Ambidexterity (IA) én het effect 
hiervan op de Service Performance (SP).  

Dit onderzoek maakt gebruik van 108 surveys ingevuld door medische specialisten van 
ziekenhuisafdelingen in Nederland om, middels Partial Least Squares Structural Equation Modelling 
(PLS-SEM), te onderzoeken op welke manier BDAC en EBDMC de IA beïnvloeden en hoe dit leidt tot 
hogere Service Performance (SP), oftewel kwaliteit van dienstverlening in de zorg. 

De resultaten tonen aan dat BDAC en EBDMC een positieve directe relatie hebben met IA. Bovendien 
medieert IA het effect van EBDMC en BDAC op SP. Voor optimale impact op SP uit digitale innovaties 
moet eerst worden geïnvesteerd in BDAC, EBDMC en IA.  

Sleutelbegrippen 

Big Data Analytics Capabilities; Evidence Based Decision Making Culture; Dynamic Capabilities; 
Innovation Ambidexterity; Service Performance; Partial Least Squares Structural Equation Modelling 
(PLS-SEM); Zorgdomein. 
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Samenvatting 

De druk op de zorg neemt toe door een stijgende gap tussen zorgvraag en zorgaanbod en de kosten 
dreigen maatschappelijk onaanvaardbaar hoog te worden. Enerzijds vraagt de maatschappij steeds 
meer kwalitatief hoogwaardige zorg door ontwikkelingen als een hogere levensverwachting (en langer 
meer zorgbehoevend) en toenemende verwachtingen door de digitale innovaties die men in 
groeiende mate ook in het dagelijks leven ziet. Anderzijds stijgt het tekort aan zorgpersoneel en groeit 
de hoeveelheid aan adminstratieve lasten en omslachtig managementvoor de zorg. Kortom: er ligt 
een enorme uitdaging om de zorg kwalitatief hoogwaardig, in voldoende mate beschikbaar en 
betaalbaar te houden. 
 
Digitale transformatie biedt mogelijkheden om deze uitdagingen het hoofd te bieden. Bijvoorbeeld 
door het inzetten  van waardevolle innovaties als Big Data Analytics, Internet of Things (wearable 
gezondheidstechnologie) en het Elektronisch Patiënten Dossiers. Deze digitale innovaties kunnen, 
mits goed toegepast door ziekenhuisafdelingen, direct leiden tot aantoonbare impact, zoals zorg 
effectief toegespitst op individuele patiënten in plaats van grote groepen. 
 
Doel van dit onderzoek is bij te dragen aan academische inzichten in welke mechanismen invloed 
uitoefenen op het succes van (digitale) innovaties in ziekenhuisafdelingen. Deze inzichten leveren een 
bijdrage aan een effectieve en duurzame aanpak van de uitdagingen in de zorg. Daartoe gaat dit 
onderzoek in op de relatie tussen Big Data Analytics Capabilities (BDAC) en Innovatie Ambidexteriteit 
(IA), de invloed van een Evidence Based Decision Making Cultuur (EBDMC) op deze relatie én het 
uiteindelijke effect van deze relatie op de betaalbare en kwalitatieve dienstverlening (Service 
Performance (SP)) van Nederlandse ziekenhuisafdelingen.  
 
De onderzoeksresultaten zijn gebaseerd op 108 surveys, ingevuld door vertegenwoordigers  van 
verschillende ziekenhuisafdelingen. De analyses zijn uitgevoerd op basis van Partial Least Squares 
Structural Equation Modelling. De resultaten tonen aan dat BDAC direct invloed hebben op het 
vermogen van ziekenhuisafdelingen om tegelijkertijd gebalanceerd digitale innovaties te exploreren 
én te exploiteren (IA). De impact van BDAC op SP is statistisch significant, deze verloopt echter 
gedeeltelijk via IA. Wanneer ziekenhuisafdelingen op het gebied van IA succesvol zijn, leiden digitale 
innovaties (zoals Big Data Analytics) tot impact in de vorm van hogere SP.  
 
De EBDMC heeft, net als BDAC, een directe relatie met de mate van IA. Er is echter geen sprake van 
een direct effect op SP. Zodoende draagt de EBDMC van ziekenhuisafdelingen direct bij aan het goed 
kunnen balanceren tussen exploreren en exploiteren van digitale innovaties, maar leidt op zichzelf 
niet tot betere SP. 
 
Ziekenhuisafdelingen moeten zich bewust zijn van het effect van IA op de relatie tussen BDAC en SP. 
Optimale impact van (digitale) innovaties op de dienstverlening door ziekenhuisafdelingen is 
afhankelijk van het vermogen om gebalanceerd te kunnen exploreren (radicale innovaties verkennen) 
én te kunnen exploiteren (incrementele innovaties toepassen). Potentieel disruptieve digitale 
innovaties leiden bij gebrek aan competenties op het gebied van IA daarom mogelijk niet tot de impact 
die deze kunnen hebben.  
 
De EBDMC en de BDAC van ziekenhuisafdelingen versterken de mate van IA en dit leidt uiteindelijk tot 

hogere SP. Daarom verdient investeren in EBDMC, BDAC en IA aandacht wanneer een 

ziekenhuisafdeling meer impact wil behalen met de inzet van de groeiende mogelijkheden van digitale 

innovaties. De combinatie van goede BDAC én EBDMC leidt tot hogere IA en plaveit de weg voor de 

impactvolle digitale transformatie in ziekenhuisafdelingen.  
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Summary 

Pressure on healthcare is rising due to an evergrowing gap between demand and supply of high quality 
healthcare at affordable costs. At the one hand patients demand a coninuously increasing volume of 
quality healthcare due to developments such as a higher life expectancy (and corresponding growing 
care-dependency at a higher age) and increasing expectations caused by emerging new technologies 
that have become common in everyday life. On the other hand, healthcare personnel shortage is 
increasing as are cumbersome management and administrative burdens. In short, there is a huge 
challenge to keep healthcare available, affordable and of the required high quality. 
 
Digital transformation offers opportunities to face these tremendous challenges. For example, this 
can be done by deploying potentially valuable innovations such as Big Data Analytics, Internet of things 
(such as wearable healthcare technology) and Electronic Medical Records. These digital innovations 
can, provided they are deployed adequately by hospital departments, lead to demonstrable impact, 
such as patient oriented healthcare in stead of unefficient group oriented healthcare. 
 
This research aims to contribute to academic insights into which mechanisms positively influence the 
impact of digital innovations in hospital departments. These insights contribute to an effective and 
sustainable thorough approach to the aformentions tremendous challenges in healthcare. To that 
end, this research examines the relationships between Big Data Analytics Capabilities (BDAC) and 
Innovation Ambidexterity (IA), the effect of Evidence Based Decision Making Culture (EBDMC) on this 
relationship and the ultimate effect of these relationships on affordable high quality Service 
Performance (SP) of Dutch hospital departments. 
 
The results are based on 108 surveys, completed by respresentatives of various hospital departments 
in the Netherlands. The analyses are carried out through the use of Partial Least Squares Structural 
Equation Modelling. The results prove that BDAC has a direct effect on the capability of hospital 
departments to simultaneously balance between exploring new digital innovations and exploiting 
digital innovations, also known as Innovation Ambidexterity. The impact of BDAC on SP is statistically 
significant, this is however complementary mediated by IA. If hospital departments are successful in 
IA, digital innovations (such as Big Data Analytics) lead to demonstrable higher impact, such as 
increased SP. 
 
The EBDMC of a hospital department has, similar to BDAC, a direct relationship with the extent of IA. 
However, EBDMC lacks a significant direct relationship with SP. Consequently, the EBDMC of hospital 
departments directly contributes to the capability of balancing between exploration activities and 
exploitation activities, but does not in itself lead to higher SP. 
 
Based on the aforementioned findings, hospital departments need to be aware of the the effect of IA 
on the relationship between BDAC and SP. Optimal impact of digital innovations on the service 
performance of hospital departments depends on the capability to balance deliberately between 
exploration (exploring  radical and possibly disruptive innovatoins) and exploitation (applying and 
implementing incremental innovations). Failing to do so, potential disruptive digital innovations will 
not lead to the substantial impact they could have. 
 
The EBDMC and BDAC of hospital departments enhance the IA and this ultimately leads to higher SP. 
For this reason, investments in EBDMC, BDAC and IA require proper attention, assuming hospital 
departments seek to gain more impact from the growing possibilities of digital innovations. The 
combination of strong BDAC and EBDMC leads to higher IA and this ultimately paves the way for 
impactful digital transformation in hospital departments. 
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1. Introductie  

1.1. Achtergrond 
Ziekenhuizen zijn verantwoordelijk voor het leveren van kwalitatieve gezondheidszorg tegen 
betaalbare kosten (Schippers, 2012; RIVM, 2021; Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
(VWS), 2020). Deze opgave wordt echter steeds lastiger. Zo heeft COVID-19 direct invloed gehad op 
de vraag naar zorg en geresulteerd in gegroeide wachtlijsten (RIVM, 2020). Echter, ook zonder COVID-
19 zijn de totale zorgvraag, de complexiteit én de kwaliteit van zorg in de afgelopen jaren sterk 
gestegen (Deloitte, 2020). Eén van de redenen hiervoor is de hogere levensverwachting, waardoor 
patiënten mogelijk langer (en op een hogere leeftijd vaak intensiever) gebruikmaken van 
gezondheidszorg. Daarnaast staat de gezondheidszorg onder druk door het groeiende tekort aan 
zorgpersoneel en de stijgende zorgkosten (Wu & Hu, 2012). Deze ontwikkelingen gaan gepaard met 
bestaande uitdagingen als complexe wetgeving, grote administratieve last en suboptimaal en 
omslachtig management die zich in de ziekenhuizen veelal voordoen (Van de Wetering, 2021b). 
Ondanks deze ontwikkelingen en uitdagingen, wordt een betere dienstverlening verwacht. Dit komt 
mede doordat patiënten de verwachting hebben dat de gezondheidszorg meegroeit in de 
technologische ontwikkelingen zoals zij die kennen: sensoren in slimmer wordende wearable 
technologie (o.a. smartwatches), de mogelijkheden om gegevens uit te wisselen in een persoonlijke 
gezondheidsomgeving, betere data-analyses door de exponentieel groeiende beschikbare data en 
algeheel betere én persoonlijk afgestemde dienstverlening (Weggelaar-Jansen, Broekharst, & de 
Bruijne, 2017; Deloitte, 2020). Kortom: er is sprake van een groeiende gap tussen de vraag naar 
kwalitatieve zorg en het (betaalbare) aanbod van deze kwalitatieve zorg. 
 
Digitale transformatie kan ziekenhuizen ondersteunen bij het dichten van de gap tussen vraag en 
aanbod (Van de Wetering, 2021b). Digitale transformatie specifiek in de zorg gaat over het inzetten 
van digitale technologie voor het integreren van zorg, het onderkennen en reduceren van risico’s, het 
beter voorspellen van exacte (gepersonaliseerde) zorgbehoefte en het verbeteren én inzetten van 
kwalitatieve gegevens om tot tijdige, efficiënte en veilige zorg te komen (Deloitte, 2020). Deze 
aspecten tezamen leiden tot innovaties in de zorg om de kwaliteit van dienstverlening te verbeteren, 
in de literatuur Service Performance (SP) genoemd. Voorbeelden van dergelijke innovaties zijn: het 
Elektronisch Patiënten Dossier, (Big) Data Analytics (BDA), Decision Support Functionaliteit, 
Kunstmatige intelligentie, sociale media, mobiele applicaties en Internet of Things (van de Wetering 
2021).  
 
De gezondheidszorg is data-intensief, daardoor is veel data beschikbaar die kan worden omgezet in 
waardevolle inzichten (Deloitte, 2020; Morgens, 2018). De groeiende inzet van digitale technologie 
vergroot de hoeveelheid en potentie van data. BDA kan bijvoorbeeld worden ingezet om zorg 
gepersonaliseerd aan te bieden, waardoor behandelingen beter aanslaan bij specifieke patiënten, in 
plaats van eenzelfde behandeling voor een grote groep (Gatetsi, Katsaliaki, & Kumar, 2020). Dit 
verhoogt niet alleen de kwaliteit van de dienstverlening, maar verlaagt ook de kosten. 
Randvoorwaarde voor het slagen van BDA, is dat ziekenhuizen niet alleen de Big Data Analytics 
Capabilities hebben (vaardigheden die hen in staat stellen BDA effectief in te kunnen zetten) om te 
komen tot waardevolle inzichten, maar ook dat er sprake is van een cultuur die besluitvorming op 
basis van bewijs waardeert en stimuleert; een Evidence Based Decision Making Culture (EBDMC) 
(Brownson, Gurney, & Land, 1999). 
 
Om snel te kunnen reageren op maatschappelijke ontwikkelingen en innovaties als BDA, is het van 
belang dat ziekenhuizen adaptief zijn (Deloitte, 2020). De organisatieaspecten die het mogelijk maken 
om succesvol op veranderingen en innovaties te reageren, worden in de literatuur Dynamic 
Capabilities (DC) genoemd. Bij het investeren door ziekenhuizen in innovaties is het van belang om de 
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efficiëntie en het kostenaspect van de dienstverlening niet uit het oog te verliezen. Het vinden van de 
balans tussen richten op (radicale) innovatie én het incrementeel (kosten)efficiënter maken van 
bestaande werkwijzen, in de literatuur Innovation Ambidexterity (IA) genoemd, vormt een uitdaging 
voor ziekenhuizen (Foglia, Ferrario, Lettieri, Porazzi, & Gastaldi, 2019). 
 
Doel van deze master thesis is bij te dragen aan (academische) inzichten in de mechanismen die 
(digitale) innovaties in ziekenhuisafdelingen mogelijk maken. Deze inzichten leveren een bijdrage aan 
een effectieve en duurzame aanpak van de uitdagingen in de zorg. Daartoe gaat dit onderzoek in op 
de relatie tussen Big Data Analytics Capabilities (BDAC) en Innovation Ambidexterity (IA), de invloed 
van een datagedreven besluitvormingscultuur (Evidence Based Decision Making Cultuur) op deze 
relatie én het uiteindelijke effect van deze relatie op de betaalbare en kwalitatieve dienstverlening 
(Service Performance) van Nederlandse ziekenhuisafdelingen.  
 
Dit onderzoekt kijkt naar ziekenhuizen op afdelingsniveau. Daarom wordt gerefereerd naar 
ziekenhuisafdelingen. De motivatie hiervoor wordt uiteengezet in paragraaf 3.1. 

1.2. Gebiedsverkenning 
In deze paragraaf worden de belangrijkste definities in relatie tot dit onderzoek gegeven: Dynamic 
Capabilities View (DCV); Innovation Ambidexterity (IA), Data Analytics Capabilities (BDAC), Evidence 
Based Decision Making Cultuur (EBDMC) en Service Performance (SP). 

1.2.1. Dynamic Capabilities View 
De Dynamic Capabilities View (DCV) is een leidend theoretisch framework binnen het vakgebied van 
strategisch management en informatiesystemen (Di Stefano, Peteraf, & Verona, 2014). Het 
framework stapt af van de traditionele kijk met Resource Based Capabilities als fundament voor 
competitief voordeel (Teece, 2018). In plaats daarvan kijkt DCV naar de vaardigheden van een 
organisatie om interne en externe competenties te integreren, ontwikkelen en te reconfigureren aan 
de hand van veranderende omgeving om zo competitief voordeel te behouden of te verkrijgen (Van 
de Wetering, 2021b). 

Waar ‘normale’ Organizational Capabilities gaan over de kernactiviteiten waarmee een organisatie op 
dit moment relevant is en waarde toevoegt, gaan DC gaan over complexere competenties (Mikalef P. 
, Boura, Lekakos, & Krogstie, 2019). DC stellen een organisatie in staat om hun (strategische) doelen 
te behalen door in een continu veranderende omgeving uit te breiden, te veranderen en/of nieuwe 
operationele vaardigheden te creëren die hen in staat stellen om relevant te blijven en bestaansrecht 
te behouden (Teece, 2018). In de literatuur worden DC ontleed in drie elementen: het vermogen van 
een organisatie om nieuwe kansen en bedreigingen te detecteren (sense), kansen aan te grijpen 
(seize) en het verbeteren, aanleren, combineren, beschermen en (indien nodig) herstructureren van 
de organisatie en haar competenties (transform) (Mikalef, Krogstie, Pappas, & Pavlou, 2020). 
Bovendien is aangetoond dat DC (gedreven door Enterprise Architecture) resulteren in een hoger 
innovatief vermogen (Van de Wetering, Hendrickx, Brinkkemper, & Kurnia, 2021b).  

In het geval van ziekenhuisafdelingen houdt dit in dat DC die aspecten bevatten die een 
ziekenhuisafdeling in staat stellen om adaptief te zijn, zich aan te passen aan de veranderende 
omgeving en ook in de toekomst te kunnen voldoen aan de eisen en wensen van de omgeving en 
patiënten. Bijvoorbeeld door het aanbieden van innovatieve zorg, of het herstructureren van de eigen 
processen en organisatie, zodat zorg meer op afstand kan plaatsvinden (Wu & Hu, 2012). 

1.2.2. Innovation Ambidexterity 
IA is een complexe, hogere order DC; een Organizational Dynamic Capability dat in de literatuur ook 
wordt omschreven als het vermogen van een organisatie om te leren (Bozic & Dimovski, 2019). Het 
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verwijst naar het vinden van een optimale balans tussen incrementele innovatie en radicale innovatie 
(Benner & Tushman, 2003; Krogstie, Mikalef, & van de Wetering, 2020).  

Om mee te kunnen komen in de industriebrede ontwikkelingen, worden ziekenhuisafdelingen 
gedwongen om huidige beschikbare kennis en technologie effectief en efficiënt in te zetten 
(exploitation) én tegelijkertijd nieuwe kennis en technologie te onderzoeken, verkennen en inzetten 
(exploration) (Gupta, Smith, & Shalley, 2006; He & Wong, 2004). Voor ziekenhuisafdelingen is het 
relevant om op beide vlakken goed te presteren en zo de kwaliteit van de dienstverlening te borgen. 
Over het algemeen zijn organisaties (en dus ook ziekenhuizen) fundamenteel juist ingericht op 
exploitation (en incrementele innovatie) óf exploration (en radicale innovatie). Dit zorgt voor grote 
uitdagingen wanneer de omstandigheden veranderen en beide competenties worden gevraagd. IA 
omvat die aspecten die ziekenhuisafdelingen in staat stellen om de competenties van exploration en 
exploitation optimaal te balanceren, in plaats van te excelleren in één ten koste van de andere (Benner 
& Tushman, 2003; Dhoodhat, 2018).  

1.2.3. Big Data Analytics Capabilities 
BDAC zijn een combinatie van twee concepten; Big Data (BD) en Data Analytics Capabilities (DAC). BD 
wordt ook wel gedefinieerd als de holistische aanpak in het managen, verwerken en analyseren van 
data met de 5 V’s (hoge volume, variety, velocity, veracity en value) en dit om te zetten naar inzichten, 
besluiten en acties die waarde toevoegen, prestaties meten en competitief voordeel bewerkstelligen 
(Mikalef, Krogstie, Pappas, & Pavlou, 2020; McAfee & Brynsjolfsson, 2012; Wamba, et al., 2017). 
 
DAC is het vermogen van een organisatie om data om te zetten in betekenisvolle inzichten voor 
gebruikers die hen in staat stellen om tijdig toegevoegde waarde te ontdekken en benutten. Deze 
competenties bestaan uit het genereren van waardevolle inzichten door data management, de 
technologische (Big Data) infrastructuur en het benodigde data-talent van personeel (Kiron, Prentice, 
& Feruson, 2014).  
 
In essentie omvatten BDAC die vaardigheden om succesvol BDA-gerelateerde middelen en 
competenties in te zetten in combinatie met andere middelen en competenties (Wamba, et al., 2017). 
De mate waarin BDAC daadwerkelijk tot impact leidt, is afhankelijk van een aantal factoren, 
waaronder de volwassenheid van organisaties op dit gebied (Mikalef P. , Boura, Lekakos, & Krogstie, 
2019). 
 
In de context van dit onderzoek bestaat BDAC uit de competenties die ziekenhuisafdelingen in staat 
stellen om zorggerelateerde BD om te zetten in inzichten voor het verbeteren van de kwaliteit van 
dienstverlening, het leveren van nieuwe innovatieve dienstverlening of het efficiënter maken van 
bestaande dienstverlening (Wang & Hajli, 2017; Raghupathi & Raghupathi, 2014; Sackett, Richardson, 
Rosenberg, & Haynes, 2000). Onder adviesbureaus, de branchevereniging voor zorg en 
zorgprofessionals worden hoge verwachtingen uitgesproken over de toegevoegde waarde van BDAC 
in het verbeteren van de kwaliteit van dienstverlening (Deloitte, 2020; NVZ, 2018; Morgens, 2018). 

1.2.4. Service Performance 
SP gaat over het meten van de prestaties op het gebied van dienstverlening en is gebaseeerd op de 
Balanced Score Card (BSC). De BSC is een model dat organisaties in staat stelt om haar visie en 
strategie, op basis van financieel, afnemers, interne processen en leer en groei perspectief, te vertalen 
naar meetbare prestatie-indicatoren en zo objectief te sturen op organisatiedoelen (Kaplan & Norton, 
2001). In de literatuur wordt voor winst-georiënteerde bedrijven veelal gesproken over Firm 
Performance en dit verwijst naar het vermogen van een organisatie om klanten te verwerven, deze te 
behouden, omzet te verhogen en daarmee winst en return on investment te verhogen (Wamba, et 
al., 2017). 
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Het hoofddoel van ziekenhuizen is het leveren van hoge kwaliteit zorg aan patiënten tegen betaalbare 
kosten (Schippers, 2012; Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), 2020). Door het 
toepassen van de Balanced Score Card op de omgeving van ziekenhuizen, zijn drie Financial 
Performance gerelateerde indicatoren onderkend (asset utilization, new revenue  opportunities en 
profitability) en drie Patient Performance gerelateerde indicatoren (service attributes, patient  
relationships en hospital image) (Voelker, Rakich, & French, 2001; Wu & Hu, 2012). Het doel van Firm 
Performance, Service Performance, Patiënt Performance en Financial Performance is hetzelfde, 
namelijk dienen als indicator voor de prestaties van organisaties.  

Dit onderzoek richt zich op de dienstverlening door ziekenhuisafdelingen aan patiënten. Zodoende 
wordt op het gebied van Service Performance specifiek gekeken naar de Patient Performance. 

1.2.5. Evidence Based Decision Making Culture 
EBDMC is besluitvorming op basis van feiten en bewijs om zo tot een betere kwaliteit van 
besluitvorming te komen (Upadhyay & Kumar, 2020). Besluitvorming wordt in de literatuur 
omschreven als de set van mentale en cognitieve processen die wordt doorlopen om te komen tot het 
identificeren, selecteren en komen tot een keuze uit mogelijke alternatieven (Dhoodhat, 2018). Als 
reeds aangegeven, ondersteunen BDAC bij het besluitvormingsproces. 

EBDMC en BDAC zijn nauw verbonden. Het al dan niet succesvol toepassen van BDAC in organisaties 
wordt bepaald door tastbare (data, technologie, basic resources), niet-tastbare (cultuur en 
organizational learning) en menselijke (management vaardigheden en technische vaardigheden) 
factoren (Gupta & George, 2016). Binnen de context van dit onderzoek zijn de tastbare factoren, de 
menselijke factoren van BDAC en het aspect Organizational Learning onderdeel van de definitie van 
BDAC. Het resterende niet-tastbare aspect van BDAC omvat de EBDMC (Gupta & George, 2016). 
EBDMC houdt in dat organisaties de voorkeur geven aan besluiten die zijn genomen op basis van 
(empirische) data-analyses boven besluiten op ‘onderbuikgevoel’. De mate van EBDMC is bepalend 
voor de mate van succesvol kunnen toepassen van BDAC (Mikalef P. , Boura, Lekakos, & Krogstie, 
2019; Yu, Wong, Chavez, & Jacobs, 2021). 

1.3. Probleemstelling 
Er is sprake van een groeiende gap tussen de vraag naar zorg en het aanbod van zorg met een 
groeiende kwaliteit van dienstverlening tegen betaalbare kosten (Schippers, 2012; Ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), 2020). Digitale transformatie bij ziekenhuisafdelingen, in de 
vorm van innovatieve ontwikkelingen als BDA, bieden veelbelovende perspectieven voor het dichten 
van deze gap (Van de Wetering, 2021b). Ziekenhuizen hebben tegenwoordig de mogelijkheden om 
nieuwe digitale technologieën in te zetten om hun interne besluitvormingsproces te verbeteren 
(Mikalef, Van de Wetering, & Krogstie, 2020a), Service Performance te verbeteren en IT-innovators te 
worden (Leidner, Preston, & Chen, 2010). Medische professionals kunnen daarnaast innovatieve 
oplossingen en de exponentieel groeiende zorggerelateerde data inzetten om de zorgverlening te 
verbeteren (McCullough, Casey, Moscovice, & Prasad, 2010).  
 
Bij het investeren door ziekenhuizen in innovaties, is het van belang om de efficiëntie en het 
kostenaspect van de dienstverlening niet uit het oog te verliezen. Het vinden van de balans middels 
IA ondersteunt hierbij, maar vormt een grote uitdaging voor ziekenhuizen (Foglia, Ferrario, Lettieri, 
Porazzi, & Gastaldi, 2019). Deze uitdagingen zijn divers en de gevraagde oplossing is paradoxaal 
aangezien een combinatie vereist is van competenties omtrent radicaal innoveren én incrementeel 
innoveren. Niets doen leidt tot een onacceptabele afname van kwaliteit van dienstverlening aan 
patiënten en onacceptabele stijging in kosten. In de literatuur wordt dit onderwerp veel behandeld, 
maar is nog niet specifiek gekeken naar de rol van BDAC bij het vinden van deze optimale balans in 
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exploration en exploitation (IA) voor ziekenhuisafdelingen in Nederland én de rol van de EBDMC 
hierin.  
 

1.4. Opdrachtformulering 
Doel van dit onderzoek is bijdragen aan (academische) inzichten voor een gerichte, effectieve en 
duurzame aanpak van de uitdagingen in de zorg. Er zijn diverse indicaties dat investeren in BDAC 
hiervoor een veelbelovende aanpak is (Deloitte, 2020; NVZ, 2018). Daarom is het in de context van de 
gezondheidszorg in de Nederlandse ziekenhuizen van belang te onderzoeken of zowel IA als SP 
versterkt kan worden door het inzetten van BDAC. Daarnaast is het van belang om te onderzoeken 
welke rol EBDMC hierin precies speelt. Daartoe gaat dit onderzoek in op de relatie tussen BDAC en IA, 
de invloed van een EBDMC op deze relatie én de uiteindelijke bijdrage aan het verbeteren van de SP 
van Nederlandse ziekenhuisafdelingen. 
 
Om dit inzicht te verkrijgen, moeten de volgende onderzoeksvragen worden beantwoord:  

1. Wat is de relatie tussen Big Data Analytics Capabilities en Innovation Ambidexterity in 
Nederlandse ziekenhuisafdelingen? 

2. Wat is de relatie tussen Innovation Ambidexterity en de kwaliteit van dienstverlening aan 
patiënten door Nederlandse ziekenhuisafdelingen? 

3. Hoe beïnvloedt Innovation Ambidexterity de relatie tussen Big Data Analytics Capabilities en 
Service Performance? 

4. Wat is de invloed van Evidence Based Decision Making Culture op de relatie tussen data 
Analytics Capabilities en Innovation Ambidexterity? 

1.5. Motivatie / relevantie  
Gezien de groeiende uitdagingen en de groeiende potentie van digitale transformatie en data, staan 
Nederlandse ziekenhuisafdeling momenteel op een kantelpunt. Ziekenhuisafdelingen zijn momenteel 
volop aan het verkennen hoe zij (digitale) innovatie kunnen inzetten om hun klinische processen te 
transformeren (bijvoorbeeld door het inzetten van smartphone en wearable technologie) om zo 
foutpreventie te verbeteren, individuele patiëntgerichte zorg te bewerkstelligen en clinici in staat te 
stellen om wendbaarder te worden in hun werk (Van de Wetering, 2021b). Bovendien zijn 
ziekenhuisafdelingen in Nederland gebonden aan omzetplafonds die zijn overeengekomen tussen 
ziekenhuizen en zorgverzekeraars. De Nederlandse Zorgautoriteit, een autonoom administratieve 
autoriteit dat onder het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport valt, bewaakt dat de 
uitoefening van deze formele afspraken zich met name richt op het toevoegen van waarde voor 
patiënten in plaats van productievolumes (Van de Wetering, 2021b).  
 
Als beschreven in paragraaf 1.3, is er in de literatuur nog veel onduidelijkheid over hoe BDAC in 
Nederlandse ziekenhuisafdelingen het beste kunnen worden ingezet om zoveel mogelijk bij te dragen 
aan groeiende SP. Gezien de aangehaalde ontwikkelingen: de druk op de zorg, de huidige innovatieve 
ontwikkelingen én de opgelegde doelstellingen op het gebied van kosten en dienstverlening, is de 
behoefte aan inzicht op het gebied van BDAC, EBDMC, IA en SP groter dan ooit. 
 
De resultaten van dit onderzoek dragen bij aan het de academische literatuur op het gebied van 
informatievoorziening en digitale transformatie in de zorg. De verkregen inzichten behandelen de 
kenmerken van en mechanismen achter het effect van exploratieve innovatie en exploitatieve 
innovatie op de dienstverlening van Nederlandse ziekenhuisafdelingen en de manier waarop BDAC en 
EBDMC deze beïnvloeden. Deze inzichten kunnen Nederlandse ziekenhuisafdelingen helpen in de 
keuzes omtrent de inzet van EBDMC en BDAC als drijfveer voor de groei in IA en uiteindelijk SP.  
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Maatschappelijk gezien is dit relevant omdat op deze manier inzicht ontstaat in hoe de groeiende 
uitdagingen in de zorg duurzaam kunnen worden aangepakt op een moment dat digitale innovatie 
groeiende mogelijkheden biedt. 

1.6. Aanpak in hoofdlijnen 
Dit onderzoek is als volgt gestructureerd: In hoofdstuk 2 vindt een literatuuronderzoek plaats om te 
beoordelen welke informatie reeds bekend is over het onderzoeksonderwerp. Hiervoor worden 
onderzoeksvragen uit paragraaf 1.4 gebruikt. In hoofdstuk 3 wordt de methode van onderzoek 
beschreven, alsmede de analysemethode. In hoofdstuk 4 worden de resultaten beschreven en 
geanalyseerd.  Hoofdstuk 5 behandelt de discussie en eventuele afwijkingen van de vooraf opgezette 
methode, de conclusie en de aanbevelingen voor vervolgonderzoek. 
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2. Theoretisch Kader 
Dit hoofdstuk behandelt het theoretisch kader. Dit geeft inzicht in welke wetenschappelijke literatuur 
momenteel beschikbaar is en hoe deze zich verhoudt tot de doelstelling van dit onderzoek. 

2.1. Onderzoeksaanpak 
Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van de concepten BDAC, EBDMC, IA en SP, waarvan de 
definities in hoofdstuk 1 zijn gegeven. In paragraaf 1.4 is aangegeven welke onderzoeksvragen moeten 
worden beantwoord om inzicht te krijgen in de relatie tussen de genoemde concepten om zo de 
onderzoeksdoelstelling te halen.  
 
Om systematisch en reproduceerbaar de bestaande literatuur te analyseren, wordt gebruik gemaakt 
van de Building Block Methode op basis van de onderzoeksvragen in paragraaf 1.4 en van de 
sneeuwbalmethode (Wohlin, 2014) vanuit de basisliteratuur omtrent het onderzoek. Dit leidt tot een 
literatuurselectie en theoretisch kader voor dit onderzoek. De gevonden resultaten van beschikbare 
literatuur worden beoordeeld op de onderstaande criteria en al dan niet opgenomen in het 
theoretisch kader (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2019): 

- Is het artikel in het Engels of Nederlands? 
- Is het artikel gepubliceerd in een peer reviewed journal?  
- Is het artikel relatief recent gepubliceerd? (Tussen 2010 en 2021?) 

2.2. Uitvoering 
Deze paragraaf beschrijft de uitvoering van de literatuurverzameling. 

Bouwblokmethode 

De bouwblokmethode (Saunders, Lewis et al. 2019) wordt uitgevoerd door het ontleden van de 
onderzoeksvragen in paragraaf 1.4 in zoekopdrachten voor literatuur zoekmachines als weergegeven 
in Tabel 6 in de appendix B. Om ervoor te zorgen dat de zoekopdrachten een volledig resultaat geven 
van alle beschikbare literatuur, zijn deze zo opgesteld dat ook soortgelijke termen en concepten 
worden meegenomen in de zoekresultaten. Deze zoekopdrachten leiden tot 20 unieke artikelen die 
worden meegenomen in de voorselectie voor het theoretisch kader. 

De zoekmachine Google Scholar is gebruikt voor het uitvoeren van de zoekopdrachten. Hieraan is de 
bibliotheek van De Open Universiteit toegevoegd, waarin de databases van de meest vooraanstaande 
bibliotheken zijn opgenomen, zoals Web of Science, EBSCO, Wiley en JSTOR. De combinatie van deze 
zoekmachines, leidt tot een compleet en volledig overzicht van de beschikbare literatuur (Saunders, 
Lewis, & Thornhill, 2019).  
 

Sneeuwbalmethode 

Aanvullend op de bouwblokmethode, is de sneeuwbalmethode toegepast (Wohlin, 2014). Voor de 
startselectie van artikelen is een beroep gedaan op basisartikelen die zijn aangereikt vanuit de Open 
Universiteit ten behoeve van de onderzoekscontext. Hieruit is een selectie van artikelen gemaakt op 
basis van relevantie, actualiteit, aantal verwijzigingen, de kwaliteitsscoring (JQL) van het publicerende 
journaal en spreiding over de relevante concepten. Vervolgens is middels de sneeuwbalmethode in 
iteraties relevante literatuur toegevoegd aan het overzicht van beschikbare literatuur. 
 
Van alle artikelen is in de eerste iteratie systematisch geanalyseerd welke artikelen zijn geciteerd in 
het geselecteerde artikel (backward snowballing) en vervolgens welke artikelen dit artikel hebben 
geciteerd (forward snowballing). Daarbij is in eerste instantie gekeken naar de titel, het abstract of de 
inhoud om de relevantie en waarde ten opzichte van dit onderzoek te bepalen. Om te bepalen of deze 
in het onderzoek worden opgenomen, zijn deze artikelen beoordeeld conform de beoordelingscriteria 
in paragraaf 2.1. 
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De sneeuwbalmethode heeft geleid tot 57 relevante artikelen. Hierbij is het criterium van artikelen ná 
2010 losgelaten om ook fundamentele literatuur mee te nemen voor dit onderzoek. Omdat het totale 
aantal artikelen na de eerste iteratie voldoende is voor het opstellen van een theoretisch kader, wordt 
geen tweede iteratie uitgevoerd. 
 

Selectie van literatuur 

Op basis van de bovenstaande zoekmethoden is een selectie gemaakt van welke artikelen definitief 
worden opgenomen in het theoretisch kader. 
 

  

Tabel 1 Resultaat bouwblokmethode 

 

Tabel 2 Resultaat sneeuwbalmethode 

Dit leidt tot een totale selectie van 77 artikelen; 20 op basis van de bouwblokmethode en 57 op basis 
van de sneeuwbalmethode.  

2.3. Resultaten en conclusies 
In deze paragraaf worden de bevindingen van de literatuurreview op basis van de onderzoeksvragen 
gegeven. De onderzoeksvragen zijn ontleed per relatie tussen de gerelateerde concepten waarin een 
appreciatie van de beschikbare literatuur is gegeven. Elke ontlede relatie is middels inductie vanuit de 
literatuur samengevat in een (veronderstelde) relatie.  

2.3.1. Literatuurreview 
Als fundament voor de literatuurreview is de DCV aangehouden, aangezien hiervoor al een erkend 
academisch fundament beschikbaar is en benodigde gevalideerde vragenlijsten en meetmethoden 
beschikbaar zijn. De DCV veronderstelt dat organisaties verschillende Dynamic Capabilities (DC), zowel 
hogere en complexe, als lagere, kunnen integreren om zo prestaties te verbeteren (Van de Wetering, 
2021b).  

Big Data Analytics Capabilities en Innovation Ambidexterity 
Verschillende onderzoeken behandelen de relatie tussen BDAC en IA. Mikalef et al. (2019) tonen aan 
dat er sprake is van een positief effect van BDAC op de incrementele en radicale innovatie capabilities 
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van een organisatie, in essentie de uiterste aspecten van IA. Daarnaast zijn er diverse onderzoeken 
waarin wordt aangetoond dat BDAC direct bijdragen aan betere IA (Bozic & Dimovski, 2019; Mikalef 
P. , Boura, Lekakos, & Krogstie, 2019; Ghasemaghaei & Calic, 2019; Rialti, Zollo, Ferraris, & Alon, 2019). 
IA is een complexe DC die het vermogen van organisaties beschrijft om te balanceren tussen twee 
uiterste innovatie-activiteiten exploreren (incrementele innovatie binnen bestaande volwassen 
technologie) en exploiteren (radicale innovatie bij nieuwe technologie) (He & Wong, 2004). Vanuit de 
DCV wordt BDAC als lagere orde technische DC beschouwd, die door organisaties kan worden ingezet 
om een hogere orde organisatie DC IA te ontwikkelen (Van de Wetering & Versendaal, 2021; Bozic & 
Dimovski, 2019). Het stelt organisaties in staat (digitale) data gerelateerde technologie in te zetten om 
de bedrijfsvoering te innoveren of te verbeteren (Van de Wetering, 2021b).  

Op basis van de bovenstaande bevindingen, wordt de volgende hypothese geformuleerd: 

Hypothese 1: De Big Data Analytics Capabilities (BDAC) van ziekenhuisafdelingen hebben een positieve 
invloed op de Innovation Ambidexterity (IA) van die ziekenhuisafdelingen.  

Evidence Based Decision Making Culture, Big Data Analytics Capabilities en Innovation Ambidexterity 
Door BDAC goed in te zetten, kan op basis van data snel worden geconstateerd hoe een organisatie 
presteert (Wamba, et al., 2017). Het hebben van goede BDAC alleen is niet genoeg om goed te 
presteren als organisatie (Mikalef, Krogstie, Pappas, & Pavlou, 2020; Krogstie, Mikalef, & van de 
Wetering, 2020). Diverse onderzoeken tonen aan dat er verschillende mechanismen zijn die invloed 
hebben op de mate waarin BDAC (via IA) leidt tot toegevoegde waarde. Een belangrijke 
randvoorwaarde is dat de organisatie openstaat en waardering heeft voor de inzichten die worden 
geleverd bij het inzetten van BDAC, oftewel; dat er sprake is van een cultuur van EBDM (Gupta & 
George, 2016). 

Onderzoek toont aan dat met name de EBDMC binnen een organisatie een belangrijke rol speelt bij 
het verhogen van de SP op basis van BDAC (Brynjolfsson, Hitt, & Kim, 2011; Wang, Kung, Gupta, & 
Ozdemir, 2019). Een stimulerende EBDMC kan hierbij de toegevoegde waarde van BDAC versterken, 
maar een ‘negatieve’ EBDMC kan ook juist een obstakel vormen (Wang, Kung, Gupta, & Ozdemir, 
2019; Mikalef, Van de Wetering, & Krogstie, 2020a). Gupta en George (2016) geven in hun 
classificatiemodel EBDMC (in hun artikel ‘data-driven culture’ genoemd) als fundamenteel onderdeel 
van BDAC (Gupta & George, 2016).  

In lijn met de bovenstaande bevindingen wordt geconcludeerd dat EBDMC de relatie tussen BDAC en 
IA versterkt. Daarom wordt de onderstaande hypothese geformuleerd: 

Hypothese 2: De Evidence Based Decision Making Culture binnen een ziekenhuisafdeling modereert de 
relatie tussen Big Data Analytics Capabilities en Innovation Ambidexterity. 

Innovation Ambidexterity en Service Performance 
Er zijn meerderere onderzoeken gedaan naar de relatie tussen IA en de daadwerkelijke SP van 
organisaties (Gibson & Birkinshaw, 2004) (Jansen, Tempelaar, Bosch, & Volberda, 2009). Deze 
onderzoeken tonen aan dat er niet een direct toe te schrijven relatie is tussen één van beide uitersten 
van IA en de daadwerkelijke SP van een organisatie, maar wel voor het vinden van een optimale balans 
tussen deze twee uitersten én de SP (Bozic & Dimovski, 2019). Door structurele differentiatie toe te 
passen, kunnen ziekenhuizen de organisatie zo inrichten dat zowel incrementele exploiterende 
innovatie, als radicale explorerende innovatie vertegenwoordigd zijn, afhankelijk van de specifieke 
behoeftes van de diverse ziekenhuisafdelingen (Jansen, Tempelaar, Bosch, & Volberda, 2009). Een 
risico van structurele differentiatie bestaat uit gebrek aan organisatorische integratie (en mogelijk 
slechtere prestaties op de andere vorm van innovatie), waar een hoge mate van IA ervoor zorgt dat 
dit gat wordt gedicht en synergie ontstaat tussen beide vormen (Bozic & Dimovski, 2019). Onderzoek 
binnen de ziekenhuisomgeving toont aan dat IA een grote rol speelt bij het balanceren tussen beide 
vormen van innovatie om zo de kwaliteit van zorgverlening hoog te houden (met name door radicale 
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exploratieve innovatie) én tegelijkertijd de kosten zoveel mogelijk te beheersen (door incrementele 
exploitatieve innovatie) (Foglia, Ferrario, Lettieri, Porazzi, & Gastaldi, 2019).  

Op basis van de bovenstaande bevindingen, wordt de volgende hypothese geformuleerd: 

Hypothese 3: Ziekenhuisafdelingen met een hogere mate van Innovation Ambidexterity hebben hogere 
Service Performance. 

Innovation Ambidexterity en de relatie tussen Big Data Analytics Capabilities en Service Performance 
De academische literatuur levert verschillende onderzoeksresultaten met betrekking tot de relatie 
tussen BDAC en SP en het effect van IA op deze relatie. Enerzijds zijn er onderzoeken die een directe 
relatie aantonen tussen BDAC en SP, anderzijds wordt beweerd dat er sprake is van een mediërende 
rol van IA in deze relatie. Bozic en Dimovski (2019) schrijven deze inconsistente onderzoeksresultaten 
toe aan een aantal factoren. Zo kan de afwezigheid van een positieve directe relatie tussen BDAC en 
SP ook worden verklaard door het onterecht buiten beschouwing laten van indirecte voordelen van 
BDAC, omgevingsfactoren en/of tijdverschillen tussen het moment van investering en de 
daadwerkelijke baten. Daarnaast is er sprake van een hoge mate van onzekerheid wanneer het gaat 
over innovatie-activiteiten en de bijbehorende inconsistente empirische bevindingen in onderzoeken 
naar de relatie tussen innovatie en de prestaties van organisaties (Bozic & Dimovski, 2019).  

Gupta and George (2016) tonen aan dat organisaties met hogere BDAC beter in staat zijn om 
marktontwikkelingen te onderkennen en hierop te reageren, in essentie aspecten van DC (Gupta & 
George, 2016) (Wang & Hajli, 2017). Ditzelfde geldt voor het meten van en reageren op 
ontwikkelingen in primaire processen (Mikalef, Van de Wetering, & Krogstie, 2020a). In het verlengde 
hiervan tonen Rialti et al. (2019) aan dat er een directe relatie bestaat tussen BDAC en Organizational 
Performance en Firm Performance. Daarnaast tonen zij aan dat IA de relatie tussen BDAC en Firm 
Performance medieert (Rialti, Zollo, Ferraris, & Alon, 2019). Wang en Hajli (2017) tonen aan dat BDAC 
ziekenhuizen in staat kan stellen om, vooralsnog niet geconstateerde, patronen in heropnames van 
patiënten te onderkennen en dit om te zetten naar inzichten die resulteren in een betere balans 
tussen capaciteit en kosten (Wang & Hajli, 2017). Met andere woorden, er lijkt sprake te zijn van een 
relatie tussen BDAC en SP, maar IA heeft invloed op deze relatie. Anderzijds geven Mikalef et al. (2020) 
en Van de Wetering (2021d) aan dat er verschillende configuraties zijn van middelen en capabilities 
die, tezamen met omgevingsfactoren, invloed hebben op IA. Zij benadrukken dat het verkrijgen van 
waarde uit BDA bepaalde kenmerken en voorwaarden heeft. Zo is ten eerste het verkrijgen van 
volwassenheid door iteratieve cycli van leren en aanpassen benodigd voor het effectiever toepassen 
van BDA. Ten tweede is er sprake van verschillende volwassenheidsstadia van BDA binnen organisaties 
in relatie tot de mate van directe bijdrage aan organisatiedoelstellingen (het gericht toepassen van 
BDA). Ten derde worden de daadwerkelijk uitkomsten van toegepaste BDA grotendeels vormgegeven 
door interne en externe factoren. Tot slot, bij het inzetten van BDA als hefboom in organisaties, 
worden op verschillende niveaus binnen een organisatie (bijvoorbeeld individueel of groep) 
uitkomsten beïnvloed door een soort van rimpeleffect (Mikalef, Van de Wetering, & Krogstie, 2020a).  

In diverse onderzoeken wordt aangetoond dat patient agility, dat zich manifesteert als een hogere 
order type DC en bestaat uit ‘patient sensing capability’ en ‘patient responding capability’, de relatie 
tussen Digital Dynamic Capabilities en Patient Service Performance medieert (Van de Wetering, 
2021d; Van de Wetering & Versendaal, 2021). 

Kortom; diverse literatuur geeft aan dat BDAC waarde toevoegen, maar dat deze waarde indirect 
wordt toegevoegd en niet direct terug te zien is in verhoogde SP. De ‘transitie’ van investering in BDAC 
naar uitkomsten op het gebied van SP geschiedt via ‘tussenstappen’ zoals het onderkennen van 
marktontwikkelingen en als reactie ontwikkelen van nieuwe product of diensten (Trieu, 2017) (Gupta 
& George, 2016) (Wang & Hajli, 2017). Organisaties kunnen alleen de SP verbeteren wanneer zij in 
staat zijn om BDAC in te zetten en zo unieke synergie te creëren met andere DC, zoals IA (Wamba, et 
al., 2017). 
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In lijn met de bovenstaande redenatie, wordt hypothese 4 geformuleerd: 

Hypothese 4: Het effect van Big Data Analytics Capabilities op de Service Performance van 
Ziekenhuisafdelingen wordt gemedieerd door Innovation Ambidexterity. 

Onderzoeksmodel 
In de het onderstaande figuur is het onderzoeksmodel  weergegeven met de veronderstelde relaties 
tussen BDAC, EBDMC, IA en SP:  

Figuur 1 Conceptueel model Onderzoek

 

2.3.2. Doel van het vervolgonderzoek 
Het vervolg van dit onderzoek richt zich op het testen van de ontwikkelde hypotheses. Onderdeel 
hiervan is het meetbaar maken van de onderliggende concepten en het selecteren van een adequate 
onderzoeksmethode om tot valide en betrouwbare onderzoeksresultaten te komen. 
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3. Methodologie 
In dit hoofdstuk is de methode van het uitgevoerde onderzoek uiteengezet en onderbouwd. Dit 

onderzoek wordt uitgevoerd door een groep van zeven verschillende onderzoekers. 

3.1. Onderzoeksmethode 
Het doel van dit deel van het onderzoek is het vinden van empirisch bewijs voor het al dan niet 

ondersteunen van de hypotheses als verwoord in paragraaf 2.3.1. Daartoe zijn veronderstelde 

verbanden tussen de belangrijkste constructen geanalyseerd op basis van cross-sectioneel verzamelde 

gegevens van ziekenhuisafdelingen. Dit onderzoek is kwantitatief, exploratief en deductief (Saunders, 

Lewis, & Thornhill, 2019). 

Onderzoeksstrategie en onderzoeksmethode 

De survey methode met vragenlijst wordt gekozen vanwege de aansluiting bij het exploratieve, 

deductieve karakter van het onderzoek en aangezien het de behoefte invult om grote hoeveelheden 

empirische, kwantitatieve gegevens over diverse onderwerpen te verzamelen. De vragenlijst wordt 

afgenomen bij een diversiteit aan ziekenhuisafdelingen. Vóór de definitieve afname, heeft een 

testafname plaatsgevonden op een deel van de steekproef om de vragenlijst en het meetmodel aan 

te scherpen op basis van eerste bevindingen. Gezien het gewenste resultaat van een momentopname 

bij een selectie van de doelgroep, wordt het onderzoek geclassificeerd als cross-sectional (Saunders, 

Lewis, & Thornhill, 2019).  

Dataverzameling 

Door de hoge complexiteit is zorg in ziekenhuizen georganiseerd in ziekenhuisafdelingen die 

gespecialiseerd zijn in het leveren van een bepaald type zorg (Nivel / LEVV, 2007). Op het niveau van 

ziekenhuisafdelingen vindt de daadwerkelijke dienstverlening van zorgprofessional aan de patiënt 

plaats. Mede door deze organisatorische inrichting in ziekenhuisafdelingen en het feit dat op het 

afdeling-overstijgende niveau van ziekenhuizen onvoldoende potentiële respondenten beschikbaar 

zijn, richt dit onderzoek zich op ziekenhuisafdelingen (Van de Wetering, 2021b). Ter illustratie: 

Nederland kent ongeveer 69 ziekenhuisorganisaties (RIVM, 2021) met elk een groot aantal afdelingen 

(bijvoorbeeld 85 voor het maasstadziekenhuis (Maasstad Ziekenhuis, 2021)) waar het daadwerkelijke 

contact met de patiënt plaatsvindt.  

De populatie Nederlandse ziekenhuisafdelingen die wordt bevraagd bestaat uit: Academische 

Ziekenhuizen, Top Klinische Ziekenhuizen en Algemene Ziekenhuizen. In totaal gaat dit om 69 

ziekenhuisorganisaties, verdeeld over 116 locaties en 129 buitenpoliklinieken (RIVM, 2021). Dit 

onderzoek beperkt zich tot de non-profit/publieke sector zorgverlening vanwege de veronderstelling 

dat juist in deze omgeving de uitdagingen op het gebied van IA het grootst zijn. Vanuit zowel de 

politiek als de patiëntbehoeften wordt immers impliciet gevraagd om de optimale balans tussen 

exploreren (hogere kwaliteit (persoonsgerichte) zorg) en exploiteren (efficiëntie en kostenvoordelen 

in bestaande zorg) (NVZ, 2018). De privéklinieken worden niet meegenomen, aangezien wordt 

verondersteld dat de combinatie van een kostenplafond en kwaliteitscriteria in mindere mate geldt. 

Bevraagde respondenten bestaan uit personeel van afdelingen die daadwerkelijk werken met 

patiënten en betrokken zijn bij de operationele uitvoering. Dit beperkt de groep tot: specialistisch 

personeel, verpleegkundig specialisten, afdelingshoofden, artsen en medisch specialisten van 

poliklinieken en klinieken. Deze specifieke groep respondenten wordt gekozen vanwege het feit dat 

zij, van alle ziekenhuisafdelingen, de meest directe relatie hebben met de kwaliteit van dienstverlening 

aan patiënten. Daardoor kunnen zij middels de vragenlijst inzicht geven in de unieke en complexe 

situaties waarin medische kennis wordt toegepast. Bovendien hebben zij daadwerkelijk zicht op hoe 
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de interactie vanuit de afdeling met de patiënten plaatsvindt én hoe BDAC en innovatieve 

ontwikkelingen momenteel worden ingezet (Van de Wetering, IT Ambidexterity and Patient Agility: 

The mediation Role of Digital Dynamic Capability, 2021b).  

De selectie en benadering van de doelgroep verloopt via convenience sampling en respondent driven 

sampling (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2019). Dit houdt in dat in eerste instantie actief wordt gezocht 

naar mogelijke respondenten die beschikbaar zijn in het netwerk van de aangesloten onderzoekers. 

Vervolgens wordt vanuit de verkregen groep respondenten doorgevraagd naar mogelijke nieuwe 

geschikte respondenten. Deze actie herhaalt zich tot de minimale sample-omvang is bereikt. Deze is 

minimaal 10 maal het aantal formatieve indicatoren of minimaal tien maal het grootste aantal paden 

naar een construct van het stuctuurmodel. Middels toepassen van G*Power is de minimale 

steekproefomvang bepaald op 77, zie Figuur 16 (Faul, Erdfelder, Buchner, & Lang, 2009). 

3.2. Constructen en indicatoren 
Dit onderzoek behandelt de relatie tussen concepten die zelf niet direct meetbaar zijn (latente 

variabelen). Daarom is per concept een construct samengesteld dat bestaat uit de meetbare 

indicatoren die gezamenlijk het concept meten. Vervolgens worden de meetbare indicatoren vertaald 

naar vragen en stellingen waarbij de respondent kan geven in welke mate dit voor zijn/haar 

ziekenhuisafdeling van toepassing is. Er is een coherente set aan vragen en stellingen opgesteld, op 

basis van voorgaand empirisch gevalideerde literatuur, zie Appendix C. De 7-punts Likert schaal wordt 

gebruikt om respondenten in staat te stellen hun mening accuraat te geven én hen de mogelijkheid 

te geven ‘neutraal’ te antwoorden (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2019). De beantwoording van de 

vragen geeft een indicatie van de mate waarin een bepaalde indicator van toepassing is. De totale set 

aan retour ontvangen surveys wordt vervolgens in de gegevensanalyse behandeld. 

3.3. Gegevensanalyse 
De in de hypotheses veronderstelde relaties in het onderzoeksmodel worden onderzocht door gebruik 

van Partial Least Squares (PLS) Structural Equation Modelling (SEM). PLS-SEM maakt het mogelijk om 

zowel het meetmodel als het structuurmodel te analyseren, zodat de hypothesen kunnen worden 

getest (Hair, Hult, Ringle, & Sarstedt, 2017). De SEM methode is een multivariate statistical analyse 

techniek die wordt gebruikt om structurele relaties te analyseren. Het hanteert Principal Component 

Analyse om de structuurrelatie tussen variabelen en latente variabelen te meten. PLS is een SEM-

methode die is ontworpen om (de relatie tussen) constructen te meten die niet direct meetbaar zijn. 

PLS-SEM houdt rekening met de opbouw van deze constructen voor zowel (latente) afhankelijke, als 

de (latente) onafhankelijke variabelen. Hair et al. (2017) geeft diverse redenen, die ook in dit 

onderzoek van toepassing zijn, voor het inzetten van PLS-SEM in plaats van CB-SEM (Hair, Hult, Ringle, 

& Sarstedt, 2017):  

 PLS SEM kan met een kleine dataset de verschillende gewichten van variabelen schatten en 

ondersteunt het bij het vinden van diverse fouten in het meetmodel (de onderliggende theorie 

die de relatie tussen de variabelen verklaart). De doelgroep is daarmee beperkt en PLS SEM is in 

dat geval ook geschikt; 

 PLS is geschikt voor exploratief onderzoek door het testen van hypothesen in een theoretisch 

raamwerk; 

 PLS SEM is geschikt wanneer het onderzoeksmodel geen circulaire relaties bevat; 

 PLS SEM is geschikt voor complexe structuurmodellen met meerdere constructen, indicatoren en 

latente variabelen (zoals van toepassing binnen dit onderzoek);  
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Het meetmodel van de diverse constructen beschrijft op welke manier de indicatoren (per vraag) zich 

verhouden tot het construct en hoe deze worden gemeten. In dit onderzoek worden BDAC, EBDMC, 

SP en gemodelleerd als reflectieve constructen. SP is een hogere orde (formatief) construct, dat wordt 

opgebouwd uit drie lagere orde (reflectieve) constructen: Service Attribute, Patient Relationship en 

Hospital Image. De indicatoren voor de constructen zijn afgeleid van bewezen meetmodellen in 

voorgaande onderzoeken. Deze zijn beschreven in Appendix D. Dit leidt tot het onderstaande 

meetmodel:  

Figuur 2 Meetmodel 

 

Meetmodel 

Om de validiteit van het meetmodel te borgen, worden de content validity, de criterion validity en de 

construct validity geanalyseerd. Dit beschrijft tevens de borging van de interne validiteit van het 

onderzoek.  

Voor het analyseren van de betrouwbaarheid en validiteit van het meetmodel en het structuurmodel, 

wordt gebruik gemaakt van de stapsgewijze analyse voor reflectieve modellen, als aanbevolen door 

Hair et al (Hair, Hult, Ringle, & Sarstedt, 2017).  

De content validity is een indicator die zekerstelt dat de steekproef een goede vertegenwoordiging is 

van de totale doelgroep. Criterion validity gaat over de nauwkeurigheid van het meetinstrument zelf 

(in dit geval de vragenlijst) en bestaat uit predicitive validity en concurrent validity. Met de 

testresultaten wordt middels statistische analyses, zoals correlatieanalyse, beoordeeld of de te 

voorspellen waarde (van de constructen) goed wordt voorspeld door de resultaten uit de vragenlijst 

(Predictive Validity). Concurrent validity is in dit onderzoek niet aan de orde, omdat er geen sprake is 

van een onderzoek dat binnen dezelfde doelgroep en tijdframe een soortgelijke construct meet. 

Daarnaast wordt de construct validity gemeten: dit houdt in dat de interne consistentie van de 

constructen wordt gemeten door aan te tonen dat de geselecteerde indicatoren in het construct 

ongeveer hetzelfde meten (de interne consistentie van de onderliggende indicatoren van een 

construct). De Cronbach’s Alpha van hoger dan 0,7 is een positieve score en de indicatie dat het 

construct valide is (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2019). Bij het opstellen van de constructen, wordt 

zoveel mogelijk gebruik gemaakt van gevalideerde indicatoren om de construct validiteit te borgen 

(zie Appendix C). 

Structuurmodel 

Het structuurmodel (zie Figuur 7) beschrijft hoe de constructen zich tot elkaar verhouden en wordt 

gebruikt voor het testen van de hypotheses. De resultaten van dit onderzoek worden gebruikt om 

deze hypotheses te toetsen. Naast een valide meetmodel, is de randvoorwaarde hiervoor de borging 

van de voorspellende waarde van het structuurmodel van het onderzoek. Om deze te beoordelen, 
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wordt gebruik gemaakt van de collineariteit, de verklaarde variantie van endogene variabelen (BDAC 

en EBDMC) middels R², structuurpaden coefficiënties, voorspellende relevantie en effectgrootte (Hair, 

Hult, Ringle, & Sarstedt, 2017). Middels bootstrap analyse worden nauwkeurigheidswaardes bepaald 

van de steekproef om zo uitspraken te kunnen doen over bias, variantie, betrouwbaarheidsintervallen 

en prediction error (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2019).  

Ethische aspecten 

Deelnemers aan het onderzoek konden anoniem de digitale vragenlijst invullen. Er werden geen zaken 

gelogd waardoor antwoorden te herleiden zijn naar respondenten. Er werden geen 

persoonsgerelateerde antwoorden gevraagd. Bovendien kunnen respondenten hun deelname op elk 

moment intrekken. Voorafgaand aan de deelname werd expliciet instemming van de respondent 

gevraagd met de bovenstaande aspecten en het gebruik van de gegevens. Dit is volledig in lijn met de 

AVG-richtlijnen. Tot slot konden respondenten hun e-mailadres achterlaten om naderhand het 

eindrapport te ontvangen. Deze gegevens werden na het opstellen en versturen van het eindrapport 

verwijderd.  
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4. Resultaten 
De online tool voor de vragenlijst heeft 337 respondenten geregistreerd, waar uiteindelijk 112 
vragenlijsten volledig zijn ingevuld. Van deze 112 volledig ingevulde vragenlijsten, moesten 4 
resultaten worden verwijderd in verband met het niet aansluiten van de respondent op de beoogde 
doelgroep van dit onderzoek. Het resultaat is een steekproefomvang van 108 voor verdere analyse, 
rui meer dan de vereiste omvang van 77 (zie Figuur 16). Binnen de steekproef van 108 respondenten, 
werken 10 (9.3%) voor een Universitair Medisch Centrum, 58 (53.7%) voor een Samenwerkend 
Topklinisch Opleidingsziekenhuis, 22 (20.4%) voor een Samenwerkend Algemeen Ziekenhuis, 16 
(14.8%) voor een Overig Algemeen Ziekenhuis en 2 (1.9%) voor overige zorginstellingen1. Appendix D 
toont een overzicht van de diverse deelnemende ziekenhuisafdelingen. 

4.1. Analyse van resultaten 
Voor het verkrijgen van de resultaten is gebruik gemaakt van SmartPLS versie 3.3.5 (Hair J. , 2021). In 

de eerste stap van de analyse van de resultaten wordt onderzocht of het meetmodel valide en 

betrouwbaar is. In deze stap worden eventueel aanpassingen gedaan in het al dan niet opnemen van 

data met als doel meetfouten zoveel mogelijk te reduceren. Omdat we hier te maken hebben met een 

reflectief model, wordt getoetst op interne consistentie betrouwbaarheid en validiteit. Wanneer de 

betrouwbaarheid en validiteit is bevestigd, worden analyses gedaan met betrekking tot het 

structuurmodel. Het doel hiervan is om te bepalen in welke mate het structuurmodel in staat is om 

variantie in de afhankelijke variabelen te verklaren. Evaluatiecriteria hiervoor zijn coefficients of 

determination (R²-waarden), omvang en significantie van het pad coefficiënt (β-waarden), de omvang 

van het f²-effect, voorspellende relevantie (Q²-waarden) en de omvang van het q² effect. Aanvullend 

worden analyses gedaan om te bepalen of, en in welke mate, sprake is van een mediërend effect en 

een modererend effect binnen het model. 

4.1.1. Analyse meetmodel 
Het meetmodel wordt geanalyseerd conform de stappen voor een reflectief meetmodel in Exhibit 4.1 

(Hair, Hult, Ringle, & Sarstedt, 2017). Dit houdt in dat de interne consistentie betrouwbaarheid wordt 

geanalyseerd, vervolgens de convergentie validiteit en tot slot de discriminante validiteit. De 

samenvatting van de resultaten wordt weergegeven in de onderstaande Tabel 3.  

Figuur 3 Analyse Meetmodel

 

 

                                                           
1 Eén respondent van de groep ‘overig’ is een huisarts en behoort strikt gezien niet tot de doelgroep. Deze 
casus heeft geen significante invloed op de resultaten echter. 
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Stap 1 Controleren op internal consistency reliability 
Betrouwbaarheid meetmodel wordt bepaald aan de hand van interne consistentie betrouwbaarheid. 

Dit wordt gemeten door Composite reliability en Cronbach’s Alpha. De waarden van Cronbach’s Alpha 

en Composite reliability liggen idealiter tussen 0.70 en 0.90. In Tabel 10 in Appendix E Stap 1 is 

weergegeven dat alle waarden boven 0.70 liggen (tussen 0.786 en 0.950). Voor de lagere-

orderconstructen van PSP zijn zeer hoge waarden tot 0.95 zichtbaar, maar deze zijn acceptabel gezien 

het feit dat het hier hogere-order en lagere-orderconstructen betreft. Bovendien zijn in deze gevallen 

de Cronbach’s Alpha-waarden iets lager, dus de waarschijnlijke waarde ligt onder de 0.95.  

Deze bovenstaande resultaten geven aan dat de constructen consistent en betrouwbaar zijn. 

Stap 2 Controleren op Convergentie Validiteit 
Vervolgens moet worden bepaald in welke mate convergentie validiteit aan de orde is. Het analyseren 

van convergentie validiteit geschiedt door outer loadings relevantie te testen. Dit wordt uitgedrukt in 

AVE-waarden om aan te geven in welke mate een meting positief correleert met alternatieve 

metingen voor hetzelfde construct. Hiervoor moet de AVE-waarde hoger zijn dan 0.5. Tabel 10 

Appendix E Stap 2 toont aan dat dit niet voor elk construct het geval is. Voor IA Exploitation is de AVE-

waarde 0.485 en een analyse van de loadings toont aan dat de oorzaak hiervan ligt in de items Exploi5 

en Exploi6. De laad-waarden zijn lager dan 0.70 en hebben negatieve invloed op de betrouwbaarheid 

en validiteit van het meetmodel. Daarom worden deze verwijderd, met als resultaat een toename 

naar de AVE-waarde tot 0.597 en een kleine afname van de Cronbach’s Alfa van 0.786 naar 0.776 in 

Tabel 12 Appendix E Stap 2.  

Deze resultaten tonen aan dat de ladingen een goed samenhangend geheel vormen voor de diverse 

latente variabelen.  

Service performance is hoger order construct van onderliggende drie samengestelde indicatoren en 

tonen hoge laad-waarden. BDAC1 en IV1 zijn lager dan 0.7, maar slechts minimaal. De overige 

waarden zijn erg hoog en compenseren dit. Meer indicatoren dragen in dit geval bij aan hogere 

content validiteit, ook al zijn de waarden voor de ladingen lager dan 0.70. Daarom worden deze 

waarden niet verwijderd. Vervolgens wordt gecontroleerd of de laad-waarden niet te hoog (0.96 of 

hoger). Geen opvallende waarden. 

Stap 3 Discriminante validiteit 
Disicrimante validiteit geeft aan in welke mate een construct onderscheidend is van andere 

constructen, of dat er sprake is van overlap tussen constructen. Met andere woorden; wanneer er 

sprake is van discriminante validiteit, impliceert dit dat een construct uniek is en aspecten omvat die 

niet in andere constructen van het model worden gevat. Om dit vast te stellen, vindt analyse plaats 

op de ‘cross-loadings’, Fornell-Larcker Criterion en Heterotrait-Monotrait Ratio (Hair, Hult, Ringle, & 

Sarstedt, 2017; Henseler, Ringle, & Sinkovics, 2009). 

Cross loadings 
Om dit vast te stellen, worden cross-loadings geanalyseerd om vast te stellen of items het hoogste 

scoren op de constructen waar ze bij horen. Tabel 15 toont aan dat alle items het hoogst laden op het 

construct dat zij beogen te meten. Bij de indicatoren omtrent PS (lagere- en hogere order) liggen de 

waarden dichter bij elkaar, maar levert dit geen probleem op. Verder laadt Exploi4 opvallend hoger 

op IA Exploration dan de andere indicatoren binnen IA Exploitation, maar is de waarde nog steeds laag 

genoeg om te spreken van discriminante validiteit. 
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Fornell-Larcker Criterion 
Bij de Fornell-Larcker Criterion wordt geanalyseerd of de wortel van de AVE van elk construct hoger is 
dan de hoogste correlatie met elk ander construct. Deze analyse wordt uitgevoerd om te bepalen of 
een construct meer variantie deelt met de bijbehorende indicatoren/items dan met andere 
constructen. Tabel 14 in Appendix E Stap 3 toont aan dat dit het geval is voor BDAC, EBDMC, IA 
Exploration en IA Exploitation. Voor SP, PR, SK en ZHI zijn de waarden van Fornell-Larcker Criterion 
niet representatief, omdat deze toets niet goed werkt op hogere orde en lagere orde constructen. 
Voor de overige constructen is dit wel het geval, dus de constructen en onderliggende indicatoren zijn 
onderscheidend genoeg. 
 
Heterotrait-monotrait Ratio 
Omdat Cross Loadings en Fornell-Larcker Criterion niet altijd goed presteren op het gebied van 

discriminante validiteit bepalen, wordt ook een analyse van de HTMT uitgevoerd. HTMT scoort ook 

slecht op hogere order constructen, daarom worden de SP-gerelateerde constructen buiten 

beschouwing gelaten. Wat dan opvalt, is dat IA Exploration hoger dan de gestelde 0.900 scoort ten 

opzichte van IA Exploration. Hiervan is bij de cross-loadings ook een indicatie. Het verwijderen van 

Exploi4 (deze scoort relatief hoog op IA Exploration, terwijl het bij IA Exploitation hoort), leidt niet tot 

betere resultaten. De waarde 0.934 is nog acceptabel, daarom blijft het model ongewijzigd. 

Tabel 3 Samenvatting Analyse Meetmodel 

  

Loading Indicator Reliability AVE Composite Reliability Cronbach's Alpha Fornell-Larcker Cross Loadings HTMT

>0,700 >0,50 > 0,50 0,60-0,90 0,60-0,90

Eigen 

Construct 

hoogste 

loading

Eigen 

Construct 

hoogste 

loading

HTMT 

confidence 

interval does 

not include 1

BDAC1[SQ001] 0,694 0,482

BDAC1[SQ002] 0,808 0,653

BDAC1[SQ003] 0,869 0,755

BDAC1[SQ004] 0,851 0,724

BDAC1[SQ005] 0,849 0,721

EBDMC1[SQ001] 0,842 0,709

EBDMC1[SQ002] 0,912 0,832

EBDMC1[SQ003] 0,812 0,659

IV1[Exploi1] 0,739 0,546

IV1[Exploi2] 0,743 0,552

IV1[Exploi3] 0,783 0,613

IV1[Exploi4] 0,822 0,676

IV1[Explor1] 0,670 0,449

IV1[Explor2] 0,764 0,584

IV1[Explor3] 0,771 0,594

IV1[Explor4] 0,798 0,637

IV1[Explor5] 0,886 0,785

IV1[Explor6] 0,718 0,516

PSP1[PR1] 0,880 0,774

PSP1[PR2] 0,880 0,774

PSP1[PR3] 0,877 0,769

PSP1[SK1] 0,913 0,834

PSP1[SK2] 0,940 0,884

PSP1[SK3] 0,923 0,852

PSP1[ZHI1] 0,910 0,828

PSP1[ZHI2] 0,950 0,903

PSP1[ZHI3] 0,928 0,861

PSP1[PR1] 0,851 0,724

PSP1[PR2] 0,754 0,569

PSP1[PR3] 0,767 0,588

PSP1[SK1] 0,807 0,651

PSP1[SK2] 0,868 0,753

PSP1[SK3] 0,862 0,743

PSP1[ZHI1] 0,839 0,704

PSP1[ZHI2] 0,855 0,731

PSP1[ZHI3] 0,800 0,640

Ja

Nee

0,921

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

0,950

0,950

0,874

0,818

0,776

0,861

0,853

0,916

0,940

0,909

0,892

0,897

0,855

0,911

0,947

SP 

Ziekenhuis 

Imago

PS

0.667

0.734

0.597

0.594

0.773

0.856

0.864

0.678

BDAC

EBDMC

IA 

Exploitation

IA 

Exploration

SP Patient 

Relatie

SP Service 

Attributen

Convergente Validiteit Interne Consistentie Betrouwbaarheid Discriminante Validiteit

Indicator / Item
Latente 

Variabele
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4.1.2. Analyse structuurmodel en hypotheses 
Naast een valide meetmodel, is de randvoorwaarde hiervoor de borging van de voorspellende waarde 

van het structuurmodel van het onderzoek. Om deze te beoordelen, wordt gebruik gemaakt van de 

collineariteit, de verklaarde variantie van endogene variabelen (BDAC en EBDMC) middels R², 

structuurpaden coefficiënties, voorspellende relevantie (Q²) en effectgrootte (f², q²) (Hair, Hult, 

Ringle, & Sarstedt, 2017).  

Innovation Ambidexterity bestaat uit twee uitersten, exploration en exploitation, die tegelijk moeten 

gebeuren. Om deze reden wordt IA geoperationaliseerd door het product van de diverse items van 

Explore en Exploit. Dit wordt vervolgens als 1 construct gebruikt in de analyse van het structuurmodel. 

Stap 1 Collineariteit beoordelen 
Collineariteit voor een reflectief structuurmodel in PLS SEM is nog niet volledig gedefinieerd. 
Desalniettemin zijn er twee testen die een indicatie geven van de collineariteit.  

- De variantie inflatie factor (VIF) zou niet boven de 5 moeten zijn. Tabel 17 toont aan dat dit 

niet het geval is.  

- De Standardized Root Mean Square Residual (SRMR) zou niet boven de 0,08 moeten zijn.                                                

Tabel 18 toont aan dat dit niet het geval is.2 

Op basis van de bovenstaande testen wordt geconcludeerd dat er geen sprake is van problematische 

collineariteit. 

Stap 2 Structuurmodel pad coëfficiënten  
In de tweede stap worden de pad coëfficiënten geanalyseerd om te bepalen of de relaties relevant 
zijn en of deze significant zijn. Hiervoor wordt in PLS-SEM een bootstrap met 5000 iteraties uitgevoerd. 
 
Tabel 19 in Appendix F Stap 2 geeft de bijbehorende pad coëfficiënten (β-waarden) om de relevantie 
van de relatie aan te geven. De kritieke waarde voor significantie zijn p < 0,05 en de bijbehorende 
waarde voor two tailed tests is t < 1.96. Alle relaties zijn significant, behalve het moderatie-effect van 
EBDMC. Bovendien zijn alle directe relaties relevant met β-waarden tussen 0,398 en 0,914 (op de 
directe relatie tussen BDAC en PSP, de modererende relatie van EBDMC na). Met name de lage waarde 
voor het moderatie-effect van EBDMC én de hoge waarde voor het directe verband tussen EBDMC en 
IA vallen op. Figuur 7 in Appendix F Stap 2 toont aan dat het modererende effect van EBDMC 
insignificant en niet substantieel is. Deze relaties veroorzaken ruis en onnauwkeurigheid in het model 
en worden in de vervolgstap verwijderd, waardoor alleen het substantiële directe effect van EBDMC 
op IA resteert.  
 
Hypothese 1: De Big Data Analytics Capabilities (BDAC) van ziekenhuisafdelingen hebben een positieve 
invloed op de Innovation Ambidexterity (IA) van die ziekenhuisafdelingen.  
In Figuur 4 wordt weergegeven dat er sprake is van een sterke significante relatie tussen BDAC en IA 
(β= 0,429, p < 0.001). Dit houdt in dat, wanneer BDAC met één standaarddeviatie wijzigt, IA met 0.429 
standaarddeviatie wijzigt. Deze resultaten ondersteunen hypothese 1 en tonen aan dat het 
beschikken over BDAC een positieve invloed heeft op de IA van ziekenhuisafdelingen. 

Hypothese 3: Ziekenhuisafdelingen met een hogere mate van Innovation Ambidexterity hebben hogere 
Service Performance. 
Figuur 4 toont aan dat de relatie tussen IA en SP relevant en significant is (β = 0.539, p < 0.001). Deze 
resultaten ondersteunen hypothese 3 en tonen aan dat hogere IA leidt tot hogere SP. 

                                                           
2 SRMR is relatief nieuw en onbekend en moet gereserveerd worden geïnterpreteerd (Hair, Hult, Ringle, & 
Sarstedt, 2017) 
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Hypothese 4: Het effect van Big Data Analytics Capabilities op de Service Performance van 
Ziekenhuisafdelingen wordt gemedieerd door Innovation Ambidexterity. 
Tabel 4 toont aan dat er sprake is van een significant indirect effect van BDAC, via IA op SP (β = 0,231, 
p < 0,001). SP wordt voor 19.9% significant direct verklaard door BDAC (β = 0.199, p < 0,001). Omdat 
er sprake is van een direct significant én een indirect significant effect, is er sprake van een 
complementaire mediatie van IA op de relatie tussen BDAC en SP. 
Tabel 4 Resultaten Mediatie-analyse 

 β Direct  95% CI t-waarde β Indirect  95% CI t-waarde 

BDAC  IA  SP 0.199 0.026-
0.363 

2.310 0.231 0.139-
0.335 

4.651 

 
Deze resultaten ondersteunen hypothese 4 en tonen aan dat het effect van BDAC op SP 

complementair (gedeeltelijk) wordt gemedieerd door IA zie Figuur 4. 

Stap 3 analyse structuurmodel: Determiniatiecoëfficiënt  
De R²-waarde geeft aan welk percentage van verandering in de afhankelijke variabele wordt verklaard 

door de onafhankelijke variabelen, oftewel de determiniatiecoëfficiënt. De R²-waarde is een indicatie 

voor het (in-sample) voorspellend vermogen van het model. Figuur 9 in Appendix F Stap 3 geeft de 

determinatiecoëfficiënten voor IA (R² = 0,428) en SP (R² = 0,445). Dit geeft aan dat respectievelijk 

42,8% en 44,5% van de variantie in IA en SP wordt verklaard door de variantie in de onafhankelijke 

variabelen. 

De conclusie van de R²-analyse is dat het model voorspellend vermogen heeft en dat de verklarende 

variantie van de onafhankelijke variabelen op IA en SP substantieel is. 

Stap 4 analyse structuurmodel: Omvang effect f² 
Aanvullend op de R² wordt een analyse op de f² uitgevoerd om te bepalen wat het effect op de R² van 
een afhankelijke variabele is bij het weglaten van een onafhankelijke variabele. Tabel 25 toont aan dat 
de effecten gemiddeld zijn voor BDAC en EBDMC op IA. Het effect van IA op PS is substantieel en het 
modererende effect van EBDMC op de relatie tussen BDAC en IA is er niet. 
 
Wanneer het moderatie-effect van EBDMC uit het model wordt verwijderd en vervangen door een 
direct effect op IA, daalt de R² van IA naar 0,428 en blijft R² van PS gelijk. Het resultaat is Tabel 26 in 
Appendix F Stap 4 met een gemiddeld effect van EBDMC op IA.  Wanneer vervolgens EBDMC volledig 
uit het model zou worden verwijderd, zakt de R² van IA naar 0.286 en blijft de R² van PS gelijk. 
 
Hypothese 2: De Evidence Based Decision Making Culture binnen een ziekenhuisafdeling modereert de 
relatie tussen Big Data Analytics Capabilities en Innovation Ambidexterity. 
De R²-waarde van IA stijgt van 0,428 naar 0,436 met het toevoegen van een modererend effect van 
EBDMC, maar er is geen sprake van significantie. Er is geen sprake van een significant (continu) 
modererend effect van EBDMC op de relatie tussen BDAC en IA (β = 0.105, R² = 0.436, p-waarde 0.226) 
zie Figuur 12 en Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.Tabel 25 in Appendix F Stap 4. 
 
Als aanvullende analyse voor het moderatie van EBDMC is, op basis van de suggestie van Henseler et 
al. (2009), een Multigroup Analyse uitgevoerd om te bepalen of een categorische indeling van EBDMC 
in twee groepen tot significante moderatie leidt (Hair, Hult, Ringle, & Sarstedt, 2017; Henseler, Ringle, 
& Sinkovics, 2009). Om categorisering in groepen aan te brengen, is de gemiddelde score genomen op 
de survey-items van het construct EBDMC. De groep ‘hoog’ bevat alle cases die gemiddeld of hoger 
hebben gescoord, de groep ‘lager’ bevat alle ondergemiddelde scores. EBDMC is ingedeeld in de 
groepen ‘hoog’ (n = 58) en ‘laag’ (n=50) om vervolgens middels 5000 bootstrap steekproeven te 
analyseren of er significante verschillen bestaan tussen de groepen. De significantie van de moderatie 
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verbetert aanzienlijk naar p = 0.066, maar is nog steeds hoger dan de geaccepteerde p < 0.05 (β = 
0.159, R² = 0.425, p-waarde = 0.066) zie Figuur 12 in Appendix F Stap 3.  
 
Het model in Tabel 15 in Appendix F Stap 3 toont aan dat EBDMC 25,7% van de variantie in IA verklaart. 
De variantie in IA wordt het beste verklaard door de directe relatie met BDAC én de directe relatie 
met EBDMC in hetzelfde model. In dat geval is sprake van een significante (p < 0,001) correlatie tussen 
BDAC en IA (BDAC β = 0,429, EBDMC β = 0.390 en R² = 0.428), zie Figuur 14 in Appendix F Stap 6. 
 
De conclusie is dat er geen sprake is van een modererend effect van EBDMC op de relatie tussen BDAC 

en IA. Wel tonen de resultaten aan dat er een significant direct effect is van EBDMC op IA. Dit houdt 

in dat hypothese 2 niet wordt ondersteund en het model anders moet worden geïnterpreteerd. Dit 

wordt behandeld in hoofdstuk 5. 

Stap 5: Blindfolding en voorspellende relevantie Q² 
De Q²-waarde is een indicatie van de ‘out-of-sample’ voorspellende waarde van het model. Door het 

weglaten van datavelden in verschillende iteraties en het model de weggelaten waarde te laten 

voorspellen, kan het verschil worden gegeven met de daadwerkelijke waarde. Dit is input voor de Q²-

waarde. Voor de blindfoldinganalyse is de omissie-afstand ingesteld op 7, dit resulteert in Tabel 29. 

De Q²-waarden zijn boven de 0, wat suggereert dat het model voorspellende relevantie heeft voor alle 

afhankelijke variabelen. Dit houdt in dat het model goed in staat is om reeds geobserveerde waarden 

te voorspellen en dus voorspellende waarde heeft buiten het de verzamelde data. 

Stap 6: Omvang effect q² 
De Q²-waarden uit de blindfoldingprocedure geven een indicatie van hoe goed het model waarden 

kan voorspellen. Voor q² geldt hetzelfde als f² en wordt gekeken naar de omvang van het effect per 

onafhankelijke variabele op een afhankelijke variabele. De bijbehorende waarden geven aan dat het 

effect van BDAC op IA (q² = 0,1620) en het effect van IA op SP (q² = 0,1952) gemiddeld is, het effect 

van BDAC op SP (q² = 0,0269) en het effect van EBDMC op IA (q² = 0,1346) klein is en het effect van 

EBDMC op SP (q² = -0,0014) niet aan de orde is. Zie voor de cijfermatige onderbouwing Tabel 30 in 

Appendix F Stap 6. 

Resultaten Analyse Structuurmodel 
In de onderstaande Figuur 4 zijn de resultaten van de voorgaande analyses samengevoegd 

opgenomen. Deze resultaten gebaseerd op zijn gegevens uit Figuur 7, Figuur 8, Tabel 19, Tabel 20 en 

Tabel 21 in Appendix F Stap 2. 

Figuur 4 Resultaten analyse structuurmodel 
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5. Discussie, conclusies en aanbevelingen 
De uitdagingen in de zorg vragen om een diversiteit aan oplossingen, zoals het bewerkstelligen van 

digitale transformatie en innovaties. Zorgprofessionals moeten ervoor zorgen dat digitale innovaties 

in samenhang worden ingezet en daadwerkelijk bijdragen aan het verbeteren van efficiëntie, de 

kwaliteit van besluitvorming en de kwaliteit van zorgdienstverlening. De inzet van data speelt hierbij 

een prominente rol, omdat er een groeiende hoeveelheid zorggerelateerde data beschikbaar is en de 

juiste competenties incrementele én disruptieve verbeteringen mogelijk maken die voor een 

kwaliteitsimpuls en kostenreductie kunnen zorgen. Bijvoorbeeld door diensten beter af te stemmen 

op de behoeftes van individuele patiënten, betere diagnoses te kunnen uitvoeren en de algehele 

kwaliteit te verbeteren. 

De juiste inzet van digitale innovaties is essentieel om een substantiële bijdrage aan deze 

doelstellingen te kunnen leveren. Dit onderzoek baseert zich op de DCV en kijkt naar de vaardigheden 

van organisaties om interne en externe competenties te integreren, ontwikkelen en reconfigureren 

aan de hand van de veranderende omgeving om relevant te blijven (Van de Wetering, 2021b). Om 

hier als ziekenhuisafdeling succesvol in te zijn, is het van belang om op het gebied van (digitale) 

innovaties te kunnen balanceren tussen exploratie en exploitatie van (digitale) innovaties, oftewel: IA. 

Dit onderzoek laat zien dat de BDAC en EBDCM van invloed zijn op de mate van IA bij 

ziekenhuisafdelingen en draagt zo bij aan de inzichten met betrekking tot het management omtrent 

digitale transformatie en innovaties. 

In dit onderzoek is data verzameld van 108 verschillende ziekenhuisafdelingen in Nederland. Deze 

data zijn geanalyseerd middels PLS-SEM. In eerdere onderzoeken is al aangetoond dat IA direct 

bijdraagt aan de SP van ziekenhuizen. Echter, er is nog niet expliciet gekeken naar hoe IA SP positief 

beïnvloedt en wat ziekenhuisafdelingen in staat stelt om succesvol te zijn op het gebied van IA. Dit 

onderzoek toont aan dat BDAC en een EBDMC antecedenten zijn van IA en positief bijdragen aan het 

vermogen van ziekenhuisafdelingen om succesvol gelijktijdig te exploreren en exploiteren. 

5.1. Discussie 
In lijn met de DCV is de verwachting dat een hogere mate van IA zorgt voor competitief voordeel en 

toegevoegde waarde in de vorm van SP. In de context van ziekenhuisafdelingen leidt IA zodoende tot 

betere dienstverlening, een beter ziekenhuisimago en betere patiëntrelaties. Er zijn meerderere 

onderzoeken die aantonen dat er een direct toe te schrijven relatie is tussen IA en de daadwerkelijke 

SP van een organisatie (Bozic & Dimovski, 2019; Gibson & Birkinshaw, 2004; Jansen, Tempelaar, Bosch, 

& Volberda, 2009). De resultaten in dit onderzoek zijn in lijn met voorgaande onderzoeken. 

De resultaten tonen daarnaast aan dat IA de relatie tussen BDAC en SP gedeeltelijk medieert. BDAC 

zorgt voor waardetoevoeging voor Nederlandse ziekenhuisafdelingen, maar leidt tot meer 

toegevoegde waarde wanneer een ziekenhuisafdeling tevens succesvol is in het gelijktijdig exploreren 

en exploiteren van (digitale) innovaties.  

Met andere woorden; enerzijds stelt BDAC ziekenhuisafdelingen in staat om zicht te hebben op het 

succesvol managen van (continue) incrementele exploitatieve innovaties. Anderzijds faciliteert BDAC 

de inzichten om te bepalen wanneer kansen zich voordoen en zo succesvol te zijn in het grijpen van 

kansen via exploratieve innovaties. In die zin leidt BDAC zelf niet direct tot waardetoevoeging (of in 

ieder geval in mindere mate), maar leidt BDAC tot het verkrijgen van goede inzichten in succesvol 

management van IA om zo via IA tot waardetoevoeging te komen. Dit is in lijn met diverse 

onderzoeken die onderschrijven dat de toegevoegde waarde van BDAC via tussenstappen verloopt 
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(Trieu, 2017; Gupta & George, 2016; Wang & Hajli, 2017). Echter, dit onderzoek toont aan dat de 

relatie tussen BDAC en SP niet uitsluitend via IA verloopt, maar ook direct. 

Literatuur toont aan dat EBDMC de relatie tussen BDAC en IA modereert, onderbouwd door de 

verklaring dat de cultuur van een organisatie bepalend is voor de mate waarin inzichten uit BDAC 

worden geaccepteerd en via IA kunnen worden omgezet in hogere SP (Gupta & George, 2016; Mikalef, 

Van de Wetering, & Krogstie, 2020a). Hypothese 2 stelt dat een hogere mate van EBDCM de relatie 

tussen BDAC en IA versterkt en dat een lage mate van EBDCM de relatie tussen BDAC en IA verzwakt. 

Echter, de resultaten tonen aan dat er geen sprake is van een significant modererend effect.  

Wel is er sprake van een direct effect van EBDMC op IA, waar geen sprake is van een directe relatie 

tussen EBDMC en SP. Dit toont aan dat EBDMC een antecedent is van IA en zelf niet resulteert in 

directe waardetoevoeging in de vorm van hogere SP. Het effect van EBDMC op SP wordt daarmee 

volledig gemedieerd door IA (zie Figuur 15 in Appendix F Stap 6). Deze bevinding is engiszins in lijn met 

Gupta en George (2016) die EBDMC beschouwen als fundamenteel onderdeel van BDAC. Dit verklaart 

waarom EBDMC, net als BDAC, een directe relatie heeft met IA. 

Het verschil tussen EBDMC en BDAC is dat BDAC ook een directe relatie heeft met SP (weliswaar 

minder sterk dan via IA) waar EBDMC dat niet heeft. Deze relatie is te verklaren door het feit dat BDAC 

in dit onderzoek ook zaken bevat als het kunnen opleveren van producten die direct bijdragen aan SP. 

Een voorbeeld hiervan is een data-analyse die direct leidt tot het kunnen toespitsen van een 

behandeling op een individuele patient.  In die zin leidt BDAC niet alleen tot beter kunnen managemen 

van exploratie en exploitatie, maar (vanwege goede IA) óók tot het kunnen inzetten van producten 

voortkomend uit BDAC die wél direct tot betere SP leiden. Dit is niet het geval bij EBDMC, waar een 

betere datacultuur niet direct leidt tot hogere SP. Het simpelweg hebben van een datagedreven 

besluitvormingscultuur leidt namelijk niet tot waardetoevoeging, maar manifesteert zich via 

concepten zoals beter management van innovatieactiviteiten of betere inzet van andere producten 

voortkomend uit bijvoorbeeld BDAC. 

5.2. Aanbevelingen voor de praktijk  
Dit onderzoek levert ziekenhuisafdelingen waardevolle inzichten over hoe zij digitale innovaties 

effectief kunnen inzetten en welke mechanismen uiteindelijk leiden tot betere SP. Het onderzoek is 

uitgevoerd in Nederland, maar is internationaal waardevol. De resultaten tonen aan dat het 

simpelweg investeren in nieuwe (digitale) innovaties niet altijd tot de optimale uitkomst leidt. 

Wanneer er geen sprake is van een goede balans tussen kunnen exploreren en exploiteren, leiden 

investeringen in innovaties niet tot de hogere SP die ze zouden kunnen hebben. Daarom is het cruciaal 

te investeren in goede IA, omdat dit bepalend is voor de mate waarin innovaties binnen de organisatie 

kunnen worden geabsorbeerd om daadwerkelijk impact hebben op de kwaliteit van dienstverlening. 

De resultaten tonen aan dat EBDMC en BDAC bijdragen aan het succesvoller maken van IA. Het 

stimuleren van een cultuur van besluitvorming, in combinatie met investeren in en faciliteren van 

BDAC, leiden ertoe dat ziekenhuisafdelingen beter in staat zijn te balanceren tussen de twee uitersten 

van IA. Het hebben van vaardigheden en competenties op het gebied van BDA leidt via IA tot hogere 

SP. Bijvoorbeeld door patiëntgerichte behandelingen, dashboards en data-analyses voor vroegtijdige 

diagnoses. Het effect van BDAC op SP verloopt dus gedeeltelijk via IA. Dat onderstreept het belang 

van IA in het ‘verzilveren’ van investeringen in BDAC.  

Met deze inzichten kan een ziekenhuisafdeling bepalen op welke gebieden (BDAC, IA of elders) het 

moet investeren om optimale impact van (digitale) innovaties te bereiken. De combinatie van goede 

BDAC én EBDMC leidt tot hogere IA en plaveit de weg voor de digitale transformatie in ziekenhuizen.  
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5.1. Beperkingen en aanbevelingen voor vervolgonderzoek 
Dit onderzoek kent een aantal beperkingen die mogelijk invloed hebben gehad op de resultaten. Deze 

beperkingen kunnen fungeren als startpunt voor mogelijk vervolgonderzoek.  

In dit onderzoek wordt uitsluitend gekeken naar de variabelen EBDMC, BDAC, IA en SP. Het kan zijn 

dat andere variabelen ook antecedenten vormen voor IA, die nu niet zijn meegenomen. Een 

voorbeelden hiervan zijn de organisatiecultuur op het gebied van innovaties en veranderingen, 

leiderschapsstijl en besluitvormingsstijl. Een aanbeveling voor vervolgonderzoek is het analsyeren van 

de wijze waarop de organisatiecultuur, de besluitvormingsstijl en leiderschapsstijl in de breedste zin 

invloed uitoefenen op de mate van IA. Dit kan bijvoorbeeld worden vormgegeven door de 

besluitvormingscultuur breder te behandelen, in plaats van uitsluitend de mate van cultuur van 

besluitvorming op basis van data te meten. Dit leidt tot nieuwe inzichten op het gebied van hoe 

ziekenhuisafdelingen cultuuraspecten kunnen inzetten om de toegevoegde waarde van BDAC en IA 

verder te versterken. 

In dit onderzoek is aangetoond dat EBDMC geen modererend effect heeft op de relatie tussen BDAC 

en IA, waar dit vooraf op basis van literatuuronderzoek wel werd verwacht. De vraagstelling omtrent 

EBDMC richt zich op de mate waarin data wordt ingezet in processen en de mate waarin 

ziekenhuisafdelingen openstaan voor nieuwe inzichten op basis van data. Het vertegenwoordigt 

daarmee de mate van aanwezigheid van een cultuur van besluitvorming op basis van data en is geen 

indicator voor kenmerken van andere besluitvormingsculturen. Mogelijk  is dit onvoldoende 

representatief voor het bepalen van de mate van EBDMC omdat de ‘tegenhanger’ van EBDMC niet 

wordt vertegenwoordigd in de vraagstelling. Aanbeveling voor vervolgonderzoek is om aspecten als 

intuïtie, ervaring en onderbuikgevoel prominenter in EBDMC te behandelen. 

Dit onderzoek gaat uit van subjectieve inzichten van medewerkers als vertegenwoordiging van de 

volledige ziekenhuisafdeling. Objectieve data, zoals financiële jaarcijfers omtrent investeringen in 

innovaties, zijn waarschijnlijk betrouwbaarder, maar erg lastig te vergaren op de schaal van dit 

onderzoek. Bovendien tonen diverse onderzoeken aan dat subjectieve inzichten de objectieve data 

goed benaderen (McCracken, McIlwain, & Fottler, 2001). Desalniettemin is het in vervolgonderzoek 

waardevol om de onderzoeksresultaten te staven met objectieve data.  

5.2. Conclusies 
Hypotheses 1, 3 en 4 zijn getest en worden ondersteund door de resultaten van dit onderzoek. De 
directe relatie tussen BDAC en IA toont aan dat investeren in BDAC voor ziekenhuisafdeling leidt tot 
het beter in staat zijn om te balanceren tussen exploreren en exploiteren (IA). Ziekenhuizen die 
succesvoller zijn in IA genereren vervolgens betere resultaten in de vorm van SP. De 
onderzoeksresultaten tonen zodoende aan dat ziekenhuisafdelingen met een hogere mate van BDAC 
betere SP hebben, maar dat IA cruciaal is in het benutten van de volledige potentie van investeringen 
in BDAC.  

Hypothese 2 wordt niet ondersteund door de onderzoeksresultaten. De EBDMC van een 
ziekenhuisafdeling heeft geen effect op de relatie tussen BDAC en IA én geen direct effect op SP. Er is 
dus geen sprake van moderatie door EBDMC op de relatie tussen BDAC en IA. 

Wel is er sprake van een direct effect van EBDMC op IA. Dit effect is, net als BDAC, gemiddeld. De 
EBDMC van een ziekenhuisafdeling leidt zodoende niet direct tot hogere SP. In plaats daarvan is de 
EBDMC een antecedent van de IA van een ziekenhuisafdeling en wordt het effect van EBDMC op SP 
volledig gemedieerd door IA. 
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7. Appendices 

7.1. Appendix A  
Tabel 5 Begrippen en afkortingen 

BDAC Big Data Analytics Capabilities 

SP Service Performance 

FP Firm Performance 

IA Innovation Ambidexterity 

DC Dynamic Capabilities 

DCV Dynamic Capabilities View 

EBDMC Evidence Based Decision Making Culture 

DDC Data Driven Culture 

  



30 
 

7.2. Appendix B 
Tabel 6 Bouwblokmethode tbv Zoekopdracht 

Big Data Analytics 
Capabilities 

Dynamic 
Capabilities 

Innovation 
Ambidexterity 

Evidence Based 
Decision 
Making Culture 

Service 
Performance 

Business Intelligence 
& Analytics 

Organizational 
Capabilities 

Exploration Data driven 
decision making 

Firm 
Performance 

Big Data Analytics Process Oriented 
Dynamic 
Capabilities 

Exploitation Evidence Based 
Medicine 

Patient 
Performance 

Big Data Analytics 
Infrastructure 
Flexibility 

Structural 
Differentiation  

Incremental 
Innovation 

Evidence Based 
Health 

Quality of Care 

Big Data Analytics 
Management 
Capabilities 

Absorptive 
Capabilities 

Radical 
Innovation 

Data Driven 
Culture 

Financial 
Performance 

Big Data Analytics 
Personnel Expertise 

Knowledge 
Management 
Capabilities 

Spanning 
Capability 

 Business 
Performance 

  Inside-out 
Capabillity 

  

  Outside-in 
Capability 

  

Tabel 7 Zoekopdrachten tbv onderzoeksvragen 

1) Wat is de relatie tussen data analytics capabilities, innovation ambidexterity, dynamic 
capabilities en service performance 

 “Data Analytics Capabilities” “Innovation Ambidexterity” OR “Dynamic Capabilities” OR 
(“Exploration” AND “Exploitation”) "Service Performance" OR “Firm Performance” OR “Patient 
Performance” OR “Financial Performance” OR “Quality of Care” 

 "Service Performance" OR “Firm Performance” OR “Patient Performance” OR “Financial 
Performance” OR “Quality of Care” “Innovation Ambidexterity” OR “Dynamic Capabilities” OR 
(“Exploration” AND “Exploitation”) 

 "Service Performance" OR “Firm Performance” OR “Patient Performance” OR “Financial 
Performance” OR “Quality of Care” “Innovation Ambidexterity” OR “Dynamic Capabilities” OR 
(“Exploration” AND “Exploitation”) 

2) Wat is de relatie tussen data analytics capabilities en innovation ambidexterity specifiek voor 
ziekenhuisafdelingen 

 Hospital OR “Health Care” "Data Analytics Capabilities" “Innovation Ambidexterity” OR 
“Dynamic Capabilities” OR (“Exploration” AND “Exploitation”) 

3) Wat is de relatie tussen data analytics capabilities en service performance (kwaliteit van 
dienstverlening aan patiënten) van ziekenhuisafdelingen 

 Hospital OR “Health Care” "Data Analytics Capabilities" "Service Performance" OR "Firm 
Performance" OR “Patient Performance” OR “Financial Performance” OR “Quality of Care” 

4) Wat is de invloed van Evidence Based Decision making op de relatie tussen data analytics 
capabilities en innovation ambidexterity? 

 “Evidence Based Decision Making” “Data Analytics Capabilities” “Innovation Ambidexterity” OR 
“Dynamic Capabilities” OR (“Exploration” AND “Exploitation”) 
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7.3. Appendix C 
Tabel 8 Basisliteratuur survey items 

Big data analytics capability  (Yu W. Z., 2021) 

Evidence-based decision-making culture  (Wang, Kung, Gupta, & Ozdemir, 2019) 

Innovation ambidexterity  
 

(Božič & Dimovski, 2019; Jansen, Tempelaar, Van den 
Bosch, & Volberda, 2009; Foglia, Ferrario, Lettieri, 
Porazzi, & Gastaldi, 2019) 

Service performance  (Wu & Hu, 2012) 
 

Tabel 9 Vragenlijst tbv items en constructen 

Code Question Possible answers 

A1 3. Geef het type ziekenhuis aan waar u 
werkzaam bent: 
      
  
  
  

- Universitair Medisch Centrum (UMC) 
- Samenwerkend Topklinisch 

opleidingsZiekenhuis (STZ) 
- Samenwerkend Algemeen Ziekenhuis 

(SAZ) 
- Overig Algemeen Ziekenhuis (OAZ) 
Anders, namelijk: 

A2 4. Geef het specialisme van uw afdeling aan  Algemene Inwendige Geneeskunde 
Anesthesiologie  
Apotheek  
Cardiologie  
Cardiothoracale Chirurgie  
Chirurgie  
Dermatologie  
Endocrinologie  
Geriatrie  
Infectieziekten  
Intensive Care Volwassenen  
Keel-, neus- en oorziekten  
Kindergeneeskunde 
Neonatologie 
Kl. Immunologie & Reumatologie  
Klinische Hematologie  
Klinische Oncologie  
Longziekten  
Maag-, darm en leverziekten  
Mondziekten-
kaakchirurgie/Ziekenhuistandheelkunde  
Neurochirurgie  
Neurologie  
Nierziekten  
Oogheelkunde  
Orthopedie  
Plastische en Reconstructieve chirurgie  
Psychiatrie  
Revalidatie  
Spoedeisende hulp  
Urologie  
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Vasculaire geneeskunde  
Verloskunde/Gynaecologie  
Anders, namelijk: 

A3 9. Onze afdeling richt zich primair op: Verzekerbare zorg 
Niet-verzekerbare zorg 
Allebei (ongeveer evenveel) 

A4 1. Geef aan hoeveel artsen (fte) werkzaam 
zijn binnen uw afdeling (met arts wordt 
bedoeld medewerker met minimaal 
kwalificatie basisarts) 

Open vraag 

A5 2. Geef aan hoeveel medewerkers (fte) in 
totaal werkzaam zijn binnen uw afdeling 
(inclusief ondersteunend en administratief) 

Open vraag 

A6 5. Geef aan hoelang uw afdeling al bestaat in 
haar huidige vorm gezien vanuit de 
werkprocessen: 

0–5 jaar 
6–10 jaar 
11–20 jaar 
20–25 jaar 
25+  jaar 

A7 8. Geef een benadering van het aantal 
patiënten aan dat uw afdeling jaarlijks 
bezoekt.  

< 4000 
4000 – 6500 
6500 – 9000 
9000 – 11500 
11500 – 14000 
- > 14000 

A8 10. Geef uw huidige functie binnen de 
organisatie aan:  

Afdelingshoofd 
Chef de Clinique 
Arts (Specialist) 
AIOS 
ANIOS 
Manager bedrijfsvoering 
Anders, namelijk: 

A9 6. Geef aan hoeveel jaar u op uw huidige 
afdeling werkt.  

0–5 jaar 
6–10 jaar 
11–20 jaar 
20–25 jaar 
25+  jaar 

A10 7. Hoeveel jaar werkervaring heeft u na het 
afronden van uw opleiding als basisarts?  

0–5 jaar 
6–10 jaar 
11–20 jaar 
20–25 jaar 
25+ jaar 
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Patient Service Performance (PSP) 
Patient Service Performance (PSP) betreft de mate waarin een ziekenhuisafdeling hoogwaardige 
zorgdiensten en -producten levert aan patiënten. 
 Onze afdeling: 
Kies het toepasselijke antwoord voor elk onderdeel: 
helemaal oneens – oneens - enigszins oneens – neutraal - enigszins eens – eens - helemaal mee eens 

 ...vergroot de beschikbaarheid van medische diensten met behulp van digitale en/of 
datagedreven innovaties.  

 … vergroot de toegankelijkheid van medische diensten met behulp van digitale en/of 
datagedreven innovaties.  

 … verhoogt de kwaliteit van de medische dienstverlening met behulp van digitale en/of 
datagedreven innovaties.  

 … verhoogt de patiënttevredenheid met behulp van digitale en/of datagedreven innovaties. 

 … vergroot de samenwerking met patiënten met behulp van digitale en/of datagedreven 
innovaties.  

 … verhoogt de loyaliteit van patiënten met behulp van digitale en/of datagedreven 
innovaties.  

 … vergroot de reputatie van ons ziekenhuis in de markt door middel van digitale en/of 
datagedreven innovaties.  

 … vergroot de erkenning van ons ziekenhuis in de markt met behulp van digitale en/of 
datagedreven innovaties.  

 … verbetert de positie van ons ziekenhuis in de markt met behulp van digitale en/of 
datagedreven innovaties.  

Innovatief vermogen 
Het innovatief vermogen van een ziekenhuisafdeling betreft het kunnen omzetten van nieuwe 
mogelijkheden in nieuwe en/of verbeterde zorgproducten en -diensten. 
Binnen de uitvoering van innovatieactiviteiten wordt continu gezocht naar een balans tussen 
‘exploreren’ en ‘exploiteren’. Hiermee worden respectievelijk radicale innovaties geïntroduceerd 
(identificeren en invoeren van nieuwe mogelijkheden), danwel incrementele innovaties 
doorgevoerd (doorontwikkelen van bestaande mogelijkheden). Een juiste balans is cruciaal in het 
managen van de trade-off tussen de borging van hoge kwaliteit van zorglevering en 
kostenbeheersing. 
Onze afdeling: 
Kies het toepasselijke antwoord voor elk onderdeel: 
helemaal oneens – oneens - enigszins oneens – neutraal - enigszins eens – eens - helemaal mee eens 

 … bedenkt nieuwe medische producten en diensten.  

 … experimenteert regelmatig met nieuwe ideeën.  

 … verwerft op systematische wijze externe kennis (van andere afdelingen of ziekenhuizen, 
aanbieders en/of publicaties).  

 … omarmt snel nieuwe mogelijkheden om onze patiënten van dienst te zijn.  

 … herkent snel verschuivingen en ontwikkelingen in de zorg.  

 … analyseert en interpreteert snel veranderende markteisen. 
 

 … maakt regelmatig kleine aanpassingen aan onze bestaande zorgdienstverlening en 
zorgproducten.  

 … verbetert jaarlijks de efficiëntie van onze interne processen en zorgdienstverlening.  

 … breidt de zorgdienstverlening voor bestaande patiënten uit.  

 … introduceert verbeterde (reeds bestaande) zorgdienstverlening en zorgproducten voor 
onze patiënten.  
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 Onze medische professionals gaan efficiënt te werk bij het uitvoeren van (poli)klinische 
activiteiten en onderzoeken.  

 Professionals van onze afdeling hebben een duidelijk begrip van taken en 
verantwoordelijkheden.  

Big Data Analytics Capability 
Big Data Analytics Capability (BDAC) betreft het vermogen van ziekenhuizen om grote volumes 
(medische) gegevens in verschillende vormen (bijvoorbeeld sensordata, labtesten, DNA-gegevens) te 
verwerven, verwerken, op te slaan en te analyseren. 
BDAC betreft eveneens het vermogen om deze analyses om te zetten naar inzichten, besluiten en 
acties die waarde toevoegen, prestaties meten en tot competitief voordeel leiden. Het gaat hierbij 
bijvoorbeeld om het analyseren van bloedwaardes, opgeslagen in één database, waarmee trends 
kunnen worden ontdekt in en/of voorspellingen kunnen worden gedaan over de ontwikkeling van 
de gezondheid of het ziektebeeld van een patiënt. 
Onze afdeling: 
Kies het toepasselijke antwoord voor elk onderdeel: 
helemaal oneens – oneens - enigszins oneens – neutraal - enigszins eens – eens - helemaal mee eens 

 … combineert en integreert gemakkelijk informatie uit vele gegevensbronnen voor gebruik 
bij onze besluitvorming rondom zorgdienstverlening.  

 … gebruikt routinematig datavisualisatietechnieken (bijv. dashboards ter visualisatie van de 
ontwikkeling van een ziektebeeld) om medische professionals (medisch-, geneeskundig- en 
arts-specialisten) te ondersteunen bij het begrijpen van complexe informatie.  

 … stelt dashboards en/of applicaties beschikbaar op de (mobile) devices van onze medische 
professionals (bijv. smartphones, computers).  

 Onze dashboards geven ons de mogelijkheid om informatie te ontleden voor het 
ondersteunen van root cause analyses (bijv. vaststellen onderliggend ziektebeeld bij 
symptomen).  

 Onze dashboards geven ons de mogelijkheid om informatie in te zetten voor continue 
verbetering van interne processen en/of kwaliteit van zorgdienstverlening.  
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7.4. Appendix D  
Demografie van respondenten 

  

Specialisme van de afdeling

Universitair Medisch Centrum (UMC) 10 9,3% Anesthesiologie 9 8,3% Verzekerbare zorg 98 90,7%

Samenwerkend Topklinisch opleidingsziekenhuis (STZ) 58 53,7% Apotheek 2 1,9% Niet-verzekerbare zorg 3 2,8%

Samenwerkend Algemeen Ziekenhuis (SAZ) 22 20,4% Cardiologie 8 7,4% Allebei (ongeveer evenveel) 7 6,5%

Overig Algemeen Ziekenhuis (OAZ) 16 14,8% Cardiothoracale Chirurgie 0 0,0% Aantal artsen binnen afdeling

Overige 2 1,9% Chirurgie 15 13,9% geen 6 5,6%

Dermatologie 2 1,9% 1 tot 6 15 13,9%

Afdelingshoofd 11 10,2% Endocrinologie 0 0,0% 6 tot 21 49 45,4%

Teamleider 5 4,6% Geriatrie 2 1,9% 21 tot 50 30 27,8%

Manager bedrijfsvoering 7 6,5% Hematologie 1 0,9% 50 of meer 8 7,4%

Verpleegkundig specialist 3 2,8% Immunologie 0 0,0% Aantal medewerkers afdeling

Physician assistant 0 0,0% Infectieziekten 0 0,0% 0 tot 10 16 14,8%

Chef de Clinique 3 2,8% Intensive Care Volwassenen 6 5,6% 10 tot 30 20 18,5%

Arts (Specialist) 53 49,1% Intensive Care Kinderen 0 0,0% 30 tot 100 39 36,1%

AIOS 5 4,6% Inwendige Geneeskunde 2 1,9% 100 tot 250 23 21,3%

ANIOS 1 0,9% Keel-, neus- en oorziekten 3 2,8% 250 of meer 10 9,3%

Overige 20 18,5% Kindergeneeskunde 3 2,8% Leeftijd afdeling

Jaren werkzaam op huidige afdeling Neonatologie 1 0,9% 0-5 jaar 18 16,7%

0–5 jaar 44 40,7% Longziekten 4 3,7% 6-10 jaar 23 21,3%

6–10 jaar 18 16,7% Maag-, darm en leverziekten 1 0,9% 11-15 jaar 21 19,4%

11–15 jaar 19 17,6% Medische psychologie 5 4,6% 16-20 jaar 11 10,2%

16–20 jaar 13 12,0% Mondziekten-kaakchirurgie/tandheelkunde 1 0,9% 21-25 jaar 4 3,7%

21–25 jaar 11 10,2% Neurochirurgie 0 0,0% 25+ jaar 31 28,7%

25+ jaar 3 2,8% Neurologie 4 3,7% Aantal patiënten jaarlijks

Jaren werkervaring Nierziekten 0 0,0% < 4.000 18 16,7%

0–5 jaar 4 3,7% Oncologie 2 1,9% 4.000 – 6.500 6 5,6%

6–10 jaar 9 8,3% Oogheelkunde 2 1,9% 6.501 – 9.000 13 12,0%

11–15 jaar 11 10,2% Orthopedie 10 9,3% 9.001 – 11.500 14 13,0%

16–20 jaar 16 14,8% Plastische en Reconstructieve chirurgie 0 0,0% 11.501 – 14.000 16 14,8%

21–25 jaar 13 12,0% Psychiatrie 0 0,0% > 14000 41 38,0%

25+ jaar 11 10,2% Reumatologie 1 0,9%

n.v.t. 18 16,7% Revalidatie 1 0,9%

Spoedeisende hulp 1 0,9%

Sportgeneeskunde 0 0,0%

Urologie 3 2,8%

Vasculaire geneeskunde 0 0,0%

Verloskunde/Gynaecologie 6 5,6%

Overige 13 12,0%

Functie

Type ziekenhuis Focus afdeling
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7.5. Appendix E 
Resultaten PLS SEM Analyse Meetmodel 

  

7.5.1. Appendix E Stap 1  
Analyse meetmodel: Interne Consistentie Betrouwbaarheid 

 
Tabel 10 Interne Consistentie en Betrouwbaarheid - Initieel 

 
Tabel 11 Pad-Coëfficiënten - Initieel 

 
Tabel 12 Interne Consistentie Betrouwbaarheid Meetmodel – nieuw 

 
Tabel 13 Pad-coëfficiënten - nieuw 
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7.5.2. Appendix E Stap 2  
Analyse Meetmodel: Convergentie Validiteit 

 
Figuur 5 Analyse Meetmodel PLS Initieel 

 
Figuur 6 Analyse Meetmodel PLS nieuw 
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7.5.3. Appendix E Stap 3  
Analyse Meetmodel: Discriminante Validiteit 

 
Tabel 14 Discriminante Validiteit Fornell-Larcker Criterion 

 
Tabel 15 Discriminante Validiteit Cross Loadings 

 
Tabel 16 Discriminante Validiteit HTMT 
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7.6. Appendix F  
Resultaten PLS SEM Analyse Structuurmodel 

7.6.1. Appendix F Stap 1  
Analyse Structuurmodel: Collineariteit beoordelen 

 
Tabel 17 Analyse Structuurmodel Collineariteit                                               Tabel 18 Model Fit SRMR 
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7.6.2. Appendix F Stap 2  
Analyse Structuurmodel: Structuurmodel Pad Coefficiënten 
Figuur 7 Structuurmodel initieel 

 
Figuur 8 Structuurmodel na verwijderen insignificant moderatie-effect EBDMC 

 
Tabel 19 Bootstrap Pad Coëfficiënten  

 
Tabel 20 Bootstrap Totale Effecten 
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Tabel 21 PLS Algoritme R Square 

 
Tabel 22 Totaal indirect effect
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7.6.3. Appendix F Stap 3  
Analyse Structuurmodel: Determiniatiecoëfficiënt R² 

 
Figuur 9 R2 na verwijderen moderatie EBDMC                                                   Tabel 23 R2 na verwijderen moderatie EBDMC 

 
Figuur 10 R2 na verwijderen EBDMC                                                                             Tabel 24 R2 na verwijderen EBDMC 

 
Figuur 11 Totale indirecte effecten 
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7.6.4. Appendix F Stap 4  
Analyse Structuurmodel: Omvang Effect f² 

 
Tabel 25 Omvang Effect f² 

 
Tabel 26 Omvang Effect f² na verwijdering van moderatie EBDMC 

 
Figuur 12 Path Coefficients  

 
Tabel 27 Pad Coëfficiënten na MGA 
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Tabel 28 Multigroup Analysis 

 

Figuur 13 Beta-coefficienten en R-waarden direct effect alleen EBDMC 

 

Figuur 14 Beta-coefficiënten en R-waarden direct effect EBDMC en BDAC 
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7.6.5. Appendix F Stap 5  
Analyse Structuurmodel:  Blindfolding Voorspellende Relevantie Q² 

 
Tabel 29 Blindfolding voorspellende relevantie Q² 

 

  

7.6.6. Appendix F Stap 6  
Analyse Structuurmodel: Omvang Effect q² 

 
Q2 included van alle significante relaties                             Q2 met EBDMC excluded 

 
Q2 met BDAC excluded                                                                 q2 met IA excluded 

 
Tabel 30 q² effect omvang 

q² EBDMC IA = (0.287 – 0.191) / (1 – 0.287) = 0.13464235624 
q² EBDMC SP = (0.293 – 0.294) / (1 – 0.293) = -0.00141442715 
q² BDAC  IA = (0.287 – 0.171) / (1 – 0.287) = 0.16201117318 
q² BDAC  SP = (0.2 – 0.171) / (1 – 0.287) = 0.02687411598 
q² IA  SP = (0.293 – 0.155) / (1 – 0.293) = 0. 19519094766 
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Aanvullende analyse EBDMC 
Figuur 15 Analyse mediatie IA op EBDMC -> SP 

 
 

 β Direct  95% CI t-waarde β Indirect  95% CI t-waarde 

EBDMC  IA 
 SP 

-0.060 -0.225 - 
0.098 

0.724 0.342 0.228 – 
0.481 

5.305 

 

 

 
Figuur 16 G-Power Analyse 

 


