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Te zien is dat bij de minder goed beoordeelde EPD's attitude een negatief effect heeft op 
intention to use. Perceived usefalness heeft een groter effect op attitude dan perceived ease of 
use. Subjective norm heeft geen enkel direct effect en ook de output quality draagt niet bij aan 
perceived usefalness. 

Pups-a en anxiety hebben beide alleen bij de goed beoordeelde EPD's een klein negatief effect 
op attitude (13=-0,14 en -0,17). Bij de minder goed beoordeelde EPD's hebben alle drie de 
toegevoegde constructen geen significant effect. 

5. 7 Beoordeling EPD's door gebruikers 
In eerdere onderzoeken wordt T AM(2) gebruikt om te testen welke factoren invloed zullen 
hebben op nog niet geimplementeerde systemen. In dit onderzoek is T AM(2) gebruikt om te 
kijken welke factoren een effect hebben op de houding ten aanzien van een EPD bij gebruikers 
die al met bet EPD werken. In onderzoeken waarbij bet systeem nog niet in gebruik is kan niets 
gezegd worden over hoe succesvol een systeem zal zijn. Het gaat ten slotte alleen om effecten 
van factoren en houdingen van eindgebruikers. 

In dit onderzoek is bet EPD echter al in gebruik, wanneer hoog gescoord wordt op bet construct 
attitude is dit dus een indicator voor hoe positief mensen ten aanzien van bet EPD zijn en dus 
hoe succesvol implementatie is (5 = maximaal, 1 = minimaal). Men spreekt van succesvolle 
implementatie als gebruikers tevreden zijn en bet gebruikt wordt (DeLone en McLean, 2003). In 
onderstaande figuren is te zien hoe gebruikers de EPD's gemiddeld beoordelen ten aanzien van 
de intenttion to use (figuur 5.5) en attitude (figuur 5.6). In bijlage 10 zijn de tabellen horende bij 
de grafieken in figuur 5.5 en 5.6 te vinden. 
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Figuur 5.5 Gemiddelde scores per EPD en algemeen gemiddelde 'Intention to use 
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Figuur 5.6 gemiddelde scores per EPD Attitude 
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De figuren bieden de mogelijkheid de gemiddeldes van de EPD's met elkaar te vergelijken en 
het algemene gemiddelde (overall gemiddeld). Bij het algemene gemiddelde moet echter de 
kantekening geplaatst worden dat van de 308 respondenten 120 respondenten de vragenlijst voor 
Medicator hebben ingevuld. 

Uit de figuren 5.8 en 5.9 blijkt dat er een groot verschil bestaat in hoe de EPD's door de 
gebruikers op de verschillende variabelen beoordeeld worden. EDD scoort op beide het beste er 
kan geconcludeerd worden dat de implementatie van dit EPD het meest succesvol is. OLTx 
wordt ook zeer goed beoordeeld. OLTx scoort op beide variabelen ver bovengemiddeld. In 
tegenstelling tot deze EPD's scoort het Mammazorgdossier op alle gebieden het slechts. 

Medicator scoort zowel op intention to use als op attitude minder goed dan de meeste andere 
systemen. EPD-Vision en PDMS worden op beide constructen gemiddeld beoordeeld. 

De constructenperceived ease of use en perceived usefulness blijken bij alle EPD's een directe 
invloed te hebben op attitude wat resulteert in een indirect effect op intention to use. In de 
figuren 5.7 en 5.8 staat weergegeven hoe gebruikers de EPD's beoordelen op deze twee 
aspecten. In bijlage 10 zijn de tabellen behoren de bij de grafieken in figuur 5.7 en 5.8 te vinden. 
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Figuur 5. 7 Gemiddelde beoordeling per EP D perceived ease of use 
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Figuur 5.8 Gemiddelde beoordeling per EPD perceived usefulness 

Hieruit blijkt dat EDD het meest gebruiksvriendelijk is en OLTx het hoogste scoort op 
perceived usefulness. Mammazorgdossier scoort wederom op beide constructen het slechtst. 
EPD-Vision scoort op beide constructen boven gemiddeld in tegenstelling tot Medicator en 
PDMS. 
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