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Voorwoord 

Het onderzoek waarover in dit proefschrift wordt gerapporteerd is uitgevoerd in de 
periode van 1985 tot 1987. Tussen die tijd en het verschijnen van dit proefschrift is 
er veel veranderd in de wereld van de Nederlandse algemene ziekenhuizen. Zeker 
niet in de laatste plaats is dit het geval geweest op het gebied van structurering van 
de organisatie. Ziekenhuizen zijn thans nog bezig met een veranderingsproces van 
een traditionele, functionele organisatie naar een productgerichte organisatievorm. 

Het idee van afstemming tussen afdelingen en disciplines is een belangrijk onder
werp van dit proefschrift. Vooral nu de meeste Nederlandse ziekenhuizen steeds 
meer aandacht schenken aan werkstroomgerichte organisatievormen, is dit onder
werp ook nu nog actueel. Bovendien blijkt dat op het niveau van de verpleegafdeling 
dit onderwerp pas de laatste jaren is gaan leven. Wat vandaag aan de dag wordt aan
geduid met 'patiëntenlogistiek' heeft alles te maken met deze afstemmingsproble
matiek tussen de verpleegafdeling enerzijds, en andere (paramedische) afdelingen 
anderzijds. 

De resultaten van het onderzoek komen echter wel uit de periode 1985-'87. Dit bete
kent dat wanneer het onderzoek vandaag zou worden overgedaan, er misschien 
andere resultaten uit zouden komen. Maar het principe dat i.n dit onderzoek wordt 
getoetst, namelijk dat de verpleegafdeling rekening houdend met het onzekere 
werkaanbod dat vanuit de omgeving van de afdeling komt, efficiënter kan werken, 
is ook nu nog goed toepasbaar. Vooral in deze tijd is men op zoek naar methoden 
om werkstromen in een ziekenhuis zo snel en soepel mogelijk te laten verlopen. Het 
adequaat kunnen omgaan met onzekerheden in het werkaanbod is dan van eminent 
belang. 

De resultaten van het onderzoek worden letterlijk weergegeven zoals zij destijds 
werden gevonden. Dit geldt ook voor de beschrijving van een goed op haar omge
ving afgestemde verpleegafdeling in hoofdstuk 6. In de eerste twee hoofdstukken 
wordt aandacht besteed aan de recente ontwikkelingen ten aanzien van de organi-. 
satie-structurering van ziekenhuizen. 
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1 Inleiding 

Een ziekenhuis heeft als hoofddoel patiënten een adequate behandeling en verzor
ging te geven. Dit doel wordt bereikt door de gezamenlijke inspanning van mede
werkers uit verschillende vakgebieden (disciplines), die elk een specifieke functie 
vervullen. 

De behandeling en verzorging van patiënten moet worden gerealiseerd met behulp 
van de daarvoor ter beschikking gestelde personele en materiële middelen. Door de 
toenemende financiële druk is deze taak steeds zwaarder geworden. Optimalisering 
van behandeling en verzorging kan worden bereikt door de afzonderlijke bijdragen 
vanuit de verschillende vakgebieden beter op elkaar af te stemmen (zie ook Wallis 
& De Wolff, 1988). Deze noodzaak tot afstemming roept de vraag op hoe de ver· 
schillende onderdelen van de behandeling en de zorgverlening in samenhang geor
ganiseerd moeten worden. In elk geval is daarvoor samenwerking nodig tussen de 
verschillende afdelingen van het ziekenhuis. Binnen de context van deze samen
werking zal elke afdeling haar patiëntgebonden activiteiten moeten afstemmen op 
die van andere afdelingen. 

In dit proefschrift wordt verslag gedaan van een onderzoek waarin de vraag centraal 
staat wat deze afstemming betekent voor de werkorganisatie van verpleegafdelin
gen. Het onderzoek is uitgevoerd in algemene ziekenhuizen*. Om drie verschillende 
redenen zijn daarbij de verpleegafdelingen als onderzoeksobject gekozen. 
In de eerste plaats doet zich de noodzaak tot afstemming in verpleegafdelingen erg 
duidelijk voor. De verpleegafdelingen vormen immers het werkterrein van artsen, 
paramedici en verpleegkundigen. Vanuit deze verschillende disciplines worden de 
patiënten behandeld en verzorgd, en moeten de werkzaamheden dus op elkaar wor
den afgestemd. Over het algemeen ondervinden verpleegafdelingen daar regelma
tig problemen mee. 
In de tweede plaats onderhouden de verpleegafdelingen contacten met vrijwel alle 
disciplines uit het ziekenhuis, inclusief degenen die niet of slechts ten dele hun 
werkterrein in de verpleegafdelingen hebben (zoals bijvoorbeeld de laboratoria of 
de röntgenafdeling). Verpleegafdelingen ontvangen regelmatig opdrachten of ver
zoeken om dienstverleningen van die andere disciplines, en zijn daardoor voor een 
deel van hen afhankelijk. 
In de derde plaats zijn alle verpleegafdelingen tezamen meestal de grootste disci
plinegroep van het ziekenhuis, en daarmee de omvangrijkste groep personeelsle
den. 

* De term 'algemeen ziekenhuis' wordt gebruikt om aan te geven dat er behandeling plaatsvindt van patiën· 
ten uit een aantal gangbare categorieën. Buiten het onderzoek waarover in de proefschrift wordt 
gerapporteerd vallen alle academische ziekenhuizen. 
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Bij de afstemming van patiëntgebonden activiteiten in het ziekenhuis spelen twee 
aspecten een belangrijke rol: 
- de relatie tussen zorgvraag en aanbod (vgl. De Vries, 1984, 1988); 

de relatie tussen de onzekerheid van de activiteiten en de flexibiliteit in de orga
nisatie (vgl. Van Thijl en Bodt, 1988 en De Vries, 1988). 

Zorgvraag en zorgaanbod dienen in evenwicht met elkaar te zijn. Daarbij bestaat een 
spanningsveld tussen de doorstroomplanning van de individuele patiënten langs 
alle afdelingen waar patiëntgebonden activiteiten worden uitgevoerd (dit kunnen 
behalve de verpleegafdeling ook andere, onderzoek- en behandelafdelingen zijn), en 
de capaciteitsplanning per afdeling. De planning van de doorstroming start vanuit 
de patiënt, en is gericht op een zo kort mogelijke doorlooptijd, de capaciteitsplan
ning start vanuit de zorgbiedende afdeling, en is gericht op het optimaliseren van 
de eigen capaciteitsbenutting. Doorstroomplanning en capaciteitsplanning kunnen 
strijdig zijn, met name ten aanzien van de doorlooptijd van de zorgvrager versus de 
capaciteitsbenutting van de zorgbiedende afdelingen. Capaciteitsbenutting bete
kent immers dat de afdelingen piekbelastingen en leegloop dienen te vermijden en 
zelfs gebaat zijn bij patiënten 'buffers', hetgeen de doorloop van de individuele 
patiënten weer verlengt. Het ontwerpen van een planningsstructuur waarin zowel 
met de doorstroming van individuele patiënten, als met de capaciteitsbenutting van 
afdelingen rekening wordt gehouden, zal een goede afstemming tussen ziekenhuis
afdelingen bevorderen. 

Naast het streven naar evenwicht tussen zorgvraag en zorgaanbod, dient ook onze
kerheid als kenmerk van het werkaanbod en de flexibiliteit van de organisatie met 
elkaar in overeenstemming te zijn. Voor een verpleegafdeling wordt onzekerheid 
voornamelijk in de afdelingsomgeving veroorzaakt. Zo heeft men bijvoorbeeld te 
maken met onzekere opnamen van spoedpatiënten, en komt het merendeel van alle 
artsenopdrachten en andere behandelaars op onzekere momenten van buiten de 
eigen afdeling. De omgeving van de verpleegafdeling veroorzaakt dus veel onzeker
heid. 

Met omgeving wordt bedoeld: alle andere ziekenhuisafdelingen en -instanties waar
mee verpleegafdelingen werkcontacten onderhouden. De invloed van de omgeving 
is van groot belang voor de inrichting van de werkorganisatie van de verpleegafde
lingen (vgl. Thompson, 1967; Georgopoulos, 1972, 1975; Susman, 1976; Mintzberg, 
1979; Van Assen, 1980; Slocum & Sims, 1980; Schoonhoven, 1981; De Leeuw, 1982; 
Kuipers, 1986). In de literatuur over verpleeg- en organisatiemodellen wordt aan
dacht besteed aan de interne werkorganisatie van een verpleegafdeling (Boekholdt 
en Kanters, 1977; Mercx, 1977, 1979; Korsten-Korenromp, 1979; Boekholdt, 1981; 
Koene, et al., 1982; Levert, 1982). De genoemde auteurs beschrijven de huns inziens 
gewenste vormen van beslissings- en taakverdelingsstructuur, maar betrekken daar 
niet expliciet de invloeden bij vanuit de omgeving van de verpleegafdeling. Het 
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onderzoek dat in dit proefschrift wordt beschreven, richt zich juist wel op dit ver
band. Deze invalshoek is gekozen omdat met name een verpleegafdeling met veel 
onzekerheden vanuit de omgeving te maken heeft. De grote mate van afhankelijk
heid die dit tot gevolg heeft, noopt tot een werkorganisatie die daar rekening mee 
houdt. De vraagstelling van het onderzoek is dus gericht op de relatie tussen omge
vingskenmerken en structuurkenmerken van de werkorganisatie. Onderzocht wordt 
in hoeverre een goede afstemming tussen deze twee tot vermindering van organi
satieproblemen kan leiden. 

Het doel van dit onderzoek is de ontwikkeling en toetsing van een werkorganisatiemodel 
met behulp waarvan: 

verpleegafdelingen in termen van omgevings- en structuurkenmerken kunnen worden 
beschreven; 
de mate van afstemming tussen deze omgevings- en structuurkenmerken kan worden 
vastgesteld; 

- de gewenste structuurkenmerken vanuit de gegeven omgevingskenmerken kunnen wor
den voorgeschreven; 
de mate kan worden getoetst waarin deze voorschriften tot verbeteringen ten aanzien 
van problemen en knelpunten leiden. 

Het doel van het onderzoek is dus de ontwikkeling en toetsing van een werkorgani
satiemodel dat zowel descriptief als prescriptief van aard is. Om dit doel te berei
ken is gekozen voor de volgende aanpak. Eerst werd een studie gedaan naar de 
belangrijkste verpleegmodellen die in verpleegafdelingen worden gehanteerd. 
Daarnaast is de literatuur bestudeerd op het gebied van organisatie ontwerptheo
rieën onder andere volgens de contingentiebenadering (Susman, 1976; Hackman & 
Oldham, 1980). Vervolgens werd een bestaand organisatiemodel (Bagchus en 
Kuipers, 1982; Kuipers, 1986) geschikt gemaakt voor toepassing in verpleegafde
lingen. Dit model kan worden gekarakteriseerd als een normatief werkorganisatie
modeL Na enkele oriënterende onderzoeken in verpleegafdelingen in algemene zie
kenhuizen, werd een vragenlijst ontwikkeld waarin alle modelconstructen waren 
geoperationaliseerd. De vragenlijst werd verspreid over een steekproef van 64 ver
pleegafdelingen, getrokken uit de populatie van algemene Nederlandse ziekenhui
zen. Het betrof een gestratificeerde steekproef waarbij 17 ziekenhuizen betrokken 
waren. Met behulp van de vragenlijst werden enkele van dit model afgeleide hypo
thesen getoetst. 
De hoofdstukindeling van dit proefschrift is als volgt. In hoofdstuk 2 wordt een situ
atieschets gegeven van het ziekenhuis en van de positie van verpleegafdelingen 
daarin. Vervolgens wordt beschreven met welke problemen verpleegafdelingen te 
maken hebben. In hoofdstuk 3 wordt de ontwikkeling van het organisatiemodel 
geschetst dat ten grondslag ligt aan het onderzoek. Dit wordt gedaan door middel 
van een vergelijking van het ontwikkelde organisatiemodel met een aantal bekende 
verpleegmodellen. In hoofdstuk 4 wordt verslag gedaan van de operationalisering 
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van het model, en in hoofdstuk 5 worden de resultaten gerapporteerd van het vra
genlijstonderzoek waarmee de onderzoekshypothesen zijn getoetst. In hoofdstuk 6 
wordt het model geïllustreerd aan de hand van een uitgebreide beschrijving van een 
verpleegafdeling met een goed op haar omgeving afgestemde werkorganisatie. Deze 
verpleegafdeling werd geselecteerd uit de steekproef op basis van een goede 
afstemming met de omgeving, en is na het vragenlijstonderzoek bezocht. In de slot
paragraaf van hoofdstuk 6 tenslotte, worden de beperkingen van de vragenlijst 
weergegeven en suggesties gedaan voor verder onderzoek. 
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2 Situatieschets en probleembeschrijving 

In dit hoofdstuk wordt een globale beschrijving gegeven van de meest gangbare vor
men van ziekenhuisorganisaties (2.1). Vervolgens wordt de positie van de verpleeg
afdelingen daarin belicht en wordt een overzicht gegeven van de werkcontacten die 
deze afdelingen onderhouden met andere ziekenhuisafdelingen en met de specia
listen (2.2). Tenslotte wordt beschreven welke problemen in de literatuur worden 
genoemd ten aanzien van de organisatie van het werk in en rondom verpleegafde
lingen (2.3). 

2.1 De ziekenhuisorganisatie 

Er zijn verschillende organisatievormen voor ziekenhuizen. In de zeventiger jaren 
hadden bijna alle algemene ziekenhuizen ongeveer dezelfde structuur. Die werd 
gekenmerkt doordat het vakgebied, de discipline, als ordeningsprincipe gold. Dit 
model wordt wel het klassieke organisatiemodel genoemd, of de functionele dien
stenstructuur. Sinds de tachtiger jaren is men steeds meer gaan zoeken naar struc
turen waarin de kenmerken van het werk (behandeling en zorgverlening), dan wel de 
wensen en behoeften van de patiënt als ordeningsprincipe werden gehanteerd. In deze 
paragraaf wordt op enkele van deze modellen verder ingegaan. 

2.1.1 Functionele dienstenstructuur: het klassieke model 

Het klassieke organisatiemodel van een algemeen ziekenhuis bestaat uit een aantal 
diensten die elk een bepaald vakgebied of discipline bestrijken (vgl. Lettink, 1988, 
Hoorn, 1991). Dit model was tot in de jaren tachtig gebruikelijk voor een algemeen 
ziekenhuis. In zo'n ziekenhuis konden de volgende diensten worden aangetroffen: 

medisch-paramedische dienst; 
verplegingsdienst; 
civiele dienst; 
technische dienst; 
economisch -administratieve dienst. 

In veel gevallen was er tevens een personeelsdienst, een afdeling automatisering en 
soms ook een organisatieafdeling. Boven de diensten stond de directie, van ouds
her bestaande uit een medisch en een economisch directeur. Boven de directie 
stond het Bestuur van het ziekenhuis. 

In de setting van deze structuur laten zich de verschillende disciplines van het zie
kenhuis goed beschrijven. Hieronder wordt per dienst kort ingegaan op de functies 
van de verschillende vakgebieden. Voor wat betreft de zorgfuncties (medisch, para
medisch en verpleegkundig) zijn deze sinds de jaren zeventig en tachtig niet veran-
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derd. In de modernere modellen van de jaren negentig echter heeft men een ande
re kijk gekregen op de functies van de ondersteunende diensten (civiel, technisch, 
automatisering en staO en op de samenhang tussen de verschillende vakgebieden. 
Bovendien zijn de opvattingen veranderd ten aanzien van de leidinggevende struc
tuur, met name op het niveau van directie en diensthoofden. In paragraaf 2.1.4 
wordt hier verder op ingegaan. Nu volgt eerst een beschrijving van de klassieke 
functies van de vakgebieden in het ziekenhuis. Hierbij volgen we bovenstaande inde
ling in diensten. 

De medisch/paramedische dienst vertegenwoordigt de medische en paramedische 
disciplines. Tot de dienst behoren de afdelingen waarin men zich bezig houdt met 
diagnose en therapie, de zogenaamde onderzoek-· en behandelafdelingen. Zij zijn 
direct ondersteunend aan het primaire proces van het ziekenhuis. Zo zijn er onder 
andere de afdelingen fysiotherapie, verschillende laboratoria, de functieafdelingen, 
de apotheek en de röntgenafdeling. Vaak worden deze afdelingen geleid door 'pro
fessionals' waaronder specialisten, al of niet in loondienst van het ziekenhuis. 

De verplegingsdienst vertegenwoordigt de verpleegkundige discipline. Tot deze 
dienst behoren de verpleegafdelingen, inclusief de eventueel aanwezige intensive 
care (voor patiënten met intensieve zorg) en coronary care (hartbewaking) afdelin
gen. In de standaard verpleegafdelingen komen naast gediplomeerd verpleegkundi
gen ook leerling-verpleegkundigen voor. Behalve verpleegkundigen werken soms 
ook enkele ziekenverzorgenden in de verpleegafdeling en in de regel één adminis
tratieve medewerker. Ook de operatieafdeling (OK), de afdeling Spoedeisende Hulp 
(voorheen EHBO) en de poliklinieken behoren meestal tot de verplegingsdienst. De 
poliklinieken echter staan in het klassieke model soms ook geheel apart. De poli
kliniek is de plaats waar de specialisten spreekuur houden. Zij hebben er een eigen 
spreekkamer en voor het verrichten van kleine onderzoeken en behandelingen kun
nen zij terecht bij de functieafdelingen, die meestal dicht in de buurt zijn. De func
tieafdelingen zijn de afdelingen waar merendeels kleine onderzoeken worden ver
richt. Zij behoren doorgaans tot de medisch/paramedische dienst. 

Functieafdelingen, poliklinieken en de Spoedeisende Hulp bevinden zich vaak in 
hetzelfde gedeelte van het ziekenhuis. In dit verband wordt wel gesproken van het 
behandelhuis ten opzichte van het beddenhuis, waarmee de verpleegafdelingen wor
den bedoeld, of kortweg de kliniek (Mulder, 1982). 

De civiele dienst verzorgt de hotelfunctie van het ziekenhuis. Hiertoe behoren onder 
andere de keuken, de telefooncentrale, de wasserij, de linnenkamer, het restaurant, 
de schoonmaak, het magazijn en de beddencentrale. 

Tot de technische dienst behoren alle technische afdelingen die gezamenlijk verant
woordelijk zijn voor installatie en het onderhoud van apparatuur en het beheer van 
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de gebouwen. Grote onderhoudswerkzaamheden aan de gebouwen zijn doorgaans 
uitbesteed. Het onderhoud aan technisch complexe apparatuur wordt meestal via 
contracten door de leveranciers verzorgd. 

In de economisch-administratieve dienst houdt men zich bezig met de administratie
ve verwerking van alle bedrijfsgegevens. Dit zijn de gegevens met betrekking tot de 
bedbezetting, het aantal verpleegdagen, het aantal verrichtingen, e.d .. Deze gege
vens dienen ondersteuning te geven bij het besturen van de organisatie. De econo
misch administratieve dienst heeft tevens het budgetbeheer van het ziekenhuis 
onder zijn hoede, en onderhoudt de contacten met het Centraal Orgaan Tarieven 
Gezondheidszorg (COTG). Dit is het overheidsorgaan dat de tarieven voor de ver
schillende verrichtingen controleert. Verder draagt de dienst zorg voor het verstu
ren van rekeningen naar de patiënten en de verzekeraars. Binnen deze dienst valt 
meestal ook de afdeling medische registratie. Daar worden de patiëntendossiers 
geregistreerd en gearchiveerd. Specialisten hebben vaak te maken met deze afde
ling, wanneer zij de dossiers nodig hebben van patiënten die bij hen of in het zie
kenhuis eerder behandeld zijn geweest. Tot de economisch-administratieve dienst 
behoort ook vaak de afdeling inkoop. Van daaruit worden alle inkoopactiviteiten van 
het ziekenhuis gecoördineerd en de contacten met de leveranciers onderhouden. 

Een belangrijke afdeling is ook de afdeling opname. Deze kan op verschillende plaat
sen of geheel apart zijn ingedeeld in de ziekenhuisorganisatie. De afdeling houdt 
zich bezig met het regelen van de opnamen van reguliere of 'wachtlijst' patlènten. 
Dit wordt ook wel de 'electieve' opnamen genoemd. De bedbezetting wordt er per 
verpleegafdeling bijgehouden. Afhankelijk daarvan roept de afdeling in overleg met 
de specialisten, de verpleegafdeling en de OK, patiënten van de wachtlijst op. 
Bovendien vindt er registratie plaats van opnamegegevens. De laatste tijd speelt de 
afdeling opname steeds vaker een rol bij het plaatsen van spoedpatiënten (zie para
graaf 2.3). 

Behalve de bovengenoemde diensten en afdelingen komt er in het ziekenhuis met 
een functionele dienstenstructuur nog een aantal kleine afdelingen voor die meest
al zelfstandig zijn. Voorbeelden daarvan zijn de geestelijke zorg, het vrijwilligerswerk 
(gastvrouwen, e.d.) het maatschappelijk werk en de afdeling psychologie. 

Naast de medewerkers uit de diensten spelen natuurlijk de specialisten in het zie
kenhuis een belangrijke rol. Zij vormen gezamenlijk de medische staf. Hun werkter
rein is het ziekenhuis, waarvan zij echter bijna nooit in loondienst zijn. Zij gebruiken 
als zelfstandige ondernemers ruimten en faciliteiten van het ziekenhuis. Hun admi
nistratief en secretarieel personeel hebben zij meestal zelf in dienst. 

In figuur 2.1 wordt het bovenstaande in een organisatieschema weergegeven. 
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BESTUUR 

I medische staf Directie -------------------------~ 

Afdeling 
Automatisering 

-
Personeelsafdeling/ 

1 
-

Organisatie afdeling 

I I I I I I 
medisch-para- poli- verplegings civiele technische econ.-adm. 
medische dienst kliniek dienst dienst dienst dienst 

Figuur 2.1 Organisatieschema van een ziekenhuis met een functionele diensten
structuur (het klassieke model). 

In het schema is de onafhankelijke positie van de medische staf zichtbaar gemaakt. 
Met de stippeJlijnen wordt een adviesrelatie aangegeven met de directie. 

Om het onderscheid te kunnen aangeven tussen de diensten die zich vanuit hun 
medische, paramedische of verpleegkundige professie direct met het primair pro
ces van het ziekenhuis bezighouden en de diensten die daar vanuit een ander vak
gebied (bijvoorbeeld financieel of facilitair) ondersteuning aan geven, wordt wel 
gesproken van zorg eenheden en niet-zorg eenheden. 

In de tachtiger jaren zijn alternatieve organisatiemodellen voor ziekenhuizen ont
wikkeld. Deze zijn meestal gebaseerd op bepaalde uitgangspunten waarmee wordt 
aangegeven op welk proces of op welke vraag de structuur van de organisatie moet 
aansluiten. Hieronder worden enkele van deze modellen uitgewerkt. 

2.1.2 Aanbodgeoriënteerde ordeningsprincipes 

Met de ontwikkeling naar procesgerichte sturing van de zorg (Lettink, 1988) ont
stond eind jaren tachtig de behoefte om ook de organisatiestructuur van het zie
kenhuis volgens dit principe in te richten. De werkeenheden van het ziekenhuis kun
nen worden gevormd parallel aan deze processen. Wulff (1995) wijst er in dit ver
band op dat men daarbij het accent kan leggen op de interne bedrijfsprocessen of 
op de inkomende patiëntenstromen, dat wil zeggen de 'klantengroepen'. Het eerste 
duidt hij aan met aanbodgeoriënteerde-, en het tweede met vraaggeoriënteerde vor
ming van eenheden. Binnen de aanbodgeoriënteerde categorie valt de functionele 
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dienstenstructuur, die we kennen als het klassieke model. Verder behoren tot deze 
categorie de organisatiemodellen met als ordeningsprincipe (Wulff, 1994, 1995): 
- het poortspecialisme (zie figuur 2.2); dit zijn de specialismen die hun patiënten 

krijgen via het externe verwijzingssysteem (via de huisartsen); 
- snijdende (operatieve) en niet-snijdende (beschouwende) specialismen (zie figuur 

2.3), waarmee twee belangrijke patiëntenstromen in gescheiden organisatorische 
eenheden worden behandeld en verzorgd; 

- aanverwante specialismen (zie figuur 2.4), waarmee gelijksoortige patiëntenstro
men in aparte organisatorische eenheden worden behandeld en verzorgd. 

Deze aanbodgeoriënteerde ordeningsprincipes hebben alle betrekking op de inde
lingsstructuur van de zorgeenheden. Alle zorgeenheden die binnen het betreffende 
ordeningsprincipe vallen, worden in één organisatorische eenheid ondergebracht. 
Zo omvat elke eenheid de onderdelen verpleging, polikliniek, onderzoek en behan
deling. 

I Directie I 

I 
I I I I 

Poortspecialisme Poortspecialisme Poortspecialisme etc. 
A B c 

_ polikliniek _polikliniek r- polikliniek 
_verpleging/ _verpleging/ r- verpleging/ 

verzorging verzorging verzorging 
_onderzoek I _onderzoek I '--onderzoek I 

behandeling behandeling behandeling 

Figuur 2.2 Organisatieschema met het poortspecialisme als aanbodgeoriënteerd 
ordeningsprincipe (Wulff, 1995) 
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I Directie I 
I r-------------------------------------------, 

I I I I 
Operatieve Beschouwende Vrouw Zenuw 

specialismen specialismen &Kind & Ziel 

1- poliklinieken _ poliklinieken _ poliklinieken _ poliklinieken 
I- verpleeg- _verpleeg- I- verpleeg- _verpleeg-

afdelingen afdelingen afdelingen afdelingen 
._ onderzoek/ '-onderzoek/ ._ onderzoek/ _ onderzoek/ 

behandelafd. behandelafd. behandelafd. behandelafd. 

varianten 
L-------------------------------------------

Figuur 2.3 Organisatieschema met het onderscheid snijdend- en niet-snijdend spe
cialisme als aanbodgeoriënteerd ordeningsprincipe (Wulff, 1995) 

I 
Cluster 1 

bv. Interne & 
Reumatologie 

I- polikliniek 
verpleging/ 

I- verzorging 
._ onderzoek I 

behandeling 

I Directie I 

I 
I I I 

Cluster 2 Cluster 3 
bv. Cardiopulm. chir. bv. Obstetrie & 

etc. 

& Longgeneeskunde Gynaecologie 

_ polikliniek _ polikliniek 
verpleging/ verpleging/ 

_ verzorging I- verzorging 
_onderzoek I ~onderzoek I 

behandeling behandeling 

Figuur 2.4 Organisatieschema met aanverwante specialismen als aanbodgeoriën
teerd ordeningsprincipe (Wulff, 1995) 

Aanbodgeoriënteerde ordeningsprincipes geven geen richtlijnen voor de wijze waar
op de niet-zorgeenheden van het ziekenhuis worden gestructureerd, anders dan vol
gens hun eigen discipline of vakgebied. Vraaggeoriënteerde ordeningsprincipes 
geven daarentegen wel ruimte voor richtlijnen om, afhankelijk van de vraag, de niet
zorgeenheden op verschillende manieren in te delen. Wanneer men immers uitgaat 
van de vraag van de klant, c.q. de patiënt, dan zijn de behandeling en de zorgverle-
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ning weliswaar belangrijke, maar niet de enige aspecten daaraan. Hotelservice en 
andere niet-zorg ondersteunende elementen zijn dan ook van belang. De vraag kan 
vanuit verschillende dimensies worden gedefinieerd. Afhankelijk van de keuze die 
daarin wordt gemaakt leidt dat tot verschillende modellen die één ding gemeen heb
ben, namelijk dat de organisatiestructuur wordt afgestemd op de externe vraag van 
de klantengroepen, dat wil zeggen de verschillende patiëntencategorieën. In de vol
gende paragraaf worden de modellen op basis van vraaggeoriënteerde ordenings
principes verder uitgewerkt. 

2.1.3 Vraaggeoriënteerde ordeningsprincipes 

De wijze waarop de vraag wordt gedefinieerd is bepalend voor het ordeningsprinci
pe. Wanneer de vraag op slechts één dimensie wordt gedefinieerd, bijvoorbeeld de 
verblijfsduur van de patiënt in het ziekenhuis (zie ook Van Buren en Vissers, 1988}, 
dan laat het ordeningsprincipe nog veel ruimte over voor de precieze indeling van 
afdelingen (zie verder paragraaf 2.1.3.1). Naarmate de vraag op meer dimensies 
wordt gedefinieerd, wordt de indeling steeds eenduidiger. De structuur kan dan ech
ter complexer worden en minder flexibel, hetgeen afstemmingsproblemen met 
andere organisatie-eenheden oplevert. Wulff (1994, 1995) onderscheidt drie dimen
sies of 'basisopties' zoals hij ze noemt, voor vraaggeoriënteerde vorming van orga
nisatie-eenheden. Behalve de verblijfsduur van de patiënt noemt hij het capaciteîts
beslag van patiëntenstromen en de zorgzwaarte van de patiënt. Deze drie dimensies 
leiden elk tot een specifieke organisatiestructuur. Eén van deze modellen vindt 
tegenwoordig veel toepassing in de Nederlandse algemene ziekenhuizen, en wordt 
daarom hieronder verder uitgewerkt. 

2.1.3.1 Verblijfsduur als ordeningsprincipe 
Het uitgangspunt dat aan deze structuur ten grondslag ligt is dat klinische- en 
ambulante behandelingen verschillende patiënten- c.q. werkstromen behelzen. 
Daarom worden de klinische en poliklinische processen ontkoppeld en in aparte 
organisatie-eenheden ondergebracht. De ziekenhuizen die de verblijfsduur als orde
ningsprincipe hanteren volgen meestal de indeling: 
- sector Klinische zorg; 
- sector Ambulante zorg en onderzoek. 

Soms is sprake van een derde sector waarin de diagnoseafdelingen zijn onderge
bracht. Deze komen dan niet voor in de sector Ambulante zorg. 

Het ordeningsprincipe verblijfsduur laat voor een aantal afdelingen ruimte voor een 
keuze bij welke sector zij worden ingedeeld. Dit geldt bijvoorbeeld voor de afdeling 
dagverpleging. Dagverpleging wil zeggen dat de patiënt voor de behandeling niet 
langer dan enkele uren opgenomen wordt ('s morgens opname, 's middags ontslag). 
Het betekent wel dat de patiënt wordt opgenomen en normaal wordt verpleegd, 
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maar hij overnacht niet in het ziekenhuis. Vanwege de korte duur van zijn verblijf 
kan de afdeling dagverpleging bij de Ambulante zorg worden ingedeeld, maar om 
reden van de aard van het behandel- en verzorgingaproces dat de patiënt ondergaat 
kan men kiezen voor indeling bij de Klinische zorg. 
Verder geldt voor enkele paramedische afdelingen zoals de fysiotherapie, dat deze 
zowel patiënten vanuit de kliniek als vanuit de polikliniek behandelt. Hierdoor is 
ook deze afdeling moeilijk in te delen en zal een keuze voor een bepaalde sector 
moeten worden gemaakt. Deze keuze is altijd arbitrair. 

Ten opzichte van het klassieke model is het 'nieuwe' aan het model 
Kliniek/ Ambulant dat daarmee het principe van een disciplinegerichte indeling 
wordt verlaten. Binnen de eenheden vindt immers juist integratie van disciplines 
plaats. Dit gebeurt met name ten aanzien van de verpleegkundige en paramedische 
professies. Integratie is overigens kenmerkend voor alle modellen die zijn geba
seerd op het vraaggeoriënteerde ordeningsprincipe. In figuur 2.5 wordt het model 
in een organisatieschema weergegeven. 

I Directie I 
I 

I I 
Klinische Amb. 

zorg zorg& onderzoek 

_ verpleegafdelingen _ poliklinieken 
_ Operatiekamers _functie-afdelingen 
_apotheek t- radiodiagnostiek 
_ maatscha elïk pp J '- da er Ie in gv p g g 

werk 

Figuur 2.5 Organisatieschema met de verblijfsduur als vraaggeoriënteerd orde
ningaprincipe (Wulff, 1995) 

Zoals gezegd wordt het model Kliniek/ Ambulant regelmatig in algemene zieken
huizen toegepast. De andere twee modellen die Wulff noemt komen als uitgewerk
te organisatiestructuur (nog) niet voor in de praktijk. Bij alle organisatiestructuren 
op basis van vraaggeoriënteerde ordeningsprincipes is ruimte om ook niet specifie
ke zorgaspecten in de structuur te verdisconteren. Deze ruimte wordt gelegitimeerd 
doordat deze niet-zorg aspecten als onderdeel van de vraag beschouwd kunnen wor
den. Zo gaat het bij patiëntenzorg als geheel niet alleen om zorgaspecten maar net 
zo goed om andere kwaliteitsaspecten die het verblijf in het ziekenhuis aangenaam 
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kunnen maken. Het gaat dan bijvoorbeeld om de kwaliteit van de accommodatie 
(voorzieningen aan het bed zoals telefoon, televisie en fax), om de kwaliteit van de 
maaltijden en de keuzemogelijkheden die de patiënt daarin wordt geboden, voor
zieningen met betrekking tot de opvang van familie, slaapmogelijkheden voor de 
ouders wier kind is opgenomen, etc .. Het organiseren van deze faciliteiten zal van
uit de ondersteunende niet-zorg eenheden moeten plaatsvinden. Het is waarschijn
lijk dat bij de primaire indeling van het ziekenhuis op basis van welk ordenings
principe dan ook, door elke organisatie-eenheid op dit gebied weer andere eisen 
gesteld worden (de ene sector is de andere niet). Daarom is er veel voor te zeggen 
om de facilitaire afdelingen die daarvoor moeten zorgen, decentraal bij de primaire 
organisatie-eenheden onder te brengen. Hetzelfde zal steeds meer noodzakelijk 
worden ten aanzien van de bedrijfsmatige ondersteuning van de organisatie-eenhe
den, vooral op het gebied van de informatievoorziening en het personeelsbeleid. 
Ook dit kan leiden tot het decentraal onderbrengen van functionarissen of kleine 
afdelingen bij de primaire organisatie-eenheden. Tenslotte zullen de primaire orga
nisatie-eenheden steeds meer eigen beleid willen en kunnen gaan voeren waardoor 
ook meer behQefte ontstaat aan eigen staffunctionarissen. 

Kortom: er is een toenemende behoefte aan vorming van organisatie-eenheden 
waarin alle bijdragen aan de zorgverlening zijn verdisconteerd. Dat wil zeggen: zorg
afdelingen èn niet-zorg afdelingen. De reden hiervan is dat dan adequaat aangeslo
ten kan worden op de vraag van de belangrijkste 'klant' van het ziekenhuis: de 
patiënt. Een dergelijke structuur kan worden ontworpen op basis van een additio
neel vraaggeoriënteerd ordeningsprincipe: de totale werkstroom die kan worden 
afgeleid van de patiënt(encategorie). Dit ordeningsprincipe wordt in de volgende 
paragraaf beschreven. 

2.1.3.2 Werkstromen als ordeningsprincipe 
Patiënten kunnen worden gecategoriseerd in groepen van ongeveer gelijke werk
stroom. Het begrip werkstroom refereert naar de activiteiten die in het ziekenhuis 
uitgevoerd moeten worden, teneinde de behandeling en de zorgverlening te reali
seren. Dit begrip staat haaks op vakstroom, dat verwijst naar de specifieke kennis 
en kunde vanuit een bepaald vakgebied (vlg. Hoorn, 1991). Deze deskundigheid is 
aanwendbaar ten behoeve van het werkstroomgerichte proces waarlangs de patiënt 
geholpen wordt. Belangrijke aspecten van de werkstroom zijn: 
- de aard van de werkzaamheden; 
- de omvang van de werkzaamheden; 
- de relaties tussen de werkzaamheden; 
- het tempo waarin de werkzaamheden uitgevoerd moeten worden. 

Per patiëntencategorie is als het ware een route te beschrijven die door het zieken
huis wordt afgelegd. De patiënt passeert daarbij verschillende werkstations zoals de 
polikliniek, het laboratorium, de röntgenafdeling, de verpleegafdeling, de OK, etc. 

15 



(vgl. Kuipers, 1994). Wanneer blijkt dat de werkstromen per patiëntencategorie 
eenduidig zijn te beschrijven en tussen patiëntencategorieën van elkaar te onder
scheiden zijn, dan is de vorming van organisatie-eenheden volgens het ordenings
principe werkstroom mogelijk. In feite is elke werkstroom een specifieke beschrij
ving van het primaire proces van één of enkele aanverwante patiëntencategorieën. 
Hoorn (1991) heeft het in dit verband dan ook over het "primaire proces als orde
ningsprincipe". Ik geef echter de voorkeur aan de term werkstroom, omdat daarmee 
de gerichtheid van het ordeningsprincipe duidelijk wordt aangegeven, namelijk op 
de verschillen tussen primaire processen afhankelijk van de (soort) patiëntencate
gorie waar men mee te maken heeft. 

Een belangrijk voordeel van de indeling op basis van werkstroom is dat behalve de 
integratie van medische, paramedische en verpleegkundige disciplines, ook de niet
zorg vakgebieden in de structuur geïntegreerd kunnen worden. Dit sluit aan bij de 
breed geformuleerde vraag van de patiënt, en schept de mogelijkheden voor inte
graal kwaliteitsmanagement. 

De indeling is ook gunstig voor de ontwikkeling van managementparticipatie van de 
medisch specialisten. Er is namelijk een directe koppeling te leggen tussen de werk
zaamheden die aan de patiënt moeten worden uitgevoerd en de aard van de medi
sche gespecialiseerde kennis die voor de behandeling noodzakelijk is. De specialis
ten zullen daarom een belangrijke rol moeten spelen in de sturing van de werkstro
men. Dit maakt de structuur geschikt voor de toepassing van managementpartici
patie* van de specialisten (Durlinger, 1991, 1994; Hoorn, 1991). 

Voorbeelden van organisatiestructuren op basis van het ordeningsprincipe werk
stroom zijn het zogeheten schillenmodel (Vietsch en Mercx, 1986; Hoorn, 1991; 
Hoorn en van Dop, 1994) en, meer in algemene zin, de divisiestructuur (Hoorn, 1991; 
Wissema, 1991; Landman, 1994; Lettink, 1994). 

In het schillenmodel wordt een onderscheid gemaakt tussen verschillynde catego
rieën afdelingen afhankelijk van hun relatie met het primaire proces. Toepassing 
van het schillenmodel leidt tot groepen afdelingen waarin directe zorgafdelingen 
(bijvoorbeeld verpleegafdelingen) samen met paramedische ondersteunende afde
lingen (bijvoorbeeld röntgen en fysiotherapie), facilitair ondersteunende afdelingen 
zoals hotelmatige en technische afdelingen en staffuncties zoals bijvoorbeeld per
soneelsconsulenten, in één organisatie-eenheid zijn samengebracht. Deze afdelingen 
worden onderscheiden in 4 categorieën (schillen), oplopend van primaire functies 

* Managementparticipatie is een organisatievorm waarin de medisch specialisten mede-verantwoorde
lijk en -bevoegd worden gesteld voor leidinggevende taken in het ziekenhuis. Er kunnen verschillende 
redenen zijn voor invoering van managementparticipatie. De belangrijkste daarvan is dat zowel op 
strategisch, tactisch als op operationeel niveau samenwerking tussen de ziekenhuisorganisatie en de 
specialisten de doelmatigheid van de onderneming zullen doen vergroten (vgl. Durlinger, 1994). 
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m directe relatie tot de 
patiënt (schil1), via directe 
ondersteuning (schil 2) en 
indirecte ondersteuning 
aan het primaire proces 
(schil 3), tot faciliterende 
en conditionerende func
ties (schil 4). In figuur 2.6 
wordt het schillenmodel 
schematisch weergegeven. 

- schill 

- schil2 

schil3 

primaire behandeling 
(kliniek en polikliniek) 
diagnostiek en behande· 
ling 
(OK. IC, radiodiagnos· 
tiek e.d.) 
ondersteunende functies 
(laboratoria, instrumen
tatie, voeding, onder
houd e.d.) 
conditionerende functies 
(personeels-, informatie, 
financieel- en facility
management en directie) 

Figuur 2.6 Het schillenmodel: de werkstroom als 
vraaggeoriënteerd ordeningsprincipe. 

Een divisiestructuur is een productgerichte organisatievorm (Wissema, 1991) en 
staat daarmee haaks op de functionele organisatie zoals we die kennen van het klas
sieke ziekenhuismodel (zie paragraaf 2.1.1). In een divisiestructuur zijn alle activi
teiten die behoren tot de werkstroom van één of enkele patiëntencategorieën in 
dezelfde divisie samengebracht. Wissema (1991) spreekt naar analogie met de 
industrie niet over patiëntencategorieën maar over productgroepen, en noemt als 
doel van divisionering het decentraliseren van het ondernemerschap binnen de 
organisatie. Het voordeel daarvan is dat de onderneming slagvaardiger wordt en 
beter kan ingaan op de wensen van de klant c.q. de patiënt. 

Divisievorming heeft echter alleen zin als de omvang van de patiëntenaantallen van 
zo'n divisie daar groot genoeg voor is. In Nederland zijn slechts weinig ziekenhui
zen die daar groot genoeg voor zijn. Alleen in de grote algemene en in de academi
sche ziekenhuizen zien we divisiestructuren succesvol functioneren. De meeste 
andere ziekenhuizen die overgaan naar een productgerichte organisatievorm doen 
dat dan ook met behoud van de centrale staf- en ondersteunende diensten. De zor
geenheden worden dan wel gekanteld doordat zij als het ware haaks komen te staan 
op de oorspronkelijke discipline gebonden diensten. Die volgden immers de vaks
tromen; in een divisie worden de werkstromen gevolgd. De zorgeenheden bestaan 
uit een aantal met elkaar geïntegreerde disciplinegebieden en ziekenhuisfuncties, 
te weten de verpleegkundige en paramedische zorg in de kliniek, de poliklinische 
zorg en, wanneer managementparticipatie in praktijk wordt gebracht, ook de medi
sche zorg. In figuur 2.7 wordt de divisiestructuur met behoud van centrale staf- en 
ondersteunende diensten schematisch weergegeven. 
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Figuur 2. 7 De divisiestructuur: de werkstroom als vraaggeoriënteerd ordenings
principe. 

Het schillenmodel en de divisiestructuur zijn geen uitwisselbare modellen, maar 
vullen elkaar aan. Dat wil zeggen dat het schillenmodel als een uitwerking kan wor
den beschouwd van een productgerichte organisatie-eenheid die in de setting van 
een divisiestructuur goed kan gedijen (vgl. Hoorn, 1991). 

2.1.4 De topstructuur van het ziekenhuis 

De ontwikkelingen in de organisatiestructurering van de laatste jaren zijn gepaard 
gegaan met nieuwe opvattingen over het functioneren van het top-management van 
de ziekenhuis. Berustten vroeger alle verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
voornamelijk bij de directie van het ziekenhuis, thans wordt steeds meer gewerkt in 
een managementteam model waarbij sectorhoofden, naast hun verantwoordelijkheid 
voor hun eigen sector, ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid dragen voor de 
bedrijfsvoering van het ziekenhuis. Dit bevordert de samenwerking en onderlinge 
afstemming. 
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Ook directiestructuren zien er anders uit dan een tiental jaren geleden. Directies 
worden over het algemeen kleiner, en sectorhoofden krijgen meer directietaken 
gealloceerd op het terrein van hun sector. Ook worden directieleden aangesteld met 
specifieke aandachtsgebieden zoals patiëntenzorg, beheer, bedrijfsvoering, pro
ductontwikkeling, e.d., of worden tijdelijke directietaakstellingen gegeven zoals 
nieuwbouw of renovatie. Qua werkwijze is binnen directies een tendens gaande om 
als Raad van Bestuur, dat wil zeggen als goed op elkaar afgestemde en elkaar aan
vullende eenheid, te gaan functioneren. Dit gebeurt meestal in een constructie 
waarin één van de directeuren de voorzitter is van de Raad van Bestuur. Daarmee 
verdwijnt het collegiale directiemodel steeds meer naar de achtergrond. 

Ook de bestuursstructuur van ziekenhuizen is aan het veranderen. Zo veranderen 
steeds meer besturen hun statuten en leggen daarin de kenmerken vast van een 
Raad van Toezicht. Dat wil zeggen dat men meer op afstand gaat besturen, dat het 
beleid uitsluitend door de instelling zelf wordt geïnitieerd, dat men de directie eer
der kritisch bevraagt dan voorschrijft, dat men op afstand blijft maar wel van rele
vante informatie wil worden voorzien, etc .. De meeste besturen zijn deze weg inmid
dels ingegaan en heten al Raad van Toezicht. Achter deze veranderingen schuilt een 
consequente redenering: Het vroegere Bestuur wordt Raad van Toezicht; de vroe
gere directie wordt Raad van Bestuur, en daarmee de bestuurder van de instelling. 
Het bestuur van de instelling wordt daarmee door de Raad van Toezicht opgedra
gen aan de Raad van Bestuur c.q. de vroegere directie. Zowel de nieuwe Raden van 
Bestuur als Raden van Toezicht zullen nog tijd nodig hebben om in hun nieuwe rol 
te groeien. 

2.2 De positie van de verpleegafdelingen in het 
ziekenhuis 

Meestal zijn in een verpleegafdeling de patiënten opgenomen van één of enkele spe
cialismen. Elke specialist of elke maatschap heeft dan zijn of haar eigen bedden. De 
verpleegkundige zorg die in de afdeling wordt verleend, omvat twee elementen. 
Enerzijds wordt de patiënten basisverzorging geboden, anderzijds worden onder
zoeken, behandelingen of operaties voorbereid en vindt verpleegkundige nazorg 
plaats. Het personeel dat daarvoor beschikbaar is bestaat voor het merendeel uit 
gediplomeerd verpleegkundigen. Zij zijn in het bezit van het diploma A-verpleeg
kundige, het basis-diploma van de verpleging. In de afdeling zijn ook enkele leer
lingen te werk gesteld. Deze leerlingen zijn afkomstig uit de zogenaamde in-service 
opleiding, de opleiding tot A-verpleegkundige die door het ziekenhuis zelf, of met 
enkele ziekenhuizen gezamenlijk, wordt verzorgd. De verwachting is dat op termijn 
deze in-service opleiding zal worden vervangen door een HBO opleiding buiten het 
ziekenhuis. Dan zullen de verpleegkundigen in opleiding via stages met verpleegaf
delingen kennis kunnen maken. 
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Behalve aan verpleegkundigen en leerling-verpleegkundigen biedt een verpleegaf
deling ook plaats aan ziekenverzorgenden, eventuele voedingsassistenten en aan 
administratief personeel. Deze laatste groep bestaat doorgaans uit slechts één 
kracht, de afdelingssecretaresse. Zij verzorgt de administratie en maakt afspraken 
met onderzoek- en behandelafdelingen. Met de patiënten heeft zij weinig te maken. 

Het werk in verpleegafdelingen bestaat voor het grootste deel uit verpleegkundige 
werkzaamheden. Deze worden wel onderverdeeld in care en cure activiteiten 
(Henderson, 1961; Roy, 1970; Van Maanen, 1973; Van Eindhoven, 1979; Boekholdt, 
1981). Met care activiteiten wordt de verzorging bedoeld, dat wil zeggen: patiënten 
wassen, verschonen, bedden opmaken, helpen met eten en drinken, en dergelijke. 
Gure heeft te maken met verpleegtechnische handelingen die gericht zijn op de 
behandeling van de patiënt, zoals het toedienen van injecties, het verzamelen van 
monsters, wondverzorging, infuuscontrole, en dergelijke. 

In de uitvoering van hun verzorgende taak worden de verpleegkundigen door ver
schillende andere medewerkers van het ziekenhuis ondersteund. Regelmatig komen 
diëtisten in de afdeling om de dagelijkse menu's met de patiënten te bespreken. Veel 
afdelingen ondervinden steun van vrijwilligers die onder andere de bloemen in de 
patiëntenkamers verzorgen. Verder kunnen ook verschillende andere functionaris
sen in de afdeling actief zijn, zoals de sociaal verpleegkundige, speciaal bedoeld 
voor de psychosociale begeleiding van patiënten, de welfare medewerkers voor ont
spanning, de speltherapeut voor de kinderafdeling en psychologen, geestelijk ver
zorgers en maatschappelijk werkenden. 

De grootte van een verpleegafdeling kan sterk variëren. Een doorsnee afdeling heeft 
circa 36 bedden, maar er zijn ook afdelingen met 18 bedden of 60 bedden. Vooral de 
grotere afdelingen zijn vaak onderverdeeld in kleine eenheden. Deze eenheden 
komen meestal voor onder de namen unit of 'kant' (afgeleid van de patiëntenkamers 
die bijvoorbeeld aan de voorkant of de linkerkant van een gang liggen). Het perso
neel wordt in principe ingedeeld in bepaalde eenheden, maar is in noodgevallen 
onderling uitwisselbaar. Vaak is sprake van een unit-oudste. Dit is een gediplo
meerd verpleegkundige die als een primus inter pares binnen de eenheid optreedt. 
Aan het hoofd van de afdeling staat altijd een verpleegkundig afdelingshoofd. 
Wanneer sprake is van enige zelfstandigheid in het functioneren van een unit, 
gebruikt men in het verpleegkundig jargon wel de term teamverpleging en van team
leider in plaats van unit-oudste. In hoofdstuk 3 zullen wij hierop terugkomen. 

In een verpleegafdeling wordt gewerkt in verschillende diensten. Er zijn altijd vier 
diensten per 24 uur: 

een vroege dagdienst, die om circa 7.00 uur begint; 
- een late dagdienst, die om ongeveer 9.00 uur begint; 
- een avonddienst die begint om circa 15.00 uur; 
- een nachtdienst die om 23.00 ingaat. 
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De noodzakelijke communicatie vindt doorgaans zowel schriftelijk als mondeling 
plaats middels een overdracht bij de wisseling van elke dienst. De diensten over
lappen elkaar ongeveer een kwartier. 

De bezetting in de dagdiensten is veel hoger dan in de avond- en nachtdiensten. De 
hoogste bezetting vinden we tussen 9.00 uur en circa 14.00 uur, wanneer de ver
pleegkundigen uit de beide dagdiensten aanwezig zijn. Dan is op een patiëntenaan
tal van bijvoorbeeld 36 een personeelscapaciteit van ongeveer 6 à 7 verpleegkundi
gen beschikbaar, inclusief de leerlingen. In de nachtdienst is de personeelsbezetting 
het laagst en zijn slechts twee verpleegkundigen aanwezig op hetzelfde patiënten
aantal. 

Het werkaanbod in een verpleegafdeling kan afkomstig zijn van verschillende bron
nen. De eerste bron is de patiëntenopname. Dit betekent, vooral kort na elke opna
me, veel werk voor de verpleging dat niet lang op zich kan laten wachten. Er moet 
bijvoorbeeld snel een bed voor de patiënt klaar zijn, en als het om een spoedopna
me gaat, moet spoedig contact opgenomen worden met artsen, laboratoria of 
bepaalde functieafdelingen die onderzoeken bij de nieuwe patiënt moeten doen. De 
tweede bron bestaat uit de dagelijkse artsenvisites. Daarin worden opdrachten 
gegeven bestemd voor de verpleegkundigen met betrekking tot onderzoeken, medi
catie, behandelingen en controles. Na deze rondes zijn er meestal veel dingen te 
regelen, zoals het maken van afspraken met de betreffende onderzoek- en behande
lafdelingen en het uitwerken van de artsenopdrachten in de verpleegkundige admi
nistratie. 

De vele externe contacten die een verpleegafdeling onderhoudt met andere zieken
huisafdelingen, brengen met zich mee dat er dagelijks veel personeel van die ande
re afdelingen over de vloer komt. Naast alle behandelaars, dit zijn de artsen en para
medici, komt ook personeel van onder andere de keuken, het laboratorium, de 
bezigheidstherapie, de pastorale zorg en het vrijwilligerswerk, hun werk in de ver
pleegafdeling doen. Dat deze situatie tot problemen kan leiden, kunnen we zien 
wanneer we het werkproces van de afdeling nader bekijken. Op grond van mijn eigen 
observaties tijdens oriënterende onderzoeken, kunnen wij de werkzaamheden tij
dens een dagdienst indelen naar de mate van zekerheid waarin zij voorkomen. Op 
grond van deze indeling komen we tot de volgende categorieën: 
a. Werkzaamheden waarvan aan het begin van de dagdienst vaststaat dàt ze die dag 

uitgevoerd moeten worden, en op welk tijdstip dat moet gebeuren. Kenmerkend 
voor dit soort activiteiten is dat ze voorspelbaar zijn. Meestal betreft het ver
pleegtechnische handelingen. 

b. Werkzaamheden waarvan aan het begin van de dagdienst vaststaat dat ze uitge
voerd moeten worden, maar waarvan het exacte tijdstip van uitvoering aan de 
verpleegkundigen zelf wordt overgelaten. Hoewel de volgorde er wel toe doet, zijn 
zij uitstelbaar en binnen zekere grenzen ook verschuifbaar. Kenmerkend voor dit 
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soort werk is dat het nooit omwille van urgentie voorrang heeft op andere werk
zaamheden. Het betreft meestal basale, verzorgende activiteiten die binnen bepaal
de tijdsgrenzen tot uitvoering moeten komen. 
c. Werkzaamheden waarvan aan het begin van de dagdienst vaststaat dat zij zich 

zullen aandienen, maar waarvan het precieze tijdstip onvoorspelbaar is. Wanneer 
zij zich aandienen echter, moeten zij onmiddellijk worden uitgevoerd. Zij zijn dus 
onvoorspelbaar en niet uitstelbaar. Het betreft hier meestal werkzaamheden die 
zich van buiten de afdeling aankondigen. 

d. Werkzaamheden waarvan bij het begin van de dagdienst noch vaststaat of zij zich 
de komende dag aan zullen dienen, noch bekend is op welke momenten dat kan 
gebeuren. Wanneer zij zich aandienen moet er onmiddellijk gehoor aan worden 
gegeven. Ook deze werkzaamheden zijn dus onvoorspelbaar en niet uitstelbaar, 
maar bovendien niet verwacht. Vaak gaat het hier om werk dat zich aandient van
uit de patiënt, als deze zich plotseling niet goed voelt of om andere redenen ver
pleegkundige hulp nodig heeft. 

In aanvulling op de categorieën c end moet worden vermeld dat er tevens werk
zaamheden bestaan die onvoorspelbaar zijn, maar uitstelbaar, al of niet verwacht. 
Voorbeelden van deze soort zijn de verzoeken aan een verpleegkundige om het afde
lingshoofd in een vergadering te vervangen, of iets uit te zoeken ten behoeve van 
het eerstvolgende werkoverleg, e.d .. Juist omdat deze werkzaamheden wat langer 
kunnen blijven liggen, hebben zij niet rechtstreeks invloed op het werkproces dat 
zich gedurende de dag dat de werkzaamheid zich voor het eerst aandient, tussen 
circa 7 uur 's ochtends en 16 uur 's middags voltrekt. Het onderzoek dat in dit proef
schrift centraal staat heeft juist betrekking op de wenselijke organisatievormen 
voor de opvang van onzekerheden tijdens deze periode, dat wil zeggen op de korte 
termijn. Daarom is de categorie 'onvoorspelbaar/wel uitstelbaar' hier weggelaten. 
Dit type werkzaamheden is voor dit onderzoek niet van belang. 

In figuur 2.8 zijn de categorieën a t/m d schematisch afgebeeld. Het dagelijkse werk 
in een verpleegafdeling verloopt nu als volgt. 

Zoals gezegd hebben de werkzaamheden uit categorie b over het algemeen een ba
saal karakter, en zijn in principe uitstelbaar. Op het moment dat zich een werk
zaamheid aandient nit een van de andere categorieën, moet worden opgehouden 
met de categorie b-werkzaamheid om te kunnen overschakelen op de uitvoering van 
de zich nieuw aandienende werkzaamheid. Met andere woorden: categorie a-, c- en 
cl-werkzaamheden hebben altijd voorrang op de werkzaamheden uit categorie b. 
Is sprake van veel onderbrekingen van categorie b-werkzaamheden, dan kan het 
voorkomen dat de uitvoering van het werk binnen deze categorie zo wordt ver
traagd, dat het zich over een veellangere periode uitspreidt dan volgens de globa
le dagplanning de bedoeling was, of dat men aan bepaalde werkzaamheden hele
maal niet meer toekomt. 

22 



Het maakt verschil door welke andere categorie werkzaamheden de basale b-acti
viteiten worden onderbroken. Betreft het de tussenkomst van een werkzaamheid uit 
categorie a, dan is deze voorspelbaar en daarmee als het ware in te plannen. 
Worden de basale b-werkzaamheden echter doorkruist door werkzaamheden uit de 
onvoorspelbare categorieën c en d, dan hebben we te maken met een situatie waar
in met de interrupties geen rekening te houden is, omdat van tevoren te weinig 
bekend is over de tijdstippen waarop verpleegkundigen daarvoor beschikbaar moe
ten zijn. Bovendien kan over het tijdsbeslag dat de werkzaamheden zelf innemen 
evenmin een uitspraak worden gedaan. 
Een en ander wordt geïllustreerd aan de hand van het werkstroom diagram, afge
beeld in figuur 2.8. De pijlen geven aan dat zich werkzaamheden aandienen die om 
directe uitvoering vragen. Afhankelijk van de 'invulling' van de verschillende cate
gorieën, kan het werkproces er per verpleegafdeling heel verschillend uitzien. In de 
oriënterende onderzoeken werden afdelingen aangetroffen met erg veel onzeker en 
urgent werkaanbod, en afdelingen waar dat veel minder het geval was. 

Werkstroom in de verpleegafdeling 

Tijd: 7.00u. 

A 

B 

c 

D 

insuline 
spuiten 

' patîënten 
·wassen 

bedden 

A I 
I

' klaarmaken & 
wegbrengen o.k. 

bellen 

alarm 

visite lopen 

1 
overlijden 

incontinentie 

bellen 

klaarmaken & weg· 
brengen onderzoek/ 
behandeling 

onwel wordt::n 

16.00u. 

verzamelen 
urine, sputum e.d. 

bellen 

Figuur 2.8 Werkstroom diagram van dagelijkse werkzaamheden in een verpleegaf
deling. 
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Karakterisering van de categorieën werkzaamheden: 
A specifiek I vast I voorspelbaar 
B basis 
C = onvoorspelbaar (onzeker) I niet uitstelbaar I wel verwacht 
D onvoorspelbaar (onzeker) I niet uitstelbaar I niet verwacht 

Behalve de relatie tussen de werkzaamheden uit categorie b en de overige catego
rieën geeft figuur 2.8 ons tevens inzicht in de relatie tussen a-werkzaamheden en de 
onzekere werkzaamheden uit de categorieën c en d. Naarmate er meer a-werk
zaamheden in een verpleegafdeling voorkomen, zal de afdeling kwetsbaarder wor
den voor onzeker werkaanbod. Dit moet dan immers worden ingepast in een reeks 
activiteiten die volgens een bepaalde tijdsplanning uitgevoerd moet worden. 
In de volgende paragraaf zal verder worden ingegaan op de moeilijkheden die door 
bovengenoemde verstoringen in verpleegafdelingen veroorzaakt worden. 

2.3 Problemen in verpleegafdelingen 

De meest voorkomende problemen in verpleegafdelingen zijn te relateren tot ener
zijds werklastproblemen, en anderzijds problemen die het gevolg zijn van onregel
matige en onvoorspelbare verdeling van de werklast over de dag. Het komt daar
door voor dat de werkzaamheden niet op tijd af kunnen komen, worden gestagneerd 
door interventies van buitenaf, dat werkzaamheden dubbel moeten worden uitge
voerd als gevolg van onduidelijke opdrachten van artsen, of dat bepaalde doelen 
(bijvoorbeeld kwaliteitsdoelen) niet gehaald worden. De verpleegkundigen hebben 
onvoldoende zicht op de hoeveelheid en de aard van het werk dat op korte termijn 
op hen af komt en missen de mogelijkheid tot sturing van hun eigen werkstroom. 
Men kan niet voorspellen wanneer de werklast hoog zal zijn, en als hij hoog is, weet 
men niet te kiezen waar men moet beginnen (Zwaga, 1983). In de literatuur wordt 
in dit verband wel gesproken over het rolconflict van de verpleegkundige (Zwaga, 
1983; Van den Bergh-Braam, 1984). Daarmee wordt de situatie bedoeld die ontstaat 
wanneer een verpleegkundige aan meer verwachtingen tegelijk moet voldoen, die 
elkaar tegenspreken. Zo kan het voorkomen dat door de omgeving wordt verwacht 
het aangeboden werk snel af te werken, terwijl de voortgang van het 'lopende' werk 
in de afdeling daarmee in gevaar komt. Uit de voorbeelden blijkt dat het hier gaat 
om korte termijn problematiek. Dat wil zeggen dat vooral in ad-hoc situaties de pro
blemen zich voordoen. 

Het werklastprobleem heeft dus twee kanten. Niet alleen een te hoge werklast 
levert problemen op, ook een sterke wisseling daarin kan moeilijkheden veroorza
ken, vooral als deze ook onvoorspelbaar zijn. De Vries (1984) wijst erop dat het 
gebruik van adequate besturingssystemen zoals werkdrukregulering, evenwicht kan 
brengen in de relatie tussen zorgvraag en zorgaanbod. Ook ten aanzien van de 
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afstemming tussen patiëntenopnamen en ziekenhuisfaciliteiten als operatie- en ver
pleegcapaciteit, blijken beheersingssystemen gewenst (Kusters, 1988). Met name 
de laatste jaren vindt ook steeds meer toepassing van dergelijke systemen plaats 
(Groot, 1993). Daarbij wordt onder andere gebruik gemaakt van de principes uit de 
sociotechniek (vgl. Kuipers, 1994). 

Een ander probleem in verpleegafdelingen vindt zijn oorzaken in het ziekteverzuim 
en het verloop. Hoewel niet extreem hoog, worden deze toch als mogelijke oorzaken 
gezien van onderbezetting van personeel of onvoldoende gekwalificeerd personeel. 
Van den Bergh-Eraam (1984) noemt als gevolgen van ziekteverzuim onder andere 
de instabiliteit en discontinuïteit van de ziekenhuisorganisatie. Andere auteurs wij
zen erop dat het ziekteverzuim en het verloop juist met andere factoren te maken 
hebben. Zo worden genoemd: een slechte communicatie met artsen (Roelens, 1983), 
weinig of geen begrip bij het ziekenhuismanagement voor de moeilijke situatie waar 
verpleegafdelingen zich in bevinden (Van den Bergh-Braam, 1984) en een hoge psy
chische en lichamelijke belasting (Verwey, 1981). 
Zowel Zwaga (1983) als Van den Bergh-Eraam (1984) schetsen in hun onderzoeken 
naar respectievelijk ziekteverzuim en stress bij verpleegkundigen, een beeld van de 
belangrijke oorzaken die de probleemsituatie in verpleegafdelingen bepalen: 

Verpleegafdelingen hebben te maken met verschillende verwachtingen vanuit de 
medische en paramedische begroepsgroepen en de directie, met betrekking tot 
het te voeren management, de te volgen werkwijzen en te aanvaarden werkhoe
veelheden. 
Vooral het verpleegkundig afdelingshoofd belandt regelmatig in een rolconflict 
doordat hij of zij in de grenspositie tussen de afdeling en de organisatie, aan ver
schillende rolverwachtingen tegelijkertijd moet voldoen. 

- De kwaliteit van de patiëntgebonden communicatie (zowel schriftelijk als monde
ling) tussen verpleegkundigen laat vaak te wensen over. Een gebrekkig functio
nerende communicatie kan leiden tot overbelasting en zal het gevoel oproepen dat 
men de werkstroom niet kan beheersen. Verpleegkundigen kunnen daardoor pro
blemen krijgen met betrekking tot de prioriteiten die zij moeten stellen bij het uit
voeren van hun werk. 

Samenvattend kan worden geconcludeerd, dat de belangrijkste oorzaken van de 
afdelingsproblemen die vanuit de literatuur worden gegeven zijn: 

1. Een slechte afstemming tussen zorgvraag en -aanbod (De Vries, 1984), en tussen 
patiënten-opnamen en ziekenhuisfaciliteiten (Kusters, 1988). 

Deze oorzaak wordt genoemd in verband met het optreden van sterke fluctuaties 
van de zorgvraag in de afdeling. Behalve van fluctuaties kan er ook sprake zijn van 
een structurele onbalans tussen zorgvraag en -aanbod. 
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2. De tegenstrijdige verwachtingen die medici en paramedici hebben ten aanzien 
van de samenwerking met de afdelingsverpleegkundigen, in het bijzonder het 
afdelingshoofd. Dezelfde tegenstrijdigheid is te signaleren vanuit de directie en 
de sectorleiding. 

Het afdelingshoofd blijkt het meeste last te hebben van deze tegenstrijdige ver
wachtingen, omdat de grenspositie die het hoofd inneemt, hem of haar aan ver
schillende rolverwachtingen blootstelt. 

3. Een gebrekkig functionerende communicatie in de verpleegafdeling. 

Wanneer de communicatie tussen verpleegkundigen al niet soepel loopt, kan nau
welijks nog worden verwacht dat de afstemming met andere afdelingen of met de 
artsen goed zou kunnen functioneren. 

Gezien het feit dat een verpleegafdeling aan veel onzekere omgevingsinvloeden 
bloot staat (zie ook figuur 2.8), is het niet onaannemelijk dat een deel van de pro
blematiek zoals in de literatuur wordt aangegeven, daar mee te maken heeft. In dit 
proefschrift wordt de oorzaak van de afdelingsproblemen gezocht in deze omge
vingsonzekerheid, of liever gezegd: in het gebrek aan afstemming tussen omge
vingsonzekerheid en de structuur van de afdelingsorganisatie. 

In het volgende hoofdstuk wordt een organisatiemodel beschreven, dat aangeeft 
hoe in het ontwerp van de organisatiestructuur van een verpleegafdeling expliciet 
rekening kan worden gehouden met een onzekere afdelingsomgeving. 
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3 Ontwikkeling van een model voor de 
werkorganisatie van verpleegafdelingen 

Er bestaan veel verhandelingen over verplegen. In dit hoofdstuk beperken wij ons 
tot de Nederlandstalige literatuur (Van Maanen, 1973; Van den Brink-Tjebbes, 
1975; Van Eindhoven, 1979; Mercx, 1979; Boekholdt, 1981; Verwey, 1981; Koene, 
Grypdonck, Rodenbach en Windey, 1982; Levert, 1982; Van den Bruggen, 1988; 
Grypdonck, 1993). Soms wordt daarin een verpleegmodel gehanteerd, met als doel 
de 'verpleegkundige werkelijkheid' schematisch in kaart te brengen (vgl. Van 
Maanen, 1973). Enkele van deze verpleegmodellen richten zich expliciet op de werk
organisatie van verpleegafdelingen. De bekendste daarvan zijn: 
- Teamverpleging (Mercx, 1979; Boekholdt, 1981; Levert, 1982). 
- Integrerende Verpleegkunde (Koene, Grypdonck, Rodenbach en Windey, 1982; 

Grypdonck, 1993). 
Een systeem van eerstverantwoordelijke verpleegkundige (Van Eindhoven, 1979). 

Deze modellen zijn ontstaan als alternatief voor de traditionele verpleegorganisa
tie, die zich kenmerkt door een sterk functionele verdeling van activiteiten over de 
verpleegkundigen. In paragraaf 3.1 van dit hoofdstuk wordt eerst een aantal ken
merken gegeven van deze functionele verpleegvorm, waarna vervolgens de drie 
genoemde alternatieve verpleegmodellen aan de orde komen. In paragraaf 3.2 wor
den deze modellen gespiegeld aan de bestaande opvattingen over groepsstructuren 
en taakontwerp, zoals die te vinden zijn bij auteurs uit de school van de sociotech
nische systeemtheorie en de contingentie benadering. In paragraaf 3.3 wordt ver
volgens op deze theoretische fundamenten voortgebouwd, met het doel om in para
graaf 3.4 een model te schetsen dat zich expliciet richt op de afstemming tussen de 
afdelingsomgeving en de afdelingsstructuur. Dit model staat in de rest van dit 
proefschrift centraal. 

3.1 Functionele- versus patiëntgerichte verpleging 

Alvorens de alternatieve verpleegvormen te behandelen, zullen we eerst de belang
rijkste kenmerken van de traditionele, functionele verpleegorganisatie weergeven. 

Functionele verpleging 

Kenmerkend voor een functioneel georganiseerde verpleegafdeling is dat elke ver
pleegkundige een beperkt aantal taken krijgt toegewezen die hij of zij bij elke 
patiënt moet uitvoeren. Dit heeft tot gevolg dat er, op eenzelfde moment, meerdere 
verpleegkundigen bij de verpleging van één patiënt betrokken zijn. Daarbij is iede-

27 



re verpleegkundige verantwoordelijk voor slechts een klein deel van de totale zorg
verlening, bijvoorbeeld alleen een aantal basale verzorgende werkzaamheden zoals 
patiënten wassen en bedden opmaken. Deze werkindeling is voortgekomen uit het 
idee dat het de efficiency zou verhogen wanneer ieder een afgebakende, overzichte
lijke taak heeft. Dit zou met name duidelijkheid en zekerheid geven over ieders taak
stelling (vergelijk de theorie van Scientific Management van Taylor, 1911). Maar 
juist doordat elke verpleegkundige een klein deel van de zorg voor zijn of haar reke
ning neemt, heeft niemand het overzicht over de totale zorg die aan de patiënt wordt 
verleend. Verpleegkundigen hebben te weinig inzicht in de samenhang van de ver
schillende werkzaamheden, en kunnen de coördinatie tussen de activiteiten daar
door moeilijk zelf uitvoeren. Het afdelingshoofd wordt dan met deze coördinatie 
belast, en komt daardoor onder grote druk te staan. De coördinatie betreft overi
gens met name de dagelijkse, merendeels routinematige werkzaamheden die ten 
aanzien van de patiënt uitgevoerd moeten worden, en niet in de eerste plaats de 
planning en evaluatie van de zorg. 

Functionele verpleging leidt dus tot een centrale coördinatie van deze dagelijkse 
werkzaamheden door het afdelingshoofd. De verantwoordelijkheid voor deze coör
dinatie met betrekking tot alle patiënten van de afdeling wordt daarmee in handen 
gelegd van slechts één persoon. Alles moet via het afdelingshoofd worden geregeld. 
De communicatielijnen zijn daardoor onnodig lang, hetgeen aanleiding kan zijn tot 
misverstanden bij de overige verpleegkundigen en tot het maken van fouten (Mercx, 
1979). 

Mercx (1979) wijst erop dat door de sterk gesegmenteerde taakverdelingsstructuur 
bij functionele verpleging de taakinhoud van de verpleegkundigen weinig motive
rend is (vgl. Hackman & Oldham, 1980). Ook voor de patiënten geeft de functione
le verpleegvorm veel ongemakken. Zij krijgen immers met veel verschillende ver
pleegkundigen te maken, en weten vaak niet bij wie van hen zij met hun vragen 
terecht kunnen. 

Samenvattend kan worden geconcludeerd dat het functionele verpleegmodel star is, 
met onnodig lange communicatielijnen en onnodige opsplitsing van taken. In een 
functioneel georganiseerde verpleegafdeling is men daardoor over het algemeen 
slecht in staat om snel en adequaat te reageren op onvoorspelbaar werkaanbod dat 
vanuit de omgeving wordt geïnitieerd. De belangrijkste oorzaken daarvan zijn: 

Eén persoon, met name het afdelingshoofd, is belast met coördinatie van alle 
dagelijkse werkzaamheden in de afdeling. 
Door de sterke opsplitsing van taken is niet elke verpleegkundige onmiddellijk 
inzetbaar voor de uitvoering van onvoorspelbare werkzaamheden. 

Het zijn overigens niet hoofdzakelijk deze bezwaren tegen het functionele verpleeg
model, die de ontwikkeling van alternatieve modellen op gang hebben gebracht. 
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Vanuit de verpleegkundige professie wordt de introductie van andere verpleegvor
men voornamelijk beargumenteerd, door erop te wijzen dat de onscheidbaarheid 
van somatische en psychosociale zorg tot een geïntegreerd verpleegmodel dient te 
leiden. Daarin mag geengesegmenteerde verpleging plaatsvinden, en dienen er meer 
bevoegdheden naar de uitvoerende verpleegkundigen gedelegeerd te worden. 

De ontwikkelde alternatieve verpleegmodellen hebben gemeen dat de totale zorg 
voor patiënten, geïntegreerd, door een beperkt aantal verpleegkundigen wordt uit
gevoerd. In dit verband wordt wel gesproken over een patiëntgerichte benadering, 
of van patiëntentoewijzing (vgl. Mercx, 1979; Koene, et al. 1982; Grypdonck, 1993). 
Bij de zogenoemde teamverpleging (zie Mercx, 1979) is dan sprake van een team van 
verpleegkundigen dat de zorg op zich neemt voor alle patiënten van bijvoorbeeld 
één kamer of zaaltje. Alle voorkomende werkzaamheden aan die patiënten, zowel de 
somatische als de psychosociale, worden door het team uitgevoerd. Andere model
len zoals Integrerende Verpleegkunde (Koene, et aL, 1982; Grypdonck, 1993) en het 
Systeem van Eerstverantwoordelijke Verpleegkundige (Van Eindhoven, 1979) zijn 
gebaseerd op Amerikaanse theorieën waarbij wordt uitgegaan van de individuele 
verantwoordelijkheid van de verpleegkundige ten opzichte van de planning, uitvoe
ring en evaluatie van de totale zorg voor de patiënt. Het team vervult in deze model
len een voornamelijk ondersteunende en voorwaardenscheppende functie rondom 
de uitvoering van deze primaire verantwoordelijkheid van de verpleegkundige. 
Hieronder zal verder worden ingegaan op de modellen teamverpleging, Integre
rende Verpleegkunde en het Systeem van Eerstverantwoordelijke Verpleegkundige. 

Teamverpleging 

Teamverpleging wordt door verschillende auteurs beschreven (Mercx, 1979; 
Boekholdt, 1981; Levert, 1982). Het belangrijkste kenmerk van teamverpleging is 
dat een groep verpleegkundigen, een team, de volledige zorg draagt voor een groep 
patiënten. Patiënten worden dus aan het team toegewezen. 

Het begrip team wordt in deze modellen in de traditionele, statische betekenis 
gebruikt. Dat wil zeggen dat uitgegaan wordt van kenmerken van het product, c.q. 
de patiënt, en niet, zoals in de moderne sociotechnische visie (Kuipers en Van 
Amelsvoort, 1992), van het werkaanbod dat de verzorging van de patiënt inhoudt en 
van kenmerken van de werhers, c.q. de verpleegkundigen die dat moeten uitvoeren. 
In paragraaf 3.2 komen wij hierop terug. 

De drie bovengenoemde auteurs van teamverpleging gaan uit van ondeelbaarheid 
en uniciteit als centrale kenmerken van de patiënt. Daarop voortbouwende komen 
zij tot de volgende uitgangspunten van hun model. 
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1. De patiënt is uniek en dient altijd als een eenheid te worden gezien; de organi
satie moet hierop ingesteld zijn. 

2. In het verlengde van deze uniciteit dient de verpleegkundige zorgverlening zowel 
somatische als psycho-sociale aspecten te bevatten. 

3. Deze somatische en psycho-sociale aspecten dienen geïntegreerd, dat wil zeggen 
in samenhang met elkaar in de zorgverlening herkenbaar te zijn. 

Om aan deze uitgangspunten vorm te kunnen geven houdt teamverpleging altijd in 
dat de totale zorg voor de patiënten aan de verpleegkundigen van het team wordt 
toegewezen, in plaats van uitsluitend bepaalde taken (patiëntentoewijzing in plaats 
van taaktoewijzing). De verpleegkundigen krijgen hierdoor meer gelegenheid om 
een goed contact met de patiënten op te bouwen. Het takenpakket van de verpleeg
kundigen wordt breed en gevarieerd, omdat immers alle werkzaamheden die zich 
ten aanzien van de toegewezen patiënten aandienen, door eenzelfde verpleegkundi
ge uitgevoerd moeten kunnen worden. Het takenpakket bevat hierdoor niet alleen 
uitvoerende werkzaamheden, maar ook een aantal regel-, coördinerende- en plan
ningsactiviteiten. Dit takenpakket zal de aantrekkelijkheid van de functie vergroten. 
Mercx (1979) spreekt in zijn model themaverpleging in dit verband over de taakin
houd van de verpleegkundige die de motivatie en het werkklimaat zal bevorderen. 

Van de bovengenoemde auteurs over teamverpleging werkt Mercx zijn model het 
verst uit wat betreft de organisatorische consequenties. Hij doet dit aan de hand van 
een beschrijving van de gewenste hiërarchische structuur, het leiderschap en de 
coördinatie binnen en buiten de verpleegafdeling. Mercx beschrijft dit als volgt. 
Het afdelingshoofd heeft voornamelijk een coördinerende taak. Bovendien is hij of 
zij belast met voorwaardenscheppende activiteiten, zoals het maken van diens
troosters, vakantieplanningen, het personeelsbeleid in de afdeling, het zorgdragen 
voor kwaliteitsbewaking en het onderhouden van externe contacten. Het afdelings
hoofd heeft het hiërarchisch leiderschap over de afdeling. Dat wil zeggen dat hij of 
zij formeel de eindverantwoordelijkheid draagt voor alle werkzaamheden die in de 
afdeling worden uitgevoerd. Naast de voorwaardenscheppende bezigheden dient 
het hoofd zich ook bezig te houden met zaken die een specifieke deskundigheid ver
eisen, zoals opleiding en begeleiding van leerlingen en het overige personeel. 

Het operationeelleiderschap is in het model van Mercx gedelegeerd naar de teams. 
Dat wil zeggen dat de organisatie van het dagelijkse werk, dit is de dagelijkse taak
toewijzing, timing en het beschikbaar stellen van de vereiste middelen, in de teams 
plaatsvindt. Binnen elk team is er niet één verpleegkundige duidelijk 'de baas', maar 
fungeren de teamleiders als een primus inter pares. Dat wil zeggen dat zij geen hië
rarchisch leiderschap over de andere teamleden uitvoeren, maar ten opzichte van 
hen een coördinerende rol spelen. 
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Mercx (1979) wijst op het belang van een goede coördinatie tussen verpleegkundi
gen, omdat daardoor afstemming kan plaatsvinden tussen de verschillende activi
teiten die binnen de afdeling in samenhang uitgevoerd moeten worden. Een opzet 
voor gestructureerd overleg hieromtrent bestaat in het model van Mercx uit weke
lijkse of dagelijkse patiëntenbesprekingen met het doel om elkaar op de hoogte te 
houden van de lopende zaken. Daarbij is ook schriftelijke communicatie van groot 
belang. In verband met een adequate communicatie over de uitvoering van het werk 
binnen en buiten de afdeling is voorts frequent overleg nodig waarin de sleutelpo
sities binnen de afdeling en van echelons een goede wederzijdse communi
catie kunnen onderhouden. Mercx bevordert dit door een overlegstructuur te kie
zen waarin de niveaus niet gescheiden worden gehouden, maar elkaar als het ware 
overlappen. Dat wil zeggen dat de leidinggevende van een bepaald niveau, behalve 
met zijn of haar eigen niveau, ook regelmatig overleg voert met het direct bovenlig
gende niveau. Mercx ontleent dit principe aan Likert (1961) die het met de term Zin
king pin in de literatuur bekend heeft gemaakt. In figuur 3.1 wordt deze structuur 
geïllustreerd. 

Hoofd Verplegingsdienst 

Hoofdverpleegkundige 

linking pin 

Teamleiders / 
Teamverpleegkundigen 

Figuur 3.1 Linking Pin structuur van het model 'themoverpleging' (Likert, 1961; 
Mercx, 1979) 

Samenvattend kunnen we constateren dat het begrip teamverpleging als organisa
tievorm door verschillende auteurs in aparte modellen is uitgewerkt: Levert (1982) 
in teamverpleging, Mercx (1979) in zijn model themaverpleging en Boekholdt (1981) 
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ingroepsverpleging. Deze modellen verschillen slechts op accenten, en hebben in elk 
geval de volgende kenmerken gemeen (NZR, 1979): 
- De verpleegafdeling wordt opgesplitst in een aantal groepen verpleegkundigen. 

Ieder van deze groepen is eindverantwoordelijk voor de verzorging en verpleging 
van een vast aantal patiënten. 

- Deze groepen werken zoveel mogelijk in vaste samenstelling en verdelen het werk 
zodanig onder elkaar dat één verpleegkundige een deel van de patiënten zoveel 
mogelijk verpleegt en verzorgt (patiëntentoewijzing). 

- Eén van de meest ervaren groepsleden treedt op als coördinator (teamleider). 
Deze functie kan rouleren. 

- De groep bespreekt regelmatig de manier waarop men met elkaar samenwerkt. 
- Het hoofd van de afdeling coördineert de verschillende groepen. 

De wijze waarop deze kenmerken zijn uitgewerkt, kan per ziekenhuis verschillen. 

Opvallend is dat het kennelijk gaat om gesloten modellen, in die zin dat hiërarchi
sche relaties en afbakeningen van taken en bevoegdheden binnen de teams redelijk 
vastliggen. Toepassing van open systeem-modellen (zie Kuipers en Van Amelsvoort, 
1992) daarentegen zou meer ontwikkelingsperspectief bieden, omdat daarmee 
flexibeler kan worden ingegaan op veranderingen in werk en werkaanbod. Met name 
zou dit mogelijk zijn omdat de zelfstandigheid van de teams, en daarmee ook het 
zelfregulerend vermogen, bij open systemen veel groter is dan bij gesloten systemen 
(zie Kuipers en Van Amelsvoort, 1992). 
Verder valt op aan de modellen voor teamverpleging dat binnen de teams sprake 
kan zijn van parallel aan elkaar opererende verpleegkundigen, ieder ten aanzien van 
zijn of haar toegewezen patiënt( en). Als dit betekent dat er geen afhankelijkheids
relaties bestaan tussen de verpleegkundigen, dan spreken we van parallellisering 
(zie Kuipers en Van Amelsvoort, 1992; De Sitter, 1994) en kan feitelijk geen sprake 
zijn van een team. Wat dit betekent voor de ontwikkeling van een nieuw organisa
tiemodel voor verpleegafdelingen, wordt in paragraaf 3.3 verder uitgewerkt. 

Integrerende Verpleegkunde 

Integrerende Verpleegkunde (Koene, et al., 1982) is een verpleegmodel dat evenals 
de modellen voor teamverpleging met patiëntentoewijzing werkt. Het model moet 
echter niet worden gezien als één van de modellen voor team verpleging. Het belang
rijkste verschil met teamverpleging is het feit dat niet primair uitgegaan wordt van 
de verantwoordelijkheid van het team, maar van die van de individuele verpleeg
kundige. Het team fungeert uitsluitend ondersteunend en voorwaardenscheppend 
ten opzichte van de verpleegkundige. De individuele verpleegkundige mag zich dus 
niet achter het team kunnen verschuilen wanneer het om verantwoordelijkheden 
gaat. 
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De uitgangspunten van het model Integrerende Verpleegkunde (LV.) zijn wèl verge
lijkbaar met die van teamverpleging. Concreet luiden deze als volgt (Koene et al., 
1982). 

1. De geheelbenadering van de patiënt. Dat wil zeggen dat somatische en psychoso· 
ciale zorg geïntegreerd verleend moeten worden. 

2. Het bieden van ontplooiingsmogelijkheden aan verpleegkundigen. Verpleegkun
digen dienen inzicht in het werk te krijgen, in de planning daarvan en in de effec
ten van bepaalde verpleegmethoden op de patiënten. Zij dienen op deze manier 
inhoudelijk betrokken te worden bij het werk, en de gelegenheid te krijgen om 
hun creativiteit en deskundigheid toe te passen en/ of te ontplooien. 

3. Het bieden van een organisatorisch kader aan de professionalisering van de ver
pleegkunde. Daarom wordt het model Integrerende Verpleegkunde genoemd, en 
niet Verpleging. 

De middelen om deze uitgangspunten te kunnen verwezenlijken verschillen bij I.V. 
van die van teamverpleging. Ligt bij teamverpleging het accent op het functioneren 
van het team, bij LV. ligt dat, zoals reeds eerder gezegd, bij de individuele verant
woordelijkheid van de verpleegkundige en de wijze waarop die daar vorm aan geeft. 
In eerdere publicaties over I.V. (Koene, et al., 1982) lag bij de concretisering hier
van de nadruk op het methodisch handelen. Thans (zie Grypdonck, 1993) wordt veel 
nadruk gelegd op het belang van patiëntentoewijzing als een vorm van taaktoewij
zing, op het zich richten op de belevingswereld van de patiënt en het zorgdragen 
voor de kwaliteit van het leven van de patiënt in verband met de continuïteit van 
zorg. Hiermee wordt in deze latere publicatie veel meer invulling gegeven aan de 
individuele verantwoordelijkheid van de verpleegkundige ten opzichte van de 
patiënt. 

Met het model I.V. wordt beoogd de condities te scheppen om de verpleegkunde als 
professie tot haar recht te laten komen. De geïntegreerde zorgverlening, die karak
teristiek is voor het model, wordt als belangrijk kenmerk van de verpleegkundige 
professie beschouwd. Het model geeft ook de randvoorwaarden aan waaronder 
geïntegreerde zorgverlening moet plaatsvinden, en biedt als zodanig een organisa
torisch kader ten behoeve van verpleegkundige professionalisering. 

Het model besteedt uit dien hoofde aandacht aan zijn organisatorische uitwerking 
in de concrete situatie van een verpleegafdeling. Met name wordt een aantal ver
pleegkundige functies van de afdeling beschreven, wordt iets over de 
gewenste communicatie en werkwijze, en worden richtlijnen gegeven voor een effi
ciënte tijdsbesteding en verdeling van taken. Hieronder worden deze drie organisa
torische aspecten nader beschreven. 
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- Verpleegkundige functies 

Het model van Koene et aL (1982) omvat onder ande1·e een herziening van de taak
inhoud van de verschillende functies in de verpleegafdeling. Deze functies worden 
in het model als volgt beschreven. 

Aan de afdelingsuerpleegkundige is de totale zorg voor beperkt een aantal patiënten 
toegewezen: niet alleen het praktische werk, maar ook de planning en evaluatie van 
de zorg komen voor zijn of haar rekening. De patiënten worden in principe toege
wezen door het afdelingshoofd. Daarbij wordt gestreefd naar de beste combinatie 
tussen de verpleegkundige en de patiënt, zowel qua vereiste deskundigheid als qua 
persoon. In de patiëntentoewijzing wordt ook zoveel mogelijk continuïteit nage
streefd. Dat wil zeggen dat dezelfde verpleegkundige dezelfde patiënten verzorgt, 
zolang dat kan. Het toewijzen van patiënten aan individuele verpleegkundigen func
tioneert tegen de achtergrond van het team waar de verpleegkundige deel van uit 
maakt. De overige teamleden kunnen indien nodig steun bieden of advies geven aan 
de individuele verpleegkundige. Het team fungeert echter uitsluitend ondersteu
nend en voorwaardenscheppend, en neemt de verantwoordelijkheid van de ver· 
pleegkundige niet over. 
Per team wordt dus een groep patiënten verpleegd, waarbij de verzorging van elke 
patiënt onder auspiciën van één bepaalde verpleegkundige plaatsvindt. Over de cri
teria met betrekking tot de samenstelling van de patiëntengroep per team wordt in 
de beschrijving van het model niets gezegd. Aangenomen kan worden dat we uit 
kunnen gaan van een 'geografisch' criterium, omdat de teamindeling tot stand komt 
op grond van een verdeling van de afdeling in lokale eenheden. Meestal zijn dit 
kamers of zaaltjes. 

De werkzaamheden binnen het team worden op elkaar afgestemd door een team
coördinator. Deze functie is vergelijkbaar met die van teamleider in het model the
maverpleging van Mercx (1979). In het model I.V. is de teamcoördinator een roule
rende functie, waarvoor in principe alle gediplomeerd verpleegkundigen in aan
merking kunnen komen. De teamcoördinator is uitdrukkelijk geen leider, maar een 
meewerkend verpleegkundige die in het bijzonder is belast met een aantal coördi
nerende taken ten aanzien van de uitvoering van werkzaamheden binnen het team. 

Het afdelingshoofd heeft het hiërarchisch leiderschap over de afdeling. Hij of zij 
houdt zich niet bezig met de dagelijkse uitvoering van werkzaamheden. Een aantal 
coördinerende taken met betrekking tot het uitoefenen van operationeel leider
schap in de afdeling, is gedelegeerd naar de teamcoördinator. Niet specifiek ver
pleegkundige werkzaamheden zoals administratieve en regelactiviteiten, zijn gede
legeerd naar de afdelingssecretaresse. Tot de taak van het afdelingshoofd hoort 
alleen nog maar het leiden van de afdeling. Volgens Koene et al. wil dat zeggen dat 
hij of zij zich bezighoudt met voorwaardenscheppende activiteiten zoals het bepalen 
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van het afdelingsbeleid, het herzien van bepaalde werkwijzen, het (mede) opstellen 
van verpleegkundige protocollen, het zorgen voor kwaliteitsbewaking, de diens
troosters, en dergelijke. Bovendien moet het afdelingshoofd er op toezien dat de 
afdelingsverpleegkundigen zich steeds in hun werk kunnen 'vervolmaken'. Dat wil 
zeggen dat hun ontplooiingsmogelijkheden geboden blijven worden. Van het afde
lingshoofd wordt verwacht dat deze dam· actief mee bezig is, dat wil zeggen dat de 
verpleegkundigen gestimuleerd worden in hun creativiteit om zelf oplossingen te 
vinden voor problemen die zij in de contacten met de patiënt tegen komen. Kortom: 
het afdelingshoofd zal volgens een strategie van leerdoelen per verpleegkundige de 
juiste condities moeten scheppen voor maximale benutting van het 'leren' in de 
eigen professie. 

De afdelingscoördinator (niet te verwarren met teamcoördinator!) is een nieuwe 
functie die in het model LV. wordt geïntroduceerd. Deze functionaris heeft als taak 
de professionele ontwikkelingen in de verpleegkunde te volgen en zoveel mogelijk 
in de afdeling in praktijk te brengen. Bovendien waakt de coördinator over de con
tinuïteit in de toepassing van het model LV. Dat wil zeggen dat hij of zij het 'proces' 
van geïntegreerd verplegen intern begeleidt en zo nodig bijstelt. Welke bevoegdhe
den de afdelingscoördinator daarin heeft, wordt in de beschrijving van het model 
(Koene et al., 1982) niet duidelijk vermeld. 

De gewenste communicatie 

Dit aspect van het model heeft betrekking op zowel de mondelinge als de schrifte
lijke communicatie tussen verpleegkundigen over het dagelijkse werk. De commu
nicatie tussen verpleegkundigen wordt door Koene et al. van groot belang geacht, 
omdat alleen een goede communicatie planmatige zorg mogelijk maakt. In dit ver
band wordt ook door andere auteurs gesproken over 'systematisch verpleegkundig 
handelen' (Grypdonck en Van der Schueren, 197 4; Fransen, 1977), en over 'nursing 
process' in de angelsaksische literatuur (Marriner, 1981). Deze methodiek heeft als 
doel de continuïteit van de zorg te bewaken, van opname tot ontslag. De stappen die 
daarin worden gezet zijn: 
- observatie; 
- planning; 

uitvoering; 
- evaluatie. 

Door het hanteren van deze methodiek wordt de verpleegkundige gedwongen om 
systematisch de zorgverlening te plannen, uit te voeren en te evalueren. De metho
diek vormt een belangrijke toevoeging ten opzichte van het model themoverpleging 
en de andere varianten van teamverpleging. De schriftelijke communicatie binnen 
het model LV. vindt plaats via een document waarin instructies en informatie uit 
observaties van de patiënt zijn samengevoegd. Daarmee wordt niet alleen de nadruk 
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gelegd op het vastleggen en doorgeven van instructies en opdrachten, maar ook op 
informatie betreffende de somatische of psycho-sociale toestand van de patiënt. De 
mondelinge communicatie bestaat uit een werkbespreking die regelmatig in de 
afdeling plaatsvindt. Deze heeft een taakgerichte- en een groepsgerichte functie. 
Dat wil zeggen dat verpleegplannen van patiënten en hun voortgang daarin, in de 
groep besproken kunnen worden (taakgerichte functie), en dat tevens het eigen 
functioneren van de groep als team ter discussie kan worden gesteld (groepsge- . 
richte functie). 

Richtlijnen voor een efficiënte tijdsbesteding en verdeling van taken: het optimaliseren 
van verpleeguren 

Dit aspect van het model omvat een methodiek ten behoeve van een efficiënte tijds
besteding en planning van taken binnen de afdeling. Via het combineren van dag
roostercondities en patiëntenprofielen wordt een optimale tijdsaanwending nage
streefd voor de patiëntenzorg. Dat wil zeggen dat het werk hierdoor zodanig geor
ganiseerd wordt dat de verpleegkundigen zoveel mogelijk tijd kunnen besteden aan 
directe patiëntenzorg: het directe contact tussen de verpleegkundige en de patiënt. 
Koene et al. noemen in dit verband twee instrumenten: 

" Het verpleegrooster. Dit dient zo goed mogelijk afgestemd te zijn op de werkdruk 
die mede onder externe invloeden tot stand komt. Dit kan door het schuiven van 
werkzaamheden, zodanig dat zoveel mogelijk ruimte wordt geschapen voor de 
directe patiëntenzorg, zonder dat daarmee andere werkzaamheden in de knel 
komen. 

* Het patiëntenprofiel waar gebruik van gemaakt wordt, teneinde de werklast in een 
afdeling te kunnen bepalen. De personeelsbezetting kan daar vervolgens op wor
den aangepast. 

In de beschrijving van het model Integrerende Verpleegkunde wordt weinig verteld 
over hoe deze instrumenten zouden moeten functioneren. Daarover is hier echter op 
te merken dat wat betreft het eerste instrument (verpleegrooster) nauwkeurig nage
gaan moet worden (a) hoe groot het tijdspercentage is dat aan directe patiënten
zorg besteed wordt, en (b) aan welke soorten niet-direct patiëntgebonden werk
zaamheden tijd wordt besteed. Uit onderzoek blijkt (De Vries, 1988) dat het per
centage directe patiëntenzorg in een gemiddelde verpleegafdeling vaak ver onder 
de 50% ligt, terwijl het grootste deel van de niet-direct patiëntgebonden activiteiten 
in de communicatieve sfeer ligt. Er zijn technieken beschikbaar (Multi Moment 
Opnamen; zie De Vries, 1984) om deze percentages te berekenen. Het tweede ins
trument dat genoemd wordt (patiëntenprofielen) sluit aan bij de techniek voor 
werklastmeting (De Vries, 1984). Daarin worden patiënten in categorieën ingedeeld 
qua zorgzwaarte, waarna vervolgens bijbehorende personeelsequivalenten uitgere
kend kunnen worden. Deze zorgcategorieën zijn te beschouwen als gemiddelde 'pro
fielen' van patiënten van de betreffende zorgzwaarte. 
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In het model I.V. wordt niet aangegeven door wie de twee instrumenten ter hand 
genomen moeten worden, en op basis van welke normen dit zou moeten gebeuren. 
Een goed gebruik van beide instrumenten maakt op den duur werklastbeheersing 
in de verpleegafdeling mogelijk. Het eerste instrument (verpleegrooster) is ook in 
het kader van de latere ontwikkeling van I.V. niet uitgewerkt. Het werkorganisatie
model van dit proefschrift (zie paragraaf 3.4) kan worden beschouwd als een vervolg 
hierop. 

Een systeem van eerstverantwoordelijke verpleegkundige 

Onder deze titel werkte Van Eindhoven (1979) een voor Nederland nieuw verpleeg
model uit. Onvrede van verpleegkundigen over hun werksituatie en behoefte aan 
kwaliteitsverbetering waren daarbij de belangrijkste drijfveren. Het systeem is afge
leid van het amerikaanse systeem primary nursing (Marram, Barrett and Bevis, 
1979). De essentie van dit systeem is dat: 
- iedere patiënt één eerstverantwoordelijke verpleegkundige (primary nurse) krijgt 

toegewezen, en; 
- iedere verpleegkundige verantwoordelijk is voor de totale zorg van een aantal 

patiënten. 

De voorwaarden die genoemd worden om dit te kunnen realiseren hebben betrek
king op: 
- het ontwikkelen van een professionele beroepshouding; 
- patiëntentoewijzing als taakverdelingsprincipe; 
- het samen met de patiënt plannen van de zorg. van opname tot ontslag; 
- de ontwikkeling van kwaliteitsnormen en spelregels met betrekking tot de hante-

ring daarvan; 
- interdisciplinaire samenwerking, en; 
- coaching en begeleiding van leerlingen. 

Van Eindhoven (1979) neemt deze principes over en werkt het model verder uit in 
een aantal taken van verpleegkundigen. Bovendien wordt aandacht besteed aan de 
veranderingen die nodig zijn om in een verpleegafdeling van een algemeen zieken
huis volgens het systeem van eerstverantwoordelijke verpleegkundige te gaan wer
ken. De procesmatige/veranderkundige aspecten daaraan worden belicht in een 
aparte publicatie door Korsten-Korenromp (1979). 

De taken die in de verpleegafdeling met het systeem van eerstverantwoordelijke ver
pleegkundige voorkomen, worden door Van Eindhoven (1979) als volgt gedefi
nieerd. 
De eerstverantwoordelijke verpleegkundige heeft als hoofdtaak ervoor te zorgen dat 
het verpleegkundig proces bij de hem of haar toegewezen patiënten goed verloopt. 
Dit proces loopt van het moment van opname tot aan het ontslag van de patiënt. 
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Een goed verloop van het verpleegkundig proces wil zeggen dat de verpleegkundi
ge samen met de patiënt de totale zorg plant, uitvoert en evalueert. Dit houdt bij
voorbeeld ook in dat de verpleegkundige zelfstandig contacten legt met andere dis
ciplines, eventueel ook buiten de afdeling. De verantwoordelijkheid voor de totale 
zorg van de patiënt wordt dus consequent bij de eerstverantwoordelijke verpleeg
kundige neergelegd. Althans, voor wat betreft de aan hem of haar toegewezen 
patiënten. Toch spreekt het model zich ook uit over de wenselijkheid dat bepaalde 
taken beter centraal kunnen worden geregeld, dat wil zeggen door het afdelings
lwofd. Letterlijk zegt Van Eindhoven hierover: "Het hoofd treedt als contactpersoon 
tussen de verpleging en andere disciplines op als centrale berichtgeving efficiënter 
is en het voornamelijk om berichtgeving over en weer gaat zonder dat dit invloed 
heeft op beslissingen t.a.v. de verpleging (medische opdrachten kan de arts dus voor 
verschillende patiënten via het hoofd doorgeven maar niet een verzoek om de 
patiënt te verplegen. Hij moet althans minstens bereid zijn hierover alsnog met de 
eerstverantwoordelijke verpleegkundige in overleg te treden als deze het met zijn 
verzoek niet eens is)." (Van Eindhoven, 1979, blz. 26). Verder wordt een aantal "lei
derschapstaken" verdeeld over de meer geroutineerde verpleegkundigen, dat wil 
zeggen over degenen die langer dan één jaar full-time in de afdeling werken. Deze 
leiderschapstaken betreffen " ... het richten van de activiteit van een bepaald aspect 
van de organisatie van de afdeling op het geven van een optimale bijdrage aan het 
realiseren van de doeleinden van de afdeling.( ... ) Deze aspecten kunnen betrekking 
hebben 
- op de organisatiestructuur en processen binnen deze structuur; 
- op werkstromen en procedures; 
- op functioneren van individuen en groepen." 

(Van Eindhoven, 1979, blz. 27). 

Enkele leiderschapstaken kunnen ook gedelegeerd worden naar een teamleider, mits 
deze functie voorkomt. Deze functie staat geheellos van de taken van de eerstver
antwoordelijke verpleegkundige. De functie van teamleider maakt geen deel uit van 
het 'concept' van het systeem, maar heeft uitsluitend een coördinerende en vaar
waardenscheppende rol. 

We kunnen de conclusie trekken dat het systeem van eerstverantwoordelijke ver
pleegkundige in een aantal opzichten lijkt op dat van Integrerende Verpleegkunde. 
Met name geldt dit voor de nadruk die wordt gelegd op de eigen verantwoordelijk
heid van de verpleegkundige voor de zorg van de patiënt, en met betrekking tot 
patiëntentoewijzing als taakverdelingsprincipe. Het team echter als ondersteunen
de groep op de achtergrond, heeft hier mijns inziens minder betekenis dan bij LV. 
en zeker dan bij teamverpleging. Sterke nadruk ligt op de individuele verpleegkun
dige als een soort case-manager van zorg. 
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3.2 De verpleegmodellen tegen een organisatie
theoretische achtergrond 

In de tot nog toe genoemde verpleegmodellen speelt het team een wisselende rol. 
Bij Mercx (1979) bijvoorbeeld wordt het gezien als een geschikte eenheid voor de 
uitvoering van verpleegkundige werkzaamheden. In de andere modellen speelt het 
team veel meer een ondersteunende en/ of voorwaardenscheppende rol ten opzich
te van de (zelfstandig) uitvoerende verpleegkundige. De functies van het team of de 
werkgroep vinden we ook elders in de literatuur beschreven, met name in de socio
technische systeemtheorie. Volgens de grondleggers van deze theorie, onderzoe
kers van het engelse Tavistock Institute of Human Relations in de jaren vijftig, is de 
"""'""'""'"'j'5 tussen technologie en sociaal-organisatorische factoren van belang 
(vgl. o.a. Tristand Bamforth, 1951; Asch, 1957; Emery, 1960). Het taakontwerp van 
werkgroepen dient afgestemd te zijn op kenmerken van de technologie (vgl. Van 
Dijck, 1981). Richtte de oorspronkelijke sociotechnische theorie zich vooral op het 
micro-niveau van de werkgroep, de 'moderne sociotechniek' wordt veel breder 
finieerd en richt zich op de inrichting van organisaties zodanig dat voldaan kan wor
den aan functie-eisen op het gebied van flexibiliteit, orderstroombeheersing, pro
ductkwaliteit, innovatievermogen en kwaliteit van de arbeid (Kuipers en Van 
Amelsvoort, 1992). Hiermee profileert de moderne sociotechniek zich als een inte
grale organisatie-ontwerpleer (Kuipers en Van Amelsvoort, 1992; De Sitter, 1994). 
Zowel de klassieke als de moderne sociotechniek kenmerken zich als een open sys
teemtheorie. Dit betekent dat het functioneren van de organisatie, en de problemen 
die zich daarbij kunnen voordoen, niet los worden gezien van veranderingen in de 
omgeving en de motivatie van de medewerkers (vgl. Katz and Kahn, 1978). Bij 
gesloten systeemtheorieën gebeurt dit juist wèl. 

De Tavistock onderzoekers troffen in hun legendarische onderzoek in een kolenmijn 
(Trist and Bamforth, 1951; Trist, Higgin, Murray and Pollock, 1963), vergelijkbare 
problemen aan als die van verpleegafdelingen (zie paragraaf 2.3 van dit proef
schrift). Zo werkten onvoorziene storingen in de productie of veranderingen in de 
fysieke werkcondities sterk door in de totale productiecyclus. Het vermogen om 
zich snel aan deze veranderende condities aan te passen bleek binnen de functio
nele structuur waarin gewerkt werd, onvoldoende aanwezig. De Tavistock onder
zoekers schreven dit toe aan de sterk gedifferentieerde arbeidsstructuur, waadn 
elke werker binnen een werkgroep zich primair richtte op het uitvoeren van deelta
ken. Zij constateerden dat daardoor niet alleen het probleemoplossend- en aanpas
singsvermogen van de werkgroepen klein waren, maar dat ook gold voor de betrok
kenheid en de motivatie van de mijnwerkers. 

In paragraaf 3.1 van dit hoofdstuk hebben we dat ook de traditionele, func
tionele verpleging dit soort problemen kent. In die paragraaf is bovendien gesteld 
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dat deze problemen mede opgelost kunnen worden door de invoering van werk
groepen, zoals die in het systeem van teamverpleging voorkomen. Ook de Tavistock 
onderzoekers vonden hun oplossing in de samenstelling van autonome werkgroe
pen, waarbinnen verschillende interdependente taken uitgevoerd werden. Deze 
groepen waren autonoom, dat wil zeggen dat zij invloed uit konden oefenen op de 
indeling en het tempo van hun eigen productie. De vorming van autonome werk
groepen is echter alleen zinvol wanneer aan twee voorwaarden kan worden voldaan 
(Van Dijck, 1981). 
In de eerste plaats dienen de afzonderlijke taken of taakelementen interdepend ent 
te zijn. Dat wil zeggen dat de resultaten van de ene taak de uitvoering van andere 
taken kunnen beïnvloeden (Thompson, 1967). 
In de tweede plaats dienen de omstandigheden waaronder het werk uitgevoerd 
wordt niet geheel voorspelbaar te zijn. Wanneer immers onder volstrekt zekere con
dities het werk moet worden uitgevoerd, kan worden volstaan met het eenmalig 
vastleggen van de noodzakelijke coördinatie tussen de taken. Daarna hoeft geen 
autonomie of regelcapaciteit (De Sitter, 1981; 1994) aan de werkgroep te worden 
gegeven, omdat het adaptievermogen dat daardoor ontstaat, overbodig zou zijn. De 
omstandigheden zijn dan immers stabiel, waardoor aan adaptievermogen geen 
behoefte meer is. 

Dit laatste punt brengt ons tot een andere, vergelijkbare stroming in de literatuur 
met betrekking tot organisatieontwerp. Deze stroming is de zogenaamde contin
gentie-benadering die zich daardoor kenmerkt dat het meest wenselijke organisa
tieontwerp afhankelijk wordt gesteld van de situationele omstandigheden. Deze 
omstandigheden hebben betrekking op verschillende kenmerken, voornamelijk op 
omgevingskenmerken. De verschillen tussen de sociotechniek en de contingentie
benadering zijn niet erg groot. Het belangrijkste verschilligt in de gerichtheid van 
de stromingen: de contingentie-benadering is voornamelijk gericht op het definië
ren van typologieën van de omgeving en de daarbij wenselijke organisatievormen, 
terwijl de sociotechniek vooral de laatste jaren is uitgegroeid tot een echte ont
werpleer met ontwerpregels (zie ook Kuipers en Van Amelsvoort, 1992). 

Ook bij andere auteurs vinden we dat omgevingskenmerken normatief zijn ten 
opzichte van het organisatieontwerp (Susman, 1976; Slocum and Sims, 1980). 
Onder stabiele omgevingsomstandigheden kan een strakke organisatie efficiënt zijn, 
terwijl in een situatie die gekenmerkt wordt door grote technologische veranderin
gen en een sterke concurrentie, een flexibele organisatievorm beter is (Burns and 
Stalker, 1961). 
Lawrence and Lorsch (1969) vonden dat een belangrijk element in de omgeving 
wordt bepaald door het kenmerk onzekerheid. In het verlengde daarvan gaat het vol
gens de auteurs van de contingentie-benadering om de vraag naar de optimale pas
vorm of fit tussen omgevingskenmerken (met name omgevingsonzekerheid) en het 
organisatieontwerp. Organisatievormen die goed zijn afgestemd op een onzekere 
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omgeving, worden gekenmerkt door een open (informele) communicatie en door 
een taakstelling aan (autonome) werkgroepen in plaats van aan individuen. 

Wanneer we het voorafgaande projecteren op de theorievorming met hetrekking tot 
de verpleegorganisatie, dan is het volgende op te merken. In geen van de hier 
genoemde verpleegmodellen wordt expliciet een verband gelegd tussen de aard van 
de onzekerheid in het werkaanbod en de inrichting van de werkorganisatie van de 
afdeling. Toch is dit verband juist wèl van groot belang. Verpleegafdelingen kunnen 
immers met onvoorspelbaar werkaanbod worden geconfronteerd, zowel qua aard als 
qua omvang. In hoofdstuk 2 van dit proefschrift hebben we gezien dat dit grote 
gevolgen kan hebben voor het verloop van de dagelijkse activiteiten in de afdeling. 
Bovendien kan dit per verpleegafdeling sterk verschillen. Het onzekere werkaanbod 
kan per afdeling sterk uiteenlopen, afhankelijk van het aantal onzekere werkrelaties 
met de omgeving. 

Wanneer er, zoals de literatuur aangeeft, bovendien een verband wordt gelegd tus
sen de mate van onzekerheid vanuit de omgeving en de wijze waarop de afdelings
organisatie ingericht dient te zijn, dan kunnen we concluderen dat er voor een ver
pleegafdeling niet één ideaal model kan bestaan, omdat zo'n model juist geen moge
lijkheden openlaat voor verschillende werkorganisatiestructuren. De eerder behan
delde modellen van Teamverpleging, Integrerende Verpleegkunde en van Eerst 
Verantwoordelijke Verpleegkundige hanteren een kader dat per afdeling op ver
schillende manieren kan worden ingevuld, afhankelijk van de specifieke kenmerken 
van de patiënt. Toch houdt men daarbij vast aan hetzelfde model voor de inrichting 
van de werkorganisatie. In dit proefschrift wordt de hypothese gesteld dat er meer
dere modellen zijn die, elk onder bepaalde omstandigheden, de beste organisatie
vorm voor de verpleegafdeling uitmaken. In de volgende paragraaf wordt een orga
nisatiemodel gepresenteerd, dat gebaseerd is op deze benadering (de contingentie
benadering). De doelstelling van het onderzoek in dit proefschrift is het toetsen van 
dit model. 

3.3 De ontwikkeling van een werkorganisatiemodel 
voor verpleegafdelingen 

Zoals in het voorafgaande is gemeld wordt in de gangbare verpleegmodellen niet 
expliciet aandacht besteed aan omgevingsinvloeden in relatie tot het organisatie
ontwerp. Teneinde in dit manco te kunnen voorzien, werd in het kader van dit proef
schrift een model ontwikkeld dat juist wel is gebaseerd op deze contingentie 
gedachte. Aanvankelijk werd uitgegaan van een bestaand model (Bagchus en 
Kuipers, 1982), dat is gebaseerd op de theorieën van Slocum & Sims (1980) en 
Susman (1976). In dit normatieve model wordt een relatie gelegd tussen taakken-
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merken en kenmerken van de groepsstructuur. Als taakkenmerken worden onder
scheiden onzekerheid, complexiteit en taakgeleding. Als kenmerken van de groeps
structuur noemen Bagchus en Kuipers autonomie, horizontale differentiatie en verti
cale differentiatie (zie figuur 3.2). 

Taakkenmerken 

I onzekerheid 

I complexiteit 

I taakgeleding • 
organisatie-
regime 

Moderende 
variabele 

• 

capaciteiten 
groepsleden 

Dimensies van 
groepsstructuur 

I autonomie 

horizontale 
differentiatie 

verticale 
differentiatie 

I 

Figuur 3.2 Model voor de relatie tussen taakkenmerken en dimensies van de 
groepsstructuur (Bagchus en Kuipers, 1982). 

Het model van Bagchus en Kuipers is gebaseerd op de veronderstelling dat de keuze 
van de groepsstructuur op alle drie dimensies wordt bepaald door verschillende en 
afzonderlijke kenmerken van de taak. Zo bepaalt de onzekerheid van de taak, gede
finieerd als de onvoorspelbaarheid qua omvang en aard van input, de mate van auto
nomie van de groepsstructuur. Hoe groter de onzekerheid des te groter de gewens
te autonomie, of wel de mate waarin de groep zelfstandig regelbeslissingen kan 
nemen. De complexiteit van de taak, gedefinieerd als de mate waarin de taak een 
beroep doet op uiteenlopende kennis en vaardigheden van vergelijkbaar niveau, is 
bepalend voor de wijze waarop de medewerkers ingezet kunnen worden. Lopen ver
eiste kennis en vaardigheden sterk uiteen, dan is het gewenst om de medewerkers 
niet helemaal multi-inzetbaar te laten zijn, maar zich elk voor een deel te laten spe
cialiseren in aparte, en gelijkwaardige gebieden (horizontale differentiatie). 
Hetzelfde principe geldt voor een taak met een grote taakgeleding, dat wil zeggen 
dat voor een adequate uitvoering bijdragen op verschillende deskundigheidsniveaus 
worden vereist. Dan is echter geen horizontale, maar verticale differentiatie 
gewenst, dat wil zeggen dat er een splitsing aangebracht dient te worden naar des-
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kundigheidsniveau. Het is in zo'n situatie dus wenselijk dat de medewerkers zich elk 
specialiseren op gebieden van verschillende deskundigheidsniveaus (verticale diffe
rentiatie). 

In het model van Bagchus en Kuipers worden verbanden verondersteld tussen de 
taakkenmerken enerzijds en kenmerken van de groepsstructuur anderzijds. Twee 
andere soorten factoren zijn echter van invloed op deze verbanden, te weten het 
organisatieregime en de capaciteiten van de groepsleden. Het begrip organisatie
regime refereert naar de bekende organisatietyperingen als mechanisch en orga
nisch (Burns & Stalker, 1961). Mechanisch wil zeggen dat er sprake is van een ver 
doorgevoerde taakverdeling, dat de taken nauwkeurig zijn vastgelegd, procedures 
zijn voorgeschreven en de communicatie voornamelijk in verticale richting verloopt 
(sterke hiërarchie). Organisch daarentegen wil zeggen dat de taken veel minder zijn 
vastgelegd, de taakafbakening doorgaans veel minder vast ligt, dat de communica
tiestructuren flexibel zijn en er geen gebruik wordt gemaakt van dwingende vaste 
procedures, maar van informele overleg- en afstemmingsvormen. Afhankelijk van de 
typering die aan de organisatie kan worden gegeven, zal het heersende organisa
tieregime bevorderend dan wel belemmerend werken op de realisering van de in het 
licht van de gegeven taakkenmerken groepsstructuur. Anders gezegd: Het 
bestaande organisatieregime, dat mijns inziens geïnterpreteerd moet worden als de 
heersende stijl van leidinggeven, de mate waarin de neiging bestaat om taken en 
bevoegdheden te delegeren dan wel te centreren en dergelijke, dient aan te sluiten 
op de wijze waarop de taakkenmerken hun invloed doen gelden op de structuur
kenmerken van de groep (zie ook figuur 3.2). 
De capaciteiten van de groepsleden vormen de tweede groep kenmerken die de rela
ties in het model van Bagchus en Kuipers beïnvloeden. Deze invloed is vooral van 
toepassing op de relaties tussen complexiteit en horizontale differentiatie enerzijds, 
en taakgeleding en verticale differentiatie anderzijds. Deze relaties hebben name
lijk betrekking op de \vÎjze waarop de deskundigheden van de groepsleden het meest 
efficiënt ingezet kunnen worden. Daarbij is men uiteraard altijd afhankelijk van de 
mogelijkheden van de groepsleden zelf. Die kunnen in bepaalde gevallen beperkend 
zijn, of juist ruimer dan waardoor toenemende complexiteit en taakgeleding 
eerder, respectievelijk later tot taakdifferentiatie zal leiden. 

Het model van Bagchus en Kuipers is na 1982 verder uitgewerkt. De begrippen zijn 
nauwkeuriger gedefinieerd en er zijn contingentieregels geformuleerd teneinde de 
aard van de normatieve relaties tussen taak- en groepskenmerken preciezer aan te 
kunnen geven (Kuipers, 1986). In deze late1·e ontwikkelingen spitst het model zich 
toe op de contingentiefactoren onzekerheid en complexiteit, die betrekking hebben 
op enerzijds de totale orderstroom, dit is de stroom van te leveren producten of 
diensten, en anderzijds op de bewerkingen per order, dat wil zeggen de onderling 
samenhangende activiteiten die nodig zijn om het gewenste product of de gewens
te dienst te leveren. Op het niveau van de bewerkingen per order wordt in het model 
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gesproken van onzekerheid en complexiteit; op het niveau van de totale order
stroom worden de termen dynamiek en respectievelijk diversiteit gebezigd. Behalve 
deze factoren wordt in de latere versie van het model ook het begrip afhankelijkheid 
als contingentiefactor geïntroduceerd. 

Het begrip onzekerheid wordt, evenals in de eerste versie van het model (Bagchus 
en Kuipers, 1982), onderscheiden in twee soorten, te weten transactieonzekerheid en 
bewerkingsonzekerheid. Dit onderscheid is ontleend aan Susman (1976). 
Transactieonzekerheid doet zich voor in relatie tot de omgeving, en bewerkingsou
zekerheid doet zich voor in relatie tot de bewerkingen, ofwel de activiteiten die 
nodig zijn om de gewenste producten of diensten te kunnen leveren. Beide vormen 
van onzekerheid worden door Kuipers (1986) gekenmerkt door onvoorspelbaarheid, 
wisselvalligheid en dubbelzinnigheid. Onvoorspelbaarheid wordt bepaald door de 
mate waarin van te voren te voorzien is wanneer, en in welke mate transacties of 
bewerkingen moeten worden uitgevoerd en van welke aard deze zullen zijn. 
Wisselvalligheid refereert naar de mate waarin het zeker is in hoeverre de beoogde 
transacties of bewerkingen de gewenste resultaten zullen hebben. Dubbelzinnigheid 
is de mate waarin de informatie waarop transacties of bewerkingspatronen geba
seerd moeten worden aanleiding geeft tot onderling tegenstrijdige acties. 

Het begrip complexiteit wordt in de latere versie van het model (Kuipers, 1986) uit
gebreider gedefinieerd dan in de eerste. In de latere versie wordt complexiteit gede
finieerd als kenmerken van het patroon van transactie- of bewerkingsactiviteiten. 
Het gaat met name om: 
- de hoeveelheid van deze activiteiten; 
- het aantal te onderscheiden soorten activiteiten; 
- het aantal afhankelijkheidsrelaties tussen de activiteiten; 
- de hoogte van de eisen die aan de afstemming tussen de verschillende activitei-

ten gesteld worden; 
- de moeilijkheidsgraad van de te onderscheiden activiteiten zelf. 
Naarmate deze kenmerken meer van toepassing zijn op het patroon van transactie
en bewerkingsactiviteiten, is sprake van complexiteit. 

Het begrip afhankelijkheid heeft betrekking op de relaties tussen de taken van de 
verschillende afdelingen binnen een organisatie, of tussen de taken van de indivi
duele werkposten binnen afdelingen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen 
(Kuipers, 1986): 
- Gepoolde afhankelijkheid: ieder levert een onafhankelijke bijdrage aan de totale 

output. 
- Simultane afhankelijkheid: op zich onafhankelijke bijdragen zijn gebonden aan 

eenzelfde periode. 
- Sequentiële afhankelijkheid: de activiteiten van de één kunnen beginnen als de 

ander zijn werk gedaan heeft. 
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Wederzijdse afhankelijkheid: de acties van de één beïnvloeden de condities van de 
anderen en omgekeerd (teamafhankelijkheid). 

Deze indeling is ontleend aan Thompson (1967). De verschillende relatievormen 
staan hierboven vermeld in oplopende mate van afhankelijkheid. Gepoolde afhan
kelijkheid is in feite een onafhankelijke relatievorm, en wederzijdse afhankelijkheid 
is de meest vergaande vorm van afhankelijkheid. 

Behalve een nauwkeuriger definiëring van de contingentiefactoren bevat de latere 
versie van het model (Kuipers, 1986) tevens een aantal contingentieregels. Dit zijn 
normatieve voorschriften met betrekking tot de relatie tussen de transactie- en 
bewerkingskenmerken enerzijds, en de groepsstructuurkenmerken anderzijds. Via 
toepassing van deze regels wordt inhoud gegeven aan de structuurvormen, die in 
het licht van de gegeven transactie- en bewerkingskenmerken gewenst zijn. De 
regels die in het model worden gehanteerd hebben betrekking op een drietal struc
tuuraspecten: de taakverdeling, de besluitvorming en de coördinatie. In de regels 
zijn verschillende contingentieprincipes vervat. Zo vraagt onzekerheid om een flexi
bele besluitvormings- en coördinatiestructuur en een zo min mogelijk gedifferen
tieerde taakverdelingsstructuur. Complexiteit vraagt juist om differentiatie in de 
taakverdelingsstructuur. Wanneer hoge onzekerheid gepaard gaat met hoge com
plexiteit, dan zal de noodzakelijke differentiatie van taken beperkt moeten blijven 
tot het minimaal noodzakelijke. Afhankelijkheid tenslotte, vraagt, voor zover het 
(onder onzekere omstandigheden) wederzijdse afhankelijkheid betreft, om coördi
natiestructuren die de noodzakelijke persoonlijke afstemming ondersteunen, dan 
wel mogelijk maken. In het uiteindelijke werkorganisatiemodel dat ten behoeve van 
dit proefschrift is ontworpen, zijn deze normatieve contingentieregels verder uitge
werkt (zie paragraaf 3.4.4). 

De later ontwikkelde versie van het model van Bagchus en Kuipers (Kuipers, 1986) 
is in figuur 3.3 schematisch weergegeven. 
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Taakkenmerken 
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diversiteit 

afhankelijkheid 

activiteiten 
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-bewerking 
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veel differentiatie in 
taakverdeling 

informele coördinatie 
structuur 

Figuur 3.3 Model voor de relatie tussen taakkenmerken en groepsstructuur, verder 
ontwikkeld (Kuipers, 1986). 

3.4 Een nieuw werkorganisatiemodel voor verpleeg
afdelingen 

Op basis van het normatieve contingentiemodel van Bagchus en Kuipers (1982) en 
de latere versie daarvan (Kuipers, 1986) is in het kader van dit proefschrift een 
nieuw werkorganisatiemodel ontwikkeld voor verpleegafdelingen. Teneinde een op 
maat gesneden model te maken voor verpleegafdelingen is een keuze gemaakt uit 
de bestaande taakkenmerken en structuurkenmerken. Uit de oriënterende onder
zoeken die ten behoeve van dit proefschrift in een aantal verpleegafdelingen zijn uit
gevoerd, waren observaties gedaan die bij de ontwikkeling van dit nieuwe model een 
selecterende functie hebben vervuld. Deze observaties waren: 
- Veel organisatieproblemen die zich in verpleegafdelingen voordoen (zoals beschre

ven in hoofdstuk 2) hebben betrekking op de korte termijn. Het gaat dan om de 
stagnaties die optreden op momenten waarop zich onzeker werk aandient dat snel 
moet worden uitgevoerd, en dat bovendien moet worden ingepast in een reeks van 
vaste werkzaamheden. Deze situaties vragen om oplossingen op korte termijn, en 
dus om een organisatiestructuur die daartoe de ruimte biedt. 

- De onvoorspelbaarheid van de omgeving is met name verantwoordelijk voor de 
verstoringen van het werkpatroon van de afdelingen. Het is de stroom van orders 
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en verzoeken om dienstverlening die vanuit de omgeving in de afdeling belanden, 
die aanzienlijke verstoringen teweeg kan brengen. Transactieonzekerheid dient daar
om als een belangrijke contingentiefactor te worden beschouwd. 
- Bewerkingsonzekerheid, de onzekerheid m.b.t. alle activiteiten die nodig zijn om de 

gewenste dienst te kunnen leveren, speelt in verpleegafdelingen in vergelijking 
met transactieonzekerheid een minder grote rol. Bij de typering van de bewerkin
gen is voornamelijk gekeken naar de concrete verzorgende en verpleegtechnische 
werkzaamheden die voor het grootste deel allemaal zijn geprotocolleerd. In die 
zin zijn zij dan ook niet onzeker, omdat op zich bekend is op welke wijze zij uitge
voerd moeten worden. Anderzijds neemt de vraag naar minder zekere werkzaam
heden zoals de persoonlijke begeleiding van patiënten, ten gevolge van de toege
nomen psycho-sociale zorgbehoefte steeds meer toe. Maar in de oriënterende 
onderzoeken bleek dat daar de facto niet zoveel tijd aan wordt besteed (zie ook 
resultaten van werklastonderzoeken; onder andere De Vries, 1988). Kennelijk is 
men er in de situaties die werden aangetroffen niet erg op gefixeerd. 

- Het geheel van de in de opleiding geleerde kennis en vaardigheden is een goede 
voorbereiding op de complexiteit van het verpleegkundig takenpakket. Dat wil zeg
gen dat men ervan uit kan gaan dat de verpleegkundige in staat is alle aangebo
den werkzaamheden uit te voeren. Hierbij is wederom vooral gekeken naar de 
algemeen verzorgende en verpleegtechnische werkzaamheden. Wat betreft de 
psycho-sociale taken werd geconstateerd dat de verpleegkundigen daar weinig 
aan toekwamen. 

- In verpleegafdelingen is veelvuldig sprake van wederzijdse afhanhelijkheidsrelaties 
tussen de verpleegkundigen, voor wat betreft de uitoefening van hun taken. Dit 
duidt vooral op de situaties die voorkomen bij teamverpleging. Bij Integrerende 
Verpleegkunde en bij het Systeem van Eerstverantwoordelijke Verpleegkundige is 
dit in veel beperktere mate het geval. 

Op grond van deze resultaten werd een keuze gemaakt van de kenmerken die in het 
nieuwe contingentiemodel opgenomen zouden worden. Dit gebeurde op basis van de 
mate waarin de kenmerken discrimineren, dat wil zeggen de mate waarin zij binnen 
de kaders van het onderzoeksgebied in belangrijk verschillende variaties voorko
men. De andere kenmerken die weinig of niet discrimineren, worden in het model 
als constanten beschouwd, en daarom weggelaten. Dit geldt ook voor de kenmerken 
die buiten het definitiegebied van het onderzoek vallen. Hieronder volgen de keu
zen die zijn gemaakt. 

Als gevolg van het feit dat het onderzoek zich beperkt tot het opsporen van de oor
zaken van problemen die dagelijks in de verpleegafdeling voorkomen (zie hoofdstuk 
2), zijn alleen die kenmerken in het model opgenomen die betrekking hebben op de 
korte termijn. De kenmerken dynamiek en diversiteit uit de latere versie van het 
model van Bagchus en Kuipers werden daarom niet in het nieuwe model opgeno
men. Deze hebben immers betrekking op de lange termijn, i.c. op veranderingen van 
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het repertoire van de diensten zelf, en niet op de veranderingen die binnen de gren
zen van het bestaande repertoire van diensten plaatsvinden. Deze kenmerken vallen 
daarom buiten het definitiegebied van dit onderzoek. 

Uit de observaties van de oriënterende onderzoeken resulteerde ook dat transactie
onzekerheid in vergelijking met bewerkingBonzekerheid een grotere rol speelt. 
Bovendien kan de transactieonzekerheid per afdeling sterk verschillen, en waren we 
voor dit onderzoek juist geïnteresseerd in de invloeden vanuit de omgeving op de 
werkstroom binnen de verpleegafdeling (zie hoofdstuk 2). In het onderzoek richten 
we ons daarbij vooral op het werkaanbod bestaande uit de dagelijkse werkzaamhe
den, en niet expliciet op de activiteiten waarin mogelijk wèl een grote bewerkinga
onzekerheid verscholen ligt, bijvoorbeeld de (zware) psycho-sociale begeleiding van 
patiënten. Dit laatste is gedaan omdat in de oriënterende onderzoeken was geble
ken dat (a) deze werkzaamheden relatiefweinig werden gepraktiseerd, en (b) indien 
toch uitgevoerd, meestal via min of meer 'vaste' methodieken plaatsvonden. Dit 
leidde tot de conclusie dat het kenmerk bewerkingaonzekerheid per afdeling niet 
erg varieert, en zelden of nooit zo groot is dat het tot een gewenste andere inrich
ting leidt van de werkorganisatie. Daarom werd alleen het kenmerk transactieonze
kerheid in het nieuwe model opgenomen, en werd bewerkingaonzekerheid als een 
constante beschouwd. 

Ook het kenmerk complexiteit wordt in het nieuwe organisatiemodel buiten 
beschouwing gelaten. In de oriënterende onderzoeken werd namelijk geconstateerd 
dat het verpleegkundig takenpakket niet dermate gevarieerd is dat het niet meer 
door één persoon zou kunnen worden uitgevoerd, en daarom tot differentiatie aan
leiding zou geven. We kunnen er daarom vanuit gaan dat de complexiteit een tame
lijk constante factor is, die nooit de proporties aanneemt welke zouden leiden tot 
taakdifferentiatie. 

Tenslotte werd uit de oriënterende onderzoeken duidelijk dat wederzijdse afhanke
lijkheidsrelaties tussen de taken van verpleegkundigen veel voorkomen. Deze leiden 
echter uitsluitend in onzekere situaties tot informele coördinatie (zie Kuipers, 
1986). We hebben gezien dat transactieonzekerheid het kenmerk is dat voor een 
verpleegafdeling uiterst relevant is. Bovendien is dit het kenmerk waar we in dit 
onderzoek juist in geïnteresseerd zijn. Omdat het kenmerk afhankelijkheid welis
waar kan discrimineren, maar alleen in combinatie met het kenmerk onzekerheid 
tot veranderingen leidt in de inrichting van de werkorganisatie, is ook dit kenmerk 
buiten beschouwing gelaten. 

De kenmerken van het nieuwe, voor dit proefschrift ontworpen organisatiemodel 
kunnen nu als volgt worden geformuleerd. Daarbij spreken we over constructen in de 
betekenis van groepen van meetbare variabelen die per groep gezamenlijk de ele
menten van een bepaald begrip vormen. 
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1. Het model bevat één taakkenmerk, te weten: transactieonzekerheid. Omdat de 
term transactie aangeeft dat het gaat om de relatie met de omgeving, wordt de 
term omgevingsonzekerheid als modelconstruct gebruikt. 

2. De structuurkenmerken van het model bestaan uit taakverdeling, besluitvorming 
en coördinatie. Dit zijn, in navolging van Kuipers (1986) en Susman (1976) de 
kernelementen van de werkorganisatiestructuur, die een afdeling al dan niet ade
quaat op een onzekere omgeving kunnen laten anticiperen of reageren. Daarvoor 
is interne flexibiliteit in de werkorganisatie vereist, die wordt bepaald door de 
wijze waarop de taakverdelings-, de besluitvormings-, en de coördinatiestructuur 
zijn ingericht. Deze drie elementen omvattend wordt in het nieuwe model de term 
interne flexibiliteit als modelconstruct gehanteerd. 

De interne flexibiliteit is met name afuankelijk van de mate van differentiatie in de 
taakverdeling, centralisatie in de besluitvorming en formalisering in de coördinatie. 
Een intern flexibele werkorganisatie wordt in het nieuwe model gedefinieerd als 
weinig gedifferentieerd qua taakverdelingsstructuur, een decentrale besluitvor
mingsstructuur en een informele coördinatiestructuur (vgl. Susman, 1976; Bagchus 
en Kuipers, 1982; Kuipers, 1986; ). 

3. Naast interne flexibiliteit die van toepassing is op de werkorganisatie van de ver
pleegafdeling, wordt ook een modelconstruct opgenomen met betrekking tot de 
externe component, te weten de externe flexibiliteit. Voor een verpleegafdeling is 
dit bijzonder relevant omdat externe flexibiliteit refereert aan de structuur van 
de werkcontacten tussen de verpleegafdeling en haar omgevingsafdelingen. Het 
gaat daarbij om de beslissingsstructuur van het 'grensverkeer' tussen de ver
pleegafdeling en de omgeving. Het belangrijkste kenmerk van deze beslissings
structuur is de mate waarin de beslissingen met betrekking tot het grensverkeer 
(initiatie-beslissingen) afgestemd kunnen worden op allocatie- en coördinatiebe
slissingen ten aanzien van andere werkzaamheden binnen de verpleegafdeling 
(zie Susman, 1976). Susman beschrijft een viertal sturingsprincipes die kunnen 
helpen de afstemming tussen deze beslissingen te bewerkstelligen. Dit zijn de 
zogenoemde afstemmingsmechanismen, te weten: het opbouwen van capaciteits
buffers, het afstemmen van capaciteiten, werklast voorspellen, en werkaanbod selec
teren (Susman, 1976). In paragraaf 3.4.2 van dit hoofdstuk wordt hierop verder 
ingegaan. 

De flexibiliteit van de externe structuur wordt dus bepaald door de mate waarin ini
tiatie-, allocatie- en coördinatiebeslissingen met betrekking tot het grensverkeer 
tussen de verpleegafdeling en de omgeving op elkaar afgestemd zijn. Dit kan door 
gebruik te maken van de genoemde afstemmingsmechanismen. Uit de eerder 
genoemde oriënterende onderzoeken is gebleken dat in ziekenhuisorganisaties over 
het algemeen weinig gebruik wordt gemaakt van dergelijke afstemmingsmechanis-

49 



men. Vooral wanneer een verpleegafdeling te maken heeft met een onzekere omge
ving, kan een goed gebruik van deze mechanismen veel onzekerheden reduceren, 
waardoor de noodzaak van interne flexibiliteit vermindert. In paragraaf 3.4.4 van dit 
hoofdstuk zullen wij verder ingaan op het begrip flexibiliteit. 

Ook aan dit nieuwe model (evenals aan de voorafgaande modellen van Bagchus en 
Kuipers, 1982; en Kuipers, 1986) ligt de veronderstelling ten grondslag dat een juist 
evenwicht of fit tussen de taakkenmerken en de structuurkenmerken zalleiden tot 
een minimum aan afdelingsproblemen op het organisatorische vlak. Concreet is dit 
in het nieuwe model opgenomen via de volgende constructen: 

4. Een fit tussen omgevings- en structuurkenmerken zalleiden tot: 

5. weinig problemen op het gebied van effectiviteit, efficiency, kwaliteit van de arbeid 
en kwaliteit van de dienstverlening. Misfit kan problemen veroorzaken. 

Dit laatste construct problemen, was eerder inhoud gegeven tijdens de oriënteren
de onderzoeken, via een inventarisatie. In figuur 3.4 worden de verschillende model
constructen in een schema weergegeven. 

Omgeving 

omgevinga
onzekerheid FIT 

Problemen 

effectiviteit 
efficiency 

Structuur 

interne flexibiliteit 
taakverdeling 
besluitvorming 
coördinatie 

externe flexibiliteit 
-besluitvorming 

m.b.t. grensverkeer: 
afstemmingsmecha
nismen 

kwaliteit van de arbeid 
kwaliteit van de dienstverlening 

Figuur 3.4 Werkorganisatiemodel voor verpleegafdelingen 
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Hieronder wordt verder op het model ingegaan. Eerst wordt het modelconstruct 
omgevingsonzekerheid toegelicht, vervolgens wordt inhoud gegeven aan de elemen
ten die de interne werkorganisatie van de verpleegafdeling bepalen, te weten: de 
taakverdelingsstructuur, de besluitvormingsstructuur en de coördinatiestructuur. 
Verder wordt nader ingegaan op de afstemmingsmechanismen die de werkrelaties 
tussen een verpleegafdeling en haar omgevingsafdelingen kunnen helpen structu
reren. Daarna wordt het begrip flexibiliteit uitgewerkt als een kenmerk van de inter
ne en externe structuur dat het mogelijk maakt om adequaat te kunnen reageren of 
anticiperen op omgevingsonzekerheid. 

3.4.1 Omgevingsonzekerheid 

Omgevingsouzekerheid wordt ook door andere auteurs genoemd als een van de 
belangrijkste omgevingskenmerken (Susman, 1976; lVIintzberg, 1979; Slocum & 
Sims, 1980; Schoonhoven, 1981). De omgeving van een afdeling initieert werk in de 
vorm van het sturen van patiënten, opdrachten of het verzoeken om bepaalde dien
sten. De werkzaamheden die hieruit volgen voor de medewerkers van de afdeling 
zijn onzeker wanneer dit werkaanbod onzeker is. Deze onzekerheid wordt vooral 
bepaald door de onvoorspelbaarheid qua aard, timing en omvang van opdrachten en 
verzoeken en de onvoorspelbaarheid met betrekking tot het moment van arriveren 
van nieuw opgenomen patiënten. 

3.4.2 Interne werkorganisatie 

De structuur van de werkorganisatie moet worden bekeken in samenhang met de 
omgevingsouzekerheid waar de afdeling mee wordt geconfronteerd (Susman, 1976; 
Bodten Van Tuijl, 1985). Onder werkorganisatie van de verpleegafdeling wordt ver
staan: 
- de taakverdelingsstructuur; 
- de besluitvormingsstructuur; 
- de coördinatiestructuur. 

In de taakverdelingsstructuur is vastgelegd hoe de verschillende werkzaamheden of 
taken zijn verdeeld. In principe kan deze structuur twee vormen aannemen: gediffe
rentieerd en ongedifferentieerd (zie ook Kuipers, 1986). Ongedifferentieerde taak
verdeling wil zeggen dat er eigenlijk geen sprake is van verdeling van taken of 
patiënten over het personeel, maar dat in principe elke verpleegkundige voor alle 
werkzaamheden bij alle patiënten beschikbaar is. In de praktijk is dit echter niet 
geheel mogelijk vanwege de bestaande geleding in twee deskundigheidsniveaus en 
vanwege het feit dat een deel van het verpleegkundig personeel wordt uitgemaakt 
door leerlingen die nog niet voor alle taken inzetbaar zijn. Daardoor zijn er altijd 
personeelsleden die bepaalde werkzaamheden niet mogen uitvoeren. 
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Gedifferentieerde taakverdeling wil zeggen dat elke verpleegkundige werkt aan een 
beperkt aantal werkzaamheden die bij alle patiënten worden uitgevoerd. We spre
ken dan over functionele differentiatie, in tegenstelling tot productgerichte diffe
rentiatie, waarbij producten, gesorteerd op type, in plaats van taken aan medewer
kers worden gealloceerd. Dit onderscheid zou overeen kunnen komen met het ver
schil tussen respectievelijk functionele verpleging en verpleging met patiëntentoe
wijzing, ware het niet dat bij patiëntentoewijzing meestal niet expliciet patiënten 
van dezelfde soort aan één verpleegkundige of één team worden toegewezen. 
Wanneer dit echter toch het geval is, kan worden gesproken over een productge
richte taakverdelingsstructuur. Dat wil zeggen dat differentiatie plaatsvindt naar 
patiënten, in plaats van naar specifieke werkzaamheden. Binnen het pakket van 
werkzaamheden behorende bij één of enkele patiënten, bestaat dan in principe geen 
differentiatie in de taakverdeling. Dat wil zeggen dat de verpleegkundigen alle 
werkzaamheden uitvoeren die zich ten aanzien van de hun toegewezen patiënten 
voordoen (voor zover zij daartoe bevoegd zijn). Dit betreft soms voornamelijk de uit
voerende werkzaamheden, soms ook daarnaast de regeltaken met betrekking tot 
deze uitvoerende werkzaamheden. 
Het al of niet samengevoegd zijn van deze regelbeslissingen en uitvoerende werk
zaamheden in het takenpakket van één functionaris of één team, is een van de struc
tureringsprincipes van het werkorganisatiemodeL In paragraaf 3.4.4 wordt dit ver
der uitgewerkt. 

In de besluitvormingsstructuur is vastgelegd op welke wijze de drie soorten regelta
ken (grenshandhaving, allocatie en coördinatie) binnen de afdeling zijn verdeeld 
(vgl. Susman, 1976; Bagchus & Kuipers, 1982; Bodten Van Tuijl, 1988; Van Tuijl en 
Bodt, 1988). 

De besluitvorming kan op verschillende manieren in de structuur vastgelegd zijn. Zij 
kan centraal plaatsvinden, dat wil zeggen dat alle regelbeslissingen in één hand lig
gen. Meestal worden de beslissingen dan genomen door iemand die de leiding heeft 
over de afdeling c.q. het afdelingshoofd. De besluitvorming kan ook decentraal 
plaatsvinden. Dan zijn de regelbeslissingen verdeeld over een groter aantal mede
werkers. Tussen deze uitersten zijn verschillende varianten mogelijk. Zo kunnen 
regelbeslissingen ten aanzien van bepaalde werkzaamheden centraal dan wel decen
traal worden genomen, afhankelijk van de gekozen taakverdeling tussen de ver
pleegkundigen. 

Behalve de taakverdeling en de besluitvorming is ook de wijze van coördinatie in de 
afdeling van belang. Het gaat dan om de coördinatiestructuur die wordt gehanteerd 
tussen de medewerkers van de afdeling. Deze coördinatie kan op verschillende 
manieren plaatsvinden: formeel, dat wil zeggen dat zij tot stand komt via vaste 
richtlijnen (bijvoorbeeld standaardprogramma's, protocollen en schema's), of infor
meel, op ad hoc basis, na kort overleg op de gewenste momenten. In verpleegafde
lingen komen beide vormen voor. 
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Ten gevolge van de vele wederzijdse afhankelijkheidsrelaties tussen de verpleeg
kundigen die de werkzaamheden uitvoeren, en als gevolg van het doorgaans onze
kere werkaanbod, zal informeel overleg sneller tot resultaten leiden dan overleg dat 
aan formele procedures is gebonden. Ook op dit organisatieprincipe zal in paragraaf 
3.4.4 nader worden ingegaan. 

3.4.3 Externe afstemmingsmechanismen 

In het spanningsveld tussen een verpleegafdeling en haar omgeving is sprake van 
afstemmingsbehoefte (vgl. Susman. 1976; Bodt en Van Tuijl, 1988; Van Tuijl en 
Bodt, 1988). Deze heeft met name betrekking op de dagprogramma's van verschil
lende afdelingen en op het naleven van overeengekomen procedureafspraken met 
betrekking tot het grensverkeer tussen afdelingen. Zoals in de vorige paragraaf is 
aangegeven gaat het hierbij in feite om de inrichting van de externe besluitvor
mingsstructuur. In principe zijn er vier manieren om de relatie tussen verpleegaf
deling en omgeving te structureren en daardoor afstemming te bewerkstelligen 
(Susman, 1976): 

1. Buffering, dit is het gebruik maken van buffers. Hiermee worden zowel werkvoor
raden als capaciteitsvoorraden bedoeld. Werkvoorraden hebben bijvoorbeeld 
betrekking op patiënten wachtlijsten. Capaciteitsvoorraden hebben betrekking 
op het reserveren van personeel of middelen die direct inzetbaar zijn wanneer 
daar behoefte aan is. Het werken met buffers heeft het gevaar in zich dat even
tuele problemen of inefficiënties in de werkorganisatie als het ware 'onderge
sneeuwd' kunnen raken en daardoor niet manifest worden. Tevens is buffering 
vaak een dure oplossing. 

2. Leveling wil zeggen dat via overleg met de omgeving, de verpleegafdeling invloed 
kan uitoefenen op onzekerheden uit de omgeving. Wanneer men er bijvoorbeeld 
in slaagt om afspraken met artsen te maken over het tijdstip van visite lopen, is 
daarmee het werkaanbod dat dit met zich meebrengt, beter voorspelbaar en dus 
minder onzeker geworden. De Sitter (1982, 1994) noemt dit het creëren van exter
ne regelcapaciteit 

3. Predicting wil zeggen dat de afdeling vooruit loopt op het verwachte werkaanbod 
vanuit de omgeving, door daar extra capaciteit voor vrij te maken. Het verschil 
met leveling bestaat daaruit dat het voorspellen van werkaanbod (predicting) 
gebeurt op grond van ervaringsgegevens of veranderingen in bepaalde parame
tenvaarden, terwijl leveling een constante buffervorming omvat van personeel 
en/ of middelen, onafhankelijk van eventuele fluctuaties in het werkelijke werk
aanbod. Predicting kan alleen bestaan bij de gratie van zekerheid. Dat wil zeggen 
dat het werkaanbod öf voorspelbaar moet zijn, Of dat onzeker werkaanbod over 
een langere periode op grond van statistische gegevens beter voorspelbaar 
wordt. 
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4. Selecting is het selecteren van werkaanbod dat zich vanuit de omgeving aandient. 
Dit kan door een aantal van tevoren met de omgeving afgesproken voorwaarden 
te hanteren ten aanzien van de acceptatie van het werk. 

Het gebruik maken van één of meer van deze vier afstemmingsmechanismen kan 
ertoe leiden dat de verpleegafdeling meer greep krijgt op haar omgeving. Dit, 
omdat daarmee de drie belangrijke regelbeslissingen (initiatie, allocatie en coördi
natie) beter op elkaar kunnen worden afgestemd (Susman, 1976), ofwel er externe 
regelcapaciteit is gecreëerd (De Sitter, 1982, 1994). Onzekerheden in de omgeving 
kunnen worden gereduceerd of weggenomen. Hierbij moet worden aangetekend dat 
afstemming tussen afdelingen van verschillende diensten problemen kan geven. In 
de structuur is immers verticale communicatie binnen één dienst goed mogelijk, 
maar in horizontale richting is minder ruimte voor informatie uitwisseling en over
leg tussen de diensten. Dit geldt met name voor de ziekenhuizen met een functio
nele dienstenstructuur (zie hoofdstuk 2 van dit proefschrift). Bij andere, meer geïn
tegreerde structuren (bijvoorbeeld een divisiestructuur) is dit probleem minder of 
niet van toepassing. 

3.4.4 Flexibiliteit 

Het begrip flexibiliteit wordt wel gedefinieerd als het vermogen en de snelheid 
waarmee succesvol kan worden geanticipeerd, dan wel gereageerd op een verande
rende (onzekere) omgeving (vgl. Kickert, 1982; De Leeuw, 1982; Van Amelsvoort, 
1984; Volberda, 1986, 1992). 

De Leeuw (1982) wijst erop dat flexibiliteit in de organisatie wordt bepaald door de 
stuurmaatregelen die genomen kunnen worden, in relatie tot omgevingsinvloeden. 
Op een onzekere patiënteninstroom bijvoorbeeld, kan worden geanticipeerd door 
een beperkte personeelscapaciteit daarvoor te reserveren (volume-flexibiliteit). De 
Leeuw tekent daarbij aan dat de stuurmaatregelen niet alleen goed aan dienen te 
sluiten bij de omgevingsinvloeden, maar ook afgestemd moeten zijn op de moge
lijkheden en de eigenschappen van het productieproces zelf. De maatregelen dienen 
dus rekening te houden met de belangrijkste kenmerken van dit proces. Zo zullen 
zij moeten passen bij een bepaalde dwingende volgorde in het proces, en bij de 
bestaande taakverdelingen tussen de verschillende actoren in het proces. In een zie
kenhuissituatie zijn dit voornamelijk de specialisten, paramedici en de verpleeg
kundigen. De werkorganisatie zal zodanig ingericht moeten zijn dat de maatregelen 
zoals door De Leeuw bedoeld, ook daadwerkelijk genomen kunnen worden en hun 
effecten in stand kunnen worden gehouden. In dit onderzoek beperken wij ons tot 
de component van de werkorganisatie, en niet tot de maatregelen zelf. 

Wij kunnen nu het begrip flexibiliteit in navolging van De Leeuw (1982) en genoem
de andere auteurs definiëren als eigenschap van de structuur van de werkorganisa-
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tie van bijvoorbeeld een verpleegafdeling, die het mogelijk maakt om adequaat op 
omgevingsinvloeden te kunnen anticiperen of reageren. Flexibiliteit kan worden 
onderscheiden in externe en interne flexibiliteit. Externe flexibiliteit heeft betrek
king op de structuren tussen een afdeling en haar omgeving. Het gaat dan met 
name om de besluitvormingsstructuur met betrekking tot de afstemming tussen de 
regelbeslissingen die het werkaanbod van buiten de afdeling regelen (Susman, 
1976; De Sitter, 1982, 1994). Ten aanzien van verpleegafdelingen zien we dit vooral 
vorm krijgen waar met omgevingsafdelingen en met artsen afspraken worden 
gemaakt over te volgen afstemmingsprocedures en te hanteren afstemmingsme
chanismen. De in paragraaf 3.3.2 genoemde afstemmingsmechanismen zijn daar 
voorbeelden van. Externe flexibiliteit wordt in de praktijk voornamelijk bepaald 
door de mate waarin gebruik gemaakt wordt van deze externe afstemmingsmecha
nismen. 

Interne flexibiliteit is een eigenschap van de werkorganisatiestructuur, en heeft als 
doel de interne structuur aan te passen aan specifieke omgevingskenmerken, c.q. 
omgevingsonzekerheid. Interne flexibiliteit is vooral van belang wanneer de omge
ving als niet te beïnvloeden moet worden beschouwd. Zo'n situatie kan bijvoorbeeld 
voorkomen wanneer de verpleegafdeling te maken heeft met veel spoedpatiënten, 
die per definitie noch voorspelbaar noch planbaar zijn. De onzekerheid van de zorg
activiteiten voor dit soort patiënten kan immers moeilijk worden teruggedrongen. 
Het inbouwen van interne flexibiliteit in de structuur van de werkorganisatie is dan 
een vereiste, wil men goed kunnen omgaan met de onzekere omgeving. Toch zou het 
ook mogelijk zijn om voor externe afstemming te bijvoorbeeld door het 
opbouwen van personeelsbuffers. Dit zou echter een dure oplossing zijn. \Vmmeer 
gebruik gemaakt moet worden van interne, ofwel externe flexibiliteit blijft dus altijd 
een keuze. Interne flexibiliteit heeft te maken met de vormgeving van de in para
graaf 3.4.3 genoemde taakverdelings-, besluitvormings- en coördinatiestructuur. 

Beide vormen van flexibiliteit hebben betrekking op de organisatiestructuur, maar 
hebben uiteindelijk alles te maken met de planning van patiëntgebonden zorgacti
viteiten in het hele ziekenhuis. Zo geeft de externe flexibiliteit de kaders aan waar
binnen de fijnafstemming ten behoeve van de korte termijnplanning tussen afdelin
gen plaatsvindt. Deze fijnafstemming is noodzakelijk wanneer ad hoc moet worden 
gereageerd op veranderende omstandigheden. 

Maar ook interne flexibiliteit is van belang, omdat daarmee de planningsbevoegd
heden en -verantwoordelijkheden binnen de afdeling worden gelegd waar de behoef
te aan stuurmogelijkheden het grootst is. Zo grijpen planning en structuur duidelijk 
ineen, en is een goed afgestemde organisatiestructuur zelfs een essentiële voor
waarde voor een adequate doorstroomplanning van patiënten (vgl. Durlinger, 1990; 
De Vries, 1990). 
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Samenvattend kunnen er twee vormen van flexibiliteit worden onderscheiden: 
externe flexibiliteit, gericht op de relatie met omgeving; 

- interne flexibiliteit, gericht op de werkorganisatie van de eigen afdeling. 

Beide vormen zijn erop gericht te anticiperen dan wel te reageren op onzekerheden 
vanuit de omgeving. Externe flexibiliteit accepteert daarbij als het ware de onzeker
heden vanuit de omgeving niet, en richt zich op de structuren tussen de verpleeg
afdeling en haar omgevingsafdelingen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van externe 
afstemmingsmechanismen. Interne flexibiliteit accepteert de onzekerheid uit de 
omgeving, en richt zich juist op aanpassing van de eigen organisatiestructuur, via 
de besluitvormings-, taakverdelings- en coördinatiestructuur. Hieronder zullen wij 
verder ingaan op deze twee vormen van flexibiliteit. Daarin zal met name hun rela
tie met omgevingsouzekerheid verder worden uitgediept. 

Externe flexibiliteit 

Het gebruik van externe afstemmingsmechanismen (zie paragraaf 3.4.2) is erop 
gericht de omgeving minder onzeker te maken. Zo kan het voorspellen van werk
aanbod (predicting) eruit bestaan dat de verpleegafdeling inzicht wordt gegeven in 
de roosters of werkschema's van andere (paramedische of ondersteunende) afde
lingen zoals een röntgenafdeling of functie-afdelingen. Voorwaarde is dan wel dat 
de communicatiestructuur met deze andere afdelingen open moet zijn en dat de 
informatievoorziening omtrent het voorspelde werkaanbod betrouwbaar is. Verder 
kan het selecteren van de patiënteninstroom (selecting) worden bewerkstelligd 
door de verpleegafdeling bijvoorbeeld van de wachtlijst te laten kiezen welke patiënt 
wordt opgenomen. Dit kan alleen wanneer het plaatsvindt binnen een helder afspra
kenkader waarin criteria en prioriteiten met betrekking tot patiëntenopnamen zijn 
vastgelegd. Beïnvloeding van het werkaanbod (leveling) kan tot stand komen door 
met andere afdelingen of met artsen afspraken te maken over instroomcriteria 
(kwantitatief en kwalitatief). 

Wanneer om welke reden dan ook externe flexibiliteit via (één van) de vier afstem
mingsmechanismen niet mogelijk is, dan moet worden geconcludeerd dat de omge
ving van de verpleegafdeling als niet te beïnvloeden moet worden beschouwd, en 
dient de afdeling intern flexibel te zijn, teneinde zo goed mogelijk te kunnen omgaan 
met de omgevingsonzekerheid. 

Interne flexibiliteit 

Interne flexibiliteit richt zich op de taakverdelings-, besluitvormings- en coördina
tiestructuur van de afdeling, en is gebaseerd op een aantal ontwerpregels, ontleend 
aan de contingentieregels van Kuipers (1986). We maken onderscheid tussen de 
regels die betrekking hebben op de taakverdeling, de besluitvorming en de coördi
natie. 
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Flexibiliteit in de taakverdeling 

Bij hoge omgevingsouzekerheid heeft een ongedifferentieerde taakverdeling de 
voorkeur boven een gedifferentieerde. Voor een soepele opvang van onzeker werk
aanbod, en voor een flexibele inpassing van dat werk, is het noodzakelijk dat het 
team dat met de werk uitvoering is belast de kennis en kunde heeft om alle voor
komende werkzaamheden uit te voeren. Een gedifferentieerde taakverdeling is in 
zo'n situatie niet efficiënt, omdat dan steeds moet worden gewacht met de uitvoe
ring van zich aandienende werkzaamheden, totdat degene die de betreffende werk
zaamheden in zijn takenpakket heeft daarvoor de tijd heeft. De eerste ontwerpregel 
ten aanzien van de wenselijke taakverdeling bij hoge omgevingsouzekerheid luidt 
dus als volgt: 

Ontwerpregeli 
Bij hoge omgevingsouzekerheid van de input van patiënten, opdrachten of 
verzoeken, dient de taakverdeling in principe ongedifferentieerd te zijn. 

We hebben reeds gezien dat het voorkomen van verschillende deskundigheidsni
veaus en leerlingen in verpleegafdelingen beperkend kan werken op deze regel. Dit 
neemt echter niet weg dat op het niveau van het team de regel kan worden toege
past. Dat wil zeggen dat het team als eenheid het gehele werkaanbod moet aan
kunnen. 

Bij lage omgevingsonzekerheid is een ongedifferentieerde taakverdeling niet per se 
noodzakelijk. Immers: de werkzaamheden zijn qua omvang en tijdstip alle bekend. 
Zij kunnen dus van te voren worden gepland en eventueel door verschillende ver
pleegkundigen worden uitgevoerd. 

Een ander belangrijk aspect van de taakverdeling is de wijze waarop regeltaken en 
uitvoerende taken over de afdelingsverpleegkundigen zijn verdeeld. Bij hoge omge
vingsouzekerheid zal de uitvoering van verpleegkundige activiteiten (d.w.z. alle ver
zorgende- en verpleegtechnische werkzaamheden) regelmatig in het licht van ver
anderende omstandigheden moeten worden bijgesteld. Dit betekent dat de uitvoe
ring van het werk niet is los te zien van de regeling. De ontwerpregel die hierop van 
toepassing is, luidt als volgt: 

Ontwerpregel2 
Bij hoge omgevingsouzekerheid van de input van patiënten, opdrachten en 
verzoeken dient de regeling en de uitvoering van verzorgende en verpleeg
technische werkzaamheden niet gescheiden van elkaar plaats te vinden. 
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Dit betekent dat voortdurende afstemming mogelijk moet zijn tussen de teamleden. 
In het team moet geschoven kunnen worden met verzorgende en verpleegtechnische 
werkzaamheden, om plaats te maken voor activiteiten die zich op onzekere momen
ten vanuit de omgeving aandienen. In de teams moet men dus zelf kunnen beslis
sen over de wijze waarop uitvoering aan het werk zal worden gegeven, omdat de 
behoefte aan regelcapaciteit (vgl. De Sitter, 1979) daar groot is. De regeling èn de 
uitvoering van de verzorgende en verpleegtechnische werkzaamheden moeten daar
om beide binnen de teams plaatsvinden. De coördinatie van deze werkzaamheden 
met de onzekere omgevingsgerichte activiteiten dient vervolgens in handen te zijn 
van een medewerker die het totaaloverzicht heeft over alle werkzaamheden. In ont
werpregel 3 wordt dit uitgewerkt. 

Ontwerpregel 2 heeft betrekking op de relatie tussen de regeling en de uitvoering. 
Er is voor gekozen om deze regel niet onder besluitvorming te scharen, omdat het 
niet alleen om het regelen gaat, maar ook om de uitvoering. Bovendien gaat het om 
de wenselijke verdeling daarvan over de taken van medewerkers. Het heeft daarom 
meer betrekking op de taakverdelings- dan op de besluitvormingsstructuur. 

Bij lage omgevingsouzekerheid is de behoefte aan regelcapaciteit op het uitvoeren
de niveau minder groot dan bij hoge onzekerheid. De noodzaak om te kunnen schui
ven met verzorgende en verpleegtechnische werkzaamheden is dan immers niet 
groot, omdat er minder onzekere werkzaamheden zijn die moeten worden ingepast. 

Flexibiliteit in de besluitvorming 

Bij de besluitvorming gaat het om de verdeling van de drie soorten regelbeslissin
gen (grenshandhaving, allocatie en coördinatie). We hebben reeds gezien dat grens
handhavingsbeslissingen belangrijke gevolgen hebben voor de hoeveelheid en de 
aard van het werkaanbod waarmee de verpleegafdeling dagelijks wordt geconfron
teerd. Met name bij hoge omgevingsouzekerheid mogen deze grenshandhavingsbe
slissingen niet onafhankelijk van de allocatie en coördinatiebeslissingen genomen 
worden (vgl. Susman, 1976; Deetman, 1983). De beslissing welke opdracht of order 
door de afdeling wordt aanvaard (grenshandhaving) is immers afhankelijk van wie 
daarvoor beschikbaar is (allocatie) en wanneer en hoe de activiteiten moeten wor
den uitgevoerd, in relatie tot andere werkzaamheden (coördinatie). Wanneer er 
geen afstemming tussen de drie soorten regelbeslissingen plaatsvindt, zullen er 
problemen ontstaan met betrekking tot de effectiviteit en de efficiency waarmee het 
werk in de afdeling wordt uitgevoerd. 
Een verpleegafdeling waar alle beslissingen over de allocatie en coördinatie van 
werkzaamheden genomen kunnen worden, maar niet die ten aanzien van de grens
handhaving, wordt met een beheersprobleem geconfronteerd, zolang de grens
handhavingsbeslissingen elders, onafhankelijk van de andere twee, genomen wor
den. Dit brengt ons tot de volgende ontwerpregel: 

58 



Ontwerpregel3 
Bij hoge omgevingsouzekerheid van de input van patiënten, opdrachten of 
verzoeken dienen de drie soorten regelbeslissingen (grenshandhaving, allo
catie en coördinatie) niet gescheiden van elkaar genomen te worden. Dat wil 
zeggen dat zij in één hand dienen te liggen. Dit geldt uitsluitend voor de 
omgevingsgerichte werkzaamheden. 

Toepassing van deze regel betekent dat de beslissingen over de werkinput op afde
lingsniveau genomen moeten worden, in voortdurende afstemming met de beslis
singen over wie het werk wanneer gaan uitvoeren. 

Bij lage omgevingsonzekerheid is overigens ook nodig tussen de drie 
soorten regelbeslissingen. Maar doordat het werkaanbod dan voorspelbaar is, kan 
worden volstaan met het van te voren vastleggen van de beslissingen in de werk- en 
personeelsplanning. Het verschil met een situatie van hoge onzekerheid is gelegen 
in de eis dat dan op elk gewenst moment (namelijk wanneer het onvoorspelbare 
werk zich aandient) de drie regelbeslissingen op elkaar afgestemd moeten kunnen 
worden. Er zal één instantie moeten zijn die daar zorg voor draagt. 

De flexibiliteit in de coördinatie 

De vierde ontwerpregel heeft betrekking op de manier waarop de coördinatie tus
sen de verschillende medewerkers plaatsvindt bij hoge omgevingsonzekerheid. In 
het voorafgaande hebben we onder andere dat bij hoge omgevingsouzeker
heid regelcapaciteit op het uitvoerende niveau gewenst is. Daarnaast dienen de 
regelbeslissingen op snelle en efficiënte wijze genomen te kunnen worden. Dat bete
kent dat de coördinatie niet volgens geformaliseerde procedures plaatsvindt, maar 
juist informeel, op basis van overleg op de momenten waarop het onzekere werk zich 
aandient. De ontwerpregel die hierop van toepassing is, luidt als volgt: 

Ontwerpregel 4 
Bij hoge omgevingsouzekerheid van de input van patiënten, opdrachten of 
verzoeken dient de coördinatie tussen de medewerkers informeel, op basis 
van ad hoc overleg en ad hoc informatieuitwisseling te kunnen plaatsvinden. 

Dit heeft uitsluitend betrekking op het noodzakelijke overleg buiten het vastgestel
de werkoverleg om. 

Bij lage omgevingsouzekerheid is informele coördinatie niet noodzakelijk, omdat de 
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werkzaamheden vanwege hun voorspelbaar karakter in een planning kunnen wor
den opgenomen. De noodzakelijke afstemming is daarmee reeds van te voren gere
geld. Op het moment van uitvoering zal geen behoefte zijn aan afstemming, omdat 
de omstandigheden zich niet hebben gewijzigd. 

Teneinde het overleg goed te kunnen voeren, dient dit gebaseerd te zijn op betrouw
bare informatie, die voor alle betrokkenen toegankelijk is. Voor de coördinatie van 
werkzaamheden en als ondersteuning bij het nemen van regelbeslissingen, dient 
daarom een up to date, voor iedereen toegankelijk en transparant informatiesys
teem te bestaan, waar ieder zijn informatie invoert en van betrekt. De hantering van 
zo'n informatiesysteem is een voorwaarde voor goede informatieuitwisseling en 
overleg tussen verpleegkundigen, en zal de kwaliteit van de besluitvorming in de 
afdeling ten goede komen. Dit staat echter buiten de voorschriften die door de ont
werpregels worden aangegeven. Het is een randvoorwaarde voor een goed functio
nerend overleg. 

3.4.5 Fit tussen omgeving en structuur 

Wanneer een verpleegafdeling wordt geconfronteerd met een onzekere omgeving, 
ligt het voor de hand dat men eerst zelf probeert het probleem op te lossen. Daarna 
kan men zich afvragen of het verstandig is om dit te doen in overleg met de buiten
wereld, c.q. de omgeving. Vervolgens kan de behoefte ontstaan, teneinde herhaling 
in de toekomst te voorkomen, om de oplossingen structureel, via normering, met de 
omgeving af te spreken. 

In dit proces dienen de structurele voorwaarden voor flexibilisering gerealiseerd te 
worden. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van de verschillende mogelijkheden 
die het werkorganisatiemodel biedt. Elkaar aanvullende voorwaarden vinden we in 
de toepassing van de ontwerpregels van paragraaf 3.4.4. Flexibilisering is op twee 
fronten mogelijk: via de interne en via de externe structuur. De externe structuur 
kan met gebruikmaking van de genoemde afstemmingsmechanismen flexibel wor
den. VooralleveZing als afstemmingsmechanisme zal effectief kunnen zijn, omdat het 
daar om afspraken gaat tussen een verpleegafdeling en haar omgevingsafdelingen 
met betrekking tot aard en omvang van het te leveren werkaanbod. Deze afspraken 
zullen vooral betrekking moeten hebben op de procedures die gevolgd worden ten 
aanzien van het leveren van werkaanbod en die welke gevolgd worden bij problemen. 
Indien de afspraken goed worden vastgelegd en daarmee door beide partijen wor
den onderschreven, zal dit een belangrijke voorwaarde scheppen voor flexibiliteit in 
de structuur. 

In een aantal gevallen echter zal het terugdringen van de omgevingsonzekerheid 
(via de afstemmingsmechanismen) niet of nauwelijks mogelijk zijn, vooral in geval
len waarin het werk zèlf niet door middel van afspraken minder onzeker te maken 
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is. Dan is het zaak om de interne werkorganisatie van de verpleegafdeling aan te 
passen aan de bestaande omgevingsonzekerheden. Teneinde onzeker werkaanbod 
adequaat te kunnen opvangen zal zoveel mogelijk van het beschikbare personeel in 
staat zijn dat te doen. Zo weinig mogelijk differentiatie in de taakverdeling van de 
verpleegkundigen is dan dus een vereiste (ontwerpregel 1). In aansluiting daarop 
kan als vereiste worden genoemd dat dezelfde verpleegkundigen die het onzekere 
werkaanbod verwerken, de vrijheid moeten hebben om dit naar eigen inzicht te kun
nen combineren met het overige, zekere werkaanbod. De regeling van dit laatste 
zekere werkaanbod dient dan ook niet gescheiden te zijn van de uitvoering, en daar
om bij dezelfde personen te liggen ( ontwerpregel 2). Door deze mogelijkheid om zelf 
het werk in te delen kan vooral sneller op het aanbod van onzekere werkzaamheden 
worden gereageerd. 

Een andere belangrijke voorwaarde voor flexibiliteit is een goede controle op het 
grensverkeer tussen de afdeling en de omgeving. Ontwerpregel 3 geeft daar richt
lijnen voor. Het in één hand houden van de drie regelbeslissingen met betrekking 
tot alle omgevingsgerichte werkzaamheden garandeert dat deze werkzaamheden 
snel en efficiënt worden toebedeeld aan degenen die daarvoor op het betreffende 
moment het meest geschikt zijn. De grootste winst die door toepassing van de ont
werpregels kan worden gehaald is vooral gelegen in de snelheid waarmee kan wor
den gereageerd op onzeker werkaanbod. 

De toepassing van de vierde ontwerpregel heeft betrekking op de gewenste coördi
natiestructuur die bij een flexibele taakverdeling en besluitvorming behoort. De eis 
die deze regel omvat, namelijk de mogelijkheid tot het voeren van informeel over
leg op ad hoc basis, schept de voorwaarde voor snelle en adequate informatie-uit
wisseling, waarmee de snelheid en de kwaliteit van het reageren op onzeker werk
aanbod kan worden vergroot. 

De uiteindelijke fit tussen de afdeling en de omgeving wordt bepaald door de mate 
waarin de besluitvorming met betrekking tot het grensverkeer (externe regelcapa
citeit) en ontwerpregels met betrekking tot de interne werkorganisatie worden toe
gepast. Daarbij fungeren zij als elkaar aanvullende voorwaarden voor een flexibele 
structuur. 

Externe en interne flexibiliteit als kenmerk van de organisatiestructuur van een ver
pleegafdeling, zal bij hoge omgevingsouzekerheid gunstige effecten hebben op de 
efficiency waarmee regeling en uitvoering van patiëntgebonden zorgactiviteiten 
plaatsvinden. Naar verwachting zullen deze effecten tot uiting komen in een afname 
van het aantal concrete problemen op dit gebied, die zich bij de dagelijkse uitvoe-

van het werk in de verpleegafdeling voordoen. Tijdens de oriënterende onder
zoeken is een inventarisatie gemaakt van veel voorkomende problemen, waarvan in 
de volgende paragraaf een overzicht wordt gegeven. 
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3.4.6 Afdelingsproblemen waar het model invloed op heeft 

Problemen die zich in een verpleegafdeling kunnen voordoen hebben vaak betrek
king op de planning van patiëntgebonden zorgactiviteiten. Dit bleek uit de in het 
kader van dit proefschrift gehouden oriënterende onderzoeken (zie ook hoofdstuk 
2). Door interventie van veel onzekere factoren verloopt het werkproces vaak niet 
conform de planning. De problemen die hierdoor worden veroorzaakt zijn te onder
scheiden in verschillende soorten, te weten: 

Problemen met betrekking tot de effectiviteit van het werk 

Dit zijn de problemen die daaruit bestaan dat gestelde doelen niet worden gehaald. 
Dit betreffen vooral kwaliteitsdoelen. De verpleging blijkt dan bijvoorbeeld regel
matig niet toe te komen aan psycho-sociale begeleiding van ernstig zieke patiënten, 
of men is onvoldoende in staat om adequaat het patiëntendossier bij te houden. 

Problemen met betrekking tot de efficiency van het werk 

Dit zijn de problemen die te maken hebben met een sub-optimale benutting van 
capaciteiten en middelen. Voorbeelden hiervan zijn werkzaamheden die herhaalde
lijk onderbroken moeten worden, of moeten worden overgedaan doordat zorggege
vens niet volledig zijn of niet blijken te kloppen. Werkzaamheden moeten daardoor 
vaak omslachtig worden uitgevoerd. 

- Problemen met betrekking tot de kwaliteit van de arbeid 

Dit zijn de problemen die te maken hebben met de motivatie van medewerkers, de 
arbeidssatisfactie, het ziekteverzuim en stress in het werk. Een duidelijk voorbeeld 
hiervan is de beleving van een hoge werkdruk bij de verpleegkundigen en een slech
te communicatie met specialisten en andere omgevingsinstanties. 

- Problemen met betrekking tot de kwaliteit van de dienstverlening 

Dit zijn de problemen die te maken hebben met een sub-optimaal geleverde zorg
kwaliteit, zoals bij de patiënt slecht uitgevoerde of afgewikkelde verpleegtechni
sche- en verzorgende activiteiten. 

Om welke concrete problemen het in deze soorten gaat, wordt in hoofdstuk 4 ver
der uitgewerkt. In dat hoofdstuk zal worden ingegaan op de operationalisering van 
de constructen uit het werkorganisatiemodel dat in dit hoofdstuk is gepresenteerd. 
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4 Operationalisering van het werk
organisatiemodel 

In dit hoofdstuk wordt uiteengezet op welke het werkorganisatiemodel dat in 
paragraaf 3.4 werd beschreven is geoperationaliseerd. De operationalisering is tot 
stand gekomen op basis van een viertal oriënterende onderzoeken in verschillende 
ziekenhuizen, waarbij in totaal 33 verpleegafdelingen betrokken zijn geweest. In dit 
hoofdstuk wordt beschreven op welke wijze de constructen van het werkorganisa
tiemodel via deze oriënterende onderzoeken geoperationaliseerd (paragraaf 
4.1). Vervolgens wordt in paragraaf 4.2 per modelconstruct de concrete operationa
lisering weergegeven. 

Operationalisering van de constructen van het model 

Zoals in het vorige hoofdstuk is vermeld, omvat het werkorganisatiemodel vijf con
structen, te weten: 

1. Omgevingsonzekerheid. 
2. Externe flexibiliteit, dit is de mate waarin externe regelcapaciteit (zie hoofdstuk 3) 

in de structuur tussen de afdeling en de omgeving is vastgelegd. In de praktijk 
wordt dit construct afgemeten aan de mate waarin gebruik gemaakt kan worden 
van afstemmingsmechanismen tussen de verpleegafdeling en haar omgeving. 

3. Interne flexibiliteit van de werkorganisatie, die wordt bepaald door de mate waar
in sprake is van (a) ongedifferentieerde taakverdeling, (b) afwezigheid van schei
ding tussen regeling en uitvoering, (c) samenhang tussen de drie soorten regel
beslissingen en (d) informele coördinatie. 

4. De mate van fit tussen omgevingsouzekerheid en flexibiliteit (extern en intern). 
De verwachting is dat de mate waarin er sprake is van fit effect zal hebben op de 
mate waarin er in de verpleegafdeling problemen voo1·komen. Als vijfde construct 
van het werkorganisatiemodel kunnen we dus toevoegen: 

5. De van afdelingsproblemen. 

Het model kent dus verklarende constructen, te weten onzekerheid, flexibiliteit en 
de fit daartussen, en een te verklaren construct: problemen die in een verpleegafde

voorkomen. 

4.1 De wijze van operationalisering 

De operationalisering van de modelconstructen werd uitgevoerd in vier oriënteren
de onderzoeken, die elk in een ander ziekenhuis plaatsvonden. Het betrof vier mid-
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delgrote ziekenhuizen. '1\vee daarvan hadden een stads- en twee een streekfunctie. 
In alle ziekenhuizen waren de meest gangbare specialismen vertegenwoordigd. Per 
ziekenhuis werden vijf à zes verpleegafdelingen bestudeerd. Deze afdelingen waren 
zodanig gekozen dat zij varieerden in grootte en aard (soort specialisme). 

Een belangrijk doel van de oriënterende onderzoeken was te inventariseren met 
welke omgevingsinvloeden verpleegafdelingen te maken hebben. Omdat de afde
lingsomgeving in het kader van dit onderzoek alleen van belang is voor zover zij 
werkaanbod genereert, werd als uitgangspunt voor de inventarisatie gekozen voor 
de concrete werkzaamheden die de contacten met de omgeving opleveren. Met 
behulp van een uitgebreide taakinventarisatie werd nagegaan welke werkzaamhe
den dit zijn, en hoe zeker dan wel onzeker deze zijn. 

Behalve deze inventarisatie van werkzaamheden werd ook een studie gemaakt van 
de organisatie van de werkcontacten met omgevingsafdelingen en de interne werk
organisatiestructuur van de afdelingen. Aan de hand van interviews met afdelings
hoofden en verpleegkundigen werden enerzijds de mogelijke communicatiestructu
ren met de omgeving en anderzijds de belangrijkste taakverdelings-, besluitvor
mings- en coördinatiestructuren in kaart gebracht. Op dezelfde wijze werd dit 
gedaan met de meest voorkomende problemen in de afdelingen. Alle verzamelde 
gegevens over de afdelingsomgeving, de externe en interne werkorganisatie en de 
problemen die zich in de afdelingen voordoen, werden aan een delegatie van het per
soneel van de betrokken afdelingen voorgelegd. Hun werd gevraagd om de gegevens 
te beoordelen op juistheid en volledigheid. In één van de vier ziekenhuizen werd ver
volgens dezelfde vraag tevens voorgelegd aan de afdelingshoofden* en waarnemend 
afdelingshoofden van alle andere verpleegafdelingen van het ziekenhuis. 

Na de bespreking van de gegevens in alle verpleegafdelingen, werden de vragenlijs
ten voor het hoofdonderzoek ontworpen. Een conceptversie werd door alle betrok
kenen becommentarieerd. 

4.2 Het resultaat van de operationalisering: de 
concrete geoperationaliseerde modelconstructen 

Als resultaat van bovengenoemde oriënterende onderzoeken kwam de vragenlijst 
voor het hoofdonderzoek gereed. Daarin zijn alle constructen van het werkorgani
satiemodel geoperationaliseerd. Deze zien er als volgt uit: 

• Het betrof hier een ziekenhuis waarin in de meeste verpleegafdelingen behalve unit·oudsten tevens 
per afdeling één waarnemend afdelingshoofd aanwezig was. 
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4.2.1 Het modelconstruct omgevingsonzekerheid: 

Omgevingsouzekerheid is gemeten door de omvang te bepalen van onvoorspelbare 
werkzaamheden die in de omgeving worden geïnitieerd en in de verpleegafdeling 
worden uitgevoerd. In de vragenlijst zijn deze werkzaamheden allemaal opgenomen. 
Met betrekking tot een vijftal groepen van omgevingsgerichte werkzaamheden die 
in de afdeling voorkomen, werden twee vragen gesteld, te weten: 

1. Hoe onvoorspelbaar is de werkzaamheid? 
2. Hoeveel tijd wordt er tijdens een gemiddelde dagdienst aan besteed? 

De antwoorden op vraag 1 zijn op een vijfpuntsschaal gemeten, met de volgende ant
woordcategorieën: 

zelden of nooit onvoorspelbaar (1) 
soms onvoorspelbaar (2) 
soms wel/soms niet onvoorspelbaar (3) 
meestal onvoorspelbaar ( 4) 
altijd onvoorspelbaar (5) 

De antwoorden op de tweede vraag (naar de geschatte tijdsbesteding) luidden: 
minder dan 1/2 uur (1) 
1/2 uur tot 1 uur (2) 

- 1 à 2 uur (3) 
2à4uur (4) 
meer dan 4 uur (5) 

Achter de antwoorden staan de bijbehorende scores aangegeven. 

De bestede tijd (in uren) had ook zelf als score kunnen dienen. Voor deze mogelijk
heid is echter niet gekozen, omdat het bij het bepalen van de omgevingsouzekerheid 
slechts om een indicatie gaat, in termen van weinig (score I) of veel tijd (score 5), 
en niet om de exacte kwantificering van de tijd. In de vragenlijst is wel naar con
crete tijden gevraagd, omdat ervaringen uit de oriënterende onderzoeken hadden 
geleerd dat vragen naar tijdsbesteding, gesteld in termen van veel of weinig, ver
schillend worden geïnterpreteerd. 

Omdat omgevingsonzekerheid uitgedrukt wordt in de omvang van onvoorspelbare, 
door de omgeving geïnitieerde werkzaamheden, is de tijdsbesteding expliciet in de 
berekening van de uiteindelijke omgevingsonzekerheidsscore betrokken. De 
gedachtengang daarachter is dat het effect van onvoorspelbaar omgevingsgericht 
werk groter is naarmate met de uitvoering van de werkzaamheden waarop de onze
kerheid betrekking heeft, meer tijd gemoeid is. Immers, in hoge mate onvoorspel
baar werkaanbod, dat heel weinig tijd kost, zal vrijwel geen verstoringen in de ver-
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pleegafdeling veroorzaken, terwijl het werk dat even onvoorspelbaar is, maar veel 
meer tijd in beslag neemt, wel voor grote problemen kan zorgen. Teneinde hiermee 
in de berekening van de omgevingsonzekerheid rekening te houden, zijn de scores 
op de twee vragen (voorspelbaarheid en bestede tijd) met elkaar vermenigvuldigd. 
De op deze wijze vastgestelde scores voor omgevingsonzekerheid geven volgens 
betrokkenen een goed beeld. Dit bleek onder andere uit een aantal terugkoppe
lingsgesprekken dat na afloop van het vragenlijstonderzoek is gehouden met de 
afdelingshoofden die aan het onderzoek hadden deelgenomen. 

De door de omgeving geïnitieerde werkzaamheden waarover de twee eerder 
genoemde vragen worden gesteld, zijn zoals eerder vermeld, ingedeeld in vijf groe
pen die op basis van de 
oriënterende onderzoeken beschouwd moeten worden als de kerntaken binnen de 
categorie omgevingsgerichte activiteiten. De beide vragen werden per groep 
gesteld. De groepen omvatten de volgende werkzaamheden. 

Groep 1 Alle werkzaamheden in verband met de opvang van spoedpatiënten in de 
afdeling. 
Dat wil zeggen: 
- de eerste opvang van de patiënt; 
- het waarschuwen van een arts; 
- eventueel de familie inlichten; 
- eventueel de eerste onderzoeken of behandelingen met de betreffende 

afdelingen afspreken en voorbereiden. 
Groep 2 Alle werkzaamheden in verband met het klaarmaken en voorbereiden van 

patiënten op onderzoeken of behandelingen, die buiten de verpleegafde
ling plaatsvinden. 

Groep 3 Het op verzoek van onderzoek- of behandelafdelingen wegbrengen of 
ophalen van patiënten. Bijvoorbeeld: vanen/of naar de röntgenafdeling, 
de poliklinieken, de recovery, de gipskamer of de afdeling fysiotherapie. 

Groep 4 Het leveren of betrekken van informatie, diensten of materialen aan of van 
ondersteunende afdelingen. Bijvoorbeeld: uitslagen van het laboratorium, 
het betrekken van linnengoed, bedden uit de beddencentrale, of instru
menten uit het magazijn. 

Groep 5 Alle verpleegkundige werkzaamheden die betrekking hebben op het assi
steren bij het visite lopen door de artsen, dat wil zeggen: 
- het meelopen met de arts; 
- het verstrekken van informatie aan de arts; 
- het ontvangen van opdrachten; 
- het voeren van een nagesprek met de arts; 
- het uitwerken van de opdrachten in het verpleegplan. 
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De score voor mngevingsonzekerheid kwam tot stand door optelling van de 
groepsscores. Zoals vermeld bestaat de groepsscore uit het product van de onvoor
spelbaarheids- en tijdsbestedingsscore. Daarbij werd de onvoorspelbaarheidsscore 
bepaald door de som van de items onvoorspelbaarheidsscores) per groep. De 
tijdsbestedingsscore werd in één keer per groep bepaald voor alle items van die 
groep. 

4.2.2 Het modelconstruct externe flexibiliteit 

De structuur van de relaties tussen de verpleegafdeling enerzijds en omgevingsaf
delingen en de artsen anderzijds, is een voorwaarde voor externe flexibiliteit. Dit 

de verpleegafdeling meer invloed op het werkaanbod vanuit de omgeving. Een 
extern flexibele structuur kan tot uiting komen door na te gaan in hoeverre sprake 
is van het gebruik van afstemmingsmechanismen. Vier mechanismen zijn in dit ver
band genoemd (zie hoofdstuk 3): 
1. Het creëren van buffers (buffering) in de capaciteit (reserveren van bedden, over

uren, uitzendkrachten en dergelijke). 
2. Het beïnvloeden van de omgeving (leveling), dat wil zeggen: het beïnvloeden van 

onzekerheid uit de omgeving via overleg en het maken van afspraken over werk
aanbod en instroom van patiënten. 

3. Het voorspellen van werkaanbod (predicting) en het vooruitlopen daarop. 
4. Het selectm·en van het werkaanbod (selecting) en de instroom van patiënten (bij

voorbeeld selectie uit de wachtlijst). 

In de eerder genoemde oriënterende onderzoeken, is samen met de afdelingshoof
den en stafverpleegkundigen geïnventariseerd: 
a. op welke gebieden afstemming tussen verpleegafdeling en omgeving gewenst is; 
b. de mate waarin de vier afstemmingsmechanismen op deze gebieden worden 

gebruikt, en in welke vormen. 

Zes belangrijke gebieden waarop afstemming plaats dient te vinden, konden worden 
onderscheiden. Per gebied kan bovendien het volgende commentaar worden gege
ven t.a.v. de belangrijkste beslissingen die er genomen worden. 

1. Patiëntenopnamen 
Hiermee wordt gedoeld op de beslissingen over de reguliere patiëntenopnamen. 
Behalve de verpleegafdelingen zijn daarbij meestal ook betrokken: de afdeling 
opname, de specialisten en de operatiekamers voor zover het chirurgische patiën· 
ten betreft. Bepalende argumenten voor opnamebeslissingen kunnen zijn: de 
plaats die de patiënt inneemt op de wachtlijst (voor zover daarvan gebruik wordt 
gemaakt), het aantallege bedden en de 'doorstroming' in de verpleegafdelingen, 
inzichten en/ of wensen van de betrokken specialisten, de capaciteit van de ope
ratieafdeling of andere onderzoek- en behandelafdelingen, en de verpleegkundi
ge capaciteit van de verpleegafdeling waar de patiënt moet worden geplaatst. 
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2. Personeelsinstroom 
Hiermee worden de beslissingen bedoeld over de dagelijkse instroom van perso
neel in de verpleegafdelingen. Dit betreft zowel het 'ingeroosterd' personeel, als 
de krachten die ad hoc worden opgeroepen bij personeelstekorten. In dit beslis
singsproces speelt de leiding van de verplegingsdienst een belangrijke rol, omdat 
deze zo nodig personeel beschikbaar moet stellen uit een pool van oproep- of uit
zendkrachten. Het tijdig aantrekken van personeel voor de afdeling kan van veel 
factoren afhangen, waarvan de belangrijkste zijn: 
- de overtuigingskracht van de woordvoerder van de betreffende verpleegafde

ling die bij de leiding van de verplegingsdienst om extra personeel vraagt; 
- de mogelijkheden die de verplegingsdienst heeft om extra personeel in te zet-

ten; 
- de bereidheid van verpleegkundigen van andere afdelingen om in te springen. 
De laatste tijd worden de beslissingen m.b.t. personeelsinstroom steeds meer 
gebaseerd op werklastgegevens die via systematische methoden dagelijks beschik
baar zijn. 

3. Planning van operaties 
Het rooster van de operatiekamers, dat meestal wekelijks wordt opgemaakt, 
omvat de indeling van alle reguliere operaties. De instanties die bij de opmaak 
van dit rooster de belangrijke beslissingen nemen zijn: de leiding van de opera
tiekamer, de chirurgen en soms ook de verpleegafdelingen waarbij de betreffen
de patiënten zijn ondergebracht. De factoren die op de samenstelling van de roos
ters van invloed zijn, zijn onder andere: 
- de personeels- en middelencapaciteit van de operatiekamer; 
- de werkschema's van de snijdende specialisten; 
- de werklast in de verpleegafdelingen. 

4. Planning van onderzoeken en behandelingen 
De verpleegafdelingen maken met de onderzoek- en behandelafdelingen afspra
ken over de tijden waarop hun patiënten voor een onderzoek of behandeling 
terecht kunnen. Behalve met de verpleegafdelingen hebben de onderzoek- en 
behandelafdelingen ook afspraken met de poliklinieken; voorts moeten acute 
patiënten direct geholpen kunnen worden via de afdeling Spoedeisende Hulp. 
Onder de criteria die doorgaans worden gehanteerd bij het maken van afspraken, 
zijn meestal de werklast en de planning van de onderzoek- en behandelafdelingen 
zelf de belangrijkste. 

5. Planning van artsenvisites 
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Hiermee worden zowel de visiterondes bedoeld van de behandelende specialis
ten, als die van de artsen in consult. Een soepel verloop van de rondes is afhan
kelijk van de relatie tussen de betreffende arts en de verpleegafdeling. 'lUssen 
deze twee kunnen afspraken worden gemaakt omtrent de tijdstippen van de visi
tes en de coördinatie tussen de visites en andere werkzaamheden. 



6. Besluitvorming bij spoed-opnamen 
Spoedopnamen kunnen worden doorgestuurd door de afdeling Spoedeisende 
Hulp, door de poliklinieken of rechtstreeks vanuit de eerste lijn. 
Verpleegafdelingen kunnen hiermee rekening houden door een bepaalde capaci
teit beschikbaar te houden en/ of door met de betrokken artsen duidelijke afspra
ken te maken over spoedindicaties. 

Over de toepassingsvmmen van de vier afstemmingsmechanismen (buffercapaciteit 
opbouwen, beïnvloeding van de omgeving, voorspellen en selecteren) op elk van 
deze zes gebieden is het volgende te zeggen. In de oriënterende onderzoeken werd 
door de afdelingshoofden en stafverpleegkundigen per gebied een aantal toepas
singsvormen genoemd die op hun afdeling voorkwamen. 'Vij noemen hier de vol
gende: 

ad 1. Reguliere opnameplanning: 

Buffercapaciteit kan worden opgebouwd in de vorm van wachtlijsten voor patiënten. 
Wanneer bovendien met de artsen overleg wordt gevoerd over de vraag welke 
patiënten van de wachtlijsten opgeroepen moeten worden, is tevens sprake van beïn
vloeding door de verpleegafdeling van de onzekerheid van de patiënteninstroom. Als 
in de roosterplanning rekening wordt gehouden met bepaalde vaste fluctuaties in 
de bedbezetting, bijvoorbeeld een wekelijks of maandelijks terugkerend patroon, 
kunnen we spreken van het voorspellen van en vooruitlopen op een verwachte werk
druk. Door het plannen van een daa1·op aansluitende personeelsbezetting kan daar
mee dan rekening worden gehouden. Wanneer tenslotte sprake is van de mogelijk
heid om bepaalde patiëntenopnamen te weigeren door bijvoorbeeld een keuze te 
maken uit het eerste x-aantal patiënten van de wachtlijst, dan is ook selectie uit het 
werkaanbod in de afdeling mogelijk. 

ad 2. Personeelsinstroom: 

Het belangrijkste afstemmingsmechanisme op het gebied van de personeelsinstroom 
is het gebruik van een personeelsbuffercapaciteit. Een reservepool van oproepkrach
ten is een goed voorbeeld van zo'n buffer, waarvan in tijden van krapte gebruik 
gemaakt kan worden. Wanneer bij de inzet van extra personeel gelet wordt op afge
sproken criteria (bijvoorbeeld werklastgegevens of gegevens met betrekking tot 
patiëntenclassificaties), dan kan worden gesproken over gestructureerd overleg tus
sen de verpleegafdelingen en de leiding van de verplegingsdienst, met betrekking tot 
de inzet van extra personeel (beïnvloeding). Hierboven ad 1. is reeds vermeld dat de 
afdeling bij de inroostering van het personeel rekening kan houden met bepaalde 
fluctuaties in de bedbezetting c.q. de werkdruk. Dit is een vorm van vooruitlopen op 
het verwachte werkaanbod (voorspellen). Selectie als afstemmingsmechanisme is ten 
aanzien van de personeelsinstroom minder van toepassing, omdat uitsluitend 
gekwalificeerd (gediplomeerd) personeel wordt opgeroepen. Daarmee is de vraag in 
hoeverre het personeel voldoet aan de minimum eisen, overbodig geworden. 
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ad 3. Planning van operaties: 

Buffervorming komt voor op het gebied van de operatieplanning in de vorm van 
wachtlijsten voor de patiëntenopnamen. De behoefte aan afstemming tussen ver
pleegafdeling en OK heeft betrekking op de samenhang tussen het operatieschema 
en de werklast van de verpleegafdeling. Dit betekent dat niet teveel zware operaties 
op één dag of dagdeel gepland moeten worden, en dat ook de volgorde waarin de 
operaties worden uitgevoerd geen extra druk op de afdeling zou moeten leggen. De 
mechanismen die de verpleegafdeling daarbij kunnen helpen zijn het overleg (beïn
vloeding), al of niet aan de hand van vastgestelde criteria en met een bepaalde fre
quentie, tussen de verpleegafdeling, de snijdende specialisten, de OK en de afdeling 
opname. Door dit overleg krijgt de verpleegafdeling een kans om meer greep te krij
gen op de onzekerheden ten aanzien van de operatieplanning. Als de operatiesche
ma's ruim van tevoren in de verpleegafdeling bekend zijn en veranderingen tijdig 
doorgegeven worden, biedt het vooruitlopen op het werkaanbod (voorspellen) ook 
een mogelijkheid om tot afstemming te komen tussen de verpleegafdeling en de 
operatieplanning. In het uiterste geval is het soms mogelijk dat de verpleegafdeling 
niet accoord gaat met het operatieschema, omdat de werklast daardoor duidelijk 
aantoonbaar te zwaar zou worden. In dat geval is sprake van selectie als afstem
mingsmechanisme. 

ad 4. Planning van onderzoeken en behandelingen: 

Ook hier is beïnvloeding van de omgeving, c.q. de onderzoek- en behandelafdelingen, 
mogelijk. Door overleg en het hanteren van overeengekomen criteria bij het maken 
van afspraken, kan de verpleegafdeling eventuele onzekerheden reduceren. 
Verder kan de afdeling bij de inroostering van het personeel vooruit lopen op de 
werklastpieken die verwacht worden op grond van de vaste programma's van de 
onderzoek- of behandelafdelingen (voorspellen). Wanneer bijvoorbeeld in de ver
pleegafdeling bekend is dat bepaalde onderzoeken altijd op vaste dagen worden uit
gevoerd, kan daarmee bij de personeelsinzet rekening worden gehouden. Selectie als 
afstemmingsmechanisme kan als uiterste middel worden gebruikt, wanneer een 
opeenhoping van onderzoeken de werklast in de verpleegafdeling aantoonbaar te 
zwaar zou maken. 

ad 5. Planning van artsenvisites: 

De verpleegafdeling kan de onzekerheid die uit de visites voortvloeit trachten te 
beperken door aan de artsen te vragen, zich strikt aan vaste tijden te houden en 
behandelprogramma's met de verpleegafdelingen door te spreken, zodat hun speci
fieke opdrachten voor de verpleegkundigen beter voorspelbaar worden. Dit is een 
vorm van beïnvloeding van de omgeving. Wanneer in de afdeling van tevoren bekend 
is hoe laat (ongeveer) de artsenvisites zullen plaatsvinden, kan daarmee bij de werk-
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indeling rekening worden gehouden (voorspellen en 'personeelsbuffer). In het uiter
ste geval kan de arts worden verzocht om op een ander, gunstiger tijdstip terug te 
komen. In dat geval is sprake van selectie van het werkaanbod. 

ad 6. Opvang van spoedopnamen: 

Buffervorming is mogelijk door een aparte afdeling, aparte zalen of aparte bedden 
voor spoedpatiënten te reserveren. Op deze wijze wordt in feite tegelijkertijd op het 
werkaanbod vooruitgelopen (voorspellen). Beïnvloeding van het aantal spoedopna
men, is mogelijk door met de artsen die voor de opnamen verantwoordelijk zijn, 
betere afspraken te maken over de criteria die gehanteerd dienen te worden, en over 
de werkwijze die gevolgd wordt (bijvoorbeeld: eerst de patiënt in de afdeling 
Spoedeisende Hulp door een specialist laten onderzoeken, dan pas doorsturen naar 
de verpleegaf deling). Het laatste afstemmingsmechanisme dat gehanteerd kan wor
den is het weigeren van bepaalde spoedpatiënten (selectie) op grond van overeen
gekomen criteria (bijvoorbeeld: infectiegevaar of de reeds aanwezige hoge werklast 
van de verpleegafdeling). 

In de vragenlijst werd op de volgende wijze geïnformeerd naar het vóórkomen van 
de hier genoemde toepassingen van de afstemmingsmechanismen. 
Ten aanzien van elk gebied werd voor ieder relevant afstemmingsmechanisme 
gevraagd hoe vaak het werd toegepast. Daarbij werden de volgende antwoordcate
gorieën gehanteerd: 

nooit {1) 
- een enkele keer (2) 
- soms (3) 
- regelmatig ( 4) 

altijd (5) 

Achter elke categorie staat de score vermeld die daarop gehaald wordt. 
In de oriënterende onderzoeken was gebleken dat verpleegkundigen met deze ant
woordcategorieën het beste uit de voeten konden. De vraag hoe vaak (het aantal 
keren per dag of per week) zij van de genoemde afstemmingsmechanismen gebruik 
konden maken, was in de oriënterende onderzoeken eveneens gesteld, maar bleek 
veel moeilijker te beantwoorden. Dit gaven de respondenten zelf aan, maar bleek 
ook uit de grote spreiding van hun antwoorden op dezelfde vragen. 

De score voor externe flexibiliteit werd aan de mate waarin men per 
gebied (1 t/m 6) van afstemmingsmechanismen gebruik kon maken. Dit is berekend 
door optelling van de scores van de afzonderlijke mechanismen (buffervorming, 
benvloeding, etc.) per gebied. De totaalscore werd berekend door optelling van de 
scores per gebied. Zie voor de afstemmingsmechanismen die in de vragenlijst wer
den genoemd, de bijlage van dit proefschrift. 
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4.2.3 Het modelconstruct interne flexibiliteit 

Zoals in hoofdstuk drie is vermeld, bestaat de werkorganisatie van een verpleegaf
deling uit de taakverdeling, de besluitvorming en de coördinatie. De flexibiliteit van 
de werkorganisatie (de interne flexibiliteit) wordt bepaald door de wijze waarop de 
taakverdeling, de besluitvorming en de coördinatie zijn gestructureerd. We noemen 
de interne werkorganisatie meer flexibel naarmate: 
- de taakverdeling minder gedifferentieerd is; dat wil zeggen naarmate de perso

neelsleden breder inzetbaar zijn; 
- de besluitvorming betreffende verpleegtechnische en verzorgende werkzaamhe

den minder centraal plaatsvindt; dat wil zeggen dat de regelbeslissingen lager in 
de afdelingsorganisatie genomen worden; 

- de besluitvorming betreffende omgevingsgerichte werkzaamhedenjuist meer cen
traal (in één hand) plaatsvindt teneinde het overzicht op het grensverkeer tussen 
afdeling en omgeving te kunnen verkrijgen; 

- de coördinatie een informeler karakter heeft; dat wil zeggen naarmate gemakke
lijker op elk gewenst moment ad hoc overleg tussen de afdelingsmedewerkers 
gevoerd kan worden. 

Hieronder wordt verder ingegaan op de operationalisering van de begrippen taak
verdeling, besluitvorming en coördinatie. 

De taakverdeling 

Bij de taakverdeling gaat het om de wijze waarop de werkzaamheden worden ver
deeld en worden toegewezen aan verpleegkundigen. Wanneer taken relatief ver wor
den opgesplitst, spreken we over een gedifferentieerde taakverdelingsstructuur (zie 
ook hoofdstuk 3). 
Men kan twee soorten taakdifferentiatie onderscheiden: 
- functionele differentiatie, dat wil zeggen dat elke medewerker een deel van het 

totale takenpakket uitvoert bij alle of een groot aantal patiënten, en; 
- product-, c.q. patiëntgerichte differentiatie, dat wil zeggen dat de totale zorg voor 

patiënten wordt toegewezen aan één of meer verpleegkundigen. 

Een patiëntgerichte taakverdeling maakt het personeel flexibeler inzetbaar, omdat 
in die situatie de breedte van ieders takenpakket groter is dan bij een functionele 
taakverdeling. In de vragenlijst is met name gevraagd naár deze breedte van het 
takenpakket van de verpleegkundigen. Daarbij werd mede op basis van hetgeen in 
de oriënterende onderzoeken aan soorten werkzaamheden was geïnventariseerd, 
onderscheid gemaakt tussen drie categorieën: 
- verzorgende werkzaamheden; 
- verpleegtechnische werkzaamheden, en; 
- omgevingsgerichte werkzaamheden. 
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Verzorgende werkzaamheden bestaan uit activiteiten zoals patiënten wassen, bedden 
opmaken, patiënten mobiliseren, helpen met eten en drinken, po's en urinaals delen 
en legen, verschonen, etc. 

Verpleegtechnische werkzaamheden bestaan uit alle activiteiten waarvoor verpleeg
kundige kennis of vaardigheden nodig zijn. Voorbeelden van verpleegtechnisch werk 
zijn het toedienen van injecties, het voorbereiden van onderzoeken, verbinden, infu
sen controleren, controles uitvoeren (pols, temperatuur en bloeddruk), monsters 
verzamelen voor het laboratorium, etc. 

Omgeuingsgerichte werkzaamheden bestaan uit alle activiteiten waarbij contacten 
worden gelegd met afdelingen of artsen buiten de verpleegafdeling. Met name gaat 
het om de in paragraaf 4.2.1 reeds genoemde vijf groepen: 
- alle werkzaamheden met betrekking tot de eerste opvang van spoedpatiënten; 

het klaarmaken van patiënten voor operaties, onderzoeken of behandelingen; 
het ontvangen van verzoeken van paramedische afdelingen m.b.t. het brengen en 
halen van patiënten; 
het betrekken of leveren van materialen, diensten en informatie van of aan afde
lingen uit de omgeving; 

- het uitwerken van opdrachten van artsen die tijdens de visites of tussentijds wor
den gegeven. 

In de oriënterende onderzoeken werden de vragen over de taakverdeling t.a.v. alle 
afzonderlijke werkzaamheden gesteld. Wanneer dat ook in het hoofdonderzoek zou 
zijn gedaan, zou de vragenlijst te lang zijn geworden. Daarom werd besloten, de vra
gen in het hoofdonderzoek voor elk van de drie categorieën werkzaamheden (ver
zorgend, verpleegtechnisch en omgevingsgericht) één keer te stellen. De ervaringen 
uit de oriënterende onderzoeken gaven daarbij ruggesteun, omdat daaruit was 
gebleken dat er nauwelijks verschillen in taakverdeling optraden tussen de werk
zaamheden die tot eenzelfde categorie behoren. 

Ten aanzien van elk van de drie categorieën werkzaamheden werd de vraag gesteld 
naar de mate van differentiatie in de taakverdeling, ofwel in hoeverre het personeel 
multi-inzetbaar is. Concreet werd het volgende gevraagd: 

De werkzaamheden van de genoemde categorie behoren in eerste instantie tot de 
taak van: 
- alleen leidinggevenden in de afdeling; (I) 
- alleen bepaalde verpleegkundigen die daarvoor zijn aangewezen; (1) 
- voor een deel tot de taak van apart daarvoor aangewezen verpleegkundigen 

of leidinggevenden; voor een deel tot de taak van elke verpleegkundige of 
leerling, voor zover daartoe bevoegd; (2) 

- elke verpleegkundige of leerling, voor zover daartoe bevoegd. (3) 
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Achter elk antwoord staat de bijbehorende score. De score voor de mate van diffe
rentiatie in de taakverdeling, dat wil zeggen de mate van multi-inzetbaarheid van 
de verpleegkundigen, werd berekend als de som van de drie deelscores (verzorgend, 
verpleegtechnisch en omgevingsgericht). De laagst mogelijke score is dus 3 x 1 = 3, 
en heeft conform de definitie van taakverdeling, de betekenis van gedifferentieerd. 
De hoogst haalbare score is 3 x 3 = 9, en betekent dat de taakverdeling ongediffe
rentieerd is. Met de operationalisering van de differentiatie in de taakverdeling 
werd het mogelijk om te bepalen in hoeverre ontwerpregel 1 uit hoofdstuk 3 wordt 
nageleefd. 

Met deze vragen naar de breedte van de inzetbaarheid van verpleegkundigen, is 
gekozen voor een indirecte manier om de wijze van taakverdeling in de afdeling in 
kaart te brengen. Er werd immers niet rechtstreeks gevraagd naar de grenzen tus
sen de taken. Uit de oriënterende onderzoeken was gebleken dat dergelijke vragen 
voor verpleegkundigen moeilijk te beantwoorden zijn. De taakverdeling staat in een 
verpleegafdeling niet of nauwelijks op papier en men heeft zelf vaak weinig idee hoe 
de taken in feite zijn verdeeld. Als één van de resultaten van de oriënterende onder
zoeken is dan ook naar voren gekomen dat de uiteindelijk t.b.v. het hoofdonderzoek 
gehanteerde manier van vragen de duidelijkste antwoorden oplevert. 

De besluitvorming 

De besluitvorming betreft de verdeling van de regelbeslissingen (grenshandhaving, 
allocatie en coördinatie). 
Bij de vraag naar de verdeling van de regelbeslissingen werd onderscheid gemaakt 
tussen de afdelingshoofden of de unit-leidinggevenden enerzijds, en de uitvoerende 
verpleegkundigen anderzijds. Indien de beslissingen voor het merendeel genomen 
worden door de leidinggevenden, dan spreken we over een scheiding tussen rege
ling en uitvoering; zijn het voornamelijk de uitvoerende (team) verpleegkundigen, 
dan zeggen we dat de besluitvorming niet gescheiden is van de uitvoering. 

Evenals bij de analyse van de taakverdelingsstructuur, is ook bij de besluitvor
mingsstructuur onderscheid gemaakt tussen de drie categorieën werkzaamheden: 
verzorgend, verpleegtechnisch en omgevingsgericht. Ten aanzien van elke groep 
werkzaamheden behorende tot een categorie is in één keer de vraag gesteld: 

De werkzaamheden van de genoemde categorie worden: 
- allemaal geregeld door een leidinggevende en uitgevoerd door een verpleeg-

kundige of leerling voor zover daartoe gevoegd; (1) 
- een deel van de werkzaamheden wordt geregeld door een leidinggevende en 

uitgevoerd door een verpleegkundige of leerling; de rest wordt geregeld èn 
uitgevoerd door verpleegkundigen of leerlingen; (2) 

- geregeld en uitgevoerd door verpleegkundigen en leerlingen voor zover 
daartoe bevoegd. (3) 
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Achter elk antwoord staat de score vermeld. Met deze vraag werd in kaart gebracht 
waar de regelbeslissingen in de afdeling genomen worden: centraal, uitsluitend op 
het niveau van leidinggeven (lage score), of decentraal, op het niveau van de uit
voering (hoge score). Hoe lager de score, des te meer sprake is van scheiding tus
sen regeling en uitvoering. Met deze vraag werd ontwerpregel 2 uit hoofdstuk 3 
geoperationaliseerd. Bovendien betekent een lage score dat de drie regelbeslissin
gen in één hand zijn ontwerpregel 3). 

De coördinatie 

Bij de vraag naar de wijze waarop afstemming tussen verschillende regel- en uit
voerende taken plaatsvindt, is onderscheid gemaakt tussen geformaliseerde, dat is 
formeel gereglementeerde coördinatie, en informele coördinatie, dat wil zeggen: 
besluitvorming op basis van ad hoc overleg. Wederom werd per categorie werk
zaamheden, de vraag gesteld in hoeverre de uitvoering van de werkzaamheden door 
vaste voorschriften geformaliseerd was. Werden de werkzaamheden gecoördineerd 
door middel van vaste protocollen, strenge voorschriften of regels, dan was sprake 
van formele coördinatie. Indien daarentegen de nadruk op het overleg lag, dan werd 
de coördinatie informeel genoemd. De concrete vraag luidde als volgt: 

Bij de uitvoering van werkzaamheden van de genoemde categorie wordt als richtlijn 
gebruikt: 
- vaste schema's met vaste tijden en/ of volgorden; (1) 
- de globale dagindeling; (2) 
- overleg op het moment dat het werk zich aandient. (3) 

De score staat aangegeven achter de antwoorden. Hoe hoger de score, des te infor
meler de coördinatie is. 

De score voor de mate van informele coördinatie is berekend als de som van de sco
res voor de drie categorieën van werkzaamheden. Met de bepaling van de mate van 
formele, dan wel informele coördinatie werd ook ontwerpregel 4 uit hoofdstuk 3 
geoperationaliseerd. 

Interne flexibiliteit 

Zoals aan het begin van deze paragraaf is vermeld, noemen we de interne werkor
ganisatie flexibel wanneer: 
- de taakverdeling ongedifferentieerd is; 
- de besluitvorming met betrekking tot verpleegtechnische en verzorgende werk-

zaamheden decentraal plaatsvindt; 
- de besluitvorming met betrekking tot omgevingsgerichte werkzaamheden cen

traal plaatsvindt; 
- de coördinatie informeel van karakter is. 
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Teneinde voor elke afdeling de interne flexibiliteitsscore te kunnen bepalen, is het 
rekenkundig gemiddelde berekend van de scores, op de dimensies differentiatie in 
de taakverdeling, centralisatie van de besluitvorming en formalisering van de coör· 
dinatie. Deze berekening werd uitgevoerd ten aanzien van elk van de drie cat~go· 
rieën werkzaamheden (verzorgend, verpleegtechnisch en omgevingsgericht). De 
interne flexibiliteitsscore kwam tot stand door berekening van het gemiddelde van 
alle negen scores. 

4.2.4 Het modelconstruct 'fit' tussen omgevingsonzekerheid en 
flexibiliteit 

De combinatie van bepaalde omgevings- en structuurkenmerken die niet accorde
ren met de regels van het werkorganisatiemodel (hoofdstuk 3), kan een verklaring 
geven voor de problemen die in een verpleegafdeling voorkomen. Omgekeerd kun
nen problemen vermeden worden doordat men de structuurkenmerken aanpast aan 
de omgevingskenmerken. We hebben gezien dat het structuurkenmerk flexibiliteit 
bestaat uit een externe en een interne component. Externe flexibiliteit refereert aan 
de afstemmingsmechanismen die tussen de verpleegafdeling en haar omgeving wor
den gehanteerd. De afstemming of fit tussen omgevingsouzekerheid en externe 
flexibiliteit is in dit onderzoek operationeel gemaakt door de vergelijking tussen de 
omgevingsonzekerheidsscore en die van externe flexibiliteit (zie paragraaf 4.2.2). 

Op gelijke wijze bepaalt de totaalscore op omgevingsouzekerheid vergeleken met 
die van interne flexibiliteit, de fit tussen deze twee constructen. 
Uitgaande van de ontwerpregels van het werkorganisatiemodel (zie hoofdstuk 3) 
kan per afdeling worden bepaald in hoeverre de aangetroffen interne structuur de 
juiste is, gegeven de aard van de omgeving waarmee de afdeling te maken heeft. 
Indien de interne structuur en de omgevingskenmerken goed op elkaar aansluiten 
(fit), wordt verondersteld dat er minder problemen voorkomen dan wanneer ze niet 
bij elkaar passen (misfit). Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor de relatie tussen 
omgevingsouzekerheid en externe flexibiliteit. 

Voor elke verpleegafdeling is in het onderzoek een score vastgesteld voor de fit tus
sen omgevingsouzekerheid en flexibiliteit (intern en extern). De fitscore tussen 
omgevingsouzekerheid en externe flexibiliteit is daarbij operationeel gedefinieerd 
als het relatieve verschil tussen de scores op deze dimensies. 

De fitscore tussen omgevingsouzekerheid en interne flexibiliteit is als volgt bere
kend. Op basis van de ontwerpregels van het werkorganisatiemodel kan men stel
len dat de interne organisatiestructuur beter op een onzekere omgeving is afge
stemd naarmate zij flexibeler is. We spreken dus van een fit tussen omgeving en 
interne organisatie, wanneer de mate van ongedifferentieerde taakverdeling, decen
trale besluitvorming en informele coördinatie, overeenkomt met de mate waarin de 
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afdeling met omgevingsouzekerheid te maken heeft. Om de fit te kunnen bepalen 
moeten we over een maat kunnen beschikken voor de flexibiliteit van de interne 
werkorganisatie, en voor omgevingsonzekerheid. De maat voor flexibiliteit van de 
interne werkorganisatie is hierboven reeds gedefinieerd als het gemiddelde van alle 
9 scores (zie paragraaf 4.2.3). Hiermee ontstond een flexibiliteitsschaal, bestaande 
uit 12 punten. 

De maat voor omgevingsouzekerheid is als volgt tot stand gekomen. Eerst is voor 
elke afdeling een ruwe onzekerheidsscore berekend door optelling van de onzeker
heirlsscores van alle omgevingsgerichte werkzaamheden. Deze laatste waren, zoals 
hierboven reeds is vermeld, berekend als het product van onvoorspelbaarheid en 
bestede tijd. Vervolgens zijn deze scores getransformeerd naar een twaalfpunts
schaal, teneinde de onzekerheidsscores te kunnen vergelijken met de flexibiliteits· 
scores, die waren uitgedrukt in punten van een twaalfdelige schaal. Overigens ver
schillen de betekenissen van de punten van deze twee schalen. Het maximum van 
de flexibiliteitsschaal geeft de uiterst haalbare, dat wil zeggen de hoogst mogelijke 
score weer; het maximum van de onzekerheidsschaal geeft de uiterste gehaalde, 
dus de hoogste feitelijke score weer. Hoge scores verwijzen op beide schalen naar 
veel van de betreffende dimensie. Zo heeft een afdeling met onzekerheidsscore 12 
een hoge omgevingsonzekerheid. En een afdeling met een score 12 op de dimensie 
flexibiliteit beschikt over een organisatiestructuur waarin veel flexibiliteit in inge
bouwd. Doordat de schalen een gelijk aantal punten hebben, zijn de scores op de 
twee dimensies eenvoudig vergelijkbaar. De fit tussen omgevingsouzekerheid en de 
interne flexibiliteit van de organisatiestructuur is operationeel gedefinieerd als het 
absolute verschil tussen de scores op de twee dimensies. Een klein verschil of geen 
verschil is gedefinieerd als goede fit tussen de twee dimensies. Een groot verschil 
is gedefinieerd als een misfit, dat wil zeggen een tekort dan wel een overschot aan 
flexibiliteit. In figuur 4.1 wordt een overzicht gegeven van de oorspronkelijke scores 
op de dimensies omgevingsouzekerheid en interne flexibiliteit, en de naar een 
twaalfpuntsschaal getransformeerde fit-scores. 

Omgevings
ouzekerheid 

Interne 
flexibiliteit 

Range van 
oorspronkelijke 
scores 

x-y 

1- 12 

Getransfor
meerd 

1- 12 
(A) 

1- 12 
(B) 

I 
! Fit-score 

verschil 
tussen (A) 
en (B) 

Figuur 4.1 Transformatie van oorspronkelijke scores naar fit-scores 
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Het empirisch onderzoek handelt vooral over de relatie tussen omgevingsouzeker
heid en interne flexibiliteit. De relatie tussen omgevingsouzekerheid en externe 
flexibiliteit wordt wel gelegd, maar niet getoetst door middel van hypothesen. Deze 
relatie kan daarom alleen in beschrijvende zin worden gelegd en niet door middel 
van hypothesen worden getoetst, omdat in de meting van onzekerheid reeds het 
effect van de externe afstemmingsmechanismen is verdisconteerd. 

4.2.5 Het modelconstruct afdelingsproblemen 

In de oriënterende onderzoeken zijn de problemen geïnventariseerd die veelvuldig 
in verpleegafdelingen voorkomen. Verondersteld wordt dat deze problemen het 
gevolg zijn van het ontbreken van een goede fit tussen omgevingsouzekerheid en 
flexibiliteit van de organisatie. 
Na de inventarisatie van de problemen, bleek dat deze konden worden onderver
deeld in vier soorten, te weten: 
- effectiviteitsproblemen, dat wil zeggen: het in onvoldoende mate bereiken van 

doelen, bijvoorbeeld kwaliteitsdoelen; 
- efficiencyproblemen, dat wil zeggen: het onvoldoende benutten van beschikbare 

capaciteiten en middelen; 
- problemen met betrekking tot de kwaliteit van de arbeid, dat wil zeggen proble

men die voortvloeien uit een arbeidsklimaat dat onvoldoende motiverend is; 
- problemen met betrekking tot de kwaliteit van de dienstverlening, dat wil zeggen 

problemen betreffende de zorgverlening aan de patiënten. 

De frequentie waarmee deze vier soorten problemen voorkomen, is als volgt gemeten: 

Effectiviteitsproblemen 

In de vragenlijst zijn zeven problemen beschreven, waarvan in de oriënterende 
onderzoeken was gebleken dat zij frequent voorkomen in verpleegafdelingen. Deze 
problemen zijn als volgt geformuleerd: 
1. Bepaalde werkzaamheden blijven liggen; men komt er niet aan toe. 
2. Bepaalde werkzaamheden komen niet af binnen de daarvoor gestelde tijd. 
3. Bepaalde werkzaamheden worden met inferieure kwaliteit uitgevoerd. 
4. Leerlingen krijgen te weinig aandacht (opvang en begeleiding). 
5. Er worden fouten gemaakt bij de uitvoering van de verpleegtechnische werk

zaamheden (zoals catheters en sondes inbrengen, uitzuigen, e.d.). 
6. Er worden fouten gemaakt in de rapportage of administratie (of zij worden niet 

bijgehouden). 
7. Er worden fouten gemaakt bij de toediening van medicijnen (bijv. verkeerde medi

catie of op verkeerde momenten). 
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Ten aanzien van deze problemen is de vraag gesteld hoe vaak het tijdens een gemid
delde dagdienst voorkomt. Deze vraag is als volgt gesteld: 
Hoe vaak heeft Uw afdeling te kampen met onderstaande problemen? 

dagelijks; 
circa 2 x per week; 
circa 1 x per week; 
minder dan 1 x per week. 

Efficiency problemen 

Op dezelfde wijze als bij de effectiviteitsproblemen was tijdens de oriënterende 
onderzoeken ook een aantal probleemsituaties geïnventariseerd dat betrekking 
heeft op schommelingen in de werkdruk, overbodig werk, hinder (bijv. nodeloos 
wachten) door toedoen van derden, etc .. Alle vragen van deze categorie betreffen 
situaties waarin geen optimaal gebruikt wordt gemaakt van de beschikbare midde
len en/ of de personele capaciteit. 
In de vragenlijst zijn acht van dergelijke situaties beschreven. Voor elk van die situ
aties is de vraag gesteld hoe vaak men ermee geconfronteerd wordt. De antwoord
categorieën zijn dezelfde als die welke zijn gehanteerd bij de vragen over de effecti
viteitsproblemen. 

De problemen die zijn beschreven luiden als volgt: 
1. De werkbelasting is constant te hoog. 
2. De werkbelasting is vvisselend (pieken en dalen). 
3. Werkzaamheden moeten te snel worden afgewerkt. 
4. Werkzaamheden worden dubbel gedaan. 
5. Met bepaalde werkzaamheden kan (nog) niet worden begonnen omdat het ver

eiste 'voorwerk' niet is gedaan (bijv. als bepaalde gegevens nog niet beschikbaar 
zijn). 

6. De behandeling of verzorging van een patiënt duurt te lang (bijv. omdat het werk 
onderbroken wordt of opnieuw moet gebeuren). 

7. Op bepaalde momenten van de dag is er duidelijk een tekort aan personeel. 
8. Op bepaalde momenten van de dag is er teveel personeel op de afdeling. 

Problemen met betrellking tot de l<waliteit van de arbeid 

Uit de oriënterende onderzoeken resulteerde een inventarisatie van regelmatig 
voorkomende probleemsituaties op het gebied van de kwaliteit van de arbeid. Ook 
deze situaties zijn in de vragenlijst kort beschreven. Bovendien is gevraagd naar de 
frequentie waarin zij voorkomen. Het betreft zes problemen die betrekking hebben 
op arbeidstevredenheid, ziekteverzuim, ervaren spanning, conflicten en algemene 
klachten. Zij zijn gemeten op dezelfde vierpuntsschaal als de voorgaande twee pro
bleemsoorten. De zes problemen zijn: 
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1. Personeel meldt zich ziek. 
2. Personeel komt te laat op het werk. 
3. Verpleegkundigen klagen over het werk. 
4. Verpleegkundigen zijn gespannen. 
5. Conflicten in de samenwerking met andere afdelingen. 
6. Conflicten in samenwerking met artsen. 

Problemen met betrekking tot de kwaliteit van de dienstverlening 

Bij de vraag naar de kwaliteit van de taakvervulling is de volledige taakinventari
satie, onderverdeeld in verzorgende, verpleegtechnische, omgevingsgerichte en 
enkele administratieve werkzaamheden, gepresenteerd. Voor elke activiteit afzon
derlijk werd gevraagd of de kwaliteit van de uitvoering voldoende is. De antwoorden 
zijn ondergebracht in de volgende categorieën: 
- de werkzaamheid wordt altijd met voldoende kwaliteit uitgevoerd; 
- de werkzaamheid wordt meestal met voldoende kwaliteit uitgevoerd; 
- de werkzaamheid wordt soms wel, soms niet met voldoende kwaliteit uitgevoerd; 
- de werkzaamheid wordt meestal niet met voldoende kwaliteit uitgevoerd; 
- de werkzaamheid wordt nooit met voldoende kwaliteit uitgevoerd. 

Deze vraag is t.a.v. de volgende werkzaamheden gesteld: 

Verzorgende werkzaamheden: 
1. patiënten wassen 
2. bedden opmaken 
3. patiënten rechtop zetten (kussens opschudden) 
4. nachtkastjes/ bedden soppen 
5. patiënten mobiliseren 
6. zorg voor de directe omgeving van de patiënten (bijv. kamer of zaal opruimen, 

schoonmaken e.d.) 
7. eten delen/helpen met eten en drinken 
8. po's/urinaals delen en legen 
9. catheter zakken legen 

10. bed verschonen bij incontinentie, braken e.d. 
11. werkzaamheden bij overlijden 
12. agogische begeleiding 

Verpleegtechnische werkzaamheden: 
1. spuiten 
2. voorbereiden op onderzoek (bijv. Colon-inloop) 
3. voorbereiden op o.k. (bijv. scheren, inpakken) 
4. medicijnen delen 
5. sondevoedingen verzorgen 
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6. uitzuigen 
7. verbinden 
8. zalven 
9. wondcontroles 

10. verzamelen van monsters (bijv. urine, sputum, wondkweken) 
11. infuus controle 
12. drain controle 
13. decubitus preventie 
14. extra controles (tensie, wegen, temp. pols, pupil, bloedverlies) 
15. opstellen en afbreken van verpleegkundige hulpmiddelen of speciale materialen 

(bijv. traxies, infuusstandaards, etc.) 
16. instructies geven aan de patiënt 
17. voedingen verzorgen (kinderen en pasgeborenen) 

Overige werkzaamheden: 
1. rapport schrijven 
2. uitwerken van afsprakenblad 
3. curven van temperatuurlijsten 
4. verpleegplan bijhouden 
5. overdracht/patiënten bespreking 
6. werkzaamheden m.b.t. reguliere opnames 
7. bijhouden van vocht- en controlelijsten 
8. werkzaamheden m.b.t. spoedopnames 
9. werkzaamheden m.b.t. ontslag van patiënten 

10. reageren op alarmen van apparatuur aan de patiënt (bijv. infuuspomp, teleme
trie) 

11. maatregelen treffen wanneer een patiënt in een levensbedreigende toestand 
raakt 

12. patiënten klaarmaken en eventueel wegbrengen voor O.K. 
13. patiënten klaarmaken en eventueel wegbrengen voor onderzoek of behandeling. 

De categorie overige werkzaamheden bestaat uit een aantal omgeuingsgerichte werk
zaamheden; de andere zijn administratieve werkzaamheden. 

In het volgende hoofdstuk komt de toetsing van het werkorganisatiemodel aan de 
orde. 
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5 Toetsing van het werkorganisatiemodel 

In dit hoofdstuk wordt verslag gedaan van de toetsing van het werkorganisatiemo
deL Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van een vragenlijstonderzoek waaraan 
64 verpleegafdelingen uit 17 verschillende Nederlandse algemene ziekenhuizen 
deelnamen. In dit hoofdstuk wordt de vragenlijst beschreven (paragraaf 5.1), de 
steekproef (paragraaf 5.2) en de resultaten van het onderzoek (paragraaf 5.3). 
Tenslotte worden enkele conclusies getrokken met betrekking tot de resultaten 
(paragraaf 5.4). 

5.1 De vragenlijst 

De vragenlijst bestond uit de volgende vijf delen. 

In deell werden 19 algemene vragen gesteld ter karakterisering van de afdeling. 
Deze vragen hadden betrekking op de aard van de afdeling (medisch specialisme), 
de samenstelling van het patiëntenbestand en de eventuele indeling in units, de 
medische- en verpleegkundige personeelsbezetting, de ligduur, het percentage 
spoedopnamen en het aantal contacten met verschillende onderzoek- en behandel
afdelingen. Deel1 werd door het afdelingshoofd van elke verpleegafdeling ingevuld. 

Deel2 bevatte de eerder genoemde taak-inventarisatie (zie hoofdstuk 4), onderver
deeld in verzorgende, verpleegtechnische en 'overige' werkzaamheden. Deze laatste 
categorie bestond uit een aantal groepen omgevingsgerichte werkzaamheden en 
enkele administratieve activiteiten. Over elke werkzaamheid werd gevraagd: 
- Komt de werkzaamheid voor? 
- Zo ja, hoe voorspelbaar is zij? 

Hoeveel tijd wordt er op een gemiddelde dagdienst aan besteed? 
Met deel 2 is de omgevingsouzekerheid in kaart gebracht. Ook deze lijst werd uit
sluitend door het afdelingshoofd van elke afdeling ingevuld. 

Deel 3 bevatte 16 mogelijke contacten met omgevingsafdelingen waarvan regelma
tig goederen of diensten worden betrokken, en 13 contacten met afdelingen en art
sen die regelmatig opdrachten en orders aan de verpleegafdeling geven. Met betrek
king tot elk contact werd gevraagd of het überhaupt bestaat, en zo ja, hoe voor
spelbaar de omgevingsgerichte activiteiten zijn die daar mee gepaard gaan. Met dit 
deel zijn de omgevingsafdelingen in kaart gebracht waarmee de verpleegafdeling 
werkcontacten onderhoudt, alsmede de onzekerheden die zij kunnen veroorzaken. 
De lijst werd door het afdelingshoofd ingevuld. 
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Deel4 bevatte vragen over de externe en de interne organisatiestructuur. In dit deel 
werden vragen gesteld over de mate waarin van afstemmingsmechanismen met 
omgevingsafdelingen gebruik wordt gemaakt, alsmede over de wijze waarop taak
verdeling, besluitvorming en coördinatie in de afdeling tot stand komen. Ook dit 
deel werd door het afdelingshoofd ingevuld. 

Deel5 bevatte 23 kort omschreven probleemsituaties op het gebied van effectiviteit, 
efficiency en kwaliteit van de arbeid. Ten aanzien van elke situatie werd gevraagd 
hoe frequent de verpleegafdeling er doorgaans mee geconfronteerd wordt. Verder 
bevatte de lijst de volledige taakinventarisatie, opnieuw gepresenteerd, maar nu 
met de vraag in hoeverre de genoemde werkzaamheden met een goede kwaliteit 
worden uitgevoerd. Deel 5 bevatte dus de vragen met betrekking tot alle te verkla
ren modelconstructen. Dit deel werd ingevuld door drie gediplomeerd verpleeg
kundigen die de afdeling goed kenden. Op deze wijze werd bewerkstelligd dat de ver
klarende constructen (in de delen 2, 3 en 4 geoperationaliseerd) en de te verklaren 
constructen onafhankelijk van elkaar werden gemeten. In tabel 5.1 wordt een over
zicht gegeven van de verschillende delen van de vragenlijst, gekoppeld aan de 
modelconstructen die zij representeren. De volledige lijst is afgebeeld in bijlage 1 
van dit proefschrift. Het modelconstruct fit tussen omgevingsouzekerheid en flexi
biliteit is het resultaat van de berekende relatie tussen deze twee en is dus in de vra
genlijst niet als zodanig zichtbaar. 

Tabel 5.1 Overzicht van de modelconstructen en bijbehorende vragenlijstonderdelen . 

. 

Modelvariabele Vragenlijst deel 

omgevingsouzekerheid deel2 + 3 
externe flexibiliteit deel4 
interne flexibiliteit deel4 
afdelingsproblemen deel5 

5.2 De steekproef 

Er werd gebruik gemaakt van een gestratificeerde steekproef met een evenredige 
vertegenwoordiging van algemene ziekenhuizen per provincie. Bij provincies die 
vanwege hun grote ziekenhuis-dichtheid door meer dan één ziekenhuis in de steek
proef werden vertegenwoordigd, werd bovendien rekening gehouden met een even
redige vertegenwoordiging van grote en kleine ziekenhuizen. Daarbij werd de grens 
getrokken op circa 250 bedden. De stratificering werd aangebracht omdat veron
dersteld kan worden dat deelpopulaties in de groep van ziekenhuizen kunnen ver-

84 



schillen, met name op de aspecten die in het werkorganisatiemodel worden geme
ten. Dit kan afhangen van regionale verschillen (provincies) enjof van de omvang 
van het ziekenhuis. Beide aspecten zijn naar verwachting mede bepalend voor de 
cultuur, en zouden derhalve te maken kunnen hebben met de wijze waarop ver
pleegafdelingen zijn georganiseerd. dan wel hoe men daarmee omgaat. Dit had onze 
interesse (zie hoofdstuk 3). Een onderzoek van de gehele populatie van Nederlandse 
algemene ziekenhuizen zou weliswaar een volledig beeld hebben gegeven, maar 
werd als te omslachtig qua uitvoering ter zijde geschoven. Op het moment dat het 
onderzoek werd uitgevoerd waren er namelijk 157 algemene ziekenhuizen in 
Nederland. 

Binnen de stratificering werden 22 ziekenhuizen aselect in de steekproef opgeno
men. Aan elk ziekenhuis werd verzocht vier verpleegafdelingen aan het onderzoek 
mee te laten doen, bij voorkeur twee chirurgische en twee niet-chirurgische afde
lingen. Uiteindelijk besloten 17 van de 22 ziekenhuizen mee te werken. De vijf afge
vallen ziekenhuizen waren afkomstig uit de provincies Friesland (1), Gelderland (1), 
Flevoland (1), Utrecht (1) en Noord Holland (1), alle ziekenhuizen met meer dan 250 
bedden. Om praktische redenen werd niet gekozen voor het 'inloten' van vijf nieuwe 
ziekenhuizen uit de provincies waar de missende ziekenhuizen voorkomen. 

De redenen waarom de vijf resterende ziekenhuizen niet deelnamen waren verschil
lend. De belangrijkste motieven waren: 

- Men had juist deelgenomen aan een dergelijk onderzoek en wilde de verplegings
dienst niet opnieuw belasten. 

- Er stond een fusie of reorganisatie voor de deur. 

Men verkeerde in omstandigheden van beperkte personeelscapaciteit en hoge 
werkdruk, waardoor het beroep op het personeel om medewerking te verlenen te 
groot zou zijn. 

De in het onderzoek betrokken ziekenhuizen stuurden gezamenlijk de ingevulde lijs
ten terug van 65 verpleegafdelingen. De lijsten van één verpleegafdeling bleken 
onvolledig ingevuld. De gegevens van deze afdeling werden daarom niet in de ver
werkingen meegenomen. De 64 overgebleven afdelingen bestonden uit 25 chirurgi
sche, 26 niet-chirurgische en 13 gemengde afdelingen. In tabel 5.2 wordt een over
zicht gegeven van de deelnemende ziekenhuizen. 
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Tabel5.2 Overzicht van de ziekenhuizen uit de steekproef. 

Provincie Streekziekenhuis Stadsziekenhuis 

Groningen 1*(200)** 
Friesland 
Drente 1 (330) 
Overijssel 1 (184) 1 (516) 
Gelderland 1 (432) 
Flevoland 
Utrecht 1 (56) 
Noord-Holland 2 (524) (218) 
Zuid-Holland 4 (240) (588) (526) (352) 
Zeeland 1 (267) 
Noord-Brabant 2 (267) (160) 
Limburg 2 ( 495) (346) 

* Aantal ziekenhuizen uit de betreffende provincie. 
** Thssen haakjes geplaatste getallen duiden op de aantallen erkende bedden op 

basis van NZI-gegevens d.d. 1 januari 1985. 

5.3 Resultaten 

De resultaten van het vragenlijstonderzoek worden in drie delen gepresenteerd. 
Eerst wordt melding gemaakt van de behaalde scores (statistisch beschrijvend) per 
modelconstruct (paragraaf 5.3.1). Vervolgens wordt inzicht gegeven in de consis
tentie van de modelconstructen, zowel intern als tussen de constructen (paragraaf 
5.3.2). Daarna wordt een aantal, van het normatieve werkorganisatiemodel afgelei
de hypothesen over de verbanden tussen de modelconstructen getoetst (paragraaf 
5.3.3). Deze hypothesen worden in paragraaf 5.3.3 tevens gecontrasteerd met enke
le common sense opvattingen over de oorzaken van de in hoofdstuk 4 genoemde pro
blemen in verpleegafdelingen. Tenslotte wordt in paragraaf 5.4 een aantal conclu
sies getrokken met betrekking tot de resultaten van het empirische onderzoek. 

5.3.1 De scores op de modelconstructen 

In deze paragraaf gaat het om het antwoord op de vraag hoe door de onderzochte 
afdelingen op elk construct is gescoord. Met andere woorden: Hoe is de verdeling 
van scores per modelconstruct? 
Het antwoord op deze vraag blijkt uit de diagrammen die zijn weergegeven in figuur 
5.1. Bij bestudering van deze diagrammen valt op dat een aantal constructen een 
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scheve verdeling laat zien. Dit geldt onder meer voor het construct omgeuingsonze
kerheid: de meeste afdelingen scoren hier hoog op. Daarnaast vertoont ook het con
struct externe flexibiliteit een scheve verdeling. Dat wil zeggen dat de meeste afde
lingen weinig gebruik maken van afstemmingsmechanismen. Dit is opvallend, 
omdat men zou verwachten dat grote onzekerheid aanleiding geeft tot veel gebruik 
van afstemmingsmechanismen. Kennelijk is men nog niet zover dat de onzekerheid 
die wordt ervaren aangegrepen wordt om meer afstemmingsmechanismen te ont
wikkelen en toe te passen. Het derde construct dat een scheve verdeling van scores 
te zien geeft, is de groep afdelingsproblemen. Vooral ten aanzien van de problemen 
met betrekking tot de kwaliteit van de arbeid en van de dienstverlening, is de ver
deling sterk asymmetrisch in de richting van een gering aantal problemen. Mogelijk 
wordt dit beeld veroorzaakt door het feit dat de verpleegkundigen die de vragen met 
betrekking tot dit construct hebben beantwoord, in feite daarmee een oordeel over 
hun eigen prestaties moesten geven. Het modelconstruct interne flexibiliteit geeft 
een redelijk symmetrische verdeling te zien. 

Figuur 5.1 Procentuele verdeling van scores op de modelconstructen A t/m G 
(n=64). 
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E. Afdelingsproblemen: efficiency problemen 
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5.3.2 De interne consistentie per modelconstruct en het 
onderscheidend vermogen tussen de modelconstructen 

In deze paragraaf wordt een antwoord gegeven op de volgende vragen: 

'In hoeverre blijkt uit de scores dat de modelconstructen consistente concepten zijn? Dat 
wil zeggen: Is er een duidelijke samenhang tussen de verschillende elementen (items) die 
behoren tot één modelconstruct, en in hoeverre blijken de verschillende modelconstruc
ten duidelijk van elkaar te onderscheiden?' 

Door deze vragen te beantwoorden kunnen we de betrouwbaarheid van de vragen
lijst beoordelen. De antwoorden vinden we als volgt. Eerst zijn de inter-item corre
laties per modelconstruct berekend. Vervolgens werd voor elk modelconstruct per 
itempaar Spearman's p = 0 (p<.05) getoetst. In tabel 5.3 wordt een overzicht gege
ven van de gemiddelden en ranges van deze correlatiecoëfficiënten per modelcon
struct. Bovendien wordt in deze tabel het aantal items per modelconstruct weerge
geven, alsmede het percentage waarin p 0 werd verworpen. 

1abel5.3 Gemiddelde inter-item rangorde correlaties (Spearman) per modelcon
struct; aantal items per modelconstruct; percentage waarin p 0 bij 
toetsing werd verworpen (n=64). 

Modelconstructen Gemiddelde correlatie Aantal %waarin 
I 

items p==O 
verworpen 
(p<.05) 

inter- min. max. 
item 

1. omgev. onzekerheid .33 .19 .54 17 63 
2. externe flex. .29 .09 .42 26 64 
3. interne taakverd. .36 .19 .47 7 69 
4. interne besl. vorm .42 .27 .53 4 69 
5. interne coörd. .41 .24 .52 4 75 
6. probl. effect. .40 .27 .54 7 77 
7. probl. efficiency .38 .25 .47 8 81 
8. probl. kwal. arb. .31 .19 .59 6 

I 

77 

I 
9. probl. kwal. dienst. .32. .04 .71 29 76 
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Bij de modelconstructen 1 t/m 9 werd in het algemeen een positief verband gevon
den tussen de items van hetzelfde construct. Dit wijst al in de richting van consis
tentie per modelconstruct. Bij het merendeel van de correlaties per itempaar van 
deze constructen werden significante coëfficiënten gevonden (p<.05). Hier moet 
echter bij worden aangetekend dat de range per modelconstruct tamelijk groot is 
(zie de verschillen tussen minima en maxima in tabel 5.3). De conclusie is derhalve 
dat we kunnen spreken van enige mate van interne consistentie voor de modelcon
structen 1 t/m 9. 

Om te kunnen bepalen in hoeverre de modelconstructen onderling onafhankelijk 
zijn, zijn behalve de inter-item correlaties per construct ook de intercorrelaties tus
sen de verschillende modelconstructen berekend. De resultaten daarvan staan in 
tabel 5.4. Uit deze tabel is te lezen dat de hypothese p 0 in geen enkel geval wordt 
verworpen. Dit betekent dat er geen significante correlaties zijn gevonden tussen de 
item-totalen die bij de verschillende modelconstructen behoren. 

Uit de tabellen 5.3 en 5.4 is op te maken dat in de meeste gevallen de items die 
behoren tot één construct sterker met elkaar correleren dan met de items van de 
andere modelconstructen. Een duidelijke onderlinge correlatie tussen de construc
ten van het werkorganisatiemodel wordt hiermee niet aangetoond. Er mag echter 
niet worden vergeten dat de gemiddelde correlaties tussen de modelconstructen 
wel alle positief zijn. In tabel 5.4 zijn geen van de p's bij toetsing statistisch signifi
cant verschillend van 0 (p<.05). 

Tabel 5.4 Spearman rangorde correlatie tussen de item-totalen van de verschil
lende modelconstructen; aantal items per modelconstruct. 

Gemiddelde correlatie Aantal 
tussen item-totalen items 
per modelconstruct 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

1. 17 
2. .19 26 
3. .09 .16 7 
4. .15 .13 .42 4 
5. .12 .16 .14 .26 4 
6. .31 .29 .13 .08 .11 7 
7. .14 .25 .20 .07 .17 .39 8 
8. .15 .25 .17 .22 .09 .37 .35 6 
9. .12 .22 .18 .16 .14 .31 .29 .33 29 
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Het bepalen van de betrouwbaarheid van de vragenlijst is om een aantal redenen 
(zie onder) niet langs een empirische weg mogelijk. In plaats daarvan moeten we 
ons beperken tot berekening van de interne consistentie per modelconstruct, zoals 
in het bovenstaande is gebeurd. Gebruikelijker zou zijn wanneer de betrouwbaar
heid van de vragenlijst wordt bepaald door toepassing van hetzij meer dan één test
vorm ( test-retest of parallelle tests), hetzij door de items van een gegeven model
construct in twee parallelle groepen te splitsen (split-halfmethode). In een dergelijk 
geval biedt de Spearman-Brown formule een mogelijkheid om uit de inter-item cor
relaties (de correlatie van willekeurige item-paren) de betrouwbaarheid afte leiden. 
In het geval van dit onderzoek is echter geen sprake geweest van meer dan één test
vorm, noch van gelijksoortige items die al dan niet om en om herhaald worden, 
waardoor een split-half-methode toegepast zou kunnen worden (zie Lord en Novick, 
1968 en Gliselli, CampbeU en Zedeck, 1981). 

Een alternatief kan worden gevonden in de gegeneraliseerde Spearman-Brown; 
gegeneraliseerd, omdat de vorming van twee helften kunstmatig is (Lord en Novick, 
1968). Deze formule is als volgt: 

Gegeneraliseerde Spearman-Brown a 
np 

1 + (n-1) p 

waarbij: n 
p 

het aantal items per modelconstruct; en 
de gemiddelde Spearman rangorde correlatie per modelconstruct. 

In deze formule wordt voor de inter-item correlatie p de gemiddelde Spearman 
rangorde correlatiecoëfficiënt uit tabel 5.3 ingevuld, en voorn de helft van het aan
tal items per modelconstruct. De resulterende a geeft dan de betrouwbaarheid aan 
van de meting van het modelconstruct, op basis van de helft van het aantal items. 

Voor de berekening van deze gegeneraliseerde Spearman-Brown a geldt echter 
evenals voor toepassing van de 'gewone' Spearman- Brown formule, dat aangeno
men moet worden dat de items van één modelconstruct homogeen zijn, dat wil zeg
gen dat zij dezelfde meetvariantie vertonen. Als dit niet het geval zou zijn zou 
immers hetzij verlenging van de test (gewone Spearman-Brown), hetzij verkorting 
van de test (gegeneraliseerde Spearman-Brown) tot een afwijkend resultaat kunnen 
leiden. In het geval van dit onderzoek is echter allerminst sprake van homogeniteit 
binnen elk modelconstruct. Uit onderstaande tabel (5.5) blijkt namelijk dat de 
varianties per modelconstruct verschillen. Deze heterogeniteit maakt het gebruik 
van de (gegeneraliseerde) Spearman-Brown formule dan ook dubieus. 
Desalniettemin staan in tabel 5.5 de a coëfficiënten van de gegeneraliseerde 
Spearman-Brown vermeld. 
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Tabel5.5 Meetvarianties per modelconstruct en gegeneraliseerde Spearman
Brown a per modelconstruct 

Modelconstructen 

1. omgevingsonzekerheid 
2. externe flexibiliteit 
3. interne taakverdeling 
4. interne besluitvorming 
5. interne coördinatie 
6. problem. effectiviteit 
7. problem. efficiency 
8. problem. kwal. arbeid 
9. problem. kwal. dienst. 

Meetvariantie 

1.44 
1.69 
1.96 
2.25 

.64 
1.69 
2.25 

.81 
1.96 

5.3.3 Verbanden tussen de modelconstructen 

Gegeneraliseerde 
Spearman-Brown a 

.89 

.91 

.79 

.74 

.73 

.82 

.83 

.73 

.93 

De verbanden tussen de modelconstructen zijn via de toetsing van verschillende 
hypothesen geanalyseerd. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen hypothesen die 
zijn afgeleid van het werkorganisatiemodel, en hypothesen die zijn gebaseerd op 
common sense opvattingen. Met deze laatste hypothesen wordt gedoeld op de heers
ende opvattingen over de oorzaken van organisatieproblemen in verpleegafdelin
gen. Uit de oriënterende onderzoeken bleken de meest gangbare opvattingen te zijn: 

het nijpende personeelstekort; 
de verzwaring van de werkdruk door intensivering van de zorg; 

- een slecht functionerende afstemming tussen de verpleegafdeling en haar omge
ving. 

5.3.3.1 De relatie tussen omgevingsouzekerheid en interne flexibiliteit 
De belangrijkste hypothese ontleend aan het werkorganisatiemodel gaat echter uit 
van een geheel andere redenering. Daarin staat namelijk de verwachting centraal 
dat hoge omgevingsonzekerheid, gecombineerd met een intern flexibele werkorga
nisatie, zal leiden tot een duidelijke afname van problemen in de afdeling. 
Andersom zal een hoge omgevingsouzekerheid gecombineerd met een inflexibele 
werkorganisatie problemen veroorzaken. We kunnen deze hypothese als volgt for
muleren: 

Een goede fit tussen omgevingsouzekerheid en de interne flexibiliteit van de werk
organisatie zalleiden tot minder problemen dan een slechte fit tussen deze twee 
elementen. 
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Flexibiliteit bestaat uit twee vormen (zie ook hoofdstuk 3): externe flexibiliteit, 
d.w.z. het gebruik van afstemmingsmechanismen tussen de afdeling en haar omge
ving, en interne flexibiliteit, het afstemmen van de interne werkorganisatie van de 
verpleegafdeling op omgevingsinvloeden. De filosofie achter het werkorganisatie
model is dat beide flexibiliteitsvormen een fit tot stand kunnen brengen met de 
onzekerheid uit de omgeving. Daarbij kan enerzijds het hanteren van adequate 
afstemmingsmechanismen met omgevingsinstanties onzekerheden reduceren 
(externe flexibiliteit), anderzijds kan op omgevingsouzekerheid interne flexibiliteit 
wordt toegepast, door de werkorganisatie aan te passen. 

In de empirische gegevens van dit onderzoek is te zien dat niet alle mogelijke exter
ne flexibiliteit via de hantering van afstemmingsmechanismen wordt benut. In 
figuur 5.1 is immers te zien dat de spreiding in de scores op het modelconstruct 
'externe flexibiliteit' klein is. In het algemeen, zo kunnen we daaruit concluderen, 
wordt dus weinig gebruik gemaakt van afstemmingsmechanismen tussen een ver
pleegafdeling en haar omgevingsafdelingen. 

Bij interne flexibiliteit is de spreiding groter en is de verdeling van scores redelijk 
symmetrisch (zie figuur 5.1, eerder in dit hoofdstuk). Bij het toetsen van de boven
staande, van het werkorganisatiemodel afgeleide hypothese gaat het met name om 
de relatie tussen deze interne flexibiliteit en de omgevingsouzekerheid van de ver
pleegafdeling. In de hoofdstukken 3 en 4 is reeds aangegeven wat onder interne 
flexibiliteit moet worden verstaan: 
- een hoge mate van multi-inzetbaarheid van het personeel; 
- een hoge mate van centralisatie in de besluitvorming van omgevingsgerichte acti-

viteiten; 
een hoge mate van informele coördinatie tussen verpleegkundigen wat betreft de 
afstemming tussen zekere en onzekere activiteiten die in de verpleegafdeling uit
gevoerd worden. 

In figuur 5.2 wordt een overzicht gegeven van de scores die de afdelingen op de ver
schillende probleemgebieden hebben gehaald. In de grafieken staan alle afdelingen 
afgebeeld op een stelsel van twee assen, omgevingsonzekerheid en interne flexibiliteit. 
Elke afdeling wordt gerepresenteerd door een punt. 

Teneinde de hypothese met betrekking tot het werkorganisatiemodel te kunnen 
toetsen werd elke afdeling uit de steekproef in één van de volgende drie groepen 
ingedeeld: 

Groep 1 bestaande uit alle afdelingen met een minimale fit tussen interne flexibi
liteit en omgevingsonzekerheid, in die zin dat de scores op interne flexi
biliteit ten minste één punt van de schaal lager zijn dan die op omge
vingsouzekerheid (n=28) 
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Groep 2 bestaande uit alle afdelingen met een maximale fit tussen interne flexibi
liteit en omgevingsonzekerheid, in die zin dat de scores op interne flexi
biliteit en omgevingsouzekerheid minder dan één punt van de schaal ver
schillen (n=18) 

Groep 3 bestaande uit alle afdelingen met een minimale fit tussen interne flexibi
liteit en omgevingsonzekerheid, in die zin dat de scores op interne flexi
biliteit ten minste één punt van de schaal hoger zijn dan die op omge
vingsouzekerheid (n=18) 

In de grafieken van figuur 5.2 zijn deze groepen afgegrensd door de twee lijnen die 
aan weerszijde van de rechte zijn gesitueerd, welke de één op één relatie weergeeft 
tussen de constructen omgevingsouzekerheid en interne flexibiliteit. Per groep is in 
elke grafiek de gemiddelde waarde aangegeven (Xl, X2, X3) van de probleemscores 
van de afdelingen, alsmede de minimum- en maximumscores van de groep. De pro
bleemscores zijn tot stand gekomen door ten aanzien van elk probleemgebied de 
range tussen de hoogste en de laagste scores in tien gelijke klassen te verdelen. 
Daarbij heeft 1 de betekenis van de minste problemen, en 10 van de meeste problemen. 

De keuze van deze groepen vraagt om enige toelichting. Op zich is het niet vanzelf
sprekend dat gelijkheid van scores op de beide modelconstructen kan worden 
terpreteerd als beste fit. Er is immers een verschil in de schalen waarmee 
is. Toch is uitgegaan van het idee dat er een lineair verband bestaat tussen de mate 
waarin de verpleegafdeling met omgevingsouzekerheid geconfronteerd wordt en de 
mate van flexibiliteit van de interne werkorganisatie. Deze twee zouden gelijke tred 
moeten houden teneinde de problemen in de afdeling zo gering mogelijk te laten 
zijn. Deze redenering gaat niet geheel op omdat uit de resultaten blijkt dat te veel 
flexibiliteit niet vanzelfsprekend even erg is als te weinig flexibiliteit. Toch blijkt dat 
afdelingen met ongeveer gelijke scores op de twee modelconstructen de minste pro
blemen ervaren. Dit wordt nog eens bevestigd in het aanvullende beschrijvende 
onderzoek in één van deze afdelingen waarover in hoofdstuk 6 wordt gerapporteerd. 
Hoewel de keuze met betrekking tot de groepsindeling dus arbitrair is, blijkt deze 
wel hanteerbaar. 
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Figuur 5.2.a Probleemscores ten aanzien van de effectiviteit, in relatie tot onzeker
heids- en interne flexibiliteitsscores (per afdeling) 
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Figuur 5.2.b Probleemscores ten aanzien van de efficiency, in relatie tot onzeker
heids- en interne f1exibiliteitsscores (per afdeling) 
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Figuur 5.2.c Probleemscores ten aanzien van de kwaliteit van de arbeid, in relatie tot 
onzekerheids- en interne flexibiliteitsscores (per afdeling) 
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Figuur 5.2.d Probleemscores ten aanzien van de kwaliteit van de verzorgende werk
zaamheden, in relatie tot onzekerheids- en interne flexibiliteitsscores 
(per afdeling) 
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Figuur 5.2.e Probleemscores ten aanzien van de kwaliteit van de verpleegtechnische 
werkzaamheden, in relatie tot onzekerheids- en interne flexibiliteits
scores (per afdeling) 
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Figuur 5.2.{ Probleemscores ten aanzien van de kwaliteit van de omgevingsgerichte 
werhzaamheden, in relatie tot onzekerheids- en interne flexibiliteits
scores (per afdeling) 

In figuur 5.2 a t/m fis op het oog al te zien dat de afdelingen waarvoor geldt dat op 
omgevingsouzekerheid hoger wordt gescoord dan op interne flexibiliteit, de scores 
op de probleemconstructen over het algemeen hoog zijn. Bovendien is te zien dat de 
probleemscores duidelijk lager zijn voor de afdelingen die op omgevingsouzeker
heid lager of ongeveer gelijk scoren dan op interne flexibiliteit. Hiermee worden 
reeds aanwijzingen gevonden voor een eventuele bevestiging van de hypothese die 
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van het werkorganisatiemodel is afgeleid, en die luidt dat een fit tussen omge
vingsouzekerheid en interne flexibiliteit zalleiden tot vermindering van afdelings
problemen. De toetsing van deze hypothese is als volgt gegaan. 

Volgens de hypothese kan worden verwacht dat te weinig interne flexibiliteit (in ver
houding tot de gegeven omgevingsonzekerheid) zalleiden tot hogere scores op de 
zes probleemgebieden. Dit betekent dat in figuur 5.2 a t/m f de afdelingen uit groep 
1 hogere probleemscores zullen hebben dan de afdelingen uit de groepen 2 en 3. 
Bovendien kan worden verwacht (indien het arbitraire uitgangspunt dat de beste fit 
optreedt bij gelijke scores op de modelconstructen omgevingsouzekerheid en inter
ne flexibiliteit juist is) dat ongeveer gelijke scores op omgevingsouzekerheid en 
interne flexibiliteit tot het minste aantal problemen zal leiden. De twee constructen 
zijn dan immers in evenwicht. De verwachting is dus dat de afdelingen uit groep 2 in 
figuur 5.2 a t/m f een lage score zullen hebben op de verschillende probleemcon
structen. Ten aanzien van de afdelingen waarvan de interne flexibiliteit de omge
vingsouzekerheid overstijgt (groep 3) kan op grond van het werkorganisatiemodel 
alleen worden gezegd dat zij kennelijk geen gebruik maken van de mogelijkheid om 
de organisatie van het werk vast te leggen in structuren. Over de vraag of dit pro
blemen zal kunnen opleveren spreekt het model zich niet uit. 

In tabel 5.6 worden de groepsgemiddelden per probleemgebied met elkaar vergele
ken. Voor deze vergelijking is gebruik gemaakt van de toets van Kruskal-Wallis. 

Tabel5.6 Verschillen in groepsgemiddelde per probleemgebied. 

Probleemgebied groep 1:2 groep 1: 3 

effectiviteit 3.18** 2.57** 
efficiency 2. 78** 2.34** 
kwal. arbeid 2.74** 2.19* 
kwal. verzorgend 1.89 .38 
kwal. verpleegtechn. 1.15 .87 

i kwal. omgevingsger. 2.86** 2.42** 

* p<.05 groep 1 =misfit (onzekerheid >flexibiliteit) 
** p<.01 groep 2 =fit (onzekerheid= flexibiliteit) 

groep 3 =misfit (onzekerheid <flexibiliteit) 

groep 3:2 

.61 

.44 

.55 
1.51 

.28 

.44 

Met behulp van deze toets is nagegaan in hoeverre sprake is van significante ver
schillen tussen de groepsgemiddelden. Uit de tabel blijkt dat de verwachtingen 
omtrent het afnemen van het aantal problemen als functie van de interne flexibili
teit van de werkorganisatie worden bevestigd. De afdelingen met een goede fit 
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(groep 2) scoren het laagst op alle probleemgebieden, en significant lager dan de 
afdelingen met een tekort aan flexibiliteit (groep 1). Dit komt voor op vier van de 
zes probleemgebieden. Hetzelfde geldt voor de afdelingen met teveel flexibiliteit 
(groep 3). Weliswaar de gemiddelde probleemscores daar hoger dan bij de 
afdelingen uit groep 2, toch blijkt een teveel aan interne flexibiliteit te leiden tot 
minder problemen dan te weinig interne flexibiliteit. 

Ten aanzien van de probleemgebieden kwaliteit van verzorgende en verpleegtechnische 
werkzaamheden zijn de verschillen tussen de groepen afdelingen niet significant, 
maar wel allemaal in de verwachte richting. Zoals eerder opgemerkt (paragraaf 
5.3.1) het hier in feite om een beoordeling van het eigen werk, waardoor de ver
pleegkundigen die de betreffende vragen hebben beantwoord, wellicht de neiging 
hebben gehad om daarover positief te oordelen. Des te opvallender is het daarom 
dat de groepen afdelingen wel significant verschillen (in de verwachte richting) ten 
aanzien van de kwaliteit van omgevingsgerichte werkzaamheden. Dit wijst erop dat 
een goed op een onzekere omgeving afgestemde interne werkorganisatie primair 
ten goede komt aan omgevingsgerichte activiteiten waarbij die onzekerheid zich 
immers het eerst doet voelen. 

5.3.3.2 Het bepalen van een fit-score 
Voor een meer gedetailleerde analyse van de data wordt hierna gebruik gemaakt 
van een fit-score per afdeling. Deze score is als volgt bepaald. 

Als we ervan uitgaan dat een perfecte fit tussen omgevingsouzekerheid en interne 
flexibiliteit wordt bereikt wanneer het verschil tussen de scores op deze construc
ten nul is, bevinden de afdelingen met de sterkste fit-scores zich op of nabij de dia
gonaal van de grafieken van figuur 5.2 a t/m f. Met deze lijn wordt immers een één
op-één relatie tussen de dimensies omgevingsonzekerheid en interne flexibiliteit 
weergegeven. 

De positie van elke steekproefafdeling wordt in de assenstelsels van de grafïeken 
van figuur 5.2 a tjm f met een punt aangegeven. De fit-score nu aan hoe ver 
dit punt van de diagonaal verwijderd is, in horizontale richting. De fit-score wordt 
bepaald door het verschil tussen de score op het construct omgevingsouzekerheid 
en interne flexibiliteit. De hoogst mogelijke fit-score is 0; de laagste is 11 in abso
lute zin. Voor alle afdelingen die boven de diagonaal zijn gesitueerd geldt dat hun 
omgevingsonzekerheidsscore groter is dan hun score ten aanzien van interne flexi
biliteit. Voor de afdelingen die onder de diagonaal zijn afgebeeld geldt het tegen· 
overgestelde. Voor de afdelingen die precies op de diagonaalliggen is sprake van 
een perfecte fit tussen omgevingsouzekerheid en interne flexibiliteit. 

Het verband tussen de fit-score en de probleemscores is bepaald met behulp van de 
berekening van de product-moment correlaties tussen deze variabelen (zie tabel 
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5. 7). Daarbij is impliciet ervan uitgegaan dat er een lineaire relatie zou bestaan tus
sen de fit-score en de zes probleemindicatoren, hoewel dit strikt genomen niet kan, 
omdat het om absolute scores gaat. Desondanks veronderstellen we dat meer fit 
evenredig minder problemen zal geven en dat de 'maximale fit' de minste proble
men zal veroorzaken. Hiervan uitgaande kunnen we de volgende operationele hypo
these formuleren: 

Hypothese 1: Er is een negatief verband tussen de fit-score en de probleemscores van 
alle afdelingen waarvoor geldt dat de omgevingsonzekerheidsscore gelijk 
aan, dan wel hoger is dan die ten aanzien van interne flexibiliteit. 

Deze hypothese betreft dus alle afdelingen die op of boven de diagonaal liggen in 
figuur 5.2 a t/m f (n=44). Dezelfde hypothese kan worden getoetst voor de afdelin
gen die op of onder de diagonaalliggen (n=23): 

Hypothese la: Er is een negatief verband tussen de fit-score en de probleemscores van 
alle afdelingen waarvoor geldt dat de score ten aanzien van interne flexi
biliteit gelijk aan, dan wel hoger is dan die voor omgevingsonzekerheid. 

Het verschil tussen de hypothesen 1 en la bestaat er uitsluitend uit dat zij op twee 
verschillend samengestelde groepen afdelingen worden toegepast. Deze groepen 
vertonen een kleine overlap, omdat in beide groepen de afdelingen worden meege
nomen die zich op de diagonaal bevinden van de grafieken in figuur 5.2 a t/m f (zie 
ook figunr 5.3. waarin dit wordt geïllustreerd). 

Omgevings
ouzekerheid 

10 
groep hypothese 1 

groep hypothese la 

1~====================~----1 10 Interne 
flexibiliteit 

Figuur 5.3 Samenstelling van de groepen afdelingen waarop de hypothesen 1 en la 
zijn toegepast . 
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De reden waarom voor deze overlap is gekozen, is dat we zijn uitgegaan van het eer
der genoemde lineaire verband tussen omgevingsonzekerheid en interne flexibili
teit. Dat wil zeggen dat een perfecte fit tussen de twee constructen de minste pro
blemen zal opleveren. Deze situatie wordt bereikt wanneer de scores op de twee con
structen gelijk zijn, en de betreffende afdeling dus op de diagonaal uit figuur 5.3 
ligt. In beide groepen afdelingen die via hypothese 1 en respectievelijk la worden 
getoetst, dienen derhalve de afdelingen die op de diagonaalliggen te worden mee
genomen. 

Tabel 5. 7 bevat de product-moment correlatiecoëfficiënten met betrekking tot de 
verbanden die in de twee hypothesen worden genoemd. Uit deze tabel kunnen we 
concluderen dat hypothese 1 bevestiging vindt in de data. Hypothese la wordt niet 
bevestigd. Geen van de correlatiecoëfficiënten is significant. Een en ander betekent 
dat naarmate de flexibiliteitsscore als het ware meer achter blijft op de omge
vingsonzekerheidsscore, het aantal ervaren problemen in de afdeling toeneemt. 
Wanneer er in relatie tot de omgevingsonzekerheidsscore sprake is van een hoge 
score op de dimensie interne flexibiliteit, treedt geen toename op van ervaren pro
blemen. In het algemeen dient ten aanzien van tabel 5. 7 te worden opgemerkt dat 
ondanks dat een aantal verbanden niet significant is, toch alle correlaties in de ver
wachte richting (negatief) zijn. Dit duidt op zich al op enig verband tussen de mate 
van fit en het ervaren van problemen. 

Tabel5. 7 Pearson Product-moment-correlaties met betrekking tot het verband 
tussen 'fit' en probleemindicatoren. 

fit bij 
hypothese 1 

fit bij 
hypothese la 

* p<.05 
** p<.Ol 

effect. 

-.59* 

-.10 

Probleemindicatoren 

Kwaliteit v/d dienstverlening 

eff. kwal. verzorg. verpl. omgev. 
arb. techn. gericht 

-.65* -.84** -.32 -.01 -.56* 

-.09 -.14 -.24 -.21 -.23 

105 



De tot dusver vermelde resultaten hebben alle betrekking op de toetsing van hypo
thesen die zijn afgeleid van het werkorganisatiemodel dat in dit proefschrift cen
traal staat. Deze resultaten krijgen meer betekenis wanneer zij worden gerelateerd 
aan een aantal 'hypothesen' die op grond van de camman sense geformuleerd kun
nen worden. In het oriënterend onderzoek dat aan dit empirische onderzoek vooraf 
ging, is reeds een aantal algemene redenen geïnventariseerd die vanuit de praktijk 
vaak worden aangegeven als belangrijke oorzaken van problemen en knelpunten in 
verpleegafdelingen. De belangrijkste hiervan zijn: 
- veel qua omvang en tijd onvoorspelbaar werkaanbod, dat wil zeggen een hoge 

omgevingsonzekerheid; 
- een structureel tekort aan formatieplaatsen, waardoor er sprake is van een bijna 

continu te krappe interne personeelsbezetting; 
gebrekkige afstemming met omgevingsafdelingen, dat wil zeggen dat er geen dui
delijke afspraken gemaakt zijn met betrekking tot afstemming van werkstromen 
tussen de afdelingen, of dat men zich niet of onvoldoende aan gemaakte afspra
ken hieromtrent houdt (externe flexibiliteit). 

Ook in de literatuur over knelpunten in het werk van verpleegafdelingen vinden we 
dergelijke oorzaken genoemd (zie hoofdstuk 2). 

In tabel 5.8 zijn de verbanden tussen de constructen omgevingsanzekerheid, perso
neelsbezetting (formatie) en externe flexibiliteit enerzijds, en de eerder genoemde pro
bleemgebieden (probleemindicatoren) anderzijds, weergegeven. Bovendien wordt in 
deze tabel getoond in hoeverre het construct interne flexibiliteit (zowel als geheel als 
in zijn drie onderdelen: besluitvorming, taakverdeling en coördinatie) correleren 
met de probleemindicatoren. 
Bij interpretatie van tabel 5.8 is te constateren dat de correlaties tussen het con
struct omgevingsonzekerheid en de verschillende probleemindicatoren laag zijn. Er 
is weinig samenhang tussen deze constructen. De correlatiecoëfficiënten zijn niet 
hoger dan .24 (absoluut) en zijn geen van alle significant. Hetzelfde geldt voor het 
construct personeelsbezetting ten opzichte van de probleemindicatoren. Ook daar 
zijn de correlatiecoëfficiënten laag en slechts één is er significant, namelijk die ten 
aanzien van efficiency problemen (-.29), echter niet in de verwachte richting. Het 
construct externe flexibiliteit laat ongeveer hetzelfde beeld zien. De correlatiecoëf
ficiënten tussen dit construct en de verschillende probleemindicatoren zijn welis
waar iets hoger dan bij de eerste twee verklarende constructen ( omgevingsonzeker
heid en personeelsbezetting), maar niet significant. Een mogelijke oorzaak daarvan 
zou kunnen zijn dat op belangrijke gebieden de externe flexibiliteit nauwelijks inten
sief genoemd kan worden (zie figuur 5.1 a) zodat deze bezwaarlijk invloed kan heb
ben gehad op de omvang van de problemen. Het construct interne flexibiliteit cor
releert gemiddeld hoger met de probleemindicatoren dan de overige in tabel 5.8 
genoemde verklarende constructen. Bovendien zijn alle correlatiecoëfficiënten posi
tief, dat wil zeggen in de verwachte richting. Dit geldt overigens ook voor de rela
ties externe flexibiliteit en probleemindicatoren. 
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Tabel5.8 Rangorde correlaties (Spearman) tussen mogelijk verklarende con
structen en probleemindicatoren. 

-········ 

Probleemindicatoren 

Kwaliteit v/d dienstverlening 

effect. eff. kwal. verzorg. verpl. omgev. 
arb. techn. gericht 

omgev. 
.23 .09 .09 -.24 JO .21 

onzek. 

pers. 
-.18 -.29* -.20 .02 .05 -.01 

bezett. 

externe 
.22 .20 .21 .04 .04 .23 

flex. 

interne 
.30* .13 2~* .16 .07 .31* 

flex. 
. ;:) 

flex. 
.18 .03 .24 .03 .10 .18 

taakverd. 

flex. 2"'* .14 .15 .18 .02 .27* 
beslui tv. 

. I 

flex. 
.21 .18 .16 .19 .14 .17 

coördinatie 

* p<.05 

Wanneer we de gegevens uit deze tabel combineren met de reeds vermelde gege
vens over het effect van de combinatie van omgevingsouzekerheid met interne flexi
biliteit op de probleemindicatoren (zie tabel 5.7), dan kunnen we concluderen dat 
omgevingsouzekerheid op zich, noch interne flexibiliteit op zich tot vermindering 
van probleemscores leidt, maar dat de evenwichtige combinatie van deze twee con
structen juist wèl dit beoogde effect teweeg brengt. 
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5.3.4 Conclusies met betrekking tot de resultaten 

Alle resultaten van het vragenlijstonderzoek overziende, kunnen we thans enkele 
hoofdconclusies trekken. 

Op de constructen van het werkorganisatiemodel is in het algemeen met een 
behoorlijke spreiding gescoord. Dat wil zeggen dat de specifieke aspecten die met 
de constructen zijn gemeten in verscheidenheid binnen de steekproef voorkomen. 
Onder de constructen waarvoor dit in mindere mate geldt (zie ook figuur 5.1) is de 
meest opmerkelijke het modelconstruct externe flexibiliteit. Uit de resultaten van dit 
vragenlijstonderzoek blijkt dat slechts in geringe mate gebruik wordt gemaakt van 
de zogenaamde externe afstemmingsmechanismen (zie ook hoofdstuk 4) die het werk
verkeer tussen de verpleegafdeling en haar omgeving kunnen helpen versoepelen. 
Dit is opmerkelijk omdat, zoals onder andere blijkt uit de oriënterende onderzoeken 
voorafgaande aan dit empirisch onderzoek, het gebrek aan afstemmingsmechanis
men met omgevingsafdelingen juist in de praktijk zo herkenbaar is en die mecha
nismen als een passende oplossing worden gezien voor veel problemen. Kennelijk 
slaagt men er in de praktijk dan toch niet in om dergelijke mechanismen te realise
ren. 

De hypothesen afgeleid van het werkorganisatiemodel dat in dit proefschrift cen
traal staat, hebben betrekking op de effecten van een goede dan wel slechte fit tus
sen omgevingsouzekerheid en flexibiliteit van de werkorganisatie op de voorko
mende problemen in de verpleegafdelingen. Na toetsing van deze hypothesen blijkt 
dat noch omgevingsouzekerheid alleen, noch uitsluitend een flexibele structuur, 
kunnen leiden tot een duidelijk positief effect op de afdelingsproblemen. Wel blijkt 
een evenwichtige verhouding tussen deze twee factoren (dat wil zeggen: een goede 
fit) tot vermindering te leiden van optredende problemen in de verpleegafdelingen. 
Met deze resultaten kunnen we de conclusie trekken dat de van het werkorganisa
tiemodel afgeleide hypothesen steun vinden in de bevindingen van het empirisch 
onderzoek. 

Wanneer we deze resultaten vergelijken met die van de toetsing van een aantal ver
meende common sense verbanden, dan blijken deze laatste niet veel ondersteuning 
te vinden in de bevindingen van het onderzoek. Hieruit kunnen we concluderen dat 
kennelijk niet de apart van elkaar genoemde factoren onzeker werkaanbod, beschik
bare personeelscapaciteit en gebrek aan goede afstemming met omgevingsufdelingen 
doorslaggevend zijn ten aanzien van de vermindering van afdelingsproblemen. De 
juiste afstemming tussen de mate van onzekerheid en de mate van interne flexibili
teit van de werkorgansatie is wel cruciaal voor het optreden van afdelingsproble
men. Dit blijkt in het bijzonder het geval te zijn bij problemen op het gebied van 
effectiviteit, efficiency, kwaliteit van de arbeid en van de omgevingsgerichte dienst
verlening. 
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6 Het werkorganisatiemodel in praktijk: 
beschrijving van een goed op haar 
omgeving afgestemde verpleegafdeling 

In dit hoofdstuk wordt het werkorganisatiemodel geïllustreerd aan de hand van een 
voorbeeld uit de praktijk. De gegevens die ten grondslag liggen aan dit voorbeeld 
zijn afkomstig van een verpleegafdeling uit de steekproef. Het doel van dit hoofd
stuk is een beschrijving te geven van de 'werkelijkheid' achter de vragenlijst. 
Daarmee wordt enerzijds een 'validering' van de vragenlijst gegeven, en anderzijds 
wordt informatie gegeven over de wijze waarop invulling is gegeven aan de princi
pes zoals die in het model worden gehanteerd. Hiermee worden met name de con
tingentieregels bedoeld. 

Overigens kan men niet spreken over het bewust hanteren van het model door de 
verpleegafdeling. De verpleegkundigen kenden het model immers niet. Wel is spra
ke van een wijze van organiseren in de verpleegafdeling in overeenstemming met de 
contingentieregels die bovendien kennelijk tot relatief weinig problemen leidt, In dit 
hoofdstuk wordt eerst een overzicht gegeven van de scores die de verpleegafdeling 
baalde op de modelconstructen van het werkorganisatiemodel (paragraaf 6.1). 
Vervolgens wordt per modelconstruct de situatie in de afdeling beschreven (para
graaf 6.2). Daarna wordt in paragraaf 6.3 een beeld gegeven van de in de afdeling 
ervaren problemen op het gebied van effectiviteit, efficiency en kwaliteit. Tenslotte 
wordt in paragraaf 6.4 een overzicht gegeven van de tekortkomingen van de vra
genlijst en worden suggesties gedaan met betrekking tot verdere ontwikkeling daar
van. 

6.1 Scores op de modelconstructen van de 
voorbeeldafdeling 

Voordat in deze paragraaf wordt weergegeven hoe de afdeling op het werkorgani
satiemodel 'scoorde', noemen wij eerst enkele kengetallen. De afdeling heeft 1 afde
lingshoofd, 1 waarnemend afdelingshoofd en 2 à 3 gediplomeerd verpleegkundigen 
tijdens de dagdiensten, aangevuld met circa 4 leerling verpleegkundigen. De spe
cialismen die in de afdeling zijn ondergebracht zijn algemeen interne geneeskunde 
(26 bedden) en pulmonologie (longziekten, 6 bedden). De patiënten van deze spe
cialismen liggen door elkaar. Er zijn dus geen aparte kamers of zaaltjes per specia
lisme. Het personeel is niet ingedeeld in teams. Alle verpleegkundigen zijn in prin
cipe inzetbaar over de hele afdeling, ten aanzien van alle patiënten. 
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Teneinde de werkelijkheid achter de vragenlijst via een case-illustratie te kunnen 
beschrijven, zullen eerst de scores die de afdeling op de verschillende modelcon
structen heeft gehaald, worden genoemd (zie tabel6.1). De voorbeeldafdeling heeft 
als kenmerk dat sprake is van een goede fit tussen omgevingsouzekerheid en flexi
biliteit (zie tabel 6.1). Verder kunnen we uit tabel 6.1 concluderen dat de afdeling 
met een hoge mate van omgevingsouzekerheid werd geconfronteerd en dat de inter
ne flexibiliteit volgens de scores op de vragen die hierop betrekking hadden, groot 
is. De externe flexibiliteit is naar verhouding niet groot, dat wil zeggen dat relatief 
niet opvallend veel gebruik wordt gemaakt van externe afstemmingsmechanismen. 

Afdeling interne geneeskunde en longziekten: 

Aantal bedden: 
Geen indeling in teams 
Bedbezetting op jaarbasis: 
Ziekteverzuim op jaarbasis: 
Gemiddelde opnameduur: 
Aantal patiënten van 
'vreemde' specialismen: 
Aantal specialisten: 

32: 26 interne geneeskunde, 6 longziekten 

93% 
5,6% (exclusief zwangerschapsverlof) 
13,8 dagen 

gemiddeld 4 per maand 
circa 8 

Score op het mode/construct: 

Omgevingsonzekerheid: 
1. Tijdsbesteding aan de opvang spoedopnamen wordt geschat op tussen 2 

en 4 uren per dagdienst. De spoedopnamen zijn altijd onvoorspelbaar en 
niet uitstelbaar. 

2. Acties op verzoek van paramedische afdelingen zijn meestal onvoorspel
baar en niet uitstelbaar; tijdsbesteding hieraan wordt geschat op circa 4 
uren per dagdienst. 

3. Artsenvisites zijn meestal onvoorspelbaar en niet uitstelbaar; tijdsbeste
ding wordt geschat op 2 à 4 uren per dagdienst (inclusief uitwerking). 

Externe flexibiliteit 
Gebruik van afstemmingsmechanismen t.a.v.: 

1. opnameplanning ( electieve opnamen) nooit of een enkele keer 

2. personeelsplanning regelmatig 
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3. OK planning 

4. planning onderzoeken en behandelingen 

5. opvang van spoedopnamen 

6. visite lopen 

Interne flexibiliteit 

1. Taakverdeling: 
* Verzorgende werkzaamheden 
* Verpleegtechnische werkzaamheden 

* Omgevingsgerichte werkzaamheden 

2. Besluitvorming: 
* Verzorgende werkzaamheden 
* Verpleegtechnische werkzaamheden 
* Omgevingsgerichte werkzaamheden 

3. Coördinatie: 
* Verzorgende werkzaamheden 
* Verpleegtechnische werkzaamheden 
* Omgevingsgerichte werkzaamheden 

Probleemindicatoren 

1. Effectiviteitsproblemen 
2. Efficiencyproblemen 
3. Problemen met de kwaliteit van de arbeid 

n.v.t. 

soms 

nooit of een enkele keer 

soms 

ongedifferentieerd 
deels gedifferentieerd 

(o.a. cytostatica-kuren) 
deels gedifferentieerd 

decentraal 
deels centraalfdecentraal 

centraal 

formeel 
formeel 

informeel 

minder dan 1 x per week 
circa 1 x per week 

4. Problemen met de kwaliteit van de dienstverlening 
1 à 2 x per week 

minder dan 
1 x per week 

Ta,bel 6.1 Scores van de voorbeeld verpleegafdeling op de constructen van het 
werkorganisatiemode I. 

De afdeling werd na het vragenlijstonderzoek bezocht. Uitgebreide interviews wer
den gehouden met het afdelingshoofd en enkele stafverpleegkundigen. Bovendien 
is een werkoverlegvergadering en een overdracht bijgewoond en werden observaties 
verricht. 
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6.2 Beschrijving van de situatie per modelconstruct 

De situatie die in de afdeling werd aangetroffen kan in termen van de modelcon
structen van het werkorganisatiemodel als volgt worden beschreven. 

6.2.1 Omgevingsonzekerheid 

De orderstroom naar de afdeling, dat wil zeggen het werkaanbod vanuit de omge
ving van de afdeling, is onvoorspelbaar. Dit blijkt uit de score op het modelconstruct 
omgevingsouzekerheid (zie tabel 6.1). De situatie in de praktijk laat zien dat een 
drietal factoren hiervoor verantwoordelijk is. 

1. Veel spoedopnamen 
In de eerste plaats is er sprake van een hoog, maar sterk wisselend aantal spoed
opnamen per dag (variërend van 30 à 40% tot zelfs 90 of 100%). Dit betekent dat er 
dagelijks veel onzekerheid bestaat over de vraag hoeveel nieuwe patiënten opgeno
men worden en tot welke categorieën die behoren. Er kunnen tal van diagnosecate
gorieën voorkomen (bijvoorbeeld: ileus bij coloncarcinoom, acute leukemie, algehe
le malaise, haemoptoë, asthma bronchiate, etc.). Met elke onzekere patiëntenopna
me is ook het aantal verschillende soorten onderzoeken onzeker dat in de regel 
direct na de opname moet worden aangevraagd. Het 'organiseren' van deze onder
zoeken, dat wil zeggen het aanvragen daarvan, het eventueel vervoeren van de 
patiënt naar de betreffende onderzoekafdeling, het opvragen van uitslagen en het 
doorbellen daarvan naar de behandelend specialist, vergt tijd en inspanning van de 
verpleegkundigen in de afdeling. Ook andere werkzaamheden behoren tot de 
opvang van spoedpatiënten. Zo moet er een plek voor de patiënt worden ingericht, 
er zal zo mogelijk een anamnese bij de patiënt worden afgenomen, familie moet wor
den opgevangen en eventuele andere specialisten moeten worden gewaarschuwd. 
Soms moet ook de naaste familie worden gecontacteerd indien deze nog niet aan
wezig dan wel nog niet op de hoogte is van de opname. Van al deze werkzaamheden 
is het op zich duidelijk hoe zij uitgevoerd moeten worden, doch de aard en omvang 
zijn telkens weer anders en van tevoren niet voorspelbaar. Elke spoedopname geeft 
dus veel onzekerheid. 

2. Invloed van ondersteunende en paramedische afdelingen 
In de tweede plaats komt dagelijks ook veel onzeker werkaanbod vanuit de onder
steunende en paramedische afdelingen zoals de röntgenafdeling, het klinisch che
misch laboratorium en de afdelingen voor functieonderzoek. Meestal wordt op 
onvoorspelbare momenten vanuit deze afdelingen een beroep gedaan op de ver
pleegafdeling, of komen functionarissen van deze afdelingen hun werkzaamheden in 
de verpleegafdeling uitvoeren op voor de verpleging ongunstige tijdstippen. Zo 
komt het voor dat de ronde die de 'prikdienst' van het laboratorium aflegt langs de 
verschillende verpleegafdelingen, juist samenvalt met andere werkzaamheden die 
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aan de patiënt moeten worden uitgevoerd, zoals verpleging, verzorging of de uit
voering van een verrichting of ingreep. Andere voorbeelden zijn dat patiënten regel
matig opgeroepen worden voor een verrichting in de röntgenafdeling, precies onder 
etenstijd of tijdens het visite-lopen van een specialist. Verder komt het voor dat 
bepaalde onderzoeken of verrichtingen die niet volgens een geplande tijd worden 
uitgevoerd, daardoor dreigen samen te vallen met andere onderzoeken of verrich
tingen. Op al deze momenten wordt een sterk beroep gedaan op het improvisatie
vermogen van de verpleegkundige in de afdeling, en in het laatste geval ook op de 
flexibiliteit van de afdeling waar de onderzoeken of verrichtingen gedaan moeten 
worden. 

3. Invloed van artsenvisites 
Een derde factor die voor onzeker werkaanbod zorgt, ligt in de tijdstippen waarop 
de dagelijkse artsenvisites plaatsvinden. Er zijn geen duidelijke afspraken gemaakt 
met de specialisten over de visitetijden, noch over de soort visite (grote of kleine) 
per keer. Daardoor bestaat de kans dat op willekeurige momenten van de dag een 
qua omvang onvoorspelbaar beroep wordt gedaan op de verpleegkundigen om assis
tentie te verlenen bij het visite lopen. Dit geldt zowel voor de eigen specialisten van 
de afdeling (de internisten en longartsen), als voor de consult-artsen die zeer fre
quent in de afdeling komen. Op zich is het altijd duidelijk wat er door verpleegkun
digen tijdens en na de visites moet worden gedaan. Maar de onvoorspelbaarheid 
over de tijd die er mee gemoeid zal zijn, welke patiënten het zal betreffen en hoe uit
gebreid de visite per patiënt zal zijn, maken deze factor onzeker. 

De bovenstaande 3 factoren hebben gemeen dat zij alle betrekking hebben op de 
korte termijn. Dat wil zeggen dat, wanneer zij zich voordoen, zij altijd onmiddellijk 
om een antwoord vragen, bestaande uit de uitvoering van één of meer verpleegkun
dige werkzaamheden. De uitvoering van deze werkzaamheden neemt altijd een 
betrekkelijk korte tijd in beslag. Zo leidt de onvoorspelbare mededeling vanuit de 
röntgenafdeling dat patiënt x over vijf minuten voor een CT-scan wordt verwacht, 
snel tot verpleegkundige activiteiten: het werk dat aan patiënt x op dat moment 
werd uitgevoerd moet hals over kop worden afgebroken; hij moet worden klaarge
maakt, ingelicht en vervolgens naar de röntgenafdeling worden vervoerd. 
Uiteindelijk nemen deze activiteiten bij elkaar opgeteld niet eens zo heel veel tijd in 
beslag. Maar het werk in de verpleegafdeling wordt er even door verstoord. En op 
de dagen dat zich veel van dit soort verstoringen voordoen, kan het verloop van de 
dagelijkse werkzaamheden in de afdeling behoorlijk in de war komen. Het wordt nog 
erger wanneer bovendien een extra groot aantal spoedpatiënten moet worden opge
nomen, en enkele specialisten uitgebreide visites gaan lopen. 

De resultaten uit de vragenlijst (zie tabel 6.1) worden in de bovenstaande observa
ties met betrekking tot het modelconstruct omgevingsonzekerheid bevestigd. 
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6.2.2 Flexibiliteit: externe afstemming en interne 
werkorganisatie 

De verpleegafdeling zoals hier beschreven, zal de veerkracht moeten hebben om 
onvoorspelbaar en onverwacht werkaanbod adequaat te kunnen opvangen en ver
werken. Zoals in het werkorganisatiemodel is gesteld, zijn in dat verband twee 
structuurelementen van belang: externe afstemming en de interne werkorganisatie 
(zie hoofdstuk 3). Externe afstemming heeft vooral betrekking op de lange termijn: 
door het hanteren van afstemmingsmechanismen garandeert men immers dat 
gemaakte afspraken verankerd zijn in de mechanismen die het werkverkeer tussen 
de verpleegafdeling en de omgevingsafdelingen regelen. De interne werkorganisa
tie bepaalt de wijze waarop men in de verpleegafdeling reageert of anticipeert op 
omgevingsonzekerheid, dat wil zeggen op onzeker werkaanbod. Dit betreft altijd het 
op een bepaalde manier uitvoeren (via een specifieke werkorganisatie) van ver
pleegkundige werkzaamheden op korte termijn. 

6.2.2.1 Externe flexibiliteit: het gebruik van externe afstemmingsmecha-
nismen 

Uit de resultaten van het vragenlijstonderzoek blijkt dat de verpleegafdeling inter
ne geneeskunde en longziekten niet erg veel externe afstemmingmachanismen had 
ontwikkeld ten behoeve van het werkverkeer met haar omgevingsafdelingen (zie 
tabel 6.1). Hoe in werkelijkheid de relaties met omgevingsafdelingen verliepen 
wordt hieronder beschreven. 

De invloed van de verpleegafdeling op haar relevante omgeving is in het algemeen 
niet groot. Pogingen om tot afstemming te komen zijn in het verleden wel onderno
men maar hebben niet tot blijvende resultaten geleid. Een voorbeeld van afspraken 
die zijn gemaakt, maar waarvan in de praktijk vaak wordt afgeweken, is die met de 
internisten over vaste visitetij den. Met deze afspraak wordt zo vaak de hand gelicht 
dat de visitetijden feitelijk sterk uiteen lopen. Ook is getracht om de patiënten die 
via geplande (electieve) opnamen binnenkomen op vaste tijden in de afdeling te 
laten instromen. Daardoor zou de verpleging met het werk wat dat oplevert beter 
rekening kunnen houden. Hoewel deze regel goed wordt gevolgd is het effect ervan 
niet erg groot omdat het merendeel van de opnamen spoedopnamen zijn. 

Zoals eerder aangegeven (hoofdstuk 3) gaat het bij externe afstemmingsmechanis
men om beïnvloedingsmogelijkheden die de verpleegafdeling heeft op de omgeving 
voor de (middel)lange termijn. De afstemmingsmechanismen zijn immers bedoeld 
om afspraken vast te leggen over het werkverkeer tussen de verpleegafdeling en de 
omgevingsafdelingen; afspraken die vooral voor de toekomst de garanties moeten 
geven dat het werkverkeer binnen een bepaald regelkader kan verlopen, en daarmee 
minder onzeker is. Op welke wijze de verpleegafdeling invloed heeft op het werk
aanbod vanuit de omgeving wordt hieronder beschreven. Hierbij wordt de indeling 
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aangehouden die ook in de vragenlijst werd gehanteerd, namelijk die van de meest 
relevante gebieden waarop beïnvloeding vanuit de verpleegafdeling opportuun is. 

Opnameplanning 

Vanuit de afdeling heeft men wmmg invloed op beslissingen over de electieve 
patiëntenopnamen. Dit is overigens slechts een klein deel van het totale aantal 
opnamen. Overleg over op korte of lange termijn op te nemen patiënten wordt vrij
wel niet gevoerd, noch met de specialisten noch met de afdeling opname. Dit zou 
echter wel mogelijk zijn omdat de patiënten ook in andere verwante verpleegafde
lingen verpleegd kunnen worden. Een keuze ten aanzien van welke afdeling de op te 
nemen patiënt krijgt toegewezen zou dus wel gemaakt kunnen worden. Maar dit 
gebeurt niet: een patiënt van specialist x wordt altijd opgenomen in de afdeling waar 
deze 'zijn bedden' heeft, en niet in een verwante afdeling waar op dat moment plaats 
is. Op de lange termijn is wel inzicht in de patiënteninstroom. Zo wordt op jaarba
sis een prognose gemaakt van het aantal opnamen en de daarvoor benodigde capa
citeit. Op grond van deze prognoses worden zelfs productieafspraken met de spe
cialisten gemaakt over onder andere de te verwachten aantallen verpleegdagen per 
jaar. Deze prognosecijfers worden echter niet per afdeling, maar per specialisme 
berekend. Als stuurinformatie op het niveau van de verpleegafdeling kunnen zij 
daarom niet worden gebruikt. 
Hoewel er dus op de lange termijn nauwelijks invloed vanuit de verpleegafdeling op 
de instroom van patiënten kan worden uitgeoefend, is wel één etmaal van te voren 
bekend welke electieve patiënten zullen arriveren. Het moment van aankomst in de 
afdeling is tevens bekend. De opnamebeslissing wordt kennelijk ergens anders 
genomen, en 24 uur van tevoren aan de verpleegafdeling meegedeeld. Op deze korte 
termijn beschikt men dus in de verpleegafdeling over voldoende informatie om zich 
adequaat te kunnen voorbereiden op de komende electieve opnamen. Dit zal vooral 
dienen te gebeuren door een flexibele inrichting, c.q. toepassing van de interne 
werkorganisatie. De wijze waarop dit precies vorm is gegeven volgt hierna in de 
beschrijving van de interne werkorganisatie (zie paragraaf 6.2.2.2). 
Wanneer we de invloed beschouwen die de verpleegafdeling per saldo heeft op de 
instroom van patiënten ( electiefen spoed), mag niet worden vergeten dat verreweg 
het merendeel van de opnamen een spoedindicatie heeft. In die gevallen is weinig 
tot geen invloed mogelijk vanuit de verpleegafdeling. 

Personeelsplanning 

In het algemeen is het beschikbare personeel toereikend. Ook in tijden van grote 
drukte hoeft men geen of weinig gebruik te maken van de personeelspool waaruit 
in noodgevallen kan worden geput. Wanneer onverhoopt toch extra personeel moet 
worden aangetrokken, dan is dat via de leiding van de verplegingsdienst vrijwel 
altijd te realiseren. Het feit dat men in de afdeling meestal wel met het beschikba-
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re personeel weet uit te komen, is voor een deel te danken aan een efficiënte (dat 
wil zeggen: goed op haar omgeving afgestemde) interne werkorganisatie. Dit blijkt 
in paragraaf 6.2.2.2 bij de beschrijving van de interne werkorganisatie. De efficiën
te inzet van personeel zorgt er kennelijk voor dat men het uiteindelijk altijd weer 
'redt'. Andere afdelingen van hetzelfde ziekenhuis hadden overigens wel regelmatig 
capaciteitsproblemen ten aanzien van het personeel. De mogelijkheid dat er even
tueel sprake zou kunnen zijn van een structurele overcapaciteit van personeel (het
geen op zich al een verklaring zou kunnen zijn voor het relatief geringe aantal pro
blemen) ligt daarmee niet voor de hand. 

Samenvattend kunnen we concluderen dat de lange termijn invloed van de ver
pleegafdeling op de personeelsplanning gering is, maar dat daar op zich ook weinig 
behoefte aan is. Het levert immers geen directe problemen op. De korte termijn 
invloed van de afdeling op de beschikbaarheid van het personeel is er wel, doordat 
overleg met de leiding van de verplegingsdienst op kritieke momenten altijd kan 
worden gevoerd en doorgaans tot bevredigende resultaten leidt. Overigens waren 
van deze afdeling geen werklastgegevens beschikbaar, hetgeen meer zicht zou heb
ben gegeven op de feitelijke verhouding tussen vraag en aanbod. Wel werd voor de 
lange termijn op jaarbasis een personeelsformatie vastgesteld volgens een bepaal
de formule waarin de verhouding patiënt · aantal verpleegkundigen werd vastge
steld, en waarin bovendien werd uitgegaan van een gemiddelde bedbezetting van de 
verpleegafdelingen van 90 procent. Hierbij werd geen onderscheid tussen de afde
lingen gemaakt. De berekeningen waren dus niet gebaseerd op statistische gege
vens, die per afdeling zouden verschillen, maar op normcijfers die voor alle ver
pleegafdelingen hetzelfde waren. 

Planning van onderzoeken en behandelingen 

De afdeling heeft in het algemeen weinig invloed op de onderzoek- en behandeltij
den van de functieafdelingen en de ondersteunende afdelingen. Men wordt wel op 
de hoogte gesteld van het dagdeel of de dag waarop het onderzoek of de verrichting 
plaats zal vinden, maar niet van het exacte tijdstip. Eventuele veranderingen in de 
planning van de functie- en ondersteunende afdelingen worden meestal niet of niet 
tijdig aan de verpleegafdeling doorgegeven. Wanneer de afdeling daarover wil wor· 
den ingelicht, zal zij zelf het initiatief moeten nemen. Dit gebeurt regelmatig. 
Invloed van de afdeling op de planning van onderzoeken en behandelingen van 
patiënten, zowel op lange als op korte termijn, is dus nauwelijks aanwezig. 

Besluitvorming over spoedopnamen 

Spoedpatiënten komen doorgaans direct naar de afdeling, al zijn zij vóór de opna
me wel onderzocht door een arts. Op de instroom van spoedpatiënten kan de ver
pleegafdeling geen enkele invloed uitoefenen. Er zijn geen afspraken gemaakt over 
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de te hanteren criteria, noch met de artsen, noch met de afdeling opname of de 
Eerste Hulp. Vooral op korte termijn zijn de spoedopnamen voor de afdeling dus 
altijd onzeker. Het vaststellen van de jaarlijkse prognose met betrekking tot het 
aantal verpleegdagen is inclusief spoedpatiënten. Voor de lange termijn zijn daar
mee de spoedopnamen in de prognoses verdisconteerd. Maar, zoals eerder vermeld, 
zijn deze cijfers berekend per specialisme en niet per afdeling. Daardoor is het niet 
mogelijk om ze te gebruiken voor benvloeding of sturing van de patiënten instroom 
op de lange termijn. 

Planning van artsenvisites 

De visitetijden van de internisten zijn in het algemeen vrij onvoorspelbaar. 
Weliswaar zijn er afspraken over bepaalde tijden gemaakt, maar daar wordt in de 
praktijk zo vaak van afgeweken, dat geen sprake is van zekerheid. Ook de overige 
specialisten die regelmatig in de afdeling visite lopen, doen dit op onvoorspelbare 
tijden. Elke specialist die na 16.00 uur komt, wordt bij het visite lopen niet meer 
door een verpleegkundige geassisteerd. Zijn opdrachten dient die specialist dan zelf 
in een werkschrift te noteren. Dit werkt overigens uiteindelijk nadelig voor de ver
pleegkundigen, omdat de opdrachten regelmatig niet goed of onvolledig worden 
genoteerd. De verpleging moet dan later zelf daarover om opheldering vragen. De 
planning van artsenvisites is voornamelijk een zaak van de korte termijn. De invloed 
van de afdeling daarop is gering. Voor zover een planning bestaat op langere ter
mijn (bijvoorbeeld eens per x dagen een 'grote' of'papieren' visite) er wel afspra
ken gemaakt tussen de specialisten en de afdeling, maar worden deze zo vaak met 
voeten getreden, dat eigenlijk geen sprake is van een echte planning. 

Uit het bovenstaande blijkt dat de verpleegafdeling in het algemeen de onzekerhe
den die afkomstig zijn vanuit de omgeving weinig kan beïnvloeden. Op de lange ter
mijn zijn wel enkele prognosegegevens beschikbaar, met name op het terrein van de 
productie (aantallen opnamen en verpleegdagen per jaar) en personeelsformatie 
(eveneens op jaarbasis). Deze gegevens zijn echter niet verbijzonderd naar het 
niveau van de afdeling, waardoor zij als stuurinformatie ten behoeve van de patiën
teninstroom aldaar niet zijn te gebruiken. 
Het hanteren van externe afstemmingsmechanismen zoals eerder omschreven, is 
eveneens niet of nauwelijks aan de orde. Ook dit biedt geen soelaas om grip te krij
gen op de onzekerheden vanuit de omgeving op lange en middellange termijn. V/aar 
sprake is van externe afstemming gaat het om 'leveling', dat wil zeggen om afspra
ken omtrent procedures waarmee het grensverkeer tussen de verpleegafdeling en 
de relevante omgevingsafdelingen is geregeld. In het merendeel van deze afspraken 
houdt men zich er echter niet goed aan, waardoor het effect ervan verloren gaat. 

Samenvattend kunnen we de conclusie trekken dat beïnvloeding van onzeker werk
aanbod door de verpleegafdeling op lange en middellange termijn nauwelijks aan de 

117 



orde is. In de resultaten van de vragenlijst (zie tabel 6.1) zien we dit bevestigd. Het 
'omgaan' met de onzekerheden die er toch in grote mate zijn (zie paragraaf 6.1) zal 
dus vooral moeten komen van de interne flexibiliteit van de werkorganisatie zelf. 
Het op korte termijn reageren en anticiperen op de onzekerheden zal daar vanuit 
vorm moeten krijgen. In de volgende paragraaf wordt beschreven op welke wijze dat 
is gerealiseerd. 

6.2.2.2 Interne flexibiliteit: inrichting van de werkorganisatie 
Het op korte termijn anticiperen en reageren op onzeker werkaanbod vanuit de 
omgeving kan worden bewerkstelligd door de interne werkorganisatie daar ade· 
quaat op in te richten. In de verpleegafdeling bleek men daar een goede vorm voor 
gevonden te hebben. Bij de beschrijving hiervan volgen we het stramien van het 
werkorganisatiemodel (zie hoofdstuk 3). Dat wil zeggen dat we onderscheid maken 
tussen de taakverdelings-, de besluitvormings- en de coördinatiestructuur, als 
onderdelen van de structuur van de interne werkorganisatie. In de beschrijving 
wordt nagegaan in hoeverre de organisatie van de afdeling correspondeert met de 
ontwerpregels van het model. 

De taakverdeling 

De taakverdeling in de afdeling is patiëntgericht. Dat wil zeggen dat geen afzon
derlijke taken, maar de totale zorg voor bepaalde patiënten aan de verpleegkundi
gen wordt toegewezen. Dit gebeurt elke dag opnieuw. Per dag wordt bepaald op 
grond van de actuele zorgbehoefte van de totale afdeling welke patiënten aan welke 
verpleegkundigen worden toegewezen. Het waarnemend afdelingshoofd bepaalt dit. 
De patiëntentoewijzing heeft daardoor voornamelijk een korte termijn karakter, 
hoewel gestreefd wordt naar zoveel mogelijk continuïteit in de relatie tussen een 
verpleegkundige en een patiënt. Door toepassing van dit systeem is geen sprake van 
strikte teamverpleging omdat het personeel steeds opnieuw, en in principe over de 
hele afdeling kan worden ingezet. 

Behalve de zorgactiviteiten die patiëntgericht worden toegewezen, komen ook enke
le werkzaamheden voor die functioneel verdeeld zijn. Deze werkzaamheden zijn in 
aparte taakstellingen ondergebracht en daarmee losgekoppeld van de structuur van 
patiëntentoewijzing. Het betreft de volgende twee soorten activiteiten: 
- werkzaamheden in verband met de opvang van spoedopnamen; 

telkens terugkerende zekere werkzaamheden die concentratie vragen en/ of veel 
tijd innemen. 

De opvang van spoedpatiënten houdt een reeks van werkzaamheden in die direct na 
een spoedopname worden uitgevoerd, en waarvan behalve het tijdstip ook de 
omvang onzeker is. Deze werkzaamheden worden gedurende de drukste tijd van de 
dag (tussen 9.00 en 13.00 uur) toegewezen aan twee verpleegkundigen van de zoge-
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naamde 'late dienst' (dat wil zeggen de dienst die om 9.00 uur begint). Door deze 
aparte indeling kunnen de betreffende activiteiten vlot worden afgewerkt en door
kruisen zij zo min mogelijk de overige werkzaamheden. 

Behalve het toewijzen van de opvang van spoedopnamen krijgen de verpleegkundi
gen van de late dienst ook een aantal taken toegewezen die relatief zonder veel 
ongerief voor de patiënt onderbroken kunnen worden. Het betreft dan met name 
activiteiten met een basaal verzorgend karakter. De verpleegkundigen van de late 
dienst vallen ook buiten de patiëntentoewijzing. Anders zouden zij immers de tota
le zorg voor de hun toegewezen patiënten niet continu kunnen geven. Juist omdat 
de late dienst van kracht is tijdens de drukke uren van de dag, is het effect ervan 
dat er een soort personeelsbuffer ontstaat voor de opvang van de onzekere activi
teiten. Weliswaar kan men niet verwachten dat gedurende die periode meer spoed
opnamen voorkomen dan op andere momenten van de dag, maar het is wel zeker 
dat het juist in die uren erg druk is met andere, min of meer zekere werkzaamhe
den. Met andere woorden: juist in die periode kan het personeel van de afdeling niet 
nog eens een spoedopname er tussendoor opvangen. 

Een aantal telkens terugkerende zekere werkzaamheden is eveneens in aparte taak
stellingen ondergebracht. Dit geldt vooral voor de werkzaamheden die bij alle of een 
groot deel van de patiënten uitgevoerd moeten worden en/of erg arbeidsintensief 
zijn. In de vragenlijst werd reeds één van deze zekere werkzaamheden genoemd: het 
verzorgen van cytostatica-kuren (zie tabel 6.1). Verder betreft het met name de 
arbeidsintensieve verpleegkundige voorbereidingen op onderzoeken en verrichtin
gen (bijvoorbeeld lavage in verband met een colonscopie, en de voorbereidingen op 
invasieve onderzoeken). Dergelijke werkzaamheden worden in de afdeling wederom 
gekoppeld aan één bepaalde verpleegkundige, aan wie overigens ook andere werk
zaamheden zijn toegewezen. Betreft het werkzaamheden waarvan de uitvoering veel 
tijd vergt. dan is tevens de afspraak gemaakt dat de verpleegkundige tijdens de uit
voering niet mag worden gestoord. De toewijzing van deze taken aan de verpleeg
kundigen komt dagelijks tot stand door toedoen van het waarnemend afdelings
hoofd. 

De hier geschetste taakverdeling heeft kenmerken die overeenkomen met wat de 
ontwerpregels van het werkorganisatiemodel voorschrijven bij hoge omgevingson
zekerheid (zie hoofdstuk 3). Met name de ontwerpregels 1 en 2 hebben hierop 
betrekking. Deze luiden: 

Ontwerpregeli Bij hoge omgevingsonzekerheid van de input van patiënten, 
opdrachten of verzoeken, dient de taakverdeling in principe onge
differentieerd te zijn. 
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Ontwerpregel2 Bij hoge omgevingsouzekerheid van de input van patiënten, 
opdrachten en verzoeken dient de regeling en de uitvoering van ver
zorgende en verpleegtechnische werkzaamheden niet gescheiden 
van elkaar plaats te vinden. 

Dat regel 1 wordt gevolgd blijkt uit de patiëntgerichte taakverdelingsstructuur. Het 
verpleegkundig personeel is daardoor zo veel mogelijk multi-inzetbaar op alle voor
komende werkzaamheden, in eerste instantie bij de hun toegewezen patiënten, 
maar als dat wenselijk is ook ten aanzien van andere patiënten van de afdeling. Door 
deze (deels) ongedifferentieerde taakverdeling (zie tabel 6.1) is geïntegreerde zorg
verlening mogelijk, en als gevolg daarvan kan snel en adequaat op veranderende 
zorgbehoeften van de patiënt worden ingespeeld. 

Naast de toepassing van ongedifferentieerde taakverdeling kiest de afdeling echter, 
in afwijking van de ontwerpregel, tevens voor gedifferentieerde taakverdeling van 
een aantal werkzaamheden, te weten de opvang van spoedpatiënten en telkens 
terugkerende zekereen/oftijdrovende werkzaamheden. Om te voorkomen dat deze 
interveniëren met andere categorieën werkzaamheden, worden zij in aparte taak
stellingen ondergebracht. In de sociotechnische literatuur wordt dit verschijnsel wel 
paraUellisering genoemd (zie Kuipers en Van Amelsvoort, 1993; De Sitter, 1994). 
Parallellisering komt de uitvoering ten goede van zowel de twee genoemde soorten 
werkzaamheden die in aparte taken worden toegewezen, als de werkzaamheden 
waarmee zij gecombineerd moeten worden. Op de in aparte taken toegewezen werk
zaamheden kan immers snel worden gereageerd, c.q. op tijd met de uitvoering ervan 
worden begonnen, terwijl de uitvoering van de andere categorie werkzaamheden 
ongestoord door kan gaan. 
Hoewel ontwerpregel 1 een ongedifferentieerde taakverdelingsstructuur voor
schrijft bij veel onzekerheid, vinden we de toepassing van deze regel dus slechts ten 
dele in de praktijk van deze afdeling terug. Dit zou betekenen dat er wellicht te wei
nig flexibiliteit in de structuur van de werkorganisatie zou zijn. Daar staat echter 
tegenover dat het mogelijke tekort aan flexibiliteit in de taakverdeling, ruimschoots 
wordt gecompenseerd door een overvloed aan flexibiliteit in de besluitvormimgs- en 
coördinatiestructuur. Dit blijkt uit de beschrijving van de verpleegafdeling verder
op in dit hoofdstuk. 

De toepassing van de tweede ontwerpregel (geen scheiding van regeling en uitvoe
ring bij onzeker werkaanbod) blijkt uit het feit dat op het uitvoerende niveau veel 
gelegenheid is om de werkzaamheden waar men mee bezig is zelf te regelen. 

In de afdeling zijn veel werkzaamheden onzeker (zie tabel 6.1). Daarnaast is er ook 
een deel zekere werkzaamheden. Dit zijn voornamelijk verpleegtechnische activitei
ten die op gezette tijden en meestal via vaste protocollen uitgevoerd moeten wor
den. Voorbeelden van dit type werkzaamheden zijn: toediening van cytostatica, 

120 



voorbereiding op diagnostisch onderzoek, controle van tensie en polsfrequentie, 
etc .. Het gelijktijdig voorkomen van deze zekere en onzekere werkzaamheden maakt 
de inpassing van onzekere werkzaamheden lastig. Dit stelt hoge eisen aan de inven
tiviteit en het probleem oplossend vermogen van de verpleegkundigen op het uit
voerende niveau, en vereist bovendien dat de regeling en de uitvoering niet geschei
den zijn (conform de tweede ontwerpregel). In de afdeling is daar vorm aan gegeven 
door de verpleegkundigen te stimuleren om probleemsituaties zelf op te lossen, en 
hen daarvoor de juiste methoden aan te reiken. Een voorbeeld van een ad hoc pro
bleemsituatie is dat er op een bepaald moment strijdige, onduidelijke of onvolledi
ge informatie beschikbaar is ten aanzien van een patiënt, waardoor geen eenduidi
ge conclusies kunnen worden getrokken over de vereiste verpleegkundige zorgver
lening. Met andere woorden: bijvoorbeeld bij een bedlegerige diabetespatiënt moet 
men de decubitusscore weten om te kunnen beoordelen of men wisselligging geeft 
in plaats van een zogenaamd 'first step' bed. Een ander voorbeeld is dat men bij een 
terminale patiënt met een longcarcinoom het medisch beleid moet kennen (dat wil 
zeggen: het niet-reanimeren beleid), om te kunnen bepalen wat men moet doen bij 
een hartstilstand: reanimeren of niet. Pas als de vereiste kennis in deze voorbeelden 
beschikbaar is, kan adequate zorg aan de patiënt worden verleend. In deze gevallen 
zal de verpleegkundige zelf eerst moeten bepalen welke gegevens nodig zijn om de 
beslissing te kunnen nemen. De verpleegkundige moet dus de vakkennis hebben om 
dit te kunnen beoordelen. Ook moet hij of zij in bepaalde gevallen het overzicht heb
ben om verschillende aspecten tegen elkaar afte kunnen wegen (bijvoorbeeld socia
le en medische aspecten), en te weten bij wie daarover informatie is te krijgen (bij
voorbeeld bij de fysiotherapeut of de maatschappelijk werker). Vervolgens kan de 
verpleegkundige zelf beslissen op grond van deze informatie welke verpleegkundige 
zorg verleend zal worden. Deze gang van zaken geldt met name in ad hoc probleem 
situaties (korte termijn), waarin niet gewacht kan worden op de eerstvolgende 
patiëntenbespreking. Het vaststellen van het verpleegkundig beleid op de langere 
termijn vindt wèl in overleg met andere verpleegkundigen tijdens deze besprekin
gen plaats. 

Meestal doen zich deze ad hoc probleemsituaties voor op onvoorspelbare momen
ten, en zijn daardoor onzeker. De richtlijn van het afdelingshoofd is dat de ver
pleegkundigen deze problemen eerst zelf te lijf gaan, volgens de hierboven beschre
ven methode. Pas wanneer na serieuze pogingen geen succes wordt geboekt, mag 
men een beroep doen op het afdelingshoofd. De verpleegkundigen worden tijdens 
aparte studiedagen getraind in probleemoplossen. 

In alle probleemsituaties geldt dat van de verpleegkundige wordt verwacht dat deze 
zonder inschakeling van het afdelingshoofd overleg voert en voor zover bevoegd, 
ook beslissingen neemt. In het algemeen zijn verpleegkundigen niet gewend om zo 
zelfstandig te werken. In deze afdeling wordt echter gewerkt met een vaste staf die 
al geruime tijd aan deze manier gewend is. Hoewel het wel de nodige inwerktijd 
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heeft gekost, slaagt men er goed in de zelfstandige werkwijze te blijven volhouden. 
De kern van de werkwijze is dat zo veel mogelijk verantwoordelijkheden en beslis
singsbevoegdheden naar het operationeel uitvoerende niveau worden gedecentrali
seerd. Dit heeft tot gevolg dat de regeling en de uitvoering in één hand komen, 
namelijk bij de uitvoerende verpleegkundigen. De beslissingen die in dat kader 
genomen moeten worden gaan in principe niet via de hiërarchische weg, maar wor
den zelfstandig of in overleg met collega's (horizontaal) genomen. De winst die 
behaald wordt door toepassing van deze structuur bestaat vooral uit de snelheid 
waarmee verschillende soorten werkzaamheden op de werkvloer met elkaar gecom
bineerd kunnen worden. Degene die eventuele knelpunten daarin als eerste signal
eert is immers ook bij machte de noodzakelijke beslissingen te nemen, teneinde de 
problemen op te lossen. Dit spaart tijd, maar vereist wel dat de verpleegkundigen 
'op de werkvloer' voldoende beslissingsvaardigheid hebben ontwikkeld. 

De besluitvorming 

'I\vee belangrijke kenmerken van de flexibiliteit in de besluitvormingsstructuur heb
ben betrekking op het niveau waarop beslissingen genomen worden (zie ontwerpre
gel 2), en de mate waarin zij met elkaar in samenhang worden genomen. Dit laatste 
heeft betrekking op ontwerpregel 3. Deze luidt als volgt: 

Ontwerpregel3 Bij hoge omgevingsouzekerheid van de input van patiënten, 
opdrachten of verzoeken dienen de drie soorten regelbeslissingen 
(grenshandhaving, allocatie en coördinatie) niet gescheiden van 
elkaar genomen te worden. Dat wil zeggen dat zij in één hand die
nen te liggen. 

Dit geldt uitsluitend voor de omgevingsgerichte werkzaamheden, binnen de kaders 
aangegeven door de externe afstemmingsmechanismen. Dat wil dus zeggen: voor de 
korte termijn. 

De drie soorten regelbeslissingen zijn (1) de beslissing welk werkaanbod wordt gele
verd (initiatiebeslissing), (2) door wie het werk wordt uitgevoerd (allocatiebeslis
sing), en (3) de wijze waarop coördinatie plaatsvindt met andere werkzaamheden 
(coördinatie beslissing). Deze coördinatie betreft dan vooral de werkzaamheden van 
takenpakketten van verschillende verpleegkundigen. Bij ontwerpregel2 gaat het om 
het 'niet scheiden' van de regeling die direct betrekking heeft op de uitvoering van 
de werkzaamheden zelf (zie hoofdstuk 3); bij ontwerpregelS gaat het om de gewens
te samenhang tussen de initiatie-, allocatie- en coördinatiebeslissingen. Deze beslis
singen moeten in samenhang, dus in één hand, worden genomen. De uitvoering kan 
ook door anderen plaatsvinden. Het in één hand houden van deze drie soorten 
beslissingen is volgens ontwerpregel3 met name van toepassing wanneer zij betrek
king hebben op onzekere, omgevingsgerichte werkzaamheden. Dit zijn in de ver-
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pleegafdeling alle activiteiten die bij hun uitvoering en/ of hun initiatie de grenzen 
van de afdeling passeren. Concreet het om de volgende werkzaamheden: 
- werkzaamheden met betrekking tot patiëntenopnamen (meestal spoedopnamen); 
- werkzaamheden naar aanleiding van verzoeken om patiënten op een onderzoek of 

behandeling voor te bereiden en vervolgens naar de betreffende functieafdeling te 
brengen; 
werkzaamheden naar aanleiding van verzoeken van paramedici om patiënten te 
kunnen behandelen op de afdeling; 
werkzaamheden naar aanleiding van verzoeken van het laboratoriumpersoneel 
om monsters bij de patiënten te kunnen afnemen; 

- werkzaamheden naar aanleiding van verzoeken van artsen om visites te kunnen 
lopen en de verpleegkundigen opdrachten te geven. 

In de afdeling interne geneeskunde en longziekten werd een structuur aangetroffen 
waarbij inderdaad de regelbeslissingen aangaande deze activiteiten in één hand 
gen. Dit was als volgt vorm gegeven. 

De meeste werkcontacten tussen de afdeling en haar omgeving worden onderhou
den door een zogenaamde poortdienst*. Dit is een aparte dienst die door een ver
pleegkundige wordt vervuld en gedurende de hele dag van kracht is. De dienst 
omvat uitsluitend regeltaken met betrekking tot de in- en outputs van de afdeling. 
Dat wil zeggen: alle in- en uitgaande opdrachten, verzoeken om dienstverlening, 
patiënten en personeelsleden. Alle contacten met relevante omgevingsafdelingen 
worden door de functionaris van de poortdienst onderhouden. Alleen de louter 
administratieve contacten zoals het invullen van laboratoriumaanvragen en het 
doorgeven van afspraken vallen hier buiten. Die werkzaamheden behoren tot de 
taak van de afdelingssecretaresse. In concreto omvat de functie van poortdienst de 
volgende drie regeltaken. 

a. Het bewaken van het grensverkeer tussen de afdeling en de omgeving. 

Deze taak heeft vooral betrekking op de ontvangst van opdrachten en verzoeken tot 
het uitvoeren van verpleegkundige werkzaamheden. De poortdienstfunctionaris 
heeft hierbij een louter signalerende en bewakende taak. De eigenlijke initiatiebe· 
slissingen kunnen immers niet door deze functionaris genomen worden, omdat de 
verpleegafdeling daarop weinig invloed kan uitoefenen. De poortdienstfunctionaris 
kan echter wel in de gaten houden welke opdrachten en verzoeken de grenzen van 
de afdeling passeren, en naar wie deze worden doorgespeeld. De poortdienstfunc
tionaris heeft tot taak kennis te nemen van bovenstaande grenstransacties en er 
voor te zorgen dat zij worden uitgevoerd door de daartoe meest geschikte ver
pleegkundigen. De tweede regeltaak van de poortdienstfunctionaris is dan ook: 

De vragenlijst van het hoofdonderzoek was te grofmazig om de structuur van deze' poortdienst te kun
nen signaleren. In de scores van deze afdeling vinden we dan ook niets hiervan terug (zie tabel 6.1). 
In paragraaf 6.4 wordt verder op deze en andere tekortkomingen van de vragenlijst ingegaan. 
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b. Het toewijzen van de binnengekomen werkzaamheden aan de verpleeg
kundigen die daar op dat moment het meest geschikt voor zijn. 

Voor een goede vervulling van deze regeltaak (de allocatiebeslissing) moet de func
tionaris zorgen goed op de hoogte te zijn met de voortgang van het overige werk dat 
door de verpleegkundigen van de afdeling wordt uitgevoerd. Hij of zij dient dus 
informatie te betrekken over de volgende zaken: 
- de personeelsbezetting per dienst (kwantitatief en kwalitatief); 

de tijd die de uitvoering van elke nieuw binnenkomende werkzaamheid kost; 
- de verdeling van de patiënten over de verpleegkundigen; 
- het eventuele onderzoek- en/of behandelprogramma voor alle patiënten op de 

betreffende dag; 
- de tijdstippen waarop artsenvisites verwacht kunnen worden; 

de tijdstippen waarop de diensten wisselen; 
- eventuele bijzonderheden over de toestand van bepaalde patiënten en/ of speciale 

wensen van patiënten; 
- de vorderingen in de werkzaamheden van de verpleegkundigen. 

Deze informatie die van essentieel belang is om de allocatiebeslissingen te kunnen 
nemen, verkrijgt de poortdienstfunctionaris door aanwezig te zijn bij de overdrach
ten tussen de diensten en door de verpleegkundige rapportage te raadplegen. De 
derde regeltaak van de poortdienstfunctionaris sluit nauw aan op de tweede. Deze 
taak heeft vooral betrekking op de noodzakelijke afstemming tussen de grenstrans
acties, en de voortgang van onderhanden zijnde werk. Deze taak luidt: 

c. Het coördineren van alle werkzaamheden die als gevolg van binnengeko
men orders en opdrachten worden uitgevoerd. 

De poortdienstfunctionaris is de enige van de afdeling die een overzicht heeft over 
het totale grensverkeer. Wanneer bijvoorbeeld in een kort tijdsbestek verscheidene 
opdrachten binnen komen ten aanzien van dezelfde patiënt of ten aanzien van meer 
patiënten die aan dezelfde verpleegkundige zijn toegewezen, dan kan de poort
dienstfunctionaris een deel van het werk van de betreffende verpleegkundige tijde
lijk toewijzen aan iemand anders die daar op dat moment meer tijd voor heeft. Deze 
maatregel voorkomt dat de werklast voor de eerstgenoemde verpleegkundige te 
hoog zou worden. 

De poortdienstfunctionaris heeft uitsluitend regeltaken en speelt dan ook geen rol 
bij de uitvoering van werkzaamheden, zoals het meelopen bij visites en het uitwer
ken van artsenopdrachten. Die werkzaamheden worden uitgevoerd door het waar
nemend afdelingshoofd. 

Zoals eerder gezegd kent de afdeling geen indeling in teams. Indien dat wel het 
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geval zou zijn, zou het voor de hand liggen dat de leidinggevende van elk team deze 
regeltaken op zich zou nemen. Het afdelingshoofd houdt zich in het geheel niet met 
de directe patiëntenzorg bezig, maar uitsluitend met voorwaardenscheppende en 
team overstijgende activiteiten, zoals het maken van de roosterplanning, de bege
leiding van leerlingen, het personeelsbeleid in de afdeling en de externe vertegen
woordiging van de afdeling (zitting diverse commissies). Bovendien kan het afde
lingshoofd een taak vervullen in het onderhouden van werkcontacten met omge
vingsafdelingen en de hantering van externe afstemmingsmechanismen. 

De winst die wordt gehaald uit de centrale regelaar van het onzekere grensverkeer 
met omgevingsafdelingen, bestaat wederom uit de snelheid waarmee de afdeling als 
geheel reageert dan wel anticipeert op onzekerheden uit de omgeving. De poort
dienstfunctionaris is daar immers speciaal op gespitst. Daarnaast biedt de positie 
van poortdienstfunctionaris de mogelijkheid om eventuele procedureafspraken in 
het kader van de hantering van externe afstemmingsmechanismen te bewaken of te 
signaleren dat eventuele veranderingen daarin gewenst zijn. De poortdienstfunctio
naris is in feite een verlengstuk van het afdelingshoofd. De taken van de poort
dienstfunctionaris zouden ook door een afdelingshoofd uitgevoerd kunnen worden. 
Dan dient echter wel gesproken te worden over een afdelingshoofd dat uitsluitend 
de operationele leiding tot zijn of haar taak heeft, en niet daarenboven nog een aan
tal beleidsmatige taken. Die combinatie zou te zwaar zijn. 

De coördinatie 

Ten aanzien van dit element van de interne flexibiliteit is in het aanvullend onder
zoek gekeken naar de wijze waarop de coördinatie tussen de verpleegkundigen ver
liep met betrekking tot de uitvoering van verschillende werkzaamheden. 
Ontwerpregel 4 uit hoofdstuk 3 zegt daarover het volgende: 

Ontwerpregel 4 Bij hoge omgevingsouzekerheid van de input van patiënten, 
opdrachten of verzoeken dient de coördinatie tussen de medewer
kers informeel, op basis van ad hoc overleg en ad hoc informatie
uitwisseling te kunnen plaatsvinden. 

In de afdeling interne geneeskunde en longziekten bestaat als een logisch verleng
stuk van de ruime regelmogelijkheden op de werkvloer veel overleggelegenheid op 
ad hoc basis tussen de verpleegkundigen. Dat wil zeggen dat behalve de reguliere 
overlegmomenten zoals het werkoverleg, de patiëntenbespreking en de overdrach
ten, ook tussendoor veel overlegd wordt. Zo werd eerder al vermeld dat de ver
pleegkundigen onderling regelmatig problemen bespreken en beslissingen nemen 
teneinde deze op te lossen. Zonder dit overleg zou geen duidelijke vorm gegeven 
kunnen worden aan het principe van het delegeren van verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden naar de werkvloer (decentralisatie). Informele coördinatie is daarbij 
een vereiste. 
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Tenslotte kan worden vermeld dat om de continue coördinatie binnen het primaire 
proces in de afdeling te waarborgen, gebruik wordt gemaakt van een rapportage- en 
overdrachtsysteem dat als volgt kan worden gekarakteriseerd: 

- Zowel de mondelinge als de schriftelijke overdracht vindt plaats aan de hand van 
vaste onderwerpen. De belangrijkste daarvan zijn: 
* de diagnose van de patiënt; 
* een korte ziektegeschiedenis; 
* de activiteiten die voor de patiënt in de komende dienst verricht moeten wor

den. 
- Het rapportageblad is voor iedereen ter inzage. 
- De poortdienstfunctionaris is altijd bij de overdracht aanwezig. 

Verder wordt een aantal belangrijke gegevens schriftelijk vastgelegd ter voorko
ming van fouten en vergissingen. Zo wordt het medicijngebruik systematisch geno
teerd, en wordt met behulp van rode tekens in het verpleegplan aangegeven of de 
(bijvoorbeeld oncologische) patiënt al of niet met zijn diagnose op de hoogte is. Het 
afdelingshoofd of het waarnemend hoofd controleert regelmatig in hoeverre de ver
pleegkundigen kennis nemen van deze gegevens. 

De resultaten van de vragenlijst met betrekking tot interne flexibiliteit (zie tabel6.1) 
zijn erg grofmazig. De realiteit erachter blijkt veel genuanceerder te zijn, en soms 
zelfs in tegenspraak met de ontwerpregels van het model. 

6.3 Ervaren problemen 

Uit het voorafgaande is af te leiden dat inderdaad sprake is van een flexibele inter
ne werkorganisatie. Van externe afstemmingsmechanismen wordt daarentegen wei
nig gebruik gemaakt. 

Het ligt voor de hand dat deze situatie gevolgen heeft voor de ervaren afdelings
problemen. Die spitsen zich inderdaad voornamelijk toe op afstemmingsproblemen 
met andere ziekenhuisafdelingen of specialisten. Concreet bestaan er problemen 
ten aanzien van de communicatie met de specialisten, de afstemming met de rönt
genafdeling en het laboratorium, en in enkele gevallen met de functieafdeling en. De 
problemen bestaan er voornamelijk uit dat op ongewenste momenten een beroep 
wordt gedaan door de omgevingsafdelingen op de verpleegafdeling. Patiënten wor
den opgeroepen op tijden dat het de omgevingsafdeling uitkomt, en niet op tijden 
die in overleg tussen de betreffende afdeling en de verpleegafdeling zijn overeenge
komen. Ook op de momenten zelf dat de patiënt wordt opgeroepen, blijkt nauwelijks 
overleg mogelijk. De onzekerheden die dit voor de verpleegafdeling opleveren zijn 
in het verleden niet door afspraken met de betreffende omgevingsafdelingen gere
duceerd kunnen worden. 
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Het gevaar is groot dat deze gesignaleerde problemen gaan leiden tot dieper liggen
de problemen zoals 'kwaliteitsverlies', aantoonbare 'effectiviteits- en efficiencyverlie
zen' of 'motivatieverlies' bij de verpleegkundigen. Uit de interviews in de afdeling is 
gebleken dat dit niet gebeurt omdat dit wordt tegengegaan door de sterk ontwikkel
de interne flexibiliteit van de werkorganisatie. Omdat men goed weet in te spelen op 
de dagelijkse omgevingsonzekerheid, wordt de uiteindelijke output van de afdeling en 
de motivatie van de medewerkers niet echt als een probleem ervaren. Men ziet wel de 
tekortkomingen in het werkverkeer met omgevingsafdelingen, maar dit gaat niet ten 
koste van de kwaliteit van het product. Dit blijkt ook uit de scores op de vragen uit 
de oorspronkelijke vragenlijst van het hoofdonderzoek (zie tabel 6.1). 

Tijdens de interviews in de afdeling werden dan ook problemen die het gevolg zou
den kunnen zijn van de onaangepastbeid van de interne werkorganisatie niet of nau
welijks aangetroffen. Effectiviteitsproblemen zoals het niet kunnen voldoen aan 
kwaliteitsnormen of het niet op tijd gereed zijn van het werk, komen zelden of niet 
voor. Door de hoge mate van onvoorspelbaarheid van het werkaanbod is men ech
ter niet altijd in staat om het werk ook efficiënt uit te voeren. Dit betekent dat de 
uitvoering soms meer energie vergt dan wenselijk is. 

Problemen op het gebied van de kwaliteit van de arbeid zijn er ook weinig. Zoals eer
der vermeld is het klimaat onder de verpleegkundigen goed en is zelfs sprake van 
een echte teamgeest. Dit blijkt onder andere uit de grote betrokkenheid die er is bij 
alle personeelsleden ten aanzien van het oplossen van probleemsituaties zoals eer
der in dit hoofdstuk beschreven. Men is duidelijk gemotiveerd om te werken in een 
flexibele structuur waarin het kunnen anticiperen op een onzekere omgeving moge
lijk is. 

De kwaliteit van de dienstverlening tenslotte levert evenmin veel problemen op. 
Doordat in principe zoveel mogelijk met vaste patiëntentoewijzing wordt gewerkt, 
is de continuïteit van de zorg niet echt in het De werkzaamheden die taak
gericht worden uitgevoerd geven zoveel rust in de afdeling dat de patiënten dit ook 
als prettig ervaren. 

In het algemeen zijn de ervaren afdelingsproblemen dus niet talrijk. Daar komt bij 
dat de vigerende werkorganisatiestructuur de autonomie van de afdeling bevordert 
en daardoor de teamgeest stimuleert. Men heeft minder het gevoel door de omge
ving te worden 'geleefd', maar juist meer mogelijkheden te hebben om het werk zelf
standig te kunnen regelen en uitvoeren. 

6.4 Tekortkomingen van de vragenlij st 

De vragenlijst die ten behoeve van het hoofdonderzoek werd gebruikt, is beperkt. 
Dat wil zeggen dat deze niet voldoende discriminerend vermogen heeft om de wijze 
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waarop de interne werkorganisatie is ingericht, gedetailleerd in kaart te kunnen 
brengen. Het aanvullende onderzoek in één van de steekproefafdelingen, waar men 
op grond van de resultaten van de vragenlijst, een goed op de omgeving afgestem
de werkorganisatie kon verwachten, heeft tot de conclusie geleid dat deze veron
derstelling inderdaad juist is, maar ook dat er veel meer gegevens zijn dan met de 
vragenlijst zijn achterhaald. Enerzijds geldt dat de indicaties die door de vragenlijst 
worden gegeven terecht zijn, anderzijds blijkt dat de vragenlijst niet de gehele wer
kelijkheid boven water kan halen. Zo blijkt bijvoorbeeld dat daar waar op grond van 
de ontwerpregels van het model ongedifferentieerde taakverdeling vereist is, er 
toch gekozen blijkt te kunnen worden voor gedifferentieerde taakverdeling, met 
name waar het een grote omvang betreft van onzeker werkaanbod (zie paragraaf 
6.2.2.2). 

De resultaten van het aanvullende onderzoek uit dit hoofdstuk kunnen als uit
gangspunt worden genomen voor een verfijning van het onderzoeksmodel. In dit 
nieuwe model zullen vooral de verschillende mogelijke interne werkorganisatievor
men van de verpleegafdeling verder uitgewerkt moeten worden. Een suggestie is om 
daarbij gebruik te maken van verschillende modellen die alle op de leest van de con
tingentie-benadering en/ of de sociotechniek zijn geschoeid. Thans komen meerde
re van dergelijke modellen in de praktijk voor. Denk in dit verband aan modellen met 
of zonder teamleiders, sterk of minder sterk doorgevoerde patiëntentoewijzing, ver
schillen in de mate van functie-differentiatie, en in grootte van organisatie-eenhe
den (etage of afdeling). Het is wellicht zo dat moeilijk is uit te maken welke van deze 
modellen het beste zou zijn, te meer omdat zij voor een deel afhankelijk zijn van per
soonlijke voorkeuren. Zo maakt het mijns inziens niet uit of men voor een structuur 
kiest met etagelwofden of afdelingslwofden. In het eerste geval zal het hoofd voor
namelijk beleidsmatig bezig zijn, en zal er een functionaris in de verpleegafdeling 
moeten zijn die de rol van de centrale coördinator (of 'poortfunctionaris') vervult. In 
het tweede geval wordt deze rol door het afdelingshoofd zelf ingenomen. Het 
belangrijkste is dàt er zo'n functionaris is die de rol van 'regelaar' van het grens
verkeer op zich neemt. 

Verdere ontwikkeling van de vragenlijst kan leiden tot een instrument waarmee men 
per afdeling een diagnose kan stellen met betrekking tot de mate en de aard van 
omgevingsouzekerheid en de mate waarin men in de afdeling daarop weet in te spe
len via structurering van de interne werkorganisatie. Zo'n instrument zal het 
bestaande model beter moeten dekken en wordt thans uitgewerkt onder leiding van 
de auteur van dit proefschrift. De ten behoeve van dit proefschrift gebruikte vra
genlijst blijkt te grofmazig; de verder te ontwikkelde vragenlijst zal voor de nodige 
verfijning moeten zorgen. Bij deze verdere ontwikkeling zal aandacht besteed moe
ten worden aan de afwijkingen op de ontwerpregels van het model en de omstan
digheden (bijvoorbeeld de omvang) die deze afwijkingen wenselijk, c.q. efficiënt 
maken. 
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Samenvatting 

In dit proefschrift wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de wenselijke orga
nisatiestructuur van verpleegafdelingen in algemene ziekenhuizen. Daartoe is een 
model ontwikkeld dat is gebaseerd op de sociotechnische systeemtheorie en de con
tingentie-benadering. Dit houdt in dat er een verband wordt gelegd tussen omge
vings- en structuurkenmerken. Omgevingsouzekerheid is daarbij het belangrijkste 
omgevingskenmerk, en flexibiliteit het belangrijkste kenmerk van de organisatie
structuur. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen externe- en interne flexibili
teit. Externe flexibiliteit refereert naar de werkrelaties tussen de verpleegafdeling 
en haar omgevingsafdelingen, en interne flexibiliteit heeft betrekking op de inter
ne werkorganisatie van de afdeling. 

De kerngedachte van het model is dat er evenwicht of een fit dient te zijn tussen de 
omgevings- en structuurkenmerken. Onder omgevingsonzekerheid wordt verstaan: 
alle qua aard, lokatie en timing onvoorspelbare input op de verpleegafdeling. Deze 
input bestaat meestal uit werkaanbod als gevolg van patiëntenopnamen en opdrach
ten van artsen en/of andere behandelaars. Flexibiliteit, zowel extern als intern, 
wordt gedefinieerd als het vermogen en de snelheid waarmee succesvol kan worden 
geanticipeerd dan wel gereageerd op een onzekere omgeving. Wordt dit vermogen 
bepaald door de structuur van de relaties tussen de verpleegafdeling en haar omge
ving, dan spreken we van externe flexibiliteit; betreft het de structuur van de werk
organisatie van de afdeling zelf, dan spreken we van interne flexibiliteit. Naarmate 
er meer sprake is van evenwicht tussen omgevingsouzekerheid en (externe en inter
ne) flexibiliteit zal een verpleegafdeling minder worden geconfronteerd met proble
men met betrekking tot de effectiviteit, de efficiency, de kwaliteit van de arbeid en 
van de dienstverlening. Deze hypothese is getoetst in een vragenlijstonderzoek, 
waarin alle constructen van het model waren geoperationaliseerd. In het onderzoek 
zijn 64 verpleegafdelingen uit 17 verschillende algemene ziekenhuizen betrokken. 
De belangrijkste resultaten die het onderzoek opleverde zijn de volgende: 

- Er is geen rechtstreeks verband tussen omgevingsouzekerheid en het voorkomen 
van bovengenoemde problemen in de verpleegafdeling. 

- Externe flexibiliteit in de organisatie, in de zin van het gebruik van gestructu
reerde afstemmingsmechanismen tussen de verpleegafdeling en haar omgevings
afdelingen, vindt slechts in geringe mate toepassing in de praktijk. Van evenwicht 
of fit tussen omgevingsonzekm·heid en externe flexibiliteit is daarom nauwelijks 
sprake. 

- Evenwicht of fit tussen omgevingsouzekerheid en interne flexibiliteit komt wel 
voor, en leidt tot vermindering van afdelingsproblemen. Het verband tussen 
omgevingsouzekerheid en afdelingsproblemen is dus hoogstens indirect, namelijk 
via de wijze waarop de interne werkorganisatie is gestructureerd. 
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Wat precies met een extern en intern flexibele organisatie wordt bedoeld, wordt in 
dit proefschrift beschreven in het laatste hoofdstuk, aan de hand van een voorbeeld. 
Dit laat zien hoe een goed op haar omgeving aangepaste werkorganisatie er in de 
praktijk uit kan zien. Het materiaal voor deze beschrijving werd ontleend aan één 
van de verpleegafdelingen uit de steekproef van het hoofdonderzoek, die daarna 
voor een observatie-onderzoek werd bezocht. 
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Summary 

In this dissertation an inquiry is being reported concerning the desirabie organisa
tion structure of nursing wards in Dutch general hospitals. To this purpose a model 
was developed based on the socio-technica! system theory and the contingency
approach. This model implies a conneetion between enuironmental characteristics 
and characteristics of the organisatüm structure. In this inquiry the most important 
characteristic of the environment is environmental uncertainty, the most important 
characteristic of the organisation structure is flexibility. Two different kinds of flexi
bility are defined. External flexibility refers to the work relations between the nur
sing ward and the environmental departments of the ward. Internal flexibility refers 
to the internal workorganisation of the ward. 

Essential to the model is that there ought to be a fit between environmental and 
structural chacarteristics. Enuironmental uncertainty stands for all the unpredicta
ble input with relation to kind, location and timing that goes directly to the ward. 
This input consists mostly of workstream and work-activities related to patients 
admission and physicians' orders to the nurses. Flexibility. external as well as 
internal, is defined as the capacity with which successfully can be anticipated and 
reacted on an uncertain environment. When this capacity is being appointed by the 
structure of the work relations between the nursing ward and the evironment, than 
we speak of external flexibility. Internal flexibility refers to the situation in which 
the flexibility is being appointed by the internal organisation structure. 

The more there is a fit between environmental uncertainty and flexibility ( external 
and internal) the less the nursing ward will be confronted with problems concerning 
effectiveness, efficiency, quality of work and quality of service. This hypothesis was 
tested in a inquiry with which questionnaires in 64 nursing wards out of 17 Dutch 
general hospitals. The most important results from this inquiry are as follows: 

- There is no direct correlation between environmental uncertainty and the occur
rence of problems in the ward. 

- External flexibility in the organisation, that is the use of tuning mechanisms 
between several departments, is very poor practiced in the hospitals. That is why 
we can hardly speak of a real fit between external flexibility and environmental 
uncertainty. 

- Fit between environmental uncertainty and internal flexibility was clearly found, 
and seems to lead to rednetion of probieros in nursing wards. Thus the correla· 
tion between environmental uncertainty and problems in the ward seems to be at 
most indirect, namely dependent on the way the internal workorganisation is 
being structured. 
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What exactly is ment by external and internal flexibility is described in chapter 6 
of this dissertation. By means of an example of a nursing ward which is well adap
ted to its environment (fit), the variated structures are illustrated. One ofthe wards 
out of the sample was used for this illustration. 
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Bijlage 

Vragenlijst Werkorganisatie Verpleegafdeling 

In deze bijlage is de vragenlijst weergegeven die ten behoeve van het hoofdonder
zoek is gebruikt. 

Deel I 

Algemene gegevens over de afdeling. 

Afdeling: ......................................................................................................... . 

Specialisme: .......................................................................................................... . 

Bedden aantal: ............................................................................................................ . 

Vragen: 

1. Is uw afdeling opgedeeld in teams of units? 

ja 
D nee 

2. Zo ja, hoeveel bedden zijn er per team? 

team 1: ................ bedden 
team 2: ................ bedden 
team 3: ................ bedden 
team 4: ................ bedden 

3. Indien er meerdere specialismen op uw afdeling zijn ondergebracht, hoe is de 
verdeling daarvan over de teams? 

team 1: 
team 2: 
team 3: 
team 4: 

D alle specialismen liggen door elkaar 
D niet van toepassing 
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4. Indien er geen verdeling plaatsvindt naar specialismen, worden de patiënten 
dan volgens een ander criterium over de teams verdeeld (bijv. naar leeftijd of de 
ernst van hun toestand)? 

0 ja, naar ......................................................... . 
0 nee 
D niet van toepassing 

5. Hoe ziet de medische bezetting van uw afdeling er uit? 

Artsen: aantal 
aantal 
aantal 
aantal 
aantal 

specialisme ....................... . 
specialisme ...................... .. 
specialisme ....................... . 
specialisme ...................... .. 
specialisme ....................... . 

Aantal vaste artsen* in de afdeling beschikbaar t.b.v. het verrichten van medi-
sche handelingen: ............. .. 

6. Hoe ziet de verpleegkundige bezetting van uw afdeling tijdens een doorsnee 
dagdienst** er uit? 

afdelingshoofd 
gediplomeerd verpleegkundigen 
1ste jaars leerlingen 
2-3-4 jaars leerlingen 
verpleeghulpen 

Indien sprake is van teams, de bezetting per team: 

team 1: teamleider 
gediplomeerd verpleegkundigen 
eerste-jaars leerlingen 
2-3-4 jaars leerlingen 
verpleeghulpen 

* Bijvoorbeeld: afdelings- of zaalarts of arts-assistent. 

•• Onder dagdienst wordt verstaan: de periode van circa 7.00 uur tot circa 16.00 uur. 

142 



team 2: 

team 3: 

team 4: 

teamleider 
gediplomeerd verpleegkundigen 
eerste-jaars leerlingen 
2-3-4 jaars leerlingen 
verpleeghulpen 

teamleider 
gediplomeerd verpleegkundigen 
eerste-jaars leerlingen 
2-3-4 jaars leerlingen 
verpleeghulpen 

teamleider 
gediplomeerd verpleegkundigen 
eerste-jaars leerlingen 
2-3-4 jaars leerlingen 
verpleeghulpen 

7. Welke andere disciplines zijn werkzaam op uw afdeling? 

aantal voedingsassistenten : ............ . 
aantal diëtisten ............. . 
aantal schoonmakers 
aantal spelleiders 
aantal onderwijskrachten 

8. Wat was de gemiddelde bedbezetting op uw afdeling over het laatste jaar? 

0 minder dan 60% 
0 60% tot 70% 

70% tot 80% 
80% tot 90% 
90% of meer 

9. Wat was het gemiddelde ziekteverzuim op uw afdeling over het laatste jaar? 

[] minder dan 5% 
van 5% tot 10% 
van 10% tot 15% 
van 15% tot 20% 

I.J 20% of meer 
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10. Wat was het gemiddeld percentage spoedopnames op uw afdeling over het laat
ste jaar? 

minder dan 20% 
van 20% tot 40% 
van 40% tot 60% 

0 van 60% tot 80% 
0 80% of meer 

11. Wat is de gemiddelde opnameduur van patiënten op uw afdeling over het laat
ste jaar? 

0 minder dan 2 dagen 
0 van 2 tot 7 dagen 
0 van 7 tot 14 dagen 

van 14 tot 21 dagen 
21 dagen of meer 

12. Hoe wisselend is de bedbezetting op uw afdeling? (zowel naar aantal als naar 
zwaarte van patiënten) 

0 erg wisselend 
0 wisselend 

± 
D gelijkmatig 
D erg gelijkmatig 

13. Zo ja, zijn deze wisselingen voorspelbaar? 

altijd voorspelbaar 
[] meestal voorspelbaar 
D soms wel I soms niet voorspelbaar 
[] meestal niet voorspelbaar 
D zelden of nooit voorspelbaar 

14. Hoe wisselend is de personeelsbezetting op uw afdeling? (zowel naar hoeveel
heid als naar kwaliteit) 
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D erg wisselend 
0 wisselend 
[] ± 

0 gelijkmatig 
erg gelijkmatig 



15. Zo ja, zijn deze wisselingen voorspelbaar? 

D altijd voorspelbaar 
0 meestal voorspelbaar 
0 soms wel I soms niet voorspelbaar 
0 meestal niet voorspelbaar 
0 zelden of nooit voorspelbaar 

16. Hoe vaak komt het voor dat patiënten van vreemde specialismen op uw afdeling 
worden geplaatst? 

D erg vaak 
0 vaak 
0 ± 
0 weinig 
D zelden of nooit 

17. Met hoeveel verschillende onderzoekafdelingen heeft uw verpleegafdeling door
gaans te maken? 

0 minder dan 2 
0 van 2 tot 4 
0 van 4 tot 6 
0 van 6 tot 8 
0 8 ofmeer 

18. Met hoeveel verschillende behandelafdelingen heeft uw verpleegafdeling door
gaans te maken? 

0 minder dan 2 
0 van 2 tot 4 
D van 4 tot 6 
D van 6 tot 8 
[] 8 ofmeer 

19. Hoeveel verschillende specialisten (artsen) komen regelmatig op uw afdeling 
visite of consult lopen? 

minder dan 2 
van 2 tot 4 

D van 4 tot 6 
D van 6 tot 8 
D 8 of meer 
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Deel 11 

Taakinventarisatie van verpleegkundige werkzaamheden, onderverdeeld in 
verzorgende, verpleegtechnische en 'overige' werkzaamheden. 

Ten aanzien van elke werkzaamheid werden de volgende 4 vragen gesteld: 

- Komt de werkzaamheid voor? Ja I nee. Zo ja: 
- Hoe voorspelbaar is de werkzaamheid? 
- In hoeverre is de werkzaamheid uitstelbaar? 
- Hoeveel tijd wordt aan de uitvoering van de werkzaamheden besteed? 

De antwoorden op de laatste 3 vragen werden op een 5-puntsschaal gegeven: 
++ + ± -

De tijdsbestedingsvraag werd per groep werkzaamheden gevraagd. Deze groepen 
zijn in de vragenlijst aangegeven. 

Komt Voor- Uit- Bestede 
voor? spel- stel- tijd? 

Verzorgende werkzaamheden: ja nee baar? baar? 

patiënten wassen D D D D -minder 
bedden opmaken D D D [] dan 1l2u 
patiënten rechtop zetten D D D - 1l2u tot 
(kussens opschudden) 1u 
nachtkastjes I bedden soppen D D 1 à 2u 

- patiënten mobiliseren D D D -2 à 4u 
- zorg voor de directe omge- D n '-' -meer dan 

ving van de patiënt 4u 

- eten delen I helpen met D D [] -minder 
eten en drinken dan 1l2u 

- po's I urinaals delen en D [] - 112u tot 
legen 1u 

- catheter zakken legen D D D 1 à 2u 
2 à 4u 

-meer dan 
4u 
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bed verschonen bij incon- [] D minder 
tinentie, braken, e.d. dan 1/2u 
werkzaamheden bij overlijden D D D - 1/2u tot 

lu 
agogische begeleiding D [] D - 1 à 2u 

-2 à 4u 
meer dan 
4u 

Komt Voor- Uit- Bestede 
voor? spel- stel- tijd? 

Verpleegtechnische werkzaamheden: ja nee baar? baar? 

spuiten D D D D -minder 
voorbereiden op onderzoek D D D D dan 1/2u 
(bijv. Colon-inloop) - 1/2u tot 

- voorbereiden op OK D D D D lu 
(bijv. scheren, inpakken) - 1 à 2u 

- medicijnen delen D D D - 2 à 4u 
- sondevoeding verzorgen D D D -meer dan 
- uitzuigen [] D D D 4u 
-verbinden D D D 
- zalven D D D 
- wondcontroles D 
- verzamelen van monsters 

(bijv. urine, sputum, 
wondkweken) 
infuus controle D 

- drain controle D 
decubitus preventie D 

- extra controles (tensie, D 
wegen, temp., pols, pupil, 
bloedverlies) 

- opstellen en afbreken van 
verpleegkundige hulpmiddelen 
of speciale materialen (bijv. 
traxies, infuusstandaards) 

- instructie geven aan de 
patiënt 

- voedingen verzorgen (kinde- [] 

ren en pasgeborenen) 
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Komt Voor- Uit- Bestede 
voor? spel- stel- tijd? 

Overige werkzaamheden: ;a nee baar? baar? 

- rapport schrijven D D D -minder 
- uitwerken van afsprakenblad D D D dan 1/2u 

curven van temp. lijsten D D D 1/2u tot 
verpleegplan bijhouden D D D 1u 

1 à 2u 
-2 à 4u 
-meer dan 

4u 

- overdracht / patiënten- [] -minder 
bespreking dan 1/2u 

- werkzaamheden m.b.t. D - 1/2u tot 
reguliere opnames 1u 

- bijhouden van vocht- en D D - 1 à 2u 
controlelij sten -2 à 4u 

-werkzaamheden m.b.t. spoed D -meer dan 
opnames 4u 

- werkzaamheden m.b.t. ont- D 
slag van patiënten 

- reageren op alarmen van D D -minder 
apparatuur aan de patiënt dan 1/2u 
(bijv. infuuspomp, tele- - 1/2u tot 
metrie) lu 

- maatregelen treffen wan- - 1 à 2u 
neer een patiënt in een -2 à 4u 
levensbedreigende toestand -meer dan 
raakt 4u 

- patiënten klaarmaken en D D -minder 
eventueel wegbrengen voor dan 1/2u 
OK - 1/2u tot 

1u 
- patiënten klaarmaken en D [] - 1 à 2u 

eventueel wegbrengen voor - 2 à 4u 
onderzoek of behandeling -meer dan 

4u 
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overig patiënten vervoer: D D D minder 
van en naar de röntgen, dan 1/2u 
poli's, recovery, gips- 1/2u tot 
kamer, fysiotherapie, e.d. lu 

- 1 à 2u 
2 à 4u 
meer dan 
4u 

- werkzaamheden i.v.m. het [J -minder 
betrekken van materialen dan 1/2u 
en informatie van onder- 1/2u tot 
steunende diensten, zoals 1u 
het magazijn, centrale ste- 1 à 2u 
rilisatie, linnenkamer, bed- 2 à 4u 
dencentrale, laboratorium, e.d. -meer dan 

4u 

visite of consult meelo- D D minder 
pen met specialisten dan 1/2u 

- 1/2u tot 
lu 

- 1 à 2u 
-2 à 4u 

meer dan 
4u 

Overige verpleegkundige Komt Voor- Uit- Bestede 
werkzaamheden (hier niet voor? spel- stel- tijd? 
genoemd: Ja nee baar? baar? 

.... ,, ............................................... D 0 -minder 
dan 1/2u 

..................................................... D - 1/2u tot 
lu 

..................................................... D D D - 1 à 2u 
-2 à 4u 

..................................................... D D D D meer dan 
4u 
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Deel 111 

Contacten met instanties buiten de verpleegafdeling. 

Ten aanzien van elk contact werden de volgende 3 vragen gesteld: 

- Komt een dergelijk contact voor? Ja I nee. Zo ja: 
- Hoe betrouwbaar, dan wel voorspelbaar is het werkverkeer met de betreffende 

instantie? 
- In hoeverre is dit werkverkeer gebonden aan vaste procedures? 

De antwoorden op de 3 vragen werden op een 5-puntsschaal gegeven: 
++ + ± - --

De instanties worden in 2 groepen verdeeld: 

l.Instanties waar de verpleegafdeling een beroep op kan doen. 
2.Instanties die de verpleegafdeling om dienstverlening kunnen vragen. 

Instanties waar de ver- Komt 
pleegafdeling een beroep voor? Betrouw- Vaste 
op kan doen: ja nee baar? procedure? 

- Technische dienst, i.v.m. D D D 
reparaties en/ of te leveren 
materialen 
Centrale sterilisatie, i.v.m. [] D 
te leveren 
materialen (instrumenten) 
Magazijn, i.v.m. te leveren D 
goederen 

- Linnenkamer i.v.m. te leveren D 0 
linnengoed 

- Verpleegkundig materialendepöt, D D 
i.v.m. te leveren materialen 
Beddencentrale i.v.m. het be- D D 
trekken of (laten) weghalen van 
bedden 

- Keuken, i.v.m. het bezorgen van D D 
maaltijden 

- Laboratorium i.v.m. het betrek- D 
van uitslagen 
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- Laboratorium i.v.m. het (laten) D 
afnemen van monsters (bijv. de 
prikdienst voor bloedafname) 
Apotheek i.v.m. het bestellen D D D 
en leveren van medicijnen 
Röntgenafdeling i.v.m. het op- D 
vragen van röntgenfoto's 

- Patiëntenvervoersdienst i.v.m. D 
het komen ophalen van patiënten 
Interne transportdienst i.v.m. 0 D [] 

het komen ophalen van goederen 
voor vervoer 

- Poliklinieken i.v.m. het maken D 
van een afspraak voor consult 
van een patiënt van uw afdeling 

- Behandelafdelingen i.v.m. het 0 D 0 
maken van een afspraak voor een 
behandeling (bijv. revalidatie, 
bestraling) van een patiënt van 
uw afdeling 

- Onderzoekafdelingen i.v.m. het D 
maken van een afspraak voor een 
(functie)onderzoek (bijv. angio-
grafie, colon, laparoscopie, etc.) 
van een patiënt van uw afdeling 

Komt 
Overige instanties voor? Betrouw- Vaste 
(hier niet genoemd): ;a nee baar? procedure? 

.................................................... D 

..................................................... D D D 

..................................................... --:J c D 

..................................................... D D 
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Instanties die de ver- Komt 
pleegafdeling om een dienst- voor? Voorspel- Vaste 
verlening kunnen vragen: ja nee baar? procedure? 

- Röntgenafdeling, i.v.m. het D D D 
verzoek om patiënten te brengen 
voor het maken van een foto 

- Gipskamer, i.v.m. het verzoek D D 
om patiënten te brengen voor het 
aanleggen van een gipsverband 

- Fysiotherapie, i.v.m. het verzoek D D D D 
om patiënten te brengen voor een 
behandeling aldaar 

- Fysiotherapie, i. v.m. het ver- D 
zoek om patiënten op de afdeling 
te mogen behandelen 

- Recovery, i.v.m. het verzoek om D D D D 
patiënten te komen ophalen 

- Onderzoekafdeling, i.v.m. het D 
verzoek om patiënten te komen 
brengen voor een onderzoek 

- OK, i.v.m. het verzoek om patiën- D 
ten te komen brengen voor een 
operatie 

- De afdeling Eerste Hulp (Acute- D D D 
of Spoedeisende Hulp) i.v.m. het 
doorsturen van spoedpatiënten 
naar uw verpleegafdeling 

- Poliklinieken i.v.m. het door- D D 
sturen van spoedpatiënten naar 
uw verpleegafdeling 

- Poliklinieken i.v.m. het oproe- D D D 
pen van patiënten (vanaf uw ver-
pleegafdeling) voor een consult 
Familie van de patiënt, i.v.m. D D 
het beantwoorden van (telefoni-
sche) vragen 

- Behandelend artsen i.v.m. het D D D D 
visite lopen op uw afdeling 

- Artsen in consult, i.v.m. het D D 
visitelopen op uw afdeling 
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Overige instanties 
(hier niet genoemd): 

Komt 
voor? 
ja nee 

D 

D 

D 

Betrouw-
baar? 

D 

Vaste 
Procedure? 

D 

D 

D 

D 
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Deel IV 

De bestaande organisatie van de afdeling: 

a. De organisatie rondom belangrijke werkprocessen op de afdeling. 

Hoe is de organisatie van: 

1. De opname planning, d.w.z. de planning van de reguliere patiënten instroom op 
Uw verpleegafdeling (inclusief die van 'vreemde' specialismen) 

dit gebeurt: 
nooit een soms regel altijd 

enkele matig 
keer 

- Uw afdeling kan zelfstandig D D D D 
bepalen welke patiënten er 
worden opgeroepen 

- Vooraf wordt met de specia- D D 
listen/of afdeling opname 
overlegd welke patiënten 
worden opgeroepen 

- In het overleg met de specia- D D D D 
list en/ of afdeling opname 
wordt gebruik gemaakt van 
afgesproken criteria (bijv.: 
het aantallege bedden; werk-
lastgegevens of patiënten-
zorgcategorieën; ontslagver-
wachting van andere patiënten; 
e.d.) 

- Op uw afdeling wordt zoveel D D D D 
mogelijk in de personeelsbe-
zetting vooruitgelopen op pie-
ken en dalen die in de bedbe-
zetting verwacht kunnen worden 

- In bepaalde gevallen kan Uw D D D 
afdeling opnames weigeren 
(bijv. bij sterke personeels-
onderbezetting) 
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Hoe is de organisatie van: 

2.De personeelsplanning op Uw afdeling, d.w.z. de beschikbaarstelling van perso
neel om al of niet plotseling ontstane tekorten aan te vullen. 

Al dan niet in overleg met de 
Verplegingsdienst kan gebruik 
worden gemaakt van een reserve 
pool of van uitzendkrachten 

- In het overleg met de verple
gingsdienst wordt gebruik ge
maakt van afgesproken criteria 
(bijv.: te verwachten werklast; 
ziekteverzuim; leerlingen be
stand; seizoensinvloeden, e.d.) 

- Personeelstekort komt zelden 
voor omdat werklastpieken tij
dig worden voorzien en het be
nodigd personeel beschikbaar 
wordt gesteld 

nooit 

- Het tekort wordt met eigen D 
personeel aangevuld (bijv. 
door verpleegkundigen van 
vrije dagen terug te roepen) 
Het tekort wordt met personeel 
van andere afdelingen aangevuld 

Hoe is de organisatie van: 

dit gebeurt: 
een soms 
enkele 
keer 

D 

D 

D 

D 

regel 
matig 

c 

D 

c 

altijd 

c 

D 

D 

D 

3.0K planning (indien van toepassing); d.w.z. op welke manier worden operatie
schema's samengesteld? 

Niet van toepassing 
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- Er is overleg met de chirurg
en over de samenstelling van 
de OK-schema's 

- Het OK programma is van te
voren op Uw afdeling bekend, 
zodat U daarop vooruit kunt lo
pen via de personeelsbezetting 

nooit 

- Bij overladen OK programma's D 
kan Uw afdeling in overleg met 
de chirurgen en/ of de OK wij
zigingen aanbrengen 

- In het overleg met de chirurgen 
wordt gebruik gemaakt van afge
sproken criteria (bijv.: grote 
OK's altijd op de ochtend; 
niet meer dan twee grote OK's 
per dag; e.d.) 

Hoe is de organisatie van: 

dit gebeurt: 
een soms regel altijd 
enkele matig 
keer 

D D 

D D D D 

D D 

D D D 

4.De planning van onderzoeken en behandelingen (voor zover van toepassing); 
d.w.z.: op welke manier worden de programma's samengesteld van onderzoek- en 
behandelafdelingen? 
Het betreft hier uitsluitend onderzoeken en behandelingen waarvoor een patiënt 
van Uw verpleegafdeling naar betreffende onderzoek- of behandelafdeling moet 
worden gebracht. Het gaat dan om onderzoeken als angiografieën, allerlei sco
pieën, puncties, scanningsonderzoeken, etc., en om behandelingen als revalidatie, 
hydrotherapieën, bestralingen, etc .. 

Niet van toepassing 
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dit gebeurt: 
nooit een soms regel altijd 

enkele matig 
keer 

Er is overleg met de betref- D 0 0 
fende onderzoek- en behandelaf-
delingen over de samenstelling 
van hun programma's 

- In het overleg met betreffende D D [J 

onderzoek- en behandelafdeling-
en wordt gebruik gemaakt van af-
gesproken criteria (bijv.: vaste 
dagdelen voor bepaalde onder-
zoeken; niet meer dan twee zware 
onderzoeken per dag; e.d.) 
De programma's van de betref- 0 D 0 0 
fende onderzoek- en behandelaf-
delingen zijn van tevoren op Uw 
verpleegafdeling beken zodat U 
daarop vooruit kunt lopen via de 
personeelsbezetting 

- Bij programma's die Uw ver- C:: 0 0 
pleegafdeling te veel werklast 
opleveren, kan Uw afdeling be-
paalde onderzoeken en/ of behan-
delingen verzetten (in overleg 
met betreffende afdelingen) 
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Hoe is de organisatie van: 

5.De opvang van spoedopnames? 

dit gebeurt: 
nooit een soms regel altijd 

enkele matig 
keer 

Spoedopnames komen niet direct D D D D 
op Uw verpleegafdeling maar 
worden in eerste instantie op-
gevangen door een apart daar-
voor ingerichte afdeling 

- In overleg met de artsen zijn D D D D 
criteria opgesteld die aange-
ven wanneer een patiënt met 
spoed mag worden opgenomen. Dit 
voorkomt dat reguliere patiënt-
en als spoedpatiënten opgenomen 
kunnen worden 

- Op Uw afdeling wordt een aan- D D D 
tal bedden en een gedeelte van 
de personele capaciteit beschik-
baar gehouden voor spoedopnames 

- In bepaalde gevallen kan Uw D D D 
afdeling spoedpatiënten weige-
ren en eventueel verwijzen naar 
andere verpleegafdelingen (bijv. 
bij infectie gevaar) 
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Hoe is de organisatie van: 

6.Het visite (en consult) lopen van specialisten? 

dit gebeurt: 
nooit een soms 

enkele 
keer 

In overleg met de specialisten 0 0 
is een vast tijdstip vastge-
steld voor het visite lopen 
In overleg met de specialisten D 0 
wordt (per dag) een gunstig 
tijdstip bepaald voor het 
visite/consult lopen 
Het tijdstip van visite lopen D 0 
is elke dag van tevoren bekend; 
Uw verpleegafdeling loopt daarop 
vooruit door er tijdig personeel 
voor beschikbaar te houden 

- Een specialist die op een on- 0 0 
verwacht en ongelegen moment 
visite komt lopen, kan door Uw 
verpleegafdeling worden verzocht 
later terug te komen 

regel 
matig 

0 

0 

altijd 

0 

0 
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De taakverdelingsstructuur: 

b. De inrichting van de werkorganisatie op de afdeling. 

N.B.: voor volledige lijsten van verzorgende- en verpleegtechnische werkzaamheden 
zie deel2. 

1. Verzorgende werkzaamheden zoals o.a.: patiënten wassen, bedden opmaken, sop
pen, mobiliseren, po's/urinaals delen en legen, etc. worden meestal: 

D geregeld* door een leidinggevende (bijvoorbeeld het afdelingshoofd of een 
unit oudste), en uitgevoerd door een verpleegkundige of leerling voor zover 
die dat mag 

[] geregeld en uitgevoerd door een verpleegkundige of leerling voor zover die 
dat mag 

2. Verzorgende werkzaamheden behoren in eerste instantie tot de taak van: 

elke verpleegkundige (inclusief leidinggevenden) of leerling voor zover die 
dat mag uitvoeren 

D speciaal daarvoor aangestelde verpleegkundigen of leerlingen (bijv. een 
aparte zuster voor het wassen, een aparte voor het tempen, of voor bepaal
de groepen van verzorgende werkzaamheden) 

3. Bij de uitvoering van verzorgende werkzaamheden op Uw afdeling wordt als richt
lijn gebruikt: 

D de (globale) dagindeling 
D vaste schema's met vaste tijdenen/ofvolgorden 
D overleg op het moment waarop het werk zich aandient 
D geen duidelijke richtlijn 

4. Verpleegtechnische werkzaamheden zoals o.a.: spuiten, voorbereiden op onder
zoek/ok., medicijnen delen, verbinden, wond-, drain- en infuuscontroles, verza
melen van monsters, catheters inbrengen, etc. worden meestal: 

D allemaal geregeld* door een leidinggevende (bijv. het afdelingshoofd of een 
unit oudste) en uitgevoerd door een verpleegkundige of leerling voor zover 
die dat mag 

D geregeld en uitgevoerd door een verpleegkundige of leerling voor zover die 
dat mag 

• Geregeld d.w.z.: beslissingen worden genomen over wie wat wanneer doet. 
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D een deel van de verpleegtechnische werkzaamheden wordt geregeld door een 
leidinggevende en uitgevoerd door een verpleegkundige of leerling; de rest 
wordt geregeld en uitgevoerd door verpleegkundigen of leerlingen 

5. Verpleegtechnische werkzaamheden: 

D behoren allemaal in eerste instantie tot de taak van elke verpleegkundige of 
leerling voor zover die daartoe bevoegd is 

D behoren in eerste instantie tot de taak van speciaal daar voor aangestelde 
verpleegkundigen of leerlingen (bijv. een aparte verpleegkundige voor het 
medicijnen delen, het spuiten, de extra controles, etc.) 

D behoren in eerste instantie tot de taak van een leidinggeven de op de afde
ling 

6. (indien van toepassing) 
Welke verpleegtechnische werkzaamheden worden op uw afdeling taakgericht 
(functioneel) uitgevoerd, d.w.z. toegewezen aan aparte verpleegkundigen? 

a 
b 
c 
d 
e 
f 
g 

7. Bij de uitvoering van verpleegtechnische werkzaamheden op uw afdeling wordt 
als richtlijn gebruikt: 

D de (globale) dagindeling 
D vaste schema's of protocollen met vaste tijden en/ of volgorden 
D overleg op het moment waarop het werk zich aandient 
D geen duidelijke richtlijn 

8. Verpleegkundig werkaanbod dat zich van buiten de verpleegafdeling aandient, 
moet vaak snel worden ingepast in de andere werkzaamheden op de afdeling. 
Bedoeld wordt bijvoorbeeld: de opvang van spoedopnames, het meelopen met 
artsen visites, het op verzoek wegbrengen en ophalen van een patiënt naar de 
poli, een onderzoekafdeling, de OK/recovery, de röntgenafdeling, de gipskamer, 
etc .. 
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De opvang van dit soort werkaanbod op uw afdeling wordt meestal: 

D geregeld* door een leidinggevende (bijvoorbeeld het afdelingshoofd of een 
unit-oudste) en uitgevoerd door een verpleegkundige of leerling voor zover 
die daartoe bevoegd is 

D geregeld en uitgevoerd door een verpleegkundige of leerling voor zover die 
daartoe bevoegd is 

D geregeld door een leidinggevende en uitgevoerd door een verpleegkundige 
of leerling wanneer het acute zaken betreft; bij minder acute zaken ligt zowel 
de regeling als de uitvoering in handen van verpleegkundigen of leerlingen 

9. Voor de opvang van bedoeld werkaanbod van buiten de afdeling: 

D is in principe elke verpleegkundige of leerling (voor zover daartoe bevoegd) 
beschikbaar 

D zijn bepaalde verpleegkundigen of leerlingen geheel of gedeeltelijk vrijge
houden 

D voor een deel van dit werkaanbod (bijv. het visite lopen) is altijd een leiding
gevende beschikbaar; voor de rest kan elke verpleegkundige of leerling 
beschikbaar worden gesteld 

10. Bij de uitvoering van bedoeld werkaanbod van buiten de afdeling op uw afdeling 
wordt als richtlijn gebruikt: 

D de (globale) dagindeling 
D vaste schema's of protocollen 
D overleg op het moment waarop het werk zich aandient 
D geen duidelijke richtlijn 

11. De uitvoering van niet-verpleegkundig administratieve werkzaamheden (bijv. 
curven van temp-lijsten, afspraken maken met onderzoekafdelingen, e.d.) 
behoort in eerste instantie tot de taak van: 

D elke verpleegkundige of leerling (voor zover daartoe bevoegd) 
D speciaal daarvoor aangestelde verpleegkundigen of leerlingen 
D leidinggevenden op de afdeling 
D de afdelingssecretaresse 

12. Hoe staat het personeel van de dagdiensten op uw afdeling ingedeeld? 
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D geen specifieke indeling 
D indeling op een bepaalde kant of gang 
D indeling op bepaalde kamers 



D indeling t.a.v. bepaalde patiënten (patiëntentoewijzing) 
D indeling t.a.v. bepaalde werkzaamheden 

13. Blijft deze indeling gedurende de gehele dienst gehandhaafd? 

n.v.t.; er is geen specifieke indeling 
ja, deze blijft dezelfde 
nee, de indeling verwatert langzaam naarmate de verzorgende werkzaamhe
den vorderen; in de middaguren is geen sprake meer van indeling 

14. Hoe strikt is de indeling? 

heel strikt, men is niet beschikbaar voor werkzaamheden buiten het aange
wezen gebied 

D niet zo strikt, men blijft ten dele beschikbaar voor werkzaamheden buiten 
het aangewezen gebied (bijv. voor de opvang van spoedopnamens) 
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Deel V 

Vragenlijst Problemen & knelpunten, Werkervaring en Kwaliteit 

a. Lijst van problemen en knelpunten op uw verpleegafdeling. 

Hoe vaak heeft uw afdeling te kampen met onderstaande problemen? 

dage- +2x + lx minder 
gelijks p.w. p.w. dan 

lxp.w. 

- Bepaalde werkzaamheden blijven D D D 
liggen; men komt er niet aan toe 
Bepaalde werkzaamheden komen D D D 
niet af binnen de daarvoor gestel· 
de tijd 

- Bepaalde werkzaamheden worden D D D 
met mindere kwaliteit uitgevoerd 

- Leerlingen krijgen te weinig D D 
aandacht (opvang en begeleiding) 
Er worden fouten gemaakt bij de D D D 
uitvoering van verpleegtechnische 
werkzaamheden (zoals catheters en 
sondes inbrengen, uitzuigen, e.d.) 

- Er worden fouten gemaakt in de D D 
rapportage of administratie 
(of zij worden niet bijgehouden) 

- Er worden fouten gemaakt bij de D D 
toediening van medicijnen 
(bijv. verkeerde medicatie of op 
verkeerde momenten) 

- De werkbelasting is constant D D 
te hoog 

- De werkbelasting is wisselend D D D 
(pieken en dalen) 

- Werkzaamheden moeten te snel D D 
worden afgewerkt 

- Werkzaamheden worden dubbel D 0 
gedaan 

164 



- Met bepaalde werkzaamheden kan D 
(nog) niet worden begonnen omdat 
het vereiste 'voorwerk' niet is 
gedaan (bijv. als bepaalde gege-
vens nog niet beschikbaar zijn) 

- De behandeling of verzorging van D 
een patiënt duurt te lang (bijv. 
omdat het werk onderbroken wordt 
of opnieuw moet gebeuren) 
Op bepaalde momenten van de 
dag is er duidelijk een tekort 
aan personeel 

- Op bepaalde momenten van de D 
dag is er te veel personeel op 
de afdeling 
Personeel meldt zich ziek D 

- Personeel komt te laat op 
het werk 

- Verpleegkundigen klagen over D 
het werk 
Verpleegkundigen zijn gespannen D 
Conflicten in de samenwerking 
met andere afdelingen 

- Conflicten in de samenwerking 
met artsen 

b. Werkervaring van uzelf. 

Als ik mijn werk goed doe, ben ik tevreden. 

D mee eens 
D enigszins mee eens 
D geen mening 
D niet helemaal mee eens 

niet mee eens 

D 

D 

D 

D 

D 

Over het algemeen ben ik erg tevreden met mijn werk. 

C mee eens 
D enigszins mee eens 
D geen mening 
D niet helemaal mee eens 

niet mee eens 

D D 

D 

D D 

D D 
D 0 

=:J 

D D 
D c 

D D 
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Het doet mij goed als ik mijn werk behoorlijk doe. 

mee eens 
D enigszins mee eens 
D geen mening 
D niet helemaal mee eens 

niet mee eens 

Ik zou eigenlijk liever ander werk willen hebben. 

D mee eens 
D enigszins mee eens 

geen mening 
niet helemaal mee eens 

D niet mee eens 

Ik vind het vervelend als ik merk dat ik mijn werk hier slecht gedaan heb. 

mee eens 
enigszins mee eens 
geen mening 

D niet helemaal mee eens 
D niet mee eens 

Over het algemeen ben ik tevreden met het soort werk dat ik doe. 

mee eens 
enigszins mee eens 

D geen mening 
niet helemaal mee eens 
niet mee eens 

Ik trek mij er gewoonlijk weinig van aan of ik mijn werk goed doe of niet. 

D mee eens 
D enigszins mee eens 
D geen mening 

niet helemaal mee eens 
niet mee eens 



Over het algemeen houd ik van zekerheid in mijn werk. 

mee eens 
enigszins mee eens 
geen mening 

C niet helemaal mee eens 
C niet mee eens 

Over het algemeen houd ik van werk dat niet al te moeilijk is. 

mee eens 
enigszins mee eens 
geen mening 
niet helemaal mee eens 

D niet mee eens 

c. Kwaliteit van het verpleegkundig werk op uw afdeling. 

Kruis bij elke werkzaamheid het antwoord aan dat het meest op uw afdeling van toe
passing is. 

Hoe vaak wordt de werkzaamheid uitgevoerd met goede kwaliteit? 
Verzorgende 
werkzaamheden 

patiënten wassen 
bedden opmaken 
patiënten rechtop zetten 
nachtkastjes 
bedden soppen 
patiënten mobiliseren 
zorg voor de directe 
omgeving van de patiënt 
eten delen/ 
helpen met eten en 
drinken 
po's/urinaals 
delen en legen 
catheter zakken legen 
bed verschonen bij 
incontinentie braken, e.d. 

altijd meestal soms wel meestal zelden 

0 
c 
0 
c 

0 
0 
D 

D 
D 
D 

0 
0 
0 
0 

c 
0 
c 
c 
0 

0 
0 
0 
0 

soJn..'l niet niet nooit 

D 

D 
D 

D 
0 
D 
0 

D 
D 

c 

D 
D 
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werkzaamheden bij D D D D D 
overlijden 
agogische begeleiding D D D D D 

Verpleegtechnische altijd meestal soms wel meestal zelden 
werkzaamheden soms niet niet nooit 

spuiten D D D D D 
voorbereiden op D D D D D 
onderzoek 
(bijv. Colon-inloop) 
voorbereiden op OK D D D D D 
(bijv. scheren, inpakken) 
medicijnen delen D D D D D 
sondevoeding D D D D D 
verzorgen 
uitzuigen D D D D D 
verbinden D D D D D 
zalven D D D D D 
wondcontroles D D D D D 
verzamelen van D D D D D 
monsters (bijv. 
urine, sputum, 
wondkweken) 
infuus controle D D D D D 
drain controle D D D D D 
decubitus preventie D D D D D 
extra controles D D D D D 
(tensie, wegen, 
temp., pols, pupil, D D D D D 
bloedverlies) 
opstellen en afbreken D D D D D 
van verpleegkundige 
hulpmiddelen of speciale 
materialen (bijv. traxies, 
infuusstandaards) 
instructie geven D D D D D 
aan de patiënt 
voedingen verzorgen D D D D D 
(kinderen en pasgeborenen) 
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Overige altijd meestal soms wel meestal zelden 
werkzaamheden soms niet niet nooit 

rapport schrijven D D D LJ D 
uitwerken van D D D D 
afsprakenblad 
curven van temp. lijsten D D D 
verpleegplan D D D 
bijhouden 
overdracht/patiënten- D 
bespreking 
werkzaamheden m.b.t. D D D D 
reguliere opnames 
bijhouden van vocht- D D D 
en controlelijsten 
werkzaamheden m.b.t. D 
spoedopnames 
werkzaamheden m.b.t. D D 
ontslag van patiënten 
reageren op alarmen van D 
apparatuur aan de patiënt 
(bijv. infuuspomp, 
telemetrie) 
maatregelen treffen D D D D D 
wanneer een patiënt in 
een levensbedreigende 
toestand raakt 
patiënten klaarmaken D D 
en eventueel wegbrengen 
voor OK 
patiënten klaarmaken [] D 
en eventueel wegbrengen 
voor onderzoek of 
behandeling 
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Curriculum Vitae 

De schrijver van dit proefschrift werd geboren op 29 september 1951 te Utrecht. In 
1970 haalde hij zijn diploma HAVO aan de Scholengemeenschap St. Gregorius te 
Utrecht. Van 1970 tot 197 4 studeerde hij aan de Katholieke Sociale Academie te 
Den Haag, studierichting Personeelsbeleid. Vanaf 1975 studeerde hij Arbeids- en 
Organisatiepsychologie aan de Rijksuniversiteit te Groningen, en behaalde in janu
ari 1983 zijn diploma. Van 1983 tot 1988 was hij werkzaam als wetenschappelijk 
assistent in dienst van de Technische Universiteit Eindhoven, bij de faculteit 
Bedrijfskunde, vakgroep Technologie en Arbeid. Van 1988 tot 1991 was hij werk
zaam als organisatie-adviseur in de gezondheidszorg bij GITP / Management 
Advies te Nijmegen. In 1991 werd hij sectormanager van de sector Personeel 
Organisatie & Opleidingen in ziekenhuis 'de Heel' te Zaandam. Vanaf 1 december 
1995 is hij directeur van Aorta Consultants voor de zorgsector BV te Woerden. 
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Dankwoord 

Veel dank ben ik verschuldigd aan al degenen die mij hebben ondersteund in het tot 
stand komen van dit proefschrift. Als promovendus heb ik verschillende fasen door
gemaakt tijdens het onderzoek. 
Eerst was er de ontwerpfase waarin het 'concept' centraal stond. In deze fase heb ik 
veel steun gehad aan dr. H.F.J.M. van Tuijl, prof. dr. P.M. Bagchus en prof. dr. H. 
Kuipers. Hen dank ik hier hartelijk voor. 
Tijdens de fase die daarop volgde, de 'toepassingsfase', realiseerde ik mij heel goed 
dat ik in een wereld stapte die mij vreemd was. Bert van Duin en Ben Lacko hebben 
mij daarin als beroepsverpleegkundigen heel goed wegwijs kunnen maken. Zij 
schroomden niet om steeds weer opnieuw mij de meest elementaire zaken van hun 
vak uit te leggen. Ik heb veel aan hen gehad. 
Eenmaal in de fase waarin de resultaten van het onderzoek statistisch geïnterpre
teerd moesten worden, heb ik dankbaar gebruik kunnen maken van de adviezen en 
reflecties van dr. ir. J. Praagman en prof. dr. P.C. Sander. Ook hen wil ik hartelijk 
danken. 
Door alle fasen heen was er steeds de snelle ondersteuning van Marleen van Baal en 
voor typewerk en computerverwerking. Haar wil ik hiervoor hartelijk danken. 
Verder dank ik alle verpleegkundigen die tijd nog moeite hebben gespaard om mij 
te helpen de gegevens te verzamelen waardoor het onderzoek mogelijk is geworden. 
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Stellingen 

Behorende bij het proefschrift 

DE WERKORGANISATIE VAN VERPLEEGAFDELINGEN 
EEN ONDERZOEK NAAR DE RELATIE TUSSEN 

AFDELINGSOMGEVING EN AFDELINGSSTRUCTUUR 

van 

J.H.I. Bodt 



1. Een voorwaarde die aan de inrichting van de werkorganisatie van een verpleeg
afdeling moet worden gesteld, is dat onzekerheid en flexibiliteit met elkaar in 
evenwicht zijn. 
Dit proefschrift. 

2. Omgevingsonzekerheid is als contingentie-factor voor een verpleegafdeling geen 
directe probleemindicator. De mate van flexibiliteit in de structuur van de werk
organisatie, de zogenaamde interne flexibiliteit van de verpleegafdeling zelf, in 
relatie tot omgevingsonzekerheid, is dat wel. 
Dit proefschrift. 

3. De opvatting dat een hoge werkdruk een belangrijke probleemindicator zou zijn 
voor een verpleegafdeling, is aanvechtbaar. Veeleer is het zo dat het gebrek aan 
een adequate besluitvormings-, taakverdelings- en coördinatiestructuur bij toe
name van de werkdruk pas echt een negatief effect gaat krijgen op de effectivi
teit, de efficiency en de kwaliteit, waardoor er problemen ontstaan. 
Dit proefschrift. 

4. In het spanningsveld tussen verpleegafdelingen en hun omgevingsafdelingen 
wordt nauwelijks gebruik gemaakt van externe afstemmingsmechanismen in de 
zin van buffer-vorming, het hanteren van werkafspraken, richtlijnen of protocol
len, via welke eventuele onzekerheden m.b.t. het werkaanbod voor de verpleegaf
deling, adequaat gehanteerd zouden kunnen worden. 
Dit proefschrift. 

5. De opvatting dat in een stabiele (zekere) omgeving, flexibiliteit in de organisatie 
een negatief effect zou hebben op de efficiency, is ten aanzien van verpleegafde
lingen onjuist. 
Schoonhoven, C.B., Problems with contingency theory: testing assumption bid
den within the language of contingency 'theory', Administrative Science Quarterly, 
26, 349-377, 1981. Dit proefschrift. 

6. Bij veel omgevingsonzekerheid is een flexibele werkorganisatiestructuur gebo
den; bij weinig omgevingsonzekerheid is zij niet geboden, maar kan zij ook wei
nig kwaad. 
Schoonhoven, C.B., Problems with contingency theory: testing assumption hid
den within the language of contingency 'theory', Administrative Science Quarterly, 
26, 349-377, 1981. Dit proefschrift. 

7. Samenvoeging van regeling en uitvoering leidt bij hoge omgevingsonzekerheid 
niet alleen tot efficiency verbetering, maar tevens tot taakverrijking en arbeids
motivatie. 
Hackman, J.R., C.B. Oldham, Work redesign. Addison-Wesley, Reading, Mass., 
1980. Dit proefschrift. 



8. De tendens naar professionalisering binnen de verpleegkundige discipline staat 
haaks op die naar interdisciplinaire afstemming en samenwerking in het zieken
huis. 
Dit proefschrift. 

9. De term 'patiëntgerichte verpleging' suggereert dat ook niet-patiëntgericht ver
plegen mogelijk zou zijn, hetgeen onjuist is. 

10. Volgelingen van het adagium 'structure follows culture' vergeten vaak dat men 
wel degelijk in een veranderingsproces een cultuurverandering in een stroom
versnelling kan brengen door de structuur dwingend te wijzigen. 

11. Een organisatieadviseur moet zich nooit laten verleiden tot beantwoording van 
de vraag 'Wat nu eigenlijk nieuw is aan zijn advies?'. Het moet hem gaan om de 
juiste ordening van de bestaande feiten waardoor die 'op hun plaats vallen' en het 
probleem daarmee ongemeen helder op tafel komt. 

12. Functioneringsgesprekken dienen gestructureerd plaats te vinden, bij voorkeur 
aan de hand van functiegebonden gedragscriteria. 
GITP /FOCUS, Functie-eisen en gedragscriteria. Begeleidingsinformatie Functio
neringsgesprekken, ziekenhuis de Heel, 1994. 

13. Er bestaat een positief verband tussen het bereiken van iemands niveau van 
incompetentie (Peter's principle) en het tempo waarin hij 'burned out' raakt. 

14. Leeftijdsbewust personeelsbeleid dient niet uitsluitend betrekking te hebben op 
het loslaten van werkzaamheden die men niet meer kan, maar juist ook op het 
initiëren van activiteiten die men pas kan. 

15. Leidinggeven aan professionals volgens het instructiemodel (Hersey and 
Blanchard) leidt tot ondergraving van de gezagspositie van de leidinggevende 
zelf. 

16. Voor verkeersproblemen in binnensteden worden door deskundigen vaak oploss
ingen aangedragen waarin opzettelijk obstakels worden opgeworpen. 




