
 Eindhoven University of Technology

MASTER

ProMES voor het NAH-team van Revalidatiecentrum Amsterdam
onderzoek naar de invloed van twee ontwikkelmethodes voor een ProMES-systeem

Nisselroij van, C.L.A.

Award date:
2006

Link to publication

Disclaimer
This document contains a student thesis (bachelor's or master's), as authored by a student at Eindhoven University of Technology. Student
theses are made available in the TU/e repository upon obtaining the required degree. The grade received is not published on the document
as presented in the repository. The required complexity or quality of research of student theses may vary by program, and the required
minimum study period may vary in duration.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain

https://research.tue.nl/nl/studentTheses/e6ff9fdd-0d6e-44e4-91d1-1c252a54e00f


ff;:\ • 

ARW 
2006 
BDK 

_f_~_JJ __________ TU/e 

ProMES voor bet NAH-team van 
Revalidatiecentrum Amsterdam 

Onderzoek naar de invloed van twee 
ontwikkelmethodes voor een ProMES-systeem 

Eindrapport 

Cery l van Nisselroij 
November 2006 



+fJ------------TU/e 
TBM 

ProMES voor bet NAH-team van 
Revalidatiecentrum Amsterdam 

Onderzoek naar de invloed van twee 
ontwikkelmethodes voor een ProMES-systeem 

Rapportage van 

Instellingen 

Begeleiders TU/e 

TU/e 

Begeleiders RCA 

Ceryl L.A. van Nisselroij 

Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) 
Faculteit Technologie Management 
Technische Bedrijfskunde 
Vakgroep Human Performance Management 

Revalidatiecentrum Amsterdam (RCA) 
Cluster 2 Niet-Aangeboren Hersenletstel (NAH) 

Dr. H.F.J.M. van Tuijl 
Vakgroep Human Performance Management 

Prof. Dr. C.G. Rutte 
Vakgroep Human Performance Management 

Ir. E. van der Geer-Rutten-Rijswijk 
Vakgroep Human Performance Management 

M. Schinkel MSc. 
Zorgmanager 

P. Koppe, Revalidatiearts 
Medisch directeur 



rca II +I• Eindverslag November 2006 Ceryl van Nisselroij Tu I e 

'Revalidatie is een klein, maar essentieel onderdeel van de gezondheidszorg. Het kan 
volgen op een acute Jase bij ziekte of een ongeval, maar kan oak zinvol zijn bij 

ziektebeelden die leiden tot geleidelijke achteruitgang van de gezondheidstoestand. 
Revalidatie is bij uitstek een onderdeel van de gezondheidszorg dat zich bezig houdt met 

de kwaliteit van bestaan. ' 
- Revalidatiecentrum Amsterdam, 2001 -

'Het Centrum voor Ethiek en Gezondheid roept op tot een debat over de kansen en 
risico 's van het gebruik van prestatie-indicatoren. Het centrum vindt dat de 

hulpverleners het initiatief naar zich toe moeten trekken door zelf het voortouw te nemen 
bij de keuze en ontwikkeling van prestatie-indicatoren. ' 

- Gibbels, 2006 -
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Abstract 

This report describes a study on the influence of an alternative development method for a ProMES
system. Two similar teams in similar settings completed the first two steps in the ProMES
development process. The second team used the results of the first team as input. A questionnaire was 
used to measure the differences in e.g. acceptation of the system. Benefits and limitations of this 
alternative method are discussed. 

-iv-
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Voorwoord 

Het afstudeerproject is de afsluiting van de studie Technische Bedrijfskunde aan de Technische 
Universiteit Eindhoven. Dit verslag is het resultaat van tien maanden werk bij het Revalidatiecentrum 
Amsterdam. Het is een leerzame periode geweest met ups en downs, maar gelukkig overwegend ups. 
Met <lit verslag sluit ik <lit project en mijn studie af. Ik ben blij <lat ik het succesvol af heb kunnen 
ronden voor het RCA, de TU, maar zeker ook voor mezelf. 

Dit project was echter nooit tot stand gekomen zonder hulp van anderen. Een aantal van hen wil ik 
speciaal bedanken. 

Harrie van Tuijl, Eric van der Geer en Christel Rutte voor hun begeleiding. Harrie, je betrokkenheid 
heb ik als zeer stimulerend en motiverend ervaren. De discussies met jou en Eric tijdens onze 
afspraken hebben zeker een belangrijke invloed gehad op de inhoud en mijn inzichten. Eric, ook jij 
was zeer betrokken, altijd kon ik bij je terecht met vragen. Daarnaast wil ik je speciaal bedanken voor 
het uitzetten, en vooral verzamelen, van de vragenlijsten in Breda. 

Het RCA, en dan met name Peter Koppe en Jos Buijs, voor het bieden van de mogelijkheid om mijn 
project uit te voeren binnen het RCA. 
Mattie Schinkel en Arjan Baan. Mattie, voor de moeite die je hebt gedaan om dingen geregeld te 
krijgen. Onze afspraken, waarin snel de projectgerelateerde zaken werden afgehandeld, waarna we 
over konden naar andere, interessantere onderwerpen, vond ik altijd erg plezierig. Arjan, voor alle 
moeite die je hebt gedaan om mij en mijn project binnen je cluster te faciliteren. 
Mijn ontwikkelgroep: Inge, Tineke, Silvia, Mieke, Brenda, Arjan en Mirjam. Ondanks alle nieuwe 
dingen hebben jullie vanaf het begin af aan enthousiast mee gedaan. Oat maakte het voor mij altijd 
weer plezierig om een bijeenkomst te begeleiden. 

Mijn vriendinnen en (bieb)vrienden, voor het bieden van een luisterend oor, het relativeren en het 
geven van advies. En natuurlijk voor alle gezelligheid. 

Mijn ouders, broer en zus, voor het aanhoren van alle verhalen en het motiveren in mindere tijden. En 
bovendien voor alle steun die ze me in de afgelopen zeven jaar gegeven hebben. 

Luuk, bedankt voor alle steun, gezelligheid en afleiding in de afgelopen maanden. Tegelijk afstuderen 
en daarnaast drie keer verhuizen is al een project op zich! 

Ceryl van Nisselroij 

Amsterdam, november 2006 
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Samenvatting 

Dit rapport beschrijft de resultaten van het afstudeerproject dat is uitgevoerd bij het 
Revalidatiecentrum Amsterdam (RCA). Naar aanleiding van de stelselherziening in de 
gezondheidszorg zijn zorginstellingen genoodzaakt om transparant te werken. Dit houdt in dat zij de 
behandelprogramma's, die ze gebruiken, vastgelegd moeten hebben op papier. Daarnaast moeten ze 
gaan werken met prestatie-indicatoren. Binnen de revalidatiesector is deze set opgesteld door de 
brancheorganisatie, Revalidatie Nederland. Middels het gebruik van indicatoren wordt het mogelijk 
om instellingen onderling te vergelijken. Hiermee wordt gereguleerde marktwerking gecreeerd en 
gestimuleerd. Volgens Gibbels (2006) doen zorginstellingen er verstandig aan om zelf initiatief te 
nemen door te onderzoeken welke mogelijkheden er allemaal zijn binnen het werken met prestatie
indicatoren. Het RCA heeft de beslissing genomen om te starten met het ontwikkelen van een 
ProMES-systeem. Dit systeem stelt in vier stappen op participatieve wijze en via een bottom-up 
benadering vast welke verantwoordelijkheden een team heeft en hoe deze vervolgens met behulp van 
beYnvloedbare prestatie-indicatoren meetbaar worden gemaakt. Tot nu toe is ProMES voornamelijk 
gebruikt in een industriele omgeving. 

Het ontwikkelen van een ProMES-systeem kost veel tijd. Daarom is er onderzocht of het mogelijk is 
om tijdwinst te behalen zonder dat de kwaliteit (uitgedrukt in inhoud van het systeem, acceptatie en 
empowerment) van het systeem hier onder lijdt. Om dit te kunnen onderzoeken is er gebruik gemaakt 
van het ProMES-systeem dat reeds ontwikkeld is door het team Niet-Aangeboren Herseletsel (NAH) 
van de Stichting Revalidatiecentrum Breda (SRCB). Dit ProMES-systeem is als voorbeeld gebruikt bij 
de ontwikkelbijeenkomsten van het NAH-team van het RCA. Deze alternatieve aanpak heeft 
geresulteerd in: 

1. Een tijdwinst van 48% per lid van de ontwikkelgroep. SRCB heeft 25,5 uur per persoon 
gebruikt voor de ontwikkeling en afstemming van stap I en 2 (het vaststellen van 
verantwoordelijkheidsgebieden en prestatie-indicatoren). Het RCA heeft hier 13,25 uur per 
persoon voor gebruikt. 

2. Een significant verscbil tussen SRCB en RCA op bet gebied van acceptatie. Hierbij moet 
worden opgemerkt dat binnen SRCB reeds meerdere teams met ProMES werken. Bij het RCA 
is het NAH-team het eerste team dat kennis heeft gemaakt met ProMES. 

3. Geen significante verscbillen tussen SRCB en RCA op bet gebied van empowerment. 
4. Zowel SRCB als RCA scoren beter op empowerment en role clarity dan de 

controlegroep. 

De verantwoordelijkheidsgebieden en prestatie-indicatoren die het de ontwikkelgroep van het RCA 
heeft vastgesteld voor het NAH-team staan op pagina vii. 
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antgerichtheid 

fficientie 

ommunicatie 

ntwikkeling 

efinitie en prestatie-indicatoren 

et als team, op transparante en interdisciplinaire wijze, bieden van zorg die 
oldoet aan het behandelprogramma en de protocol/en. 

• Mate waarin activiteiten door alle disciplines volgens onderzoeksprotocol 
worden uitgevoerd 

• Mate waarin het planbesprekingsformulier volledig is ingevuld voor de eerste 
planbespreking 

• Mate waarin kemproblemen worden vastgesteld tijdens de eerste 
planbespreking 

• Mate waarin de interventies gekoppeld zijn aan de doelen 
• Mate waarin het revalidantsysteem participeert in het proces 
• Gemiddelde score behandelkwaliteit 

ij de behandeling is de vraag van de revalidant richtinggevend en er wordt 
ewerkt volgens de visie op bejegening zoals die voor het RCA geformuleerd is. 

• De hulpvraag en het kernprobleem van de revalidant en zijn systeem zijn door 
het behandelteam verhelderd en opgenomen in het planbesprekingsformulier 

• Het behandelplan in conceptvorm is met revalidant en systeem besproken en 
definitief vastgesteld. 

• Hoofddoelstelling wordt met revalidant vertaald in subdoelen 
• Mate waarin tevredenheid over de behandeling en bejegening en het contact me 

behandelaren besproken zijn met revalidant 
• Tevredenheid over informatieverstrekking 
• De voorwaarden voor ontslag zijn opgesteld samen met de revalidant en zijn 

systeem. De verantwoordelijkheden zijn benoemd en de benodigde procedures 
zi" n in an ezet. 

et als team zorgen voor een goede doorstroom van het behandeltraject voor 
evalidanten binnen de mogelijkheden van de revalidant en van de organisatie. 

• Mate waarin activiteiten door alle disciplines volgens onderzoeksprotocol 
worden uitgevoerd (of aantekening nvt) 

• Mate waarin prognose, benodigde hulp en voorzieningen en ontslagbestemming 
benoemd worden in de eerste planbespreking 

• Mate waarin procedures tijdig in gang worden gezet 
• Ti"di verstrekken van de conce t lanbes rekin 

e communicatie tussen behandelaars onderling, tussen behandelaars en 
evalidanten en tussen behandelaars en derden random het behandelplan, moet 
odanig goed zijn, dat deze de noodzakelijke bijdrage levert aan de kwaliteit en 
if.ficientie van de geboden zorg 
• Mate waarin een de revalidant ondersteund wordt door een behandelaar tijdens 

terugkoppeling van de planbespreking 
• Mate waarin elke discipline vertegenwoordigd is bij de teambespreking en 

afstemming 
• Mate waarin RA of AIOS aanwezig is bij de afstemming 
• Score o communicatie 

ich als team ontwikkelen en een proactieve houding hebben, door middel van het 
ntwikkelen van kennis en competenties en dit te gebruiken in de 
ehandelprogramma 's 

• Mate waarin prognose is behaald in termijn 
• Mate waarin prognose is behaald in doelen 
• % as ecten uit het scholin s Ian dat uit evoerd is 

Wanneer de twee ProMES-systemen op inhoud met elkaar worden vergeleken, wordt zichtbaar dat de 
systemen wat betreft inhoud zeer vergelijkbaar zijn. De verschillen zijn minimaal en komen voort uit 

-vii-



rca II +It Eindverslag November 2006 Ceryl van Nisselroij Tu I e 

verschillen in terminologie en door een andere wijze van rapporteren. De essentie van de gebieden is 
voor beide groepen gelijk, zoals te zien is in de onderstaande tabel : 

rv erantwoordelijkheidsgebied Essentie 
~ehandelkwaliteit Zorg verlenen volgens behandelprogramma en protocollen 
Klantgerichtheid De vraag van de revalidant is richtinggevend 
~fficientie (en snelheid) Verzorgen goede doorstroom door het behandeltraject 
Communicatie Communicatie moet een bijdrage leveren aan de geleverde zorg op 

het gebied van snelheid, kwaliteit en efficientie 
Omgevingsgerichtheid (alleen SRCB) Zich bewust zijn van de plaats in de zorgketen en daarop inspelen. 
Ontwikkeling Het team moet zich ontwikkelen en een proactieve houding hebben 

Conclusies die voortkomen uit de vergelijking van de twee ProMES-systemen op inhoud: 

1. De twee ProMES-systemen zijn qua inboud zeer vergelijkbaar 
2. Beide teams willen dezelfde informatie verkrijgen: 

1. Mate waarin verslagen ingevuld zijn 
2. Betrokkenheid van de revalidant 
3. In hoe verre getselde doelen behaald worden 
4. Aanwezigheid 
5. Ontwikkeling op het gebied van kennis 
6. Eindoordeel van de revalidant 

Verder kan worden vastgesteld <lat: 

1. De rol van de procesbegeleider verandert niet. Hij krijgt er wel een aantal belangrijke 
aandachtspunten bij. 

a. Gebruik het voorbeeld-systeem als leidraad. Houd er niet te strak aan vast. 
b. Wees alert <lat de ontwikkelgroep kritisch blijft kijken naar het voorbeeld-systeem. 

2. Het is raadzaam om elke discipline die direct betrokken is bij bet bebandelproces te 
vertegenwoordigen in de ontwikkelgroep; om draagvlak en acceptatie te vergroten. 

3. ProMES kan een positieve invloed bebben op bet banteren van onzekerbeid binnen de 
bebandeling. ProMES geeft feedback op hoe vaak goede prognoses gesteld worden. Tevens 
wordt middels de feedback duidelijk hoe goed de formulieren, die nodig zijn bij overleg over 
de behandeling van een revalidant, worden ingevuld. Hoe beter een formulier is ingevuld, hoe 
sneller het team tot de kern van de zaak kan komen en hoe eerder men op de goede weg komt 
met de behandeling. Verder is er binnen het ProMES-systeem aandacht voor de scholing van 
de behandelaren. Dit kan gekoppeld worden aan de drie strategieen die Thompson (2002) 
heeft opgesteld over het omgaan met onzekerheid binnen de behandeling ( 1. putten uit eigen 
ervaring, 2. overleg met collega' s en 3. gebruik van literatuur). De laatste strategie wordt ook 
toegepast door gebruik te maken van literatuur om de behandelprogramma' s ' evidence-based' 
te maken. Dit houdt in <lat resultaten uit wetenschappelijk onderzoek in de praktijk worden 
gei"ntegreerd in de behandeling en <lit te verwoorden in de beschrijving van de 
behandelprogramma's (Revalidatiecentrum Amsterdam, 2006a). Het RCA is hier reeds mee 
bezig. 

-viii-
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Hoof dstuk 1: Inleiding 

Dit verslag beschrijft de resultaten van het afstudeeronderzoek <lat is uitgevoerd bij het 
Revalidatiecentrum Amsterdam (RCA) In dit hoofdstuk worden de verschillende onderdelen van de 
opdracht toegelicht. Daarnaast wordt de opbouw van het verslag besproken. 

1.1 Opdracht 
Naar aanleiding van veranderingen in het zorgstelsel moeten zorginstellingen transparant werken. Dit 
houdt in dat zij de behandelprogramma's, die zij gebruiken, vastgelegd moeten hebben op papier. 
Daarnaast moeten zij een set prestatie-indicatoren invullen die is opgesteld door de 
brancheorganisatie, Revalidatie Nederland. Doordat elke (revalidatie)instelling deze gegevens 
aanlevert is het mogelijk om de instellingen onderling te vergelijken. Hiermee wil de Overheid 
gereguleerde marktwerking creeren en stimuleren. Dit is het doe! van de stelselherziening. Een 
uitgebreide toelichting op de stelselherziening is te vinden in bijlage 1. 

Een zorginstelling kan wachten op wat er gaat gebeuren, maar kan ook zelf initiatief nemen door te 
kijken welke mogelijkheden er allemaal zijn binnen het werken met prestatie-indicatoren (Gibbels, 
2006). Een manier is het ontwikkelen van een ProMES-systeem. Dit systeem stelt in vier stappen op 
participatieve wijze en via een bottom-up benadering vast welke verantwoordelijkheden een team 
heeft en hoe deze vervolgens met behulp van belnvloedbare prestatie-indicatoren meetbaar kunnen 
worden gemaakt. Tot nu toe is ProMES voornamelijk gebruikt in een industriele omgeving. Voor de 
Iezer die niet bekend is met ProMES, is in bijlage 2 een uitgebreide omschrijving van het 
ontwikkelproces opgenomen. 

Het RCA heeft er gekozen om te starten met de ontwikkeling van een ProMES-systeem. Het 
ontwikkelen hiervan kost veel tijd. Daarom wordt er onderzocht of het mogelijk is om tijdwinst te 
behalen zonder dat de kwaliteit (uitgedrukt in inhoud van het systeem, acceptatie en empowerment) 
van het systeem hier onder lijdt. Om dit te kunnen bewerkstelligen wordt er gebruik gemaakt van het 
ProMES-systeem dat reeds ontwikkeld is door het team Niet-Aangeboren Herseletsel (NAH) van de 
Stichting Revalidatiecentrum Breda (SRCB). Hiermee kunnen de volgende opdrachten geformuleerd 
worden: 

1. Begeleid de ontwikkeling van ProMES voor het NAH-team van het RCA tot en met de 
afstemming over de verantwoordelijkheidsgebieden en de bijbehorende prestatie-indicatoren 
(stap I en 2) 

2. Maak hierbij gebruik van een alternatieve methode door een ProMES-systeem, dat ontwikkeld 
is door een ander, vergelijkbaar team, als basis te gebruiken 

3. Bepaal welke verschillen er zijn tussen de twee ontwikkelde systemen 

4. Evalueer of de methode invloed heeft op: 
a. Kenmerken van het ontwikkelproces (doorlooptijd, aantal bijeenkomsten) 
b. Ervaren invloed tijdens het ontwikkelproces 
c. Acceptatie 
d. Bruikbaarheid van het systeem (inzicht in gebruiksmogelijkheden, behoefte aan 

feedback) 
e. Inzicht in redenen waarom men met ProMES gaat werken 
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f. Communicatie binnen het team 
g. Tevredenheid over het werk 
h. Verbondenheid met het team 
i . 
j. 

Onzekerheid binnen de behandeling 
Role clarity 

k. Empowerment 
i. Kennis & vaardigheden 

11. Beslissingsbevoegdheid 
111. Meaning 

5. Geef aan op welke wijze de altematieve methode de rol van de facilitator be'invloedt 

6. Geef aan wat ProMES anders maakt in een revalidatiesector in vergelijking tot de industriele 
sector, waar ProMES tot nu toe veel gebruikt is 

7. Geef aan of ProMES een toegevoegde waarde heeft in het hanteren van de onzekerheid die 
behandelaren ervaren tijdens het behandelproces 

1.2 Opbouw verslag 
Dit verslag behandelt de resultaten van de bovenstaande opdrachten. In hoofdstuk 2 wordt een 
beschrijving geven van beide organisaties die betrokken zijn bij het ProMES-systeem, RCA en SRCB. 
Er wordt een korte beschrijving gegeven van de organisaties, waarna dieper in wordt gegaan op de 
betrokken teams. Deze beschrijving geeft inzicht in waarom er bij het ontwikkelen van het ProMES
systeem gekozen is voor bepaalde indicatoren. Tevens kunnen eventuele verschillen tussen de 
ontwikkelde systemen voort komen uit verschillen tussen de organisaties en/of de teams. In hoofdstuk 
3 wordt per opdracht besproken welke methode gevolgd is om tot een resultaat te komen. Hoofdstuk 4 
behandelt de theoretische concepten die belangrijk zijn voor de verschillende onderdelen van de 
opdracht. Uit dit theoretische kader vloeit een aantal hypotheses voort. In hoofdstuk 5 worden de 
resultaten per opdracht besproken. Conclusies en aanbevelingen die hieraan te verbinden zijn, staan in 
hoofdstuk 6. Hoofdstuk 7 ten slotte, geeft antwoord op de vraag wat de toegevoegde waarde van 
ProMES kan zijn met betrekking tot het hanteren van taakonzekerheid. Verder wordt er nog aandacht 
besteed aan de interessante uitkomsten vanuit de analyse en de toegevoegde waarde van dit onderzoek. 
Daama worden er nog aanbevelingen gedaan gericht op verder gebruik van deze ontwikkelmethode en 
op verder onderzoek. Tot slot is er nog aandacht voor de beperkingen van dit onderzoek. 

Voor de leesbaarheid van dit rapport zijn stukken die extra informatie bieden omtrent het 
(ontwikkel)proces en de data-analyse ondergebracht in de bijlagen. 

Wanneer in dit verslag naar revalidant of behandelaar wordt verwezen, gebeurt dit vaak met de term 
'hij. Dit kan gelezen worden als 'hij ofzij'. 

Tot slot, verwijzingen naar literatuur en webpagina's staan in de tekst. De complete referentie is terug 
te vinden in de referentielijst, achter in dit verslag. 

1.3 Samenvatting 
In dit hoofdstuk zijn de opdrachten gepresenteerd die in dit project is uitgevoerd. In de volgende 
hoofdstukken in dit verslag wordt aangegeven op welke opdracht de betreffende sectie van toepassing 
is. Verder is de opbouw van het verslag behandeld. In het volgende hoofdstuk worden de beide 
organisaties en teams beschreven die betrokken zijn bij dit project. 
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Hoof dstuk 2: Organisaties 

In dit project worden de eerste twee stappen doorlopen van de ProMES-ontwikkeling met het NAH
team van het RCA. Hierbij is het systeem dat ontwikkeld is door het NAH-team van SRCB als basis 
gebruikt. Om te kunnen bepalen of eventuele verschillen tussen de ontwikkelde systemen voortkomen 
uit verschillen worden beide organisaties op vergelijkbare wijze beschreven. In de eerste sectie wordt 
het RCA beschreven, vervolgens het team waar het ProMES-systeem mee ontwikkeld is. In sectie 2.3 
wordt SRCB beschreven en daarna het NAH-team van deze organisatie. 

2.1 Revalidatiecentrum Amsterdam 
Er zijn in Nederland 24 instellingen gericht op revalidatie. In Amsterdam is het RCA het enige 
categorale ziekenhuis dat gericht is op revalidatie. Ze bieden zowel klinische als poliklinische zorg 
aan. De andere revalidatie-instelling in Amsterdam, het Jan van Breemen Instituut, biedt alleen 
poliklinische revalidatiebehandelingen aan. 

De organisatie 
Het RCA is gericht op de klinische en poliklinische revalidatie van personen die bijvoorbeeld door 
ziekte of een ongeval belemmerd worden in hun dagelijks functioneren. Het centrum is in 1989 
ontstaan na een fusie tussen Revalidatiekliniek Overtoom en Revalidatie Instituut Muiderpoort. 

De leiding is in handen van de Raad van Bestuur (RvB). De RvB bestaat uit twee personen; een 
revalidatiearts voor het zorginhoudelijk beleid en de voorzitter die verantwoordelijk is voor het 
strategisch en algemeen beleid. Het functioneren van de RvB wordt getoetst door de Raad van 
Toezicht. 

Binnen de Dienst Revalidatie Zorg (DRZ) zijn zes clusters geformeerd. Elk cluster is verantwoordelijk 
voor een andere diagnosegroep. Een cluster wordt aangestuurd door een clusterleiding, bestaande uit 
de revalidatiearts, afdelingshoofd behandeling en afdelingshoofd verpleging. Indien er binnen het 
cluster ook klinische revalidanten worden behandeld, is er ook een afdelingshoofd verpleging. Deze 
wordt ondersteund door dagcoordinatoren. De clusters zijn op de volgende manier ingedeeld: 
• Cluster I: klinische en poliklinische revalidatie van mensen met een dwarslaesie en ALS 
• Cluster 2: klinische en poliklinische revalidatie van mensen met niet-aangeboren hersenletsel 
• Cluster 3: klinische en poliklinische revalidatie van mensen met een amputatie, multitrauma of 

hersenbeschadiging; poliklinische revalidatie van mensen met chronische pijn en personen met 
NMA (neuro musculaire aandoeningen) exclusief ALS 

• Cluster 4: poliklinische hartrevalidatie en kinderrevalidatie 
• Cluster 5: revalidatie in het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, BovenIJ ziekenhuis en ziekenhuis 

Amstelland in Amstelveen 
• Cluster 6: revalidatie gericht op maatschappelijke rerntegratie; advisering door het Adviesbureau 

RCA (ARCA) en revalidatietechniek 

Parallel aan de DRZ opereren de Dienst Interne Bedrijfsvoering (DIB) en Personeel, Organisatie en 
Communicatie (PO&C). De DIB is verantwoordelijk voor ondersteunende zaken als financiele 
administratie, revalidanten-administratie en de IT-afdeling. PO&C draagt zorg voor het personeel, 
kwaliteitsmanagement, communicatie en opleidingen. 
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Op <lit moment zijn er ongeveer 470 medewerkers. In bijlage 3 is een organogram weergegeven van de 
inrichting van de organisatie (www.rcamsterdam.nl). 

Om optimale zorg te verlenen heeft het RCA samenwerkingsverbanden met andere zorginstellingen in 
de keten. De keten bestaat uit algemene en academische ziekenhuizen, het RCA en nazorginstellingen, 
zoals verpleeghuis of thuiszorg. Hierbij gaat het om algemene en academische ziekenhuizen, 
verpleeghuizen, thuiszorginstellingen en instellingen als de Mytyl-Tyltylschool en een centrum voor 
orthopedietechniek. Daarnaast heeft het RCA binnen een aantal algemene ziekhuizen in Amsterdam 
behandelteams werken. Verder heeft het RCA een samenwerking met de faculteit 
Bewegingswetenschappen van de Vrije Universiteit. Dit heeft geleid tot de bouw van het Duyvens 
Nagel Onderzoekslaboratorium. Hier kan onderzoek worden gedaan naar bijvoorbeeld 
schouderklachten bij NAH-revalidanten of naar de resultaten van training op de Lokomat voor 
dwarslaesie-revalidanten. 

Kerncijfers 
In het RCA worden klinische en poliklinische behandelingen verricht. Het RCA beschikt over 112 
bedden en neemt per jaar ongeveer 500 klinische revalidanten op. Het aantal Revalidatie Behandel 
Uren (RBU) is uitgesplitst voor klinische en poliklinische revalidanten. Een RBU is de eenheid van de 
gedraaide productie, d.w.z. 'directe activiteiten aan een revalidant en overige direct 
revalidantgebonden activiteiten, in het kader van een op te stellen/uit te voeren revalidatieplan.' 
Vanuit de behandelaar gezien geldt voor individuele behandeling: behandeltijd = productie (I uur = I 
RBU), voor groepsbehandeling geldt: behandeltijd+50%=productie (1 uur = 1,5 RBU). In 2005 was de 
prijs van 1 RBU 105,20 euro. Zie ook tabel 1 waar de gegevens van de afgelopen jaren zijn 
weergegeven (www.rcamsterdam.nl). 

Tabet 1: productieontwikkeling sinds 2000 (Revalidatiecentrum Amsterdam, 2006c) 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Verpleegdagen 39.510 39.195 38.349 39.533 39.709 40.141 
Aantal opnames 442 404 456 438 543 483 
Klinische RBU 49.963 57.559 59.615 62.308 65.228 66.683 
Poliklinische RBU 54.934 59.068 62.553 66.787 66.105 65 .538 
Eerste consulten 1.875 1.678 1.688 1.715 1.833 1.764 

2.2 Deelnemend team vanuit bet RCA 
Dit project is uitgevoerd binnen cluster 2 van het RCA. Cluster 2 is een afdeling die volledig gericht is 
op het klinisch en poliklinisch behandelen van revalidanten met niet-aangeboren hersenletsel. 

Achtergrond 
Binnen deze afdeling is er zowel klinische, als poliklinische revalidatie. Voor de klinische revalidatie 
zijn 38 bedden beschikbaar. Hiervan zijn 4 bedden gereserveerd voor de zogenaamde ' unit'. Hier 
verblijven revalidanten die een cognitieve stoornis hebben die dermate groot is, <lat ze behoefte 
hebben aan een prikkelarme omgeving. Wanneer ze verder in het revalidatieproces komen, stromen ze 
door naar de afdeling en dan nemen ze dee! aan het 'vervolgprogramma'. 

De productiecijfers over 2005 van cluster 2 zijn te vinden in tabel 2 Hieruit is op te maken <lat er per 
klinische NAH-revalidant 158 RBU wordt geproduceerd. Dit is 60 RBU meer dan bij SRCB (98 
RBU). Dit is te wijten aan de 'slechte ' bedbezetting. In het RCA zijn veel revalidanten die 
uitbehandeld zijn en om verschillende redenen nog niet naar huis kunnen. Vee! voorkomende 
oorzaken zijn woningen die nog niet zijn aangepast, mensen die niet naar huis kunnen omdat ze geen 
partner of huisgenoot hebben die ze kan helpen of het simpelweg niet hebben van een woning. Deze 
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mensen krijgen ' onderhoudstherapie' . Daarom worden er meer klinische RBU ' s aan een revalidant 
besteed dan eigenlijk nodig is. Hiermee is meteen de noodzaak duidelijk van het tijdig aanvragen van 
voorzieningen. 

Tabel 2: Geplande en gerealiseerde productie cluster 2 voor 2005 
(Revalidatiecentrum Amsterdam, 2006b 

antal bedden 
antal behandelde 

emiddelde 
ehandelduur in 
a gen 
eplande RBU's 
erealiseerde RBU's 

% van totale 
roductie RCA 

111 ,3 

oliklinisch 
vt 

99 

13.700 

0,8% 

In oktober 2005 is cluster 2 van een 
teamstructuur die gebaseerd was op de indeling 
van de afdeling, overgegaan op een structuur 
van behandelprogramma's. Deze behandel
programma's zijn geformuleerd vanuit de drie 
doelgroepen binnen NAH. Behandelaren zijn in 
principe betrokken bij twee programma's; ze 
hebben een hoofdprogramma waar ze de meeste 
uren draaien en een tweede programma waar 
minder uren worden gedraaid. 

Er wordt veel waarde gehecht aan scholing. Elke behandelaar of verpleegkundige kan aangeven we Ike 
cursus(sen) hij het komende jaar wil volgen. Vervolgens wordt door het afdelingshoofd bekeken ofhet 
past binnen de ontwikkeling van het cluster en het budget. Wanneer iemand op cursus is geweest, 
schrijft hij er een stukje over voor zijn collega' s. Dit gebeurt echter niet altijd. Bij verpleegkundigen 
wordt kennis overgedragen middels klinische lessen. 

Samenstelling 
Cluster 2 is een van de grootste clusters van het RCA. Doordat de problematiek zeer divers is, zijn er 
veel verschillende behandeldisciplines vertegenwoordigd in het team. Het team heeft een 
interdisciplinaire werkwijze. Dat wil zeggen dat alle verschillende disciplines gezamenlijk aan de 
doelen van een revalidant werken, elk vanuit hun eigen vakgebied. 
In tabel 3 op pagina 6 is weergegeven hoe de samenstelling van cluster 2 is wat betreft medewerkers. 
De dubbele streep geeft de grenzen van het team aan. Disciplines onder de streep zijn wel betrokken, 
maar horen niet bij het team. 

De dagelijkse leiding van het cluster is in handen van het afdelingshoofd behandeling en het 
afdelingshoofd verpleging. Samen met een revalidatiearts (RA) vormen zij de clusterleiding. De 
clusterleiding zet de grote lijn uit voor het cluster. In de behandeling heeft de revalidatiearts de 
eindverantwoordelijkheid. 
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Tb 13 S a e II" amenste mg c uster 2 kl" . h b h d I 
' 

misc e e an e aren 
!Discipline Person en 
IRevalidatiearts (RA) 2 

2 artsassistenten 

Maatschappelijk werk (MW) 4 

ILogopedie (LOGO) 4 

IPsychologie (PS) 3 

IFysiotherapie (FT) 11 

Ergotherapie (ET) 11 

Verpleging (VP) 36 1 

Maatschappelijke re"integratie (MRI) 3 
Groepsbegeleider 3 

Planning 2 

Dietist 1 

Behandelprogramma 's 
Cluster 2 richt zich op de hulpvragen op revalidatiegebied die een revalidant heeft na het ontstaan van 
niet-aangeboren hersenletsel. Er worden individueel gerichte therapieen in groepsverband aangeboden, 
binnen de behandeling van NAH zijn er drie verschillende klinische behandelprogramma's2

; 

poliklinische behandelprogramma's worden hier verder buiten beschouwing gelaten. 

• Groepsbehandelprogramma gericht op revalidanten waar cognitieve stoomissen op de 
voorgrond staan. Deze behandeling bestaat uit de 'unit' en het 'vervolgprogramma' 

• Groepsbehandelprogramma gericht op revalidanten waar communicatieve stoomissen op de 
voorgrond staan 

• Groepsbehandelprogramma gericht op revalidanten waar motorische stoomissen op de 
voorgrond staan 

Het kan ook zijn <lat een revalidant een individueel programma krijgt of een combinatie van 
groepstherapie en individuele therapieen. Dit kan gebeuren wanneer een revalidant veel individuele 
aandacht nodig heeft, of omdat er op dat moment geen groep is met revalidanten van een vergelijkbaar 
niveau. 

De behandelprogramma's waar het RCA mee werkt zijn 'beschreven'. Dit houdt in dat er afspraken 
zijn gemaakt en vastgelegd over de inhoud, vorm en kwaliteit van de revalidatie. Elke revalidant kan 
hierdoor rekenen op dezelfde kwaliteit. Daamaast ontstaat er openheid over de invulling van de 
behandeling (Revalidatiecentrum Amsterdam, 2006c). Wanneer een revalidant wordt aangemeld door 
het ziekenhuis kan vaak al een goede inschatting gemaakt worden in welk behandelprogramma een 
revalidant het beste past. Een revalidant kan per week 15 RBU's aan behandeling ontvangen. Wanneer 
een revalidant niet in het cognitieprogramma zit, heeft hij de keuze uit 20 modules. Hiervan worden er 
maximaal 10 uitgekozen. Het team en de revalidant maken gezamenlijk een keuze uit de modules aan 
de hand van de gestelde doelen. Een uur groepsbehandeling telt als 1,5 RBU en een individueel uur 
behandeling geldt als 1 RBU. 

1 Zorgassistenten zijn hierin niet meegeteld 
2 Personen die binnen de NAH doelgroep vallen hebben nooit alleen maar cognitieve, communicatieve of 
motorische problemen. Ze hebben vaak een combinatie van klachten. Binnen een behandelprogramma zijn 
personen opgenomen bij wie de klachten op <lat bepaalde gebied overheersen. Dit wil niet zeggen <lat klachten 
op andere gebieden niet worden behandeld binnen <lat programma. 
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Het cognitieprogramma beschikt wel over modules, maar niet over keuzemodules. Het team kiest hier 
welke modules de revalidant volgt, omdat de revalidant hier zelf vaak niet toe in staat is. Het 
programma bestaat uit twee groepen: een unit-groep en een vervolg-groep. Afuankelijk van in welke 
groep een revalidant zit, volgt hij de groepstherapieen zoals in het rooster zijn aangegeven. Het kan 
zijn dat een revalidant niet meedoet aan bepaalde groepen omdat er 6f geen hulpvraag op dat gebied 
bestaat 6f omdat iemand individuele behandeling op dat gebied krijgt. 

Behandelproces 
Het behandelproces is op te delen in een aantal verschillende fases, die samen het hoofdproces 
vormen. Per fase zal uitgelegd worden wat er gebeurt. Dit is schematisch weergegeven in de bijlagen. 
Het hoofdproces is te vinden in bijlage 4, de subprocessen in bijlage 5 tot en met 8. Ter illustratie zijn 
in bijlage 9, 10 en 11 geanonimiseerde uitwerkingen van planbesprekingen van revalidanten 
bijgevoegd. Het gaat hier om een definitieve uitwerking van een eerste planbespreking, een concept 
van een vervolg-planbespreking en een definitieve uitwerking van een vervolg-planbespreking. 

Pre-opname/ase (bijlage 6) 
Een klinische revalidant wordt bijna altijd aangemeld door het ziekenhuis. Bij het 
aanmeldingsformulier zit een medische brief met de diagnose. De kwaliteit en inhoud van deze 
medische brief kan verschillen per ziekenhuis. De aanmelding wordt behandeld door de 
opnamecoordinator, die tevens een zorginventarisatie uitvoert, en de plaatsingsarts. Deze maken een 
keuze binnen welk programma de revalidant het beste past. Afuankelijk van of er plaats is binnen het 
gekozen programma kan iemand opgenomen worden. Als er geen plaats is, komt iemand op de 
wachtlijst. Een week voordat een nieuwe revalidant wordt opgenomen, wordt hij gei"ntroduceerd in het 
teamoverleg. Afuankelijk van de diagnose wordt dan meteen bepaald of iemand een lange of een korte 
onderzoeksfase krijgt en of bepaalde therapieen (bijvoorbeeld logopedie) meteen extra ingepland 
worden. 

Onderzoeksfase (bij/age 7) 
Wanneer de revalidant wordt opgenomen in het RCA begint de onderzoeksfase. Deze duurt 2 of 3 
weken, afuankelijk van de diagnose. Soms is meteen duidelijk waar de problemen zitten en in andere 
gevallen brengt een langere observatie een beter beeld van de hulpvraag en de mogelijkheden van de 
revalidant. 
In de onderzoeksfase zien alle disciplines de revalidant. In het onderzoeksprotocol is voor elke 
discipline vastgelegd wat zij moet inventariseren. Het kan voorkomen dat niet alles dat in het 
onderzoeksprotocol staat, wordt uitgevoerd. Dit kan het geval zijn wanneer een revalidant verkeerd is 
ingepland; sommige tests duren bijvoorbeeld )anger dan de tijd die standaard is ingepland, of een 
revalidant heeft meerdere behandelingen achter elkaar, waardoor hij te moe is. Wanneer een onderdeel 
niet is uitgevoerd wordt niet altijd duidelijk aangegeven waarom dat het geval is. 
Aan het eind van de onderzoeksfase is de eerste planbespreking. Een uitwerking hiervan staat in 
bijlage 9. Tijdens deze planbespreking geeft elke discipline zijn visie op de problematiek en de 
prognose van de betreffende revalidant en een advies voor ontslagbestemming (verzorgingstehuis, 
aangepaste woning, eigen woning met kleine aanpassingen). Het stellen van een prognose wordt vaak 
doorgeschoven naar de volgende planbespreking, omdat de behandelaren naar hun gevoel dan betere 
uitspraken kunnen doen, zoals ook te zien is in de uitwerking. Het is lastig om een prognose te stellen 
omdat de problematiek heel complex is. Een revalidant heeft niet alleen klachten op het gebied van 
communicatie, maar ook op cognitief of motorisch vlak. Andere zaken die een rol spelen bij het stellen 
van de prognose zijn leeftijd van de revalidant en van het letsel, trainbaarheid, betrokkenheid van 
familie en vrienden en de premorbide situatie (situatie voor het ontstaan van het letsel). Hoe eerder er 
een goede prognose wordt gemaakt, zowel in tijd als in doelen, hoe sneller men kan starten met het 
aanvragen van voorzieningen. Tijdens deze eerste planbespreking moet ook het kernprobleem worden 
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vastgesteld door het behandelteam. In bijlage 9 is te zien <lat <lit niet altijd gebeurt. Deze geeft in 
combinatie met de door de revalidant geformuleerde problemen richting aan de behandeling. 
Afhankelijk van deze eerste planbespreking kan het soms gebeuren <lat revalidanten nog naar een 
ander programma worden overgeplaatst. De uitkomst van de planbespreking (concept planbespreking) 
wordt teruggekoppeld aan de revalidant om het behandelplan vervolgens definitief te maken. Dit 
gebeurt tijdens een gesprek met de revalidatiearts, de programmabeheerder van het betreffende 
programma, de revalidant en eventueel familie van de revalidant. Op deze manier wordt de omgeving 
betrokken bij het revalidatieproces, daamaast is het prettig voor de revalidant dat hij de zaken die 
besproken zijn tijdens de terugkoppeling nog eens kan nabespreken; hetzij met familie, hetzij met een 
behandelaar anders dan de RA. Met de nieuwe vraaggerichte benadering en de behandelcommunicatie 
is het de bedoeling dat de revalidant het concept een week van tevoren ontvangt. Op die manier kan 
het gesprek gevoerd worden zonder dat er veel tijd verloren gaat omdat men onvoldoende tijd heeft 
gehad om het door te lezen. Op dit moment krijgt de revalidant nog geen papieren versie van het 
concept. De thuisomgeving van de revalidant wordt over het algemeen aangeduid met de term 
'systeem'. Het gaat hier om familie, maar ook om vrienden en het sociale vangnet waar een revalidant 
over beschikt. 

Aan het eind van deze sectie wordt op pagina 9 en 10 besproken welke officiele overlegmomenten er, 
naast de planbespreking, tijdens de behandeling nog meer zijn. 

Behandelf ase (bijlage 7) 
Na de eerste planbespreking stroomt de revalidant door naar de behandelfase. Op basis van de gestelde 
doelen kiezen de revalidant en het team samen bepaalde modules. Tijdens de behandeling werkt elke 
discipline vanuit zijn eigen vakgebied aan de doelen van een revalidant. Soms kan een discipline pas 
beginnen met werken aan een doel als een ander doel eerst bereikt is door een andere discipline. 
Wanneer iemand bijvoorbeeld in de keuken koffie wil zetten is het handig als hij zich kan 
voortbewegen met rolstoel, rollator, loopstok of zonder hulpmiddelen. Het zetten van de koffie is een 
onderdeel van de huishoudgroep bij ergotherapie, maar het voortbewegen hoort weer thuis bij de 
fysiotherapie. Er is dus een vorm van afhankelijkheid binnen het werk. 

De doelen die gesteld worden tijdens de planbespreking zijn in principe voor een termijn van zes 
weken. Om het makkelijker te maken voor de revalidant worden de doelen samen met de revalidant 
vertaald in subdoelen. Voorheen gebeurde dit tijdens de weekstart. Tijdens deze bijeenkomst stelt de 
revalidant samen met de beheerder doelen vast voor de komende week, bijvoorbeeld 'zelfstandig 
boodschappen doen' of 'zelfstandig verplaatsen in het verkeer'. Aan het eind van de week worden 
deze doelen geevalueerd tijdens de weeksluiting. Sinds oktober 2006 wordt er echter gebruik gemaakt 
van de doelenmodule. Hierin wordt specifiek gekeken oftijdens de behandeling aan de doelen gewerkt 
is. Bijlage 10 is een concept van een vervolg-planbespreking van een revalidant. Daarin is te zien dat 
doelen op een SMART-wijze worden geformuleerd (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en 
Tijdsgebonden). Hierin is ook te zien dat bepaalde doelen niet behaald zijn in de vastgestelde termijn. 
Bij elk doel is vermeld welke discipline er verantwoordelijk voor is. 

Tijdens de planbesprekingen wordt bepaald aan welke criteria een revalidant moet voldoen alvorens 
hij naar huis kan, over het algemeen worden deze voorwaarden voor ontslag in overleg met de 
revalidant opgesteld. Hierbij moet gedacht worden aan zaken als aanpassingen in huis die gerealiseerd 
moeten zijn, alvorens een revalidant naar huis kan gaan. Of misschien wel een nieuwe, aangepaste 
woning. Deze voorwaarden moeten bekend zijn bij de revalidant en het systeem. Tevens moet bij de 
revalidant en het systeem bekend zijn waar de verantwoordelijkheden van het RCA ophouden met het 
regelen van aanpassingen. In principe zet het RCA de benodigde procedures in gang. Wanneer dit niet 
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tijdig genoeg gebeurt, levert dit ' slechte bedbezetting' op: een revalidant kan nog niet naar huis, maar 
is klinisch we! uitbehandeld. 

Tijdens de behandelfase is het de bedoeling dat het systeem ook participeert in de behandeling. Dit 
kan door middel van meeloopdagen en het bijwonen van behandelingen. Op die manier krijgt de 
omgeving ook een idee wat er tijdens het revalidatieproces allemaal gebeurt. Daarnaast leert de 
omgeving ook op welke wijze ze de revalidant kunnen helpen, zodat behandeling ook buiten de 
reguliere behandelingen wordt voortgezet. Het komt we! eens voor dat familie niet betrokken wil 
worden bij het revalidatieproces, daarom is het een doe! op zich om de participatie tot stand te krijgen. 

Ontslagfase (bijlage 8) 
Tijdens de ontslagfase worden de therapieen afgebouwd. Wanneer aan de ontslagvoorwaarden voldaan 
wordt, kan iemand vertrekken. Tijdens een exit-gesprek wordt de revalidant bevraagd over zijn 
verblijf in het RCA. Zaken als tevredenheid over de behandeling, de communicatie en de wijze 
waarop informatie verstrekt is, moeten hier aan bod komen. Het exit-gesprek is al enige jaren niet 
meer in gebruik, maar er is besloten om deze weer opnieuw in te voeren. De exacte invulling hiervan 
is nog onbekend. In bijlage 12 is een eerste opzet te vinden. Omdat men tijdens de klinische 
revalidatie ook wil weten of de revalidant tevreden is, moeten de behandelaren tijdig problemen en 
klachten signaleren. Op die manier kan er tijdens het verblijf nog actie ondemomen worden en hoeft 
een revalidant niet te wachten op het exit-gesprek. 

Na het ontslag kan een revalidant terug komen voor poliklinische behandeling. Dit is echter 
afuankelijk van een aantal zaken. Een daarvan is de therapiefrequentie en met welke resterende 
hulpvragen een revalidant het RCA verlaat. Als er bijvoorbeeld alleen nog fysiotherapie nodig is, 
volstaat het om door te verwijzen naar een fysiotherapiepraktijk in de buurt. Als het echter gaat om 
een uitgebreidere set van behandelingen (behandeling door meerdere disciplines of heel specialistische 
behandeling) dan komt de revalidant terug voor poliklinische behandeling. 
Wanneer een revalidant vertrekt en de behandeling ergens anders voortzet wordt er een 
overdrachtsformulier gemaakt. Dit formulier wordt door elke discipline ingevuld. Dit formulier bevat 
alle informatie die een volgende hulpverlener moet hebben over een revalidant. 

Overlegmomenten binnen klinische NAH van RCA gericht op de behandeling 
Tijdens de behandeling zijn er verschillende officiele overlegmomenten: 
• Planbespreking: Tijdens de planbespreking onder leiding van de revalidatiearts (RA) zijn m 

principe alle behandelaren aanwezig van de twee revalidanten die op de agenda staan. Indien een 
behandelaar niet aanwezig kan zijn, stuurt hij een plaatsvervanger. Planbesprekingen staan elke 
week ingepland, maar een revalidant wordt een keer in de zes weken besproken. Hiervoor zijn 15 
minuten per revalidant ingeroosterd. De planbespreking wordt geleid door de revalidatiearts en/of 
de revalidatiearts in opleiding (AIOS of zaalarts). Deze doorloopt puntsgewijs het 
planbesprekingsformulier (zie bijlage 9, 10 en 11). Per punt wordt gevraagd of er opmerkingen of 
aanvullingen zijn. De volgorde wordt strikt gehanteerd. Indien er geen vragen of opmerkingen zijn 
wordt meteen doorgegaan naar het volgende punt. Indien er we! opmerkingen zijn, dan worden 
deze kort besproken. Als iedereen het er me eens is wordt het aangepast in het formulier. 
Aanpassingen worden ingesproken op de voice-recorder door de voorzitter en later door het 
medisch secretariaat aangepast in het formulier. Het resultaat van de planbespreking wordt 
teruggekoppeld aan de revalidant, zoals beschreven bij de onderzoeksfase. Eventuele wijzigingen 
in therapie worden doorgegeven aan de planning. 
Door de vaste structuur worden alle facetten van de behandeling besproken. Hierdoor ontstaat er 
een volledig beeld van de situatie van de revalidant. Hier kan vervolgens de behandeling op 
worden aangepast. 
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• Teamoverleg: Het teamoverleg is een keer per week, hier moet elke betrokken discipline 
vertegenwoordigd zijn. Ook hier geldt dat wanneer de behandelaar er zelf niet hij is, hij een 
collega stuurt. Een revalidant wordt een keer in de twee weken besproken tijdens dit overleg. Per 
keer worden er, in principe, zes revalidanten besproken, er zijn ongeveer acht minuten per 
revalidant beschikbaar. Ook dit overleg wordt geleid door de RA en/of de AIOS. Er wordt gestart 
met een rondvraag over de klinische revalidanten. Elke discipline kan desgewenst iets zeggen over 
de revalidant. Opmerkingen worden ingesproken op de voice-recorder door de voorzitter. Aan het 
eind van de bespreking komt de planning langs om wijzigingen op te nemen. Structuur is te vinden 
in het feit dat er per revalidant een rondje wordt gemaakt. Dit overleg kan er voor zorgen dat de 
behandelaren op een lijn komen over de behandeling van een revalidant. 

• Afstemmingsbijeenkomst: Deze staat ook wekelijks op de agenda. Hier moeten in principe alle 
behandelaren van het team bij aanwezig zijn die die dag aan het werk zijn. Verpleging moet in 
ieder geval vertegenwoordigd zijn. Tijdens de afstemming worden kleine zaken besproken, zoals 
het zelfstandig maken van een transfer, lopen zonder begeleiding, etc. Behandelaren kunnen een 
revalidant aandragen voor bespreking. De RA of AIOS horen hierbij aanwezig te zijn, dit is vaak 
niet het geval. Dit is lastig omdat er beslissingen genomen moeten worden en de RA is 
eindverantwoordelijke voor de behandeling. Tijdens de afstemming wordt geen vaste structuur 
gevolgd. De afstemming zorgt er voor dat behandelaren bepaalde essentiele zaken over een 
revalidant weten, zodat de behandeling daar op aan kan worden gepast. 

De bovengenoemde overlegmomenten verlopen het meest effectief en efficient als iedereen alle 
formulieren op tijd heeft ingevuld. Daamaast moet iedereen de bijenkomst voorbereiden door alles 
door te lezen. Wanneer dit gebeurt, komt men snel tot de kern van de behandeling van de revalidant. 
Wanneer dat niet het geval is, blijft iedereen alles uitleggen en toelichten. Hiermee gaat veel tijd 
verloren. Naast de officiele overlegmomenten heeft men veel informeel overleg over revalidanten. 

2.3 Stichting Revalidatiecentrum Breda 
In deze sectie wordt SRCB en het NAH-team van SRCB beschreven op dezelfde wijze als het RCA. 

De organisatie 
Stichting Revalidatiecentrum Breda bestaat uit een revalidatiekliniek en een kliniek die speciaal 
gericht is op longrevalidatie: Schoondonck. Sinds IO juni 2004 zijn beide onderdelen op dezelfde 
fysieke locatie gevestigd. SRCB biedt, net als het RCA, klinische en poliklinische revalidatie. 

SRCB heeft nauwe samenwerkingsverbanden met drie andere revalidatiecentra in het zuiden van 
Nederland: Leijpark in Tilburg, Blixembosch in Eindhoven en Revalidatiegeneeskunde Zeeland in 
Goes. Zij hebben samen projectgroepen en bekijken hoe ze met elkaar het niveau van de zorg verder 
kunnen verhogen. 

Op dit moment heeft SRCB ruim 300 medewerkers. In bijlage 13 1s een organogram van de 
organisatie weergegeven (www.rcbreda.nl) 

Kerncijfers 
SRCB beschikt in totaal over 65 bedden; 35 bedden staan ter beschikking van de revalidatiekliniek, de 
overige 30 horen bij Schoondonck. Per jaar worden er meer dan 3000 personen behandeld door SRCB. 
In tabel 4 op pagina 11 staan de productiegegevens voor het revalidatiecentrum. Schoondock wordt 
hier buiten beschouwinggelaten opdat een goede vergelijking gemaakt kan worden tussen de twee 
rev al i dati ecentra. 

-10-



~ '°! I , .- I .,,.["'~ '~ ' J 

rca II 
+I~ Eindverslag November 2006 Ceryl van Nisselroij Tu I e 

Tabel 4: Productieontwikkeling revalidatiecentrum Breda (Stichting Revalidatiecentrum Breda, 2005; 2006 
2003 2004 2005 

Verpleegdagen 11.284 10.907 11.249 
Aantal opnames x 319 333 
Klinische RBU 15.705 16.432 16.590 
Poliklinische RBU 43.337 47.257 46.944 
Eerste consulten 1.982 2.264 2340 

2.4 Deelnemend team vanuit SRCB 
De tweede groep binnen dit onderzoek is het NAH-team van SRCB. Dit team wordt op dezelfde wijze 
besproken als het team van het RCA, omdat eventuele verschillen in de systemen voort kunnen komen 
uit verschillen in de organisatie en het team. 

Achtergrond 
Het klinische NAH-team richt zich op de hulpvragen op revalidatiegebied van personen met 
hersenletsel. SRCB beschikt over een klinisch behandelprogramma voor revalidanten met hersenletsel. 
Binnen de behandeling wordt gekeken waar de specifieke problemen per revalidant liggen. Het 
behandelprogramma dient als leidraad voor het individuele programma van een revalidant. 
Ook hier worden groepsbehandelingen aangeboden. Deze zijn echter minder 'ingebouwd' in het 
behandelprogramma dan bij het RCA het geval is. 

Wanneer revalidanten behoefte hebben aan meer structuur in het dagprogramma komen zij in 
aanmerking voor het Gestructureerd Dag Programma (GDP). Maximaal 6 revalidanten worden vanuit 
een vaste plek in de kliniek begeleid door 4 personen van het verplegend personeel. De personen die 
behandeld worden in het GDP krijgen naast de normale therapieen ook nog extra training in het 
opbouwen van structuur. Het programma wordt alleen overdag aangeboden omdat er 's avonds al 
voldoende structuur in de kliniek is door vaste onderdelen, zoals de maaltijd en bezoekuren. 

De productiecijfers voor NAH over 2005 staan weergegeven in tabel 5. Hier wordt per klinische 
NAH-revalidant 98 RBU geproduceerd. Bij SRCB zijn er nagenoeg geen problemen met slechte 
bedbezetting, zoals bij RCA we] het geval is. 

Tabel 5: Productieciifers 2005 

Aantal behandelde 
revalidanten 
Aantal RBU's 

Samenstelling 

Klinisch 
84 

8.225 

Poliklinisch 
267 

5.591 

De opbouw van het klinische NAH-team van SRCB is te zien in tabel 6 op pagina 12. Ook hier geldt 
dat de disciplines onder de streep wel betrokken zijn, maar geen deel uit maken van het team. 
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Tb 16 S a e tr kr . h NAH amenste mg 1msc e -team SRCB 
Discipline Aantal 
Revalidatiearts (RA) 2 
Maatschappelijk werk (MW) l 
Logopedie (LOGO) 2 
Maatschappelijke rei'ntegratie (MRI) x 
Psychologie (PS) 2 + 2 assistenten 

Fysiotherapie (FT) 9 
Ergotherapie (ET) 7 
Verpleging (VP) 35 

Planning 2 

Dietist l 

Er zijn hier 35 verpleegkundigen genoemd, deze zijn echter inzetbaar voor de gehele kliniek. Omdat 
SRCB geen vaste bedden heeft voor diagnosegroepen kan elke verpleegkundige in aanraking komen 
met NAH-revalidanten. Gemiddeld genomen is ongeveer de helft van de bedden bezet door NAH
revalidanten. 

Behandelprogramma 
SRCB beschikt ook over een beschreven behandelprogramma voor klinische behandeling van 
revalidanten met NAH. Zij werken niet met verschillende programma's per diagnosegroep zoals het 
RCA. De basis van de behandeling wordt gevormd door individuele behandelingen. Daamaast wordt 
ook met groepen gewerkt, zoals een rolstoelgroep of een verplaatsgroep. Dit wordt voomamelijk 
gedaan omdat het een betere benutting van behandeltijd bewerkstelligt en vanwege de positieve 
invloed van lotgenotencontact. Belangrijk uitgangspunt bij de groepsbehandeling is de 
multidisciplinaire aanpak. 

Een revalidant heeft per <lag 1,5 uur behandeling, ook hier geldt <lat l uur individueel gelijk staat aan l 
RBU. Om een RBU voor de groepsbehandeling te bepalen moet het aantal revalidanten gedeeld 
worden door het aantal aanwezige behandelaren. Er wordt gestreefd naar twee behandelaren op drie 
revalidanten, op die manier is een groepsbehandeling 1,5 RBU. 

Bebandelproces 
Het behandelproces is ook hier opgebouwd uit een aantal fases . Het verloop van het behandelproces is 
vergelijkbaar met het verloop binnen het RCA. Er wordt gestart met een pre-opnamefase, waarin de 
aanmelding van de revalidant plaatsvindt. Wanneer er plaats is voor de revalidant kan hij worden 
opgenomen. Op <lat moment start de observatiefase. De inhoud en duur van deze fase is vergelijkbaar 
met de onderzoeksfase van het RCA. Aan het eind van de observatiefase wordt de revalidant voor de 
eerste keer besproken tijdens het Multi-disciplinair-overleg (MDO). Dit is vergelijkbaar met de 
planbespreking in het RCA. In de behandelfase wordt gewerkt aan het behalen van de opgestelde 
doelen. Ook hier wordt gewerkt vanuit de vraag van de revalidant. Er wordt gestreefd naar een korte 
opname met intensieve therapie en zorg. Een maal in de vier weken komt een revalidant ter sprake in 
het MDO. Er wordt dan gekeken of de doelen behaald zijn en aan welke criteria voldaan moet worden 
alvorens iemand naar huis kan. 

Twee tot vier weken voor het vertrek van een revalidant begint de ontslagfase. In deze periode is alles 
er expliciet op gericht om de revalidant te kunnen laten vertrekken naar zijn ontslagbestemming. 
Hierbij moet gedacht worden aan het regelen van thuiszorg en verifieren of alle nodige aanpassingen 
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uitgevoerd zijn. Wanneer een revalidant klaar is voor ontslag vertrekt hij richting huis, verpleeghuis of 
elders. Ook hier wordt bepaald of een revalidatant terugkomt bij de SRCB voor poliklinische 
behandeling of dat hij ergens anders naar de dagbehandeling gaat. Zie bijlage 14 voor een 
schematische weergave van dit proces. 

Overlegmomenten binnen klinische NAH van SRCB gericht op de behandeling 
De vaste overlegmomenten die er zijn voor het klinische NAH-team zijn: 
• Multi-disciplinair overleg (MDO): Tijdens MDO zijn in principe alle behandelaren aanwezig 

van de revalidanten die op de agenda staan. Indien een behandelaar niet aanwezig kan zijn, stuurt 
hij een plaatsvervanger. MDO staat elke week ingepland, maar een revalidant wordt een keer in de 
vier weken besproken. Doelen en prognose worden geevalueerd en bijgesteld aan de actuele 
situatie van een revalidant. Het resultaat van het MDO wordt teruggekoppeld aan de revalidant. 
Dit gebeurt door de RA. MDO is vergelijkbaar met de planbespreking van het RCA. 

• Teamstart: Elke ochtend worden kort de bijzonderheden doorgenomen. Het gaat hier alleen om 
de belangrijkste dingen waar iedereen van op de hoogte moet zijn, zoals zelfstandige transfers of 
verandering in medicatie. Dit is vergelijkbaar met de afstemming, zoals die binnen het RCA is. 

2.5 Samenvatting 
In dit hoofdstuk zijn beide organisaties die betrokken zijn bij dit project kort beschreven. De twee 
betrokken teams zijn in detail besproken. Met behulp van deze informatie is het mogelijk om 
eventuele verschillen tussen de ProMES-systemen te verklaren. In het volgende hoofdstuk wordt per 
opdracht de gebruikte methode behandeld. 
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Hoofdstuk 3: Methode 

In het eerste hoofdstuk zijn alle opdrachten benoemd. In dit hoofdstuk wordt per opdracht besproken 
welke methode gevolgd is om tot resultaten te komen. In sectie 3.1 wordt gepresenteerd welke 
alternatieve methode gebruikt is voor de ontwikkeling. Vervolgens wordt in sectie 3.2 en 3.3 uitgelegd 
hoe de twee systemen vergeleken worden. Enerzijds op inhoud (sectie 3.2), anderzijds op invloed van 
de ontwikkelmethode (sectie 3.3). In sectie 3.4 komt de rol van de facilitator aan bod. In sectie 3.5 
gevolgd door de wijze waarop het verschil tussen industrie en revalidatiesector bekeken zal worden. 
Het hoofdstuk wordt in sectie 3.6 afgesloten met de methode die gebruikt wordt om te onderzoeken 
hoe taakonzekerheid opgebouwd is en hoe bepaald wordt hoe in hoeverre strategieen om om te gaan 
met taakonzekerheid worden gebruikt. 

3.1 Ontwikkelen ProMES 
Binnen dit project worden twee ontwikkelmethodes vergeleken. Allereerst wordt uitgelegd hoe een 
normaal ontwikkeltraject verloopt. Vervolgens wordt de methode die het RCA gebruikt heeft 
gepresenteerd. 

Standaard methode 
Het NAH-team van SRCB heeft de ontwikkelmethode gebruikt zoals die door Pritchard (1990) 
beschreven is. De ontwikkelgroep heeft onder begeleiding van de facilitator vastgesteld welke 
verantwoordelijkheidsgebieden voor hen gelden. Om deze vast te kunnen stellen wordt gebruik 
gemaakt van vragen als: 'waartoe is dit team op Aarde?', 'wat draagt dit team bij aan de organisatie' 
en 'het werk van dit team moet goed !open. Op welke gebieden?'. Hierbij is het belangrijk dat er 
'discussion until consensus' is. Dat wil zeggen dat alle leden van de groepen zich moeten kunnen 
vinden in de uitkomst. Daarnaast worden alle discussie gevoerd op basis van argumenten. Vervolgens 
hebben zij gekeken hoe deze gebieden meetbaar gemaakt kunnen worden met behulp van prestatie
indicatoren. Hierbij gelden dezelfde spelregels als bij het vaststellen van de 
verantwoordelijkheidsgebieden. De indicatoren moeten voldoen aan drie belangrijke criteria: 
meetbaarheid, validiteit en belnvloedbaarheid. Na het vaststellen van de prestatie-indicatoren is er een 
afstemmingsbijeenkomst waarin de directe leidinggevende en de ontwikkelgroep met elkaar in 
gesprek gaan over het ontwikkelde systeem. Deze afstemming is de afronding van de eerset twee 
stappen. In de volgende stap brengt de ontwikkelgroep een rangorde aan in de indicatoren door voor 
elke indicator te bepalen welke maximum score haalbaar is, wat het minimum is en wat een neutrale 
score is. Deze worden vervolgens omgerekend naar punten. De punten zijn de zogenaamde 
effectiviteitscore. Deze omrekening maakt het mogelijk om de scores van de verschillende indicatoren 
bij elkaar op te tellen. Wanneer de scores vastgesteld zijn, wordt bepaald hoe het feedbackrapport eruit 
moet komen te zien, met welke frequentie het verspreid wordt en wie inzage hebben in het rapport. De 
uitkomsten van deze twee stappen worden ook weer afgestemd met de directe leidinggevende(n). 

Pritchard ( 1990) raad aan om de bijeenkomsten een keer in de twee we ken plaats te laten vinden met 
een duur van twee uur. De praktijk heeft geleerd dat er gemiddeld 15 bijeenkomsten nodig zijn om met 
een groep alle stappen te doorlopen (Pritchard, 1990; Pritchard, 1995). De ontwikkelgroep moet 
minimaal uit vijf personen bestaan en maximaal uit acht, inclusief de procesbegeleider. 

Op basis van bevindingen van Van der Leeuw (2005) zijn bij SRCB de bijeenkomsten ingekort naar 
1,5 uur, maar er is over het algemeen we! aan elke bijeenkomst een half uur voorbereiding door 
middel van huiswerk voorafgegaan. Tevens heeft de afstemming plaats gevonden met zowel !eden van 
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het team als leidinggevenden. Tussendoor zijn geen resultaten aan de rest van het team (achterban) 
gepresenteerd. 

Alternatieve methode 
Vanwege de grote tijdsinvestering is er voor gekozen om bij het RCA een andere aanpak te gebruiken. 
De keuze is gemaakt om het systeem dat ontwikkeld is door het NAH-team van SRCB als basis te 
gebruiken voor het NAH-team van het RCA. Het idee hierachter is dat de brainstorm een concreet 
beginpunt krijgt, waardoor de ontwikkelgroep eerder grip op de discussie krijgt. De groep van SRCB 
heeft de eerste paar bijeenkomsten nodig gehad om te begrijpen wat er van ze verwacht werd en op 
welke manier ze de vragen moesten beantwoorden. De facilitator omschrijft het zelf als ' chaos' . Deze 
chaos wordt verminderd doordat de groepsleden zien welke richting ze op gaan. 

Tijdens de bijeenkomsten wordt het systeem van Breda stap voor stap doorlopen. Om te beginnen 
worden de verantwoordelijkheidsgebieden en hun definities beoordeeld. Vervolgens wordt elke 
prestatie-indicator beoordeeld op zijn geschiktheid voor het NAH-team van het RCA. Er moet altijd 
met behulp van argumenten aangetoond worden waarom een verantwoordelijkheidsgebied of indicator 
overbodig is. Indien er iets ontbreekt, moet dit ook duidelijk beargumenteerd worden. De !eden van de 
ontwikkelgroep zijn van tevoren op de hoogte gesteld van het feit dat zij een systeem als basis zouden 
krijgen dat ontwikkeld was door een NAH-team van een ander revalidatiecentrum. 

Ter voorbereiding op de eerste bijeenkomst heeft de groep van het RCA een document met de 
verantwoordelijkheidsgebieden met de bijbehorende definities van SRCB ontvangen (bijlage 15). De 
indicatoren die zijn vastgesteld door SRCB zijn samengevoegd in een document dat gebruikt is ter 
voorbereiding voor de andere bijenkomsten (bijlage 16). Dit document is regelmatig bijgewerkt omdat 
de ontwikkelgroep uit Breda nog niet klaar was met de ontwikkeling van de eerste twee stappen op het 
moment dat Amsterdam ermee aan het werk ging. De procesbegeleider werkt elke bijeenkomst uit. 
Deze uitwerking moet tijdig worden opgestuurd naar alle groepsleden met daarbij ook de onderwerpen 
voor de volgende bijeenkomst, zodat de !eden dit van tevoren kunnen bekijken. Dit is echter geen 
verplichting en er staat niet vast hoeveel tijd men hieraan moet besteden. De bijeenkomsten zelf duren 
1,5 uur. 

Afstemming vindt plaats met de directe leidinggevende en een zorgmanager. Na vijf bijeenkomsten is 
een korte presentatie over de resultaten tot op dat moment gegeven tijdens een werkoverleg. Hierbij is 
tevens ook ruimte voor vragen en opmerkingen. 

A/gevallen alternatieven 
Bij het selecteren van deze altematieve methode zijn er nog twee andere opties m overweging 
genomen: 

I . Niets van te voren verstrekken en de groep laten discussieren. Tijdens de discussie kan de 
procesbegeleider suggesties doen. Deze zijn dan afkomstig uit het bestaande systeem. De 
groepsleden hoeven dan niet te weten dat ze hun systeem baseren op een bestaand systeem. 

2. De !eden van de ontwikkelgroep krijgen als huiswerk om zelf bepaalde vragen te 
beantwoorden. Dit huiswerk wordt vervolgens tijdens de bijeenkomst vergeleken met het 
bestaande systeem. Het ontwikkelde systeem is dus van tevoren onbekend bij de deelnemers. 

Optie I is afgevallen omdat hierbij het risico aanwezig is dat de groepsleden geen zin hebben om mee 
te denken omdat ze weten dat er na verloop van tijd toch een hint komt. Optie 2 is afgevallen omdat er 
dan teveel nadruk op het huiswerk wordt gelegd, wat niet de bedoeling is. 
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3.2 Vergelijken systemen 
Na de afstemming tussen ontwikkelgroep en directe leidinggevenden zijn de eerste twee stappen 
afgerond. Dit geldt voor beide groepen. Het is nu mogelijk om de beide systemen naast elkaar te 
leggen en te vergelijken. Vergelijken gebeurt op verantwoordelijkheidsgebied-niveau en op indicator
niveau. Het heeft geen nut om alle definities woordelijk met elkaar te vergelijken, daarom wordt er 
gekeken naar de essentie van elk verantwoordelijkheidsgebied. Op indicator-niveau wordt gekeken 
naar de informatie die men wil verkrijgen. Hiermee wordt voorkomen dat direct wordt gesteld dat 
zaken niet op elkaar lijken alleen maar omdat de definities in termen verschillen. In sectie 5.2 zijn de 
resultaten van de vergelijking terug te vinden. Conclusies hieruit in sectie 6.1. 

3.3 Vragenlijstonderzoek 
Naast het vergelijken van de invloed van de ontwikkelmethode op de inhoud van het systeem is het 
ook mogelijk om de invloed van de methode op minder zichtbare zaken te onderzoeken. Hiervoor 
wordt gebruik gemaakt van vragenlijstonderzoek. De vragenlijst wordt afgenomen bij de NAH-teams 
van beide organisaties (n=70 voor SRCB en n=79 voor RCA). Daarnaast wordt gebruik gemaakt van 
een controlegroep. Deze groep is samengesteld uit het longrevalidatie-team van SRCB (n=45) en 
cluster 3B van het RCA (n=13). Beide teams hebben geen ervaring met ProMES. Binnen deze 
ontwikkelgroep is door de leidinggevenden aangegeven wie zij zouden vragen voor een 
ontwikkelgroep. Op deze manier kan onderzocht worden of een ontwikkelgroep van te voren al anders 
scoort dan de rest van het team. In sectie 5.4 worden de resultaten van het vragenlijstonderzoek 
gepresenteerd. Conclusies hieruit worden in sectie 6.1 gepresenteerd. 

3.4 Roi van de facilitator 
De rol van de facilitator is binnen het ontwikkelproces van groot belang. Pritchard ( 1990) besteeqt er 
in zijn handleiding veel aandacht aan. De benadering en werkwijze van de facilitator binnen dit project 
zijn hier dan ook grotendeels op gebaseerd. Echter de ervaringen van procesbegeleider binnen dit 
project kunnen een aanvulling bieden op de reeds bestaande literatuur over de rol van de facilitator. De 
aanvullingen komen in het bijzonder voort uit het feit dat er een andere ontwikkelmethode gebruikt is 
dan gebruikelijk. In sectie 4.7 worden de Iiteratuur en de ervaringen van de facilitator gecombineerd. 

3.5 Verschil tussen industrie en revalidatiesector 
Tot op heden is ProMES voornamelijk toegepast in de industriele sector (Pritchard, 1995). Het 
afstudeerproject van Van der Leeuw (2005) is, voor zo ver bekend, het eerste ProMES-project dat is 
uitgevoerd in de revalidatiesector. Er is echter al we! ervaring opgedaan met ProMES in andere 
onderdelen van de gezondheidszorg. Van Tuijl, Bouter Clintjens, Koemeester en Lettink (1998) 
beschrijven in hun artikel een ProMES-systeem, dat ontwikkeld is voor een thorax intensive care
afdeling van een ziekenhuis. De opdracht binnen dit project is om te onderzoeken wat verandert aan 
ProMES wanneer het gebruikt wordt in revalidatiesector in plaats van de industrie. Door het 
revalidatieproces op productieniveau te bekijken en de verleende behandeling als een product te 
beschouwen, is het mogelijk om te bepalen of er verschillen zijn in de wijze van produceren, 
kenmerken van het proces en de mate van afhankelijkheid van de medewerkers tussen industrie en 
revalidatie. 

3.6 Taakonzekerheid 
Zoals uit de beschrijving van de beide teams duidelijk is geworden, is er een bepaalde vorm van 
onzekerheid binnen het werk. Een van de doelen van dit project is om te onderzoeken waar deze 
onzekerheid uit is opgebouwd en hoe deze hanteerbaar gemaakt kan worden. Literatuur vanuit 
evidence-based medicine wordt gebruikt om te onderzoeken welke strategieen er zijn om met 
taakonzekerheid om te gaan. Evidence-based medicine is het 'integreren van resultaten van 
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wetenschappelijk onderzoek in de behandeling en het verwoorden in de behandelprogramma's' 
(Revalidatiecentrum Amsterdam, 2006a). Tevens wordt bepaald in hoeverre de strategieen, zoals 
voorgesteld in de literatuur, ook in de realiteit gebruikt worden en in welke mate de informatie die het 
ProMES-systeem biedt, hierbij kan helpen. Het resultaat hiervan is terug te vinden sectie 7 .1. 

3. 7 Samenvatting 
In dit hoofdstuk is per opdracht besproken welke methode gevolgd is om tot resultaten te komen. Er is 
gepresenteerd welke alternatieve methode bij het RCA gebruikt is voor het ontwikkelen van het 
ProMES-systeem. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het systeem van SRCB. De twee systemen 
worden vergeleken op inhoud. De bestaande kennis over rol van de facilitator wordt uitgebreid met de 
ervaringen van de procesbegeleider in dit project. Om te kunnen bepalen wat verandert aan ProMES 
wanneer het gebruikt wordt in revalidatiesector in plaats van de industrie, wordt het proces op 
productieniveau vergeleken met de industrie. Het hoofdstuk is afgesloten met de methode die gebruikt 
wordt om te onderzoeken hoe taakonzekerheid opgebouwd is en hoe bepaald wordt hoe in hoeverre 
strategieen om om te gaan met taakonzekerheid worden gebruikt. 
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Hoofdstuk 4: Theoretisch kader 

In het vorige hoofdstuk is per onderzoeksvraag behandeld welke methode gevolgd wordt om tot 
resultaten te komen. Hierbij is meerdere malen verwezen naar theoretische concepten vanuit de 
literatuur. In dit hoofdstuk wordt het theoretische kader neergezet. Per onderdeel wordt aangegeven op 
welke opdracht het betrekking heeft. Vanuit deze theoretische concepten worden aan het eind van het 
hoofdstuk in sectie 4.10 hypotheses geformuleerd. 

4.1 ProMES 
ProMES staat voor Productivity Measurement and Enhancement System. Het is een methode voor het 
participatief ontwerpen van een prestatiesturingssysteem waarmee individuen, groepen of afdelingen 
kunnen werken aan continuous improvement; het steeds verder verbeteren van hun bijdrage aan de 
productiviteit van de totale organisatie (Van Tuij I et al., 1998). Voor de beschrijving van de 
ontwikkeling van een ProMES-systeem wordt de lezer verwezen naar bijlage 2. Pritchard, een van de 
grondleggers van ProMES, benadert productiviteit op een andere wijze dan normaal gesproken 
gebeurt. Daarom wordt nu eerst toegelicht welke definitie van productiviteit gehanteerd wordt. Omdat 
ProMES een prestatiesturingssysteem is wordt vervolgens aandacht besteed aan prestatiesturing en 
management. Sectie 4.1, 4.2 en 4.3 hebben betrekking op de eerste opdracht; het doorlopen van de 
eerste twee stappen van de ontwikkeling van een ProMES-systeem. 

4.2 Productiviteit 
Productiviteit wordt vaak beschouwd als de mate van productie die in een bepaalde tijdseenheid 
bewerkstelligd is. Het is onbelangrijk op welke manier dat gebeurd is. Pritchard ( 1990) daarentegen, 
ziet productiviteit als een samenstelling van twee begrippen: effectiviteit en efficientie. 
De volgende definities voor effectiviteit en efficientie zijn zoals ze door Van Dale gesteld worden 
(Van Dale, 1864): Ejfectiviteit geeft weer hoe doeltreffend iets of iemand te werk gaat. Terwijl 
efficientie gaat over het verkrijgen van zo veel mogelijk resultaat uit de bronnen die gebruikt worden. 
Hoge efficientie betekent dus niet automatisch dater ook effectief gewerkt wordt ('dat de juiste dingen 
worden gedaan' ). Omdat Pritchard vindt dat beide zaken van belang zijn, neemt hij beide mee in zijn 
definitie voor productiviteit: 

Productiviteit is de mate waarin een systeem zijn resources op de juiste manier gebruikt om de 
gestelde doe/en te behalen (Pritchard, 1990). 

In dit verslag gaat het over de bovenstaande definitie wanneer de term productiviteit gebruikt wordt. 

4.3 Prestatiesturing en management 
ProMES is een prestatiesturingssysteem. Volgens Doorewaard en De Nijs (1999) is prestatiesturing de 
inspanning die het management levert om het gedrag van de medewerkers te sturen of te beheersen 
naar een optimale realisatie van de doelstellingen van de organisatie (Doorewaard & De Nijs, 1999). 
Jansen en De Waal (2004) hanteren een vergelijkbare definitie. Zij stellen dat prestatiemanagement 
gericht is op het bevorderen en beoordelen van de prestaties van medewerkers binnen een organisatie. 
Die interne prestaties moeten leiden tot externe resultaten. 
Wanneer de productiviteitsdefinitie uit de vorige paragraaf met de bovenstaande definities 
gecombineerd wordt, door werknemers als resources te beschouwen, wordt het duidelijk dat ProMES 
productiviteit benadert vanuit de menselijke bijdrage. Met andere woorden welke bijdrage leveren 
medewerkers aan de productiviteit. 
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Prestatiesturing heeft in de laatste decennia van de vorige eeuw een behoorlijke ontwikkeling 
doorgemaakt. Hier liggen volgens Doorewaard en De Nijs ( 1999) vier oorzaken aan ten grondslag. De 
eerste oorzaak is de flexibilisering. Door flexibilisering van de inzet van personeel is de behoefte aan 
sturen op prestaties groter geworden. Ten tweede is de aandacht is verschoven van input en throughput 
naar output. Als derde oorzaak is het vergrote kostenbewustzijn binnen organisaties aan te wijzen. De 
factor personeel is voor veel bedrijven de grootste kostenpost. Daarom is het voor het management 
van belang om te weten welke prestaties medewerkers leveren en tegen welke kosten zij dat doen. Ten 
vierde is er bij organisaties een bewustzijn ontstaan dat specifieke talenten van medewerkers en 
bijbehorende prestaties concurrentievoordeel opleveren. Middels beoordelingssystemen kunnen 
talenten en prestaties beter in kaart worden gebracht, zodat hier vervolgens op gestuurd kan worden. 
(Doorewaard et al., 1999) 

Wanneer men kijkt naar overheidsorganisaties, noemen Jansen en De Waal (2004) de verschuivingen 
in focus die het gevolg zijn van prestatiemanagement kenmerkend. Het gaat dan om de "verschuiving 
van regels en procedures naar resultaten, naar werken met taakstellingen, targets, expliciete 
verwachtingen en tussentijdse resultaatbepaling en bespreking. Dit gaat gepaard met een 
managementstijl die meer verwantschap krijgt met die uit de private sector, en met leidinggevenden 
die minder algemeen bestuurder en meer professioneel manager zijn." Dezelfde verandering is nu te 
zien in de gezondheidszorg. Er wordt echter uit het oog verloren dat gedrag ook een kritieke factor kan 
zijn om tot goede prestaties te komen. Met name wanneer het niet duidelijk is wat het einddoel of 
eindniveau is van een revalidant, is het belangrijk dat de werknemer beoordeeld wordt op de wijze 
waarop hij zijn werk heeft uitgevoerd en niet op het niveau dat hij behaald heeft met zijn revalidant. 

Sturing op prestaties kan ook vanuit de theorie verklaard worden. Jansen en De Waal (2004) noemen 
drie theoretische invalshoeken bij de sturing op inteme prestaties: de goal-setting motivatietheorie van 
Locke ( 1968), de actietheorie (Brands tatter, Heumbeck, Malzacher, & Frese, 2003) en de economisch 
georienteerde agency theorie van Jensen en Meckling (1976). 
Uit deze drie theoretische kaders komen drie randvoorwaarden voor succesvol prestatiemanagement: 
competentie, control en commitment. Deze drie begrippen samen vormen het begrip empowerment. Dit 
begrip wordt behandeld in sectie 4.5. Competentie is het beschikken over de juiste vaardigheden om 
een taak uit te kunnen voeren. Dit kan worden vergroot door selectie, coaching en opleiding. Control 
is gericht op de bevoegdheden die iemand binnen zijn werk heeft; kan iemand zelfbeslissingen nemen 
of moet alles gevraagd worden. Dit wordt vergroot door het geven van feedback, door aanpassing aan 
de omgeving en door participatie (Latham & W exley, 1994 ). Commitment is de betrokkenheid en 
verbondenheid die een werknemer met zijn werk heeft. Participatie heeft een positieve invloed op 
commitment., doordat men zich betrokken voelt. In sectie 4.5 wordt uitgebreid aandacht besteed aan 
participatie. Een ProMES-systeem draagt bij aan de control en commitment. 

Naast het feit dat ProMES een prestatiesturingssysteem is, is het ook een methode om een 
geaccepteerde regelkring te ontwerpen. Hoe de geaccepteerde regelkring werkt, wordt besproken in 
sectie 4.6. 

4.4 Doelen en motivatie 
Het gebruiken van een altematieve methode (opdracht 2) kan gevolgen hebben voor de acceptatie van 
het systeem. Dat heeft te maken met de manier waarop de doelen worden opgesteld. In deze sectie 
wordt besproken hoe de koppeling tussen het stellen van doelen en motivatie gemaakt wordt. De 
theorie uit deze sectie en uit sectie 4.5 vormen de achtergrond voor de tweede opdracht. 
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Het stellen van doelen is een methode om mensen te motiveren. ProMES maakt hier gebruik van, door 
in eerste instantie de gebruikers uit te dagen om een bepaalde eindscore te behalen. In tweede instantie 
kan men, als men gewend is aan het werken met ProMES, doelen stellen op specifieke indicatoren. Er 
is een drietal verschillende theorieen die samen volgens Locke en Latham (Locke & Latham, 1990b) 
motivatie verklaren: goal-setting theorie, expectancy-valence theorie en sociaal-cognitieve theorie. 
Deze theorieen komen samen terug in de zogenaamde High Performance Cycle, zie figuur 1. 
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High expectancy, 
Sett-efficacy Satisfaction (and 

anticipated 
satisfaction) 

! 
Commrtment to the 
organisation and rts 

goals 

I 

Figuur I: High-Performance Cycle (Locke & Latham, l 990c) 

Goal setting theorie 
De goal setting theorie zoals Locke en Latham die hebben opgesteld (1984; 1990a; Locke et al., 
1990b) stelt <lat de prestaties direct worden belnvloed door de doelen die mensen will en behalen 
tijdens hun werk. Onderzoek heeft <lit ook aangetoond (Locke et al., 1990c). Om doelen de prestatie te 
laten belnvloeden moet men zich echter we! verbonden voelen met doelen; men zal meer moeite doen 
om ze te behalen (Erez & Zidon, 1984 ). Deze commitment ten opzichte van een doe! is het grootst, 
wanneer men denkt <lat ze het doe! kunnen halen en als er waarde wordt toegekend aan het behalen 
hiervan (Locke, Latham & Erez, 1988). 

Een opvallende constatering is, <lat er over het algemeen geen verschil in commitment is, tussen 
doelen die zijn opgelegd en doelen die participatief zijn opgesteld of zelf zijn opgesteld (Latham & 
Lee, 1986; Locke et al., 1990a). Dit is echter alleen het geval wanneer duidelijk wordt uitgelegd hoe 
men tot deze doelen is gekomen (Latham, Erez & Locke, 1988). 
Het stellen van doelen is alleen effectief wanneer er ook feedback aan wordt verbonden. Op die 
manier wordt duidelijk hoe de relatie tussen prestaties en de bijbehorende doelen is (Locke et al., 
1990c). 

ProMES maakt gebruik van het stellen van doelen en levert feedback op de behaalde prestaties 
middels het feedbackrapport. 
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Expectancy-valence theorie 
De expectancy theorie is ontwikkeld door onder andere Atkinson (1958) en Lewin (1958). Vroom 
(1964) heeft het binnen de industriele organisatiepsychologie gei"ntroduceerd. Volgens Matsui, Okada 
en Mizuguchi ( 1981) vormen de goal-setting theorie (Locke, 1968) en de expectancy-valence theorie 
(Vroom, 1964) samen het kader van de moderne motivatietheorie. Hoewel de twee theorieen los van 
elkaar ontwikkeld zijn, leggen ze beide de nadruk op het cognitieve proces als basis voor goal-setting 
en voor menselijke motivatie (Matsui et al., 1981 ). W aar het bij goal-setting draait om de acceptatie 
van doelen, gaat het bij de expectancy-valence theorie om de keuze tussen verschillende alternatieven 
(Matsui et al., 1981 ). Bij expectancy-valence is de moeite die gedaan wordt om een doe! te bereiken 
een functie van het product van verwachting om het doe! te bereiken en de waarde die er aan gehecht 
wordt om het doe! te behalen. Dit houdt in dat als het waardeverschil tussen twee doelen (makkelijk en 
moeilijk haalbaar) substantieel groter is dan het verschil in verwachting om het te halen, er meer 
moeite wordt gedaan om het moeilijke doe! te behalen dan voor het behalen van het makkelijke doe!. 
Dit leidt tot grotere prestaties (Matsui et al., 1981 ). 

ProMES gebruikt het bovenstaande door de scores die op indicatoren behaald zijn om te rekenen naar 
de zogenaamde effectiviteitsscores. Deze zijn een functie van de prestatie-waarderingscurve. Hoe 
steiler een curve loopt hoe meer punten een verbetering op de indicatorscore oplevert. Hiermee wordt 
gevisualiseerd welke waarde (valence) er verbonden is aan prestaties. 

Sociaal-cognitieve theorie 
Bandura (1986) hanteert het begrip self-efficacy (zelf-doeltreffendheid). Het is een begrip dat 
onderdeel is van de sociaal-cognitieve theorie. Self-efficacy is vergelijkbaar met expectancy, maar 
breder. Bandura (1986) definieert self-efficacy als iemands oordeel over 'hoe goed kan hij/zij bepaalde 
zaken uitvoeren die nodig zijn om bepaalde situaties goed af te kunnen handelen. Frayne en Latham 
(1987) en Locke, Frederick, Lee & Bobko (1984) stellen allemaal dat er ook tussen self-efficacy en 
prestatie een positief verband bestaat. 

4.5 Participatie en empowerment 
Naast het feit dat deze sectie een achtergrond vormt voor de tweede opdracht, is het, samen met sectie 
4.6, ook de achtergrond voor de derde en de vierde opdracht. Respectievelijk het bespreken en 
verklaren van de verschillen tussen de twee ontwikkelde systemen en het evalueren van de aanpak. 
Participatie en empowerment kunnen volgens de veronderstelling invloed hebben op de acceptatie van 
het systeem. Verschillen tussen de twee ontwikkelde systemen en de uitkomsten van het 
vragenlijstonderzoek kunnen voortkomen uit het verschil in participatie en empowerment. 

Participatie is volgens Van Dale (1864) het hebben van een aandeel in iets. Binnen de ProMES
ontwikkeling betekent dat, dat de werknemer een aandeel heeft in de ontwikkeling. Participatie binnen 
het ontwikkelproces is een belangrijk onderdeel en kenmerk van ProMES. Door de intensieve 
deelname van de teamleden aan het ontwikkelproces worden het eigendomsgevoel en de acceptatie 
vergroot (Pritchard, 1990). Het is ook aangetoond dat performance management systemen die 
participatief ontwikkeld zijn, leiden tot duidelijke prestatieverbeteringen (Pritchard, Jones, Roth, 
Stuebing & Ekeberg, 1988; Pritchard, Jones, Roth, Stuebing & Ekeberg, 1989; Kleingeld, Van Tuijl & 
Algera, 2004). 

Het is echter de vraag waar deze verbetering aan toe te kennen is. In de literatuur wordt er een 
tweedeling gemaakt tussen de groep die de prestatieverbetering uitlegt vanuit cognitief oogpunt en de 
groep die uitgaat van de motivatieprincipes. De eerste groep wijt de prestatieverbetering aan de 
toename in kennis en begrip, als gevolg van I) een betere communicatie, 2) het gezamenlijk nemen 
van beslissingen, 3) meer grip op de eisen die aan het werk gesteld worden en 4) het beleid van de 
organisatie. De tweede groep daarentegen heeft als uitgangspunt dat participatie weerstand verlaagt en 
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commitment verhoogt. Dit leidt vervolgens tot onder andere een toename in vertrouwen en meer 
gevoel voor wat de mogelijkheden binnen het werk zijn, wanneer beslissingen genomen moeten 
worden. Bovendien leidt het tot een grotere sociale druk om groepsbeslissingen te steunen. (Wagner 
III, Leana, Locke & Schweiger, 1997) 
De resultaten van het onderzoek van Kleingeld, Van Tuijl en Algera (2004) laten zien dat een systeem, 
dat op participatieve wijze ontwikkeld en gelmplementeerd is, tot een grotere prestatieverbetering leidt 
dan bij de groep die het systeem op tell-and-sell manier aangeboden krijgt. De hypothetische 
verklaring die hieraan wordt gegeven is dat participatie effect heeft op de waarde (valence) die men er 
aan hecht. Kleingeld, Van Tuijl en Algera (2004) volgen hierin de expectancy-valence theorie van 
Vroom (1964): er mag verwacht worden dat zorgvuldig ontwikkelde definities van de werkzaamheden 
van een persoon, die ter goedkeuring aan het management worden voorgelegd, een persoonlijke 
waarde hebben (Kleingeld et al., 2004). Er is echter geen onderzoek gedaan naar de juistheid van deze 
verklaring. 

Empowerment 
Participatie leidt niet alleen tot meer acceptatie maar ook tot empowerment. Er zijn twee verschillende 
vormen van empowerment: structurele empowerment en psychische empowerment (Leach, Wall, & 
Jackson, 2003; Menon, 2001; Spreitzer, 1995). Structurele empowerment richt zich op de 
werkmethoden die de rol van extern leiderschap veranderen en verantwoordelijkheid naar de 
medewerker verschuiven (Alper, Tjosvold, & Law, 2000; Kirkman & Shapiro, 2001; Menon, 2001). 
Menon (1999) hanteert de volgende definitie voor psychische empowerment: 'de psychisch 
empowerde staat is een cognitieve staat die wordt gekarakteriseerd door een gevoel van ervaring van 
controle, competentie en acceptatie van doelen'. Mathieu, Gilson en Ruddy (2006) gaan bij psychische 
empowerment binnen een team uit van het collectieve geloof van teamleden dat zij de bevoegdheid 
hebben om hun nabije werkomgeving te beheersen en dat zij verantwoordelijk zijn voor het 
functioneren van het team. 

Menon (1999; 2001) ziet ' empowerment' dus als een begrip dat bestaat uit drie onderdelen: 
' competence' (kennis & vaardigheden), ' perceived control' (beslissingsbevoegdheid) en 'goal 
internalisation' . Spreitzer (1995; 1996) gebruikt de onderdelen 'meaning', ' competence', 'self
determination' en ' impact' . 

Menon (2001) stelt dat 'self determination' en 'impact' van Spreitzer overeen komen met zijn 
'perceived control ' . Tevens zijn de beide begrippen die gericht zijn op 'competence' overeenkomstig. 
'Meaning' echter, is volgens Menon geen directe vervanging van zijn onderdeel 'goal internalisation' . 
'Meaning' is gericht op de aansluiting tussen de eisen die vanuit het werk worden gesteld en de 
normen, waarden en gedragingen die bij een persoon horen (Spreitzer, 1996). 'Goal internalisation' 
daarentegen, grijpt terug op de organisatiedoelen en is opgesteld om de enerverende waarde van 
ideeen, zoals inspirerende doelen, te vangen (Menon, 200 I). 

Empowerment heeft dus te maken met de invloed die een werknemer op zijn werk heeft en hoe hij 
deze ervaart. Door de werknemers te betrekken in het ontwikkelproces krijgen zij inbreng in hoe hun 
eigen prestatiesturingssysteem er uit moet zien. Zij beslissen welke zaken voor hen van belang zijn en 
dat leggen zij vervolgens voor aan hun management. Zij krijgen op die manier de bevoegdheid om hun 
werkomgeving te beheersen en ze zijn zelfverantwoordelijk voor het functioneren van het team. 

4.6 Geaccepteerde regelkring 
In sectie 4.3 is de term 'geaccepteerde regelkring' reeds een keer genoemd. Binnen de bedrijfskunde 
wordt vaak gewerkt met het principe van een regelkring. De meest bekende vorm van een regelkring is 
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de thermostaat: wanneer het te warm is wordt de thermostaat lager ingesteld, is het te koud dan wordt 
hij hoger ingesteld en als de temperatuur goed is wordt er geen actie ondernomen. Het ProMES
systeem vormt een zogenaamde ' zelfsturende regelkring'. Deze wordt opgebouwd uit de onderdelen 
' Plan, Do, Check, Act', of de PDCA-cyclus (Van der Bij, Broekhuis, Gieskes, 2001). De invulling die 
hier door Pro MES aan wordt gegeven is te zien in tabel 7. 

Onderdeel ProMES invullin 
Plan Doelen worden gesteld met betrekking tot de effectiviteitscores op bepaalde 

gebieden, indicatoren ofhet geheel. Wanneer er geen doelen worden gesteld, worden 
de nul-waarden van de curven als doe! beschouwd 

Do 
Check Met behulp van het terugkoppelrapport kan bepaald worden of de gestelde doelen 

behaald zr n, ofniet 
Act Naar aanleiding van de terugkoppelrapporten zullen er discussies ontstaan waarom 

bepaalde doelen we! of niet gehaald zijn. Hieruit volgen strategieen om het de 
vol ende eriode beter te doen of om de restatie zo te houden. 

Geaccepteerd, gedoogd of afgewezen? 
Het hebben van een regelkring, betekent 
niet automatisch <lat deze ook werkt en <lat 
er inderdaad een productiviteits
verbetering gerealiseerd wordt. Hoe de 
regelaar (het team) omgaat met verschillen 
tussen de teruggekoppelde prestaties en de 
gestelde doelen, hangt af van het feit of de 
regelkring geaccepteerd, gedoogd of 
afgewezen wordt (Van Tuijl, 1997). 
Vanuit de redenering van Maier (1973): 
' Mensen zijn meer geneigd om 
beslissingen te accepteren waar ze zich 
verantwoordelijk voor voelen, omdat ze 
zelf hebben geparticipeerd in het opstellen 
ervan', kan gesteld worden <lat deze 
acceptatie te maken heeft met de 
participatie die de medewerkers ervaren 
hebben tijdens de ontwikkeling. 

W anneer de regelkring geaccepteerd 
wordt, zal er in het geval van een verschil 
tussen doe! en gerealiseerde waarde actie 
ondernomen worden om te onderzoeken 
waar het verschil vandaan komt en hoe het 
gat gedicht kan worden. Dit is 
discrepantiereductie. Wanneer er beter 
wordt gescoord dan de gestelde doelen zal 
men de doelen hoger gaan leggen: 
discrepantieproductie. Vervolgens zal 
men weer proberen om de gestelde doelen 
te behalen en ontstaat er weer 

Start 

Bepaal bijdrage 
personele subsysteem 

aan productiviteit 

Zet ProMES
regelkring in werl<ing 

discrepantiereductie. Dit principe werkt Figuur 2: Acceptatie regelkring (Van der Leeuw, 2005) 

alleen als de regelkring geaccepteerd is 
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(Van Tuijl, 1997). Wanneer de regelkring gedoogd wordt, zal wel discrepantiereductie optreden maar 
geen discrepantieproductie (Van Tuijl, 1997). In het geval van een afgewezen regelkring zal voor de 
vorm geprobeerd worden om doelen te behalen (Van Tuijl, 1997). 

4. 7 Roi van de facilitator 
De facilitator of procesbegeleider is verantwoordelijk voor het verloop van het ontwikkelproces. Hij 
moet er zorg voor dragen <lat het ontwikkelproces op de juiste manier verloopt, volgens het geplande 
tijdspad. Tijdens de bijeenkomsten stelt hij zich op als discussieleider. Dit houdt in <lat hij richting 
geeft, maar niet stuurt, door het stellen van de juiste vragen. Deze vragen verschillen afhankelijk van 
de fase van het ontwikkelproces. Gedurende de eerste stap zijn ze gericht op het vinden van 
verantwoordelijkheidsgebieden (hoe draagt <lit team bij aan de organisatie?). Tijdens de tweede stap 
met name op de redenen waarom iets een goede indicator is. Stap 3 en 4 worden buiten beschouwing 
gelaten, omdat <lit project zich alleen heeft gericht op stap 1 en 2. Naast het begeleiden van de 
bijeenkomsten is de facilitator ook verantwoordelijk voor de deelname van de juiste personen aan de 
ontwikkelgroep. Tot slot is het de taak van de procesbegeleider om er voor te zorgen <lat de 
medewerkers de informatie krijgen die ze nodig hebben. De facilitator is een objectieve en 
onafhankelijke begeleider van het proces. Het is belangrijk <lat de procesbegeleider voldoende bekend 
is met ProMES en ervaring heeft met werken met groepen. In het geval van onervaren 
procesbegeleiders gaat de voorkeur uit naar twee begeleiders (Pritchard, 1990). 

Tijdens <lit project is een andere ontwikkelmethode gebruikt. Dit betekent <lat de procesbegeleider 
extra aandachtspunten krijgt. Omdat er gebruik gemaakt wordt van een voorbeeldsysteem, moet de 
facilitator er voor waken <lat hij te rigide vast wit houden aan <lit voorbeeld. Hij moet het voorbeeld 
alleen beschouwen als richtlijn. Dit betekent <lat de vragen die de facilitator nu moet stellen anders zijn 
dan bij de standaardmethode. De procesbegeleider moet nu vragen of de groep zich herkent in, 
allereerst de verantwoordelijkheidsgebieden en vervolgens in de indicatoren. Vervolgens moet men 
uitleggen waarom wel of niet, met gegronde argumenten. Er moet opgelet worden <lat de groep het 
bestaande systeem niet zo maar voor waar aanneemt. Dat zou namelijk betekenen <lat er 
verantwoordelijkheidsgebieden en indicatoren benoemd worden die niet bij het team passen en 
daardoor onbruikbaar zijn. Wanneer een verantwoordelijkheidsgebeid wel overgenomen wordt, moet 
gekeken worden of de definitie juist is of <lat hij aangepast moet worden. Indien een indicator 
overgenomen wordt, moet bepaald worden of deze ook voor <lit team beYnvloedbaar is, of <lat er iets 
moet veranderen aan de manier waarop hij geformuleerd is of gemeten wordt. In bijlage 17 en 18 is 
voor de twee stappen die doorlopen zijn een train the trainer document opgenomen voor eventuele 
volgende facilitators die op deze manier een ProMES-systeem gaan ontwikkelen. 

4.8 Verschil tussen de industriele sector en de zorgsector 
ProMES is tot nu toe veel gebruikt in de industriele sector (Pritchard, 1995). Van Tuijl en anderen 
(1998) hebben reeds ervaring opgedaan met ProMES in een ziekenhuis. Van der Leeuw (2005) heeft 
aangetoond <lat het ook mogelijk is om een ProMES-systeem te ontwikkelen voor een team <lat 
werkzaam is in de revalidatiezorg. Binnen een industrieel productiesysteem is het over het algemeen 
duidelijk welke weg een product volgt gedurende het proces. Wanneer naar een productielijn wordt 
gekeken is ook duidelijk <lat het ene station zijn taak af moet ronden alvorens het volgende station 
verder kan werken aan het product. De uitdaging in <lit project is om te kijken of de algemeenheden 
die gelden op een productielijn ook toepasbaar zijn binnen de revalidatiezorg en dan specifiek binnen 
NAH. Indien <lit niet mogelijk is, moet bepaald worden welke consequenties <lit heeft voor de 
ontwikkeling van het ProMES-systeem. 
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Algemeen gesteld werken veel industriele productiebedrijven met productiegroepen. Een groep is 
verantwoordelijk voor het maken van een product; hetzij een eindproduct, hetzij een onderdeel voor 
een ander product. De groep wordt geleid door een persoon. Deze regelt de planning en zorgt er voor 
dat de medewerkers goed zijn ingepland. Binnen een productiegroep kunnen verschillende taken 
worden uitgevoerd. Om optimale flexibiliteit te creeren zullen alle medewerkers meerdere stations 
kunnen bedienen. Tevens kan taakroulatie gebruikt worden om de medewerker te blijven stimuleren 
en verveling tegen te gaan. Producten doorlopen over het algemeen een vaste routing. Dit betekent dat 
als station A niet op tijd klaar, station B stil Iigt als er geen buffer voorradig is. 

In sectie 2.2, de beschrijving van het NAH-team van het RCA, is duidelijk geworden dat de 
medewerkers onderling afhankelijk zijn Dit is geillustreerd met het voorbeeld van de ergotherapeut die 
niet verder kon met de revalidant als deze niet eerst van de fysiotherapeut had geleerd om zich voort te 
bewegen. Deze taakafhankelijkheid is minder zichtbaar dan die in de industrie zoals hierboven, maar 
hij is wel van groot belang voor de revalidant en zijn behandeling. 

Een ander verschil is dat de productiegroep zoals die hierboven beschreven is, een heel duidelijk doel 
heeft: Het maken van een goed product. Binnen de revalidatie is het doe) een zo goed mogelijke 
behandeling geven. Of dat betekent <lat een revalidant weer lopend het revalidatiecentrum verlaat is bij 
aanvang van het proces nooit bekend. Deze onzekerheid wordt ook geillustreerd in bijlage 9, 10 en 11, 
de uitwerkingen van de planbesprekingen van twee willekeurige NAH-revalidanten. Alie woorden die 
op onzekerheid duiden zijn hierin gemarkeerd. Voor meer inforrnatie omtrent de onzekerheid wordt 
lezer verwezen naar sectie 4.9 en sectie 7 .1. 

Taakroulatie, zoals hierboven beschreven, is niet mogelijk binnen het revalidatieproces daarvoor heeft 
elke behandelaar te veel specifieke kennis en vaardigheden nodig. Dit betekent dat als er een bepaalde 
behandelaar uitvalt dit directe gevolgen heeft voor andere disciplines. Er kan namelijk niet door de 
uitgevallen discipline aan de doelen worden gewerkt, terwijl dit essentieel kan zijn voor een andere 
discipline om verder te kunnen met de behandeling. 

Wat betreft het plannen zijn er ook verschillen. Ten eerste is de conditie van de revalidant een 
beperkende en bepalende factor. Het is voor veel revalidanten niet mogelijk om meerdere 
behandelingen direct achter elkaar te ontvangen, vanwege fysieke of mentale vermoeidheid. Dan is er 
een beperking die stelt dat een revalidant maximaal 15 RBU aan behandeling mag ontvangen per 
week. 

Tot slot doorloopt een revalidant wel een vaste route in het proces (van intake naar ontslag), maar de 
behandelaren verrichten nooit bij elke revalidant dezelfde handelingen. Ze passen hun behandelingen 
aan aan de toestand van de revalidant en aan de doelen die gesteld zijn. Elke revalidant heeft dus zijn 
eigen, op maat gemaakte behandeling. Hierbij zijn ze nog steeds afhankelijk van de vooruitgang die 
andere disciplines boeken en van de inforrnatie die ze van hun collega's ontvangen over de revalidant 
en zijn behandeling. Er is dus een hoge taakafhankelijkheid (Van Vijfeijken, Kleingeld, Van Tuijl, 
Algera & Thierry, 2004) 

De hoge taakafhankelijkheid en de specifieke kennis per discipline zorgen ervoor dat in de 
ontwikkelgroep alle disciplines vertegenwoordigd moeten zijn die werken met de betreffende 
diagnosegroep. Op deze manier wordt het gezichtspunt van elke discipline meegenomen in de 
discussies tijdens de ontwikkeling. 
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4.9 Onzekerheid 
Uit de literatuur is gebleken dat men binnen de gezondheidszorg veel te maken heeft met onzekerheid. 
Omdat onzekerheid niet geelimineerd kan worden uit het werk, zal men op zoek gaan naar manieren 
om het te reduceren (Eddy, 1984). Thompson (2002) stelt dat hier verschillende manieren voor zijn. 
Als eerste zal de medewerker uit eigen ervaring gaan putten om op zoek te gaan naar vergelijkbare 
gevallen. De volgende stap is het overleggen met collega's die misschien meer ervaring of kennis 
hebben. Ten slotte kan men teruggrijpen naar de literatuur. In sectie 7. I wordt besproken hoe men bij 
het RCA omgaat met de onzekerheid en hoe de strategieen van Thompson (2002) in de praktijk 
worden toegepast. 

4.10 Hypotheses 
Vanuit de theorie die in de voorgaande secties behandeld is, is het mogelijk om hypotheses te 
formuleren. Deze hebben betrekking op de verschillen tussen de beide betrokken teams, de 
ontwikkelgroepen en verschillen tussen de ontwikkelgroep en de overige teamleden. 

Het feit dat een medewerker weet wat hij moet doen en hoe hij zijn taak uit moet voeren is een 
belangrijke randvoorwaarde voor motivatie (Kleingeld et al., 2004). Wanneer men elkaar wijst op 
manieren om een taak effectief uit te kunnen voeren, maakt dat de medewerker bewust van de 
mogelijkheden. Dit versterkt de gevoelens van self-efficacy en verhoogt verwachtingen om een doe! te 
behalen (Kleingeld et al., 2004). Medewerkers die een ProMES-systeem volgens de standaard 
methode ontwikkelen, worden gedwongen om na te denken over hun werk om goede 
verantwoordelijkheidsgebieden en indicatoren te kunnen benoemen. 
Hier sluit ook de expectancy-valence theorie bij aan uit sectie 4.4. Deze heeft al duidelijk gemaakt dat 
men eerder geneigd is om zich te verbinden aan zaken waar ze zelf in geparticipeerd hebben (Maier, 
1973). Vroom (1964) stelt dater verwacht mag worden dat zorgvuldig ontwikkelde definities van de 
werkzaamheden van een persoon, die ter goedkeuring aan het management worden voorgelegd, een 
persoonlijke waarde hebben. De groep van SRCB heeft het gehele systeem zelf ontwikkeld, terwijl de 
groep van het RCA volgens een voorbeeld heeft gewerkt. De veronderstelling is dus dat hoe meer men 
betrokken is bij de inrichting van een prestatiesturingssysteem, hoe groter de kans op acceptatie is. 
Hieruit volgt de eerste hypothese: 

Hypothese 1: De ontwikkeling van een systeem op de standaardwijze leidt bij het gehele team tot een 
betere acceptatie dan de ontwikkeling van een systeem volgens de altematieve methode. 

De bovenstaande hypothese is opgesteld voor de beide, gehele teams. Maar deze kan ook op dezelfde 
manier gesteld worden voor de ontwikkelgroepen. 

Hypothese 2: De ontwikkeling van een systeem op de standaardwijze leidt bij de ontwikkelgroep tot 
een betere acceptatie dan de ontwikkeling van een systeem volgens de altematieve methode. 

In sectie 4.5 is gesteld dat participatie tot meer empowerment leidt. Omdat er een verschil m 
participatie is tussen de beide teams, leidt dit tot de volgende hypothese: 

Hypothese 3: De ontwikkeling van een systeem op de standaardwijze leidt bij het gehele team tot 
meer empowerment dan de ontwikkeling van een systeem volgens de altematieve methode. 

Ook deze hypothese kan gesteld worden op ontwikkelgroepniveau. 

Hypothese 4: De ontwikkeling van een systeem op de standaardwijze leidt bij de ontwikkelgroep tot 
meer empowerment dan de ontwikkeling van een systeem volgens de altematieve methode. 
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Naast het vergelijken van de betrokken teams op ontwikkelgroepniveau en op teamniveau, is het ook 
mogelijk dezelfde vergelijking te maken tussen de ontwikkelgroep en de rest van het team (de 
achterban). Dit Ieidt tot de volgende twee hypotheses: 

Hypothese 5: De ontwikkeling van een systeem op de standaardwijze Ieidt tot een groter verschil 
tussen ontwikkelgroep en achterban op het gebied van acceptatie, dan de alternatieve methode. 

Hypothese 6: De ontwikkeling van een systeem op de standaardwijze leidt tot een groter verschil 
tussen ontwikkelgroep en achterban op het gebied van empowerment, dan de alternatieve methode. 

De bovenstaande hypotheses worden onderzocht met behulp van vragenlijstonderzoek. 

4.11 Samenvatting 
In <lit hoofdstuk zijn de theoretische concepten behandeld. Per opdracht is aangegeven welke theorie 
hier aan gekoppeld kan worden. De belangrijkste onderdelen uit <lit hoofdstuk hebben betrekking op 
de invloed die participatie heeft op acceptatie en empowerment (sectie 4.5 en 4.6). Dit is uitgelegd 
vanuit het perspectiefvan de expectancy-valence theorie (Vroom, 1964) uit sectie 4.4. Dit heeft geleid 
tot de hypotheses die in sectie 4. l 0 gesteld zijn. Deze worden onderzocht met behulp van 
vragenlijstonderzoek. De resultaten hier van worden behandeld in sectie 5.4. De conclusies in sectie 
6.l 
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Hoofdstuk 5: Resultaten 

In <lit hoofdstuk worden de resultaten van alle opdrachten besproken. In sectie 5.1 en 5.2 worden de 
resultaten van het ontwikkelproces behandeld. Allereerst de uitkomsten van het RCA. Vervolgens 
worden de verschillen en overeenkomsten tussen het ontwikkelde systeem en het basis-systeem 
behandeld. In sectie 5.3 en 5.4 worden de resultaten van het vragenlijstonderzoek gepresenteerd. Dan 
wordt duidelijk of de ontwikkelmethode ook invloed heeft op acceptatie en empowerment. In sectie 
5.5 wordt kort stilgestaan bij de rol van de facilitator. Hiermee zijn de resultaten van de eerste vijf 
opdrachten bekend. Conclusies en aanbevelingen die hier verbonden aan kunnen worden, worden 
besproken in het volgende hoofdstuk. De uitkomsten van de zesde en zevende opdracht, onderzoeken 
wat ProMES anders maakt in de revalidatiesector en bepalen of ProMES een toegevoegde waarde 
heeft in het hanteren van onzekerheid, worden in hoofdstuk 7 behandeld. 

5.1 Resultaten ProMES stap 1 en 2 en afstemming 
De eerste opdracht was het doorlopen van stap l en 2 van het ProMES-ontwikkelproces. Dit is 
gebeurd volgens een methode die anders is dan beschreven in de handleiding van Pritchard (1990). 
Het gebruiken van deze altematieve methode was de tweede opdracht. Allereerst wordt besproken hoe 
de ontwikkeling verlopen is. Vervolgens worden de bijbehorende uitkomsten van de ontwikkelstappen 
gepresenteerd. In de volgende sectie wordt het systeem van het RCA vergeleken met het systeem <lat 
als basis heeft gediend. 

Ontwikkelgroep 
Volgens Pritchard (1990) moet de groepsgrootte niet minder zijn dan vijf personen en niet meer dan 
acht personen (inclusief begeleider). In <lit project is er naar gestreefd om elke discipline die direct 
betrokken is bij de behandeling en onderdeel uit maakt van het team te vertegenwoordigen in de 
ontwikkelgroep. Dit heeft geresulteerd in een groep van, in eerste instantie, acht personen: 
ergotherapeut, fysiotherapeut, maatschappelijk werkster, logopediste, verpleegkundige, afdelingshoofd 
behandeling, afdelingshoofd verpleging en de procesbegeleider. Wegens onregelmatige diensten en 
ziekte heeft de verpleegkundige alleen de eerste drie bijeenkomsten bijgewoond. Het afdelingshoofd 
behandeling heeft tot en met de zesde bijeenkomst deel uitgemaakt van de ontwikkelgroep. In overleg 
is besloten <lat zijn bijdrage belangrijker was tijdens de afstemming dan tijdens de reguliere 
bijeenkomsten. De reden hiervoor is <lat hij de directe leidinggevende van het cluster is, samen met het 
afdelingshoofd verpleging. De laatst genoemde is wel dee) uit blijven maken van de ontwikkelgroep, 
omdat het voor een verpleegkundige Iastig is om alle bijeenkomsten bij te wonen, als gevolg van de 
wisselende diensten. Het afdelingshoofd verpleging vertegenwoordigd dus de discipline VP in de 
ontwikkelgroep. 

Zoals aangegeven is er naar gestreefd om elke discipline te vertegenwoordigen binnen de 
ontwikkelgroep, <lit is echter niet gelukt. Psychologie is indirect vertegenwoordigd omdat de 
logopediste tevens geschoold is als psycholoog. De revalidatiearts is op geen enkele wijze 
vertegenwoordigd. Terwijl deze binnen het behandelproces eindverantwoordelijk is. 

Verloop ontwikkelproces 
In sectie 3 .1 is de selectie van de gebruikte methode besproken. De altematieve methode bestaat uit 
het als voorbeeld gebruiken van een ProMES-systeem <lat door een ander, vergelijkbaar team 
ontwikkeld is. De ontwikkelgroep van het RCA heeft ter voorbereiding een informatiebijeenkomst 
bijgewoond. Hierin is hen verteld <lat zij het systeem van SRCB als voorbeeld zouden krijgen. De 
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groep was dus op de hoogte van de herkomst van het voorbeeld. Tijdens die bijeenkomst is een boekje 
uitgedeeld met informatie over ProMES en de te doorlopen stappen. Ter voorbereiding op de eerste 
officiele bijeenkomst hebben alle leden van de groep een document ontvangen met een uitleg over wat 
een verantwoordelijkheidsgebied is en welke vragen gebruikt kunnen worden om vast te stellen of iets 
een verantwoordelijkheidsgebied is ('waartoe is het NAH-team op Aarde?', 'Wat draagt het NAH
team bij aan het RCA?' en 'op welke gebieden moet het werk van het NAH-team goed verlopen?'). 
Hierbij is ook aangegeven tot welke resultaten dit bij het NAH-team van SRCB heeft geleid. Het 
document is opgenomen in bijlage 15. 

Tijdens de eerste bijeenkomst is voor elk verantwoordelijkheidsgebied de volgende twee vragen 
beantwoord: 
• Hoort dit gebied tot de verantwoordelijkheden van het NAH-team van het RCA? Zo ja, waarom 

wel; zo nee, waarom niet. Geef duidelijke argumenten. 
• Komt de formulering, zoals die gegeven is, overeen met wat het NAH-team bij zou moeten dragen 

aan de organisatiedoelen van het RCA? Zo ja, waarom wel; zo nee, wat zou het dan moeten zijn? 
Criterium: als het NAH-team precies doet water staat, dan is dat in het voordeel van het RCA 

Tot slot moest de volgende vraag beantwoord worden: 
• Is de lijst met verantwoordelijkheidsgebieden volledig? Zijn er overbodige gebieden of zijn er 

vergeten gebieden? 

Het vaststellen van de indicatoren is op vergelijkbare wijze gebeurd. De groepsleden hebben allemaal 
een document ontvangen met daarin alle indicatoren die het team van SRCB had vastgesteld. Dit 
document is regelmatig bijgewerkt omdat de eerste wee stappen van de ontwikkeling van het systeem 
van SRCB nog niet waren afgerond toen het RCA startte. Om te identificeren of de indicatoren ook 
voor het RCA bruikbaar waren, zijn de volgende vragen gebruikt: 
• Hoe zou je meten dat het NAH-team haar verantwoordelijkheden nakomt? 
• Als iemand zegt dat het NAH team er een zooitje van maakt, welke argumenten zou je dan 

aandragen dat dat niet het geval is. 

De criteria waar een indicator aan moet voldoen zijn bij deze vragen bijgevoegd. Het document is te 
vinden in bijlage 16. Tijdens de bijeenkomsten is telkens door de facilitator gevraagd of de set 
indicatoren volledig was, of dat er overbodige indicatoren opgenomen waren. 

De afstemmingsbijeenkomst is gehouden met de ontwikkelgroep, het afdelingshoofd behandeling en 
de zorgmanager die verantwoordelijk is voor cluster 2. Tijdens deze bijeenkomst constateerden het 
afdelingshoofd behandeling en de zorgmanager dat het systeem erg gericht was op het nakomen van 
afspraken en dat het oordeel van de revalidant niet werd meegenomen. De reden hiervoor was dat het 
afdelingshoofd behandeling dit zelf had tegen gehouden toen hij nog deelnam aan de bijeenkomsten. 
Hij was namelijk van mening dat een eigen ondervraging van revalidanten van cluster 2 zou 
interfereren met het tweejaarlijkse revalidanten-waarderingsonderzoek. Tijdens de afstemming is er 
besloten om het exit-gesprek, dat weer wordt ingevoerd, gebruikt gaat worden om het oordeel van 
revalidanten te bevragen op het gebied van behandelkwaliteit, informatieverstrekking en 
communicatie. 

Tijdens alle bijeenkomsten is er 'discussion until consensus' geweest. Uitwerkingen van de 
bijeenkomsten van het RCA zijn terug te vinden in bijlage 19. Het ontwikkelde systeem is te zien op 
de uitklapbare pagina aan het eind van dit verslag. Zoals te zien is is er een indicator die bij twee 
verschillende gebieden wordt genoemd. Het gaat hier om 'Mate waarin activiteiten door alle 
disciplines volgens onderzoeksprotocol worden uitgevoerd' . Dat is een gevolg van het feit dat aan de 
ene kant het volgen van de protocollen een van de belangrijkste zaken is van de definitie 
' behandelkwaliteit'. Aan de andere kant is het van belang om zo snel mogelijk een goed beeld van de 
toestand van de revalidant te hebben, zodat zo snel mogelijk duidelijk is welke kant de behandeling op 
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moet. Het volgen van het onderzoeksprotocol zorgt er voor dat de nodige informatie beschikbaar 
wordt. Dit is dus een manier om efficienter te kunnen werken. 

5.2 Verschillen en overeenkomsten tussen de twee systemen 
Omdat een ProMES-systeem specifiek ontworpen is voor een team. Ligt het in de lijn der 
verwachtingen dat elk team een antler systeem heeft. In dit project zijn er twee teams, werkzaam in 
dezelfde sector en met dezelfde diagnosegroep, die beide een ProMES-systeem hebben gemaakt. In 
deze sectie worden de twee systemen naast elkaar gelegd om te onderzoeken of er verschillen en 
overeenkomsten zijn. Op de uitklapbare pagina aan het eind van dit verslag zijn beide systemen naast 
elkaar weergegeven. 

Verantwoordelijkheidsgebieden 
Tijdens het vaststellen van de verantwoordelijkheidsgebieden bleek het voorbeeld zeer bruikbaar. 
Wanneer de twee systemen naast elkaar liggen is ook te zien dat beide groepen nagenoeg dezelfde 
gebieden hebben geformuleerd. Het enige grote verschil is dat SRCB een gebied meer heeft. Dit 
gebied, 'omgevingsgerichtheid', is bij het RCA opgegaan in 'behandelkwaliteit' en 'communicatie' . 
De reden hiervoor is dat volgens het RCA omgevingsgerichtheid op te delen is in 'het zich bewust zijn 
van en het betrekken bij de behandeling van sociaal netwerk, overige hulpverleners, indicerende en 
adviserende instanties' en ' overdracht' . Het eerst genoemde punt 1s reeds verwerkt m de 
behandelprogramma's waar het RCA mee werkt, omdat deze gericht zijn op de revalidant en zijn 
systeem. Het tweede punt is 'communicatie' . De plaats in de zorgketen, waar het gebied 
'omgevingsgerichtheid' naar verwijst, komt bij het RCA niet zo expliciet aan de orde, maar is binnen 
'communicatie' verwerkt in ' derden'. Daamaast wordt efficientie impliciet gebruikt voor de 
zorgketen, door de indicator 'op tijd in gang zetten van procedures'. 

Een antler verschil is dat 'efficientie en snelheid' bij het RCA alleen 'efficientie' beet, omdat men van 
mening is dat snelheid niet per definitie beter is voor de revalidant. Verdere verschillen zijn alleen 
terug te vinden in de definities van de gebieden. Deze verschillen komen voort uit verschillen in 
terminologie, werkwijze of aandachtspunten binnen de organisatie, zoals bejegening. Er zijn dus geen 
afwijkingen in wat de twee verschillende NAH-teams als hun verantwoordelijkheden beschouwen. In 
tabel 8 wordt weergegeven wat de essentie van elk gebied is volgens beide groepen. 

Tabel 8: Essentie verantwoordeliikheidsgebieden SRCB en RCA 
Verantwoordelijkheidsgebied Essen tie 
Behandelkwaliteit Zorg verlenen volgens behandelprogramma en 

protocollen 
Klantgerichtheid De vraag van de revalidant is richtinggevend 
Efficientie (en snelheid) Verzorgen goede doorstroom door het behandeltraject 
Commumcat1e Commumcat1e moet een bijdrage leveren aan de 

geleverde zorg op het gebied van snelheid, kwaliteit en 
efficientie 

Omgevingsgerichtheid (alleen SRCB) Zich bewust zijn van de plaats in de zorgketen en daarop 
inspelen. 

Ontwikkeling Het team moet zich ontwikkelen en een proactieve 
houding hebben 
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Prestatie-indicatoren 
Bij het opstellen van de prestatie-indicatoren zijn er op het eerste gezicht meer verschillen. Oat komt 
met name voort uit verschillen tussen de centra, zoals de grootte' (het aantal bedden op de NAH 
afdeling van het RCA is evenveel als het hele revalidatiecentrum in Breda heeft) en de wijze waarop 
gerapporteerd wordt. Bij het RCA wordt gewerkt met behandelcommunicatie (BC) die gebaseerd is op 
het RAP-principe (Revalidatie Activiteiten Profiel), bij SRCB gebruikt men SAMPC (Somatisch, 
Algemeen, Maatschappelijk, Psychisch en Communicatiet). Wanneer echter wordt gekeken naar de 
informatie die verkregen wordt met behulp van de indicatoren, is te zien dat de verschillen veel kleiner 
zijn. De punten waar men informatie over wil hebben komen namelijk erg overeen. Als alles naast 
elkaar wordt gelegd kan geconcludeerd worden dater zes gemeenschappelijke punten zijn waar men 
informatie over wil hebben. De indicatoren zijn als volgt te groeperen: 
• Mate waarin verslagen ingevuld zijn: Als een verslag volledig is ingevuld, weet men zeker dat 

alle acties die uitgevoerd zouden moeten worden, ook daadwerkelijk uitgevoerd zijn. Als dit 
vervolgens goed is vastgelegd, heeft men tijdens de bespreking alle benodigde informatie tot zijn 
beschikking. Hierdoor is het mogelijk om snel tot de kem van de zaak te komen en kan de 
bespreking zo efficient mogelijk verlopen. Daamaast is er een volledig beeld van de revalidant. 
Hierdoor kan het sneller duidelijk worden wat een goede behandelstrategie zou kunnen zijn. Hoe 
sneller men op de goede behandelweg zit, hoe sneller een revalidant door kan stromen naar de 
volgende fase. Daamaast zorgt het er ook voor dat aanvraagprocessen tijdig in gang gezet kunnen 
worden. 

• Betrokkenheid van de revalidant: In beide organisaties vindt men de vraag van de revalidant 
richtinggevend. Daarom is het van belang om goed met de revalidant (en/of zijn systeem) te 
overleggen over de mogelijkheden binnen de behandeling. Als basis hiervoor wordt de hulpvraag 
van de revalidant genomen. Daamaast is het belangrijk dat de revalidant teruggekoppeld krijgt 
welke behandeling het team voor hem in gedachten heeft en dat hij daar nog inspraak in kan 
hebben. 

• Het behalen van doelen: Binnen de revalidatie wordt gewerkt met doelen. Het is belangrijk om 
bij te houden of deze behaald zijn, omdat de revalidant dan verder kan met iets anders. Daamaast 
is het belangrijk dat de behandeling ten dienste wordt gesteld van het behalen van die doelen. 

• Aanwezigheid: Om het team optimaal te laten functioneren en daarmee de behandeling van de 
revalidant, is het van groot belang dat alle disciplines vertegenwoordigd zijn bij bijeenkomsten 
waar dat nodig is. Met name de aanwezigheid van de arts is belangrijk omdat hij 
eindverantwoordelijke is. 

• Ontwikkeling op bet gebied van kennis: Dit kan middels onderwijs, maar ook door te leren van 
eigen en andermans werk, zoals het bijhouden van hoeveel prognoses een medewerker goed heeft, 
zodat hij een idee krijgt ofhij dat goed doet ofniet. 

• Eindoordeel van de revalidant: Het eindoordeel van de revalidant is belangrijk, omdat men we! 
het idee kan hebben dat men iets goed doet, maar het kan best zijn dat de revalidant daar een hele 
andere mening over heeft. Het is belangrijk om te verifieren of het beeld dat de organisatie heeft 
over eigen presteren overeenkomt met het beeld dat de revalidant heeft. 

Tijdsinvestering 
Naast het vergelijken van de beide systemen op inhoud, is het ook van belang om de tijdsinvestering 
van beide teams te vergelijken. In tabel 9 op pagina 32 is voor de beide groepen weergegeven hoeveel 
tijd ze per persoon aan de ontwikkeling van het systeem hebben besteed en hoe dit is opgebouwd. 
SRCB heeft 25,5 uur per lid van de ontwikkelgroep gelnvesteerd, het RCA 13,25. Omgerekend levert 
de altematieve methode in stap I en 2 een tijdwinst op van (13,25-25,5)/25,5=48% 
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SRCB RCA 
# biieenkomsten van 1,5 uur 14 = 21 uur 7 = 10,5 uur 
# biieenkomsten van 1 uur - 1 = 1 uur 
Huiswerk3 3,5 uur 1 
Duur afstemmingsbiieenkomst 1 uur 0,75 uur 
Totale ti.idsinvesterine: per persoon 25,5 uur 13,25 uur 

5.3 Resultaten vragenlijstonderzoek 
De vierde opdracht is het evalueren van de aanpak. In de voorgaande secties is al duidelijk geworden 
dat de altematieve methode en de standaard methode zeer vergelijkbare resultaten opleveren wat 
betreft inhoud. Met als enig verschil dat de methode die gebruikt is bij het RCA een tijdswinst van 
48% oplevert. In sectie 4.10 zijn zes hypotheses opgesteld, alle hebben betrekking op acceptatie en 
empowerment. In deze sectie worden de resultaten gepresenteerd van het vragenlijstonderzoek dat 
uitgevoerd is om te onderzoeken of de hypotheses waar zijn. Daarnaast moet het meer inzicht geven in 
de invloed van de ontwikkelmethode op de begrippen die weergegeven zijn in het onderzoeksmodel in 
figuur 3 op de volgende pagina. In deze sectie wordt eerst de methode besproken die gebruikt is om de 
data te verzamelen. Vervolgens wordt aandacht besteed aan de wijze waarop de vragenlijst is 
opgebouwd en hoe bepaald is op welke wijze de data geanalyseerd wordt. Tot slot worden in sectie 5.4 
de resultaten van de analyse besproken. Voor de volledigheid worden de gestelde hypotheses bier 
herhaald. 

Hypothese 1: De ontwikkeling van een systeem op de standaardwijze leidt bij bet gebele team tot een 
betere acceptatie dan de ontwikkeling van een systeem volgens de altematieve methode. 

Hypothese 2: De ontwikkeling van een systeem op de standaardwijze leidt bij de ontwikkelgroep tot 
een betere acceptatie dan de ontwikkeling van een systeem volgens de altematieve methode. 

Hypothese 3: De ontwikkeling van een systeem op de standaardwijze leidt bij bet gebele team tot 
meer empowerment dan de ontwikkeling van een systeem volgens de altematieve methode. 

Hypothese 4: De ontwikkeling van een systeem op de standaardwijze leidt bij de ontwikkelgroep tot 
meer empowerment dan de ontwikkeling van een systeem volgens de altematieve methode. 

Hypothese 5: De ontwikkeling van een systeem op de standaardwijze leidt tot een groter verschil 
tussen ontwikkelgroep en achterban op het gebied van acceptatie, dan de alternatieve methode. 

Hypothese 6: De ontwikkeling van een systeem op de standaardwijze leidt tot een groter verschil 
tussen ontwikkelgroep en achterban op het gebied van empowerment, dan de altematieve methode. 

3 Bij SRCB is wel met huiswerk gewerkt. Er is voor elke bijeenkomst 30 minuten huiswerk geteld. Dit is in 50% 
van de gevallen gemaakt. Gemiddeld is er 14*0,5*0,5=3,5uur aan huiswerk besteed per persoon 
Bij het RCA is niet met huiswerk gewerkt. Er si wel elke keer aan de deelnemers gevraagd om de stofvoor de 
volgende bijeenkomst door te lezen. Hiervoor is in totaal I uur gerekend. 
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- Ervaren invloed tijdens 
ontwikkelproces 
- Acceptatie 

Ontwikkelmethode: 
- Bruikbaarheid van het 
systeem (inzicht in 

1. Standaard 
gebruiksmogelijkheden, 

ProMES-methode 
behoefte aan feedback) 

_ - lnzicht in redenen waarom 

2. Ontwikkeling op 
~ men met ProMES gaat werken 

- Communicatie binnen het basis van reeds 
team 

ontwikkeld ProMES-
- Tevredenheid over het werti: 

systeem 
- Verbondenheid met het team 
- Onzekerheid binnen de 
behandeling 
- Role clarity 
- Empowerment 

Figuur 3: Onderzoeksmodel vragenlijst 

Controlegroep 
Naast de twee teams die ProMES hebben ontwikkeld, is er ook gebruik gemaakt van een 
controlegroep, deze is samengesteld uit twee groepen; een vanuit het RCA en een vanuit SRCB. 
Binnen het RCA behandelt cluster 3B ook revalidanten met NAH. De I 0 behandelaren die hierbij 
betrokken zijn, hebben allemaal een vragenlijst ontvangen. Tevens hebben het afdelingshoofd 
verpleging en twee verpleegkundigen de enquete ontvangen. In totaal bestaat de controlegroep dus uit 
13 personen. Vijf hiervan zijn door het afdelingshoofd behandeling aangewezen als potentiele !eden 
voor een ontwikkelgroep. Deze vragenlijsten zijn gemarkeerd. 

Voor SRCB bestaat de controlegroep uit het behandelteam longrevalidatie. Zij zijn nog niet in 
aanraking geweest met ProMES. De groep bestaat uit 2 longartsen, 21 behandelaren en 22 
verpleegkundigen. Hiervan zijn vijf mensen aangewezen als potentiele !eden voor een ontwikkelgroep. 
Zij hebben een gemarkeerde vragenlijst ontvangen. 

Bij de analyse zullen beide controlegroepen bij elkaar worden opgeteld, omdat op die manier bereikt 
kan worden dat de groepen die onderling vergeleken worden ongeveer even groot zijn. Alvorens dit 
gebeurd is, is met behulp van een t-toets vastgesteld of er geen significante verschillen tussen de twee 
groepen zijn. Dit was niet het geval (zie bijlage 24), dus de groepen kunnen worden samengevoegd. 

Data collectie 
De vragenlijst is afgenomen bij vijf verschillende groepen. Allereerst het klinische NAH-team van de 
SRCB, vervolgens het klinische NAH-team van het RCA, dan is er de groep jonge kinderen van 
SRCB en tot slot bij de controlegroep die bestaat uit een team van het RCA en een team van SRCB. 
Deze groepen kunnen vervolgens worden opgesplitst in een ontwikkelgroep en een achterban. De 
groepsgroottes staan in tabel 10 op pagina 34. In tabel 11 op pagina 35 staat per groep weergegeven 
wanneer de vragenlijst is uitgezet, op welke wijze dat gebeurd is en de uiteindelijke respons. 

De groep jonge kinderen van SRCB is gebruikt om de dataset van SRCB-NAH aan te vullen. Alvorens 
de data is samengevoegd is middels een t-toets bepaald of er significante verschillen tussen de twee 
groepen zijn. Met een betrouwbaarheid van 99% kan gesteld worden, dat er geen significante 
verschillen tussen de groep SRCB-NAH en de groep jonge kinderen van SRCB bestaan. De resultaten 
van deze t-toets zijn opgenomen in bijlage 25. 
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T b I IO G tt a e roo e van d d k e on erzoe sgroeoen 
Groepsgrootte Ontwikkelgroep Achter ban Totale 

excl. Facilitator (team - ontwikkelgroep) teamgrootte 
SRCB 0 1 (7 personen) T1 (53 personen) 60 personen 
RCA 0 2 (7 personen) T2 (72 personen) 79 personen 
Controlegroep 0 3 (5 personen) T3 (8 personen) 13 personen 
RCA 
Controlegroep 04 (5 personen) T4 (40 personen) 45 personen 
SRCB 

De non-response bias is gecontroleerd door de eerste 75% van de respondenten te vergelijken met de 
laatste 25% (Armstrong & Overton, 1977). Uit de tweezijdige student t-toets is gebleken dat er geen 
significante verschillen zijn. Dit betekent <lat als een extra respondent toegevoegd zou worden, <lit niet 
resulteert in significante verschillen in de resultaten. 

Uitvallers 
De vragenlijsten bestaan uit 14 categorieen met items die allemaal zijn gericht op het meten van de 
afhankelijke variabelen. Respondenten die geen onderdeel zijn van de ontwikkelgroep vullen 13 
vragenblokken in. Uitvallers zijn respondenten die minder dan 11 blokken hebben ingevuld. Er zijn 
twee respondenten die uitvallen. Beide respondenten, een afkomstig uit de achterban van de jonge 
kinderen groep en een uit de achterban van de NAH-groep van het RCA, hebben alle vragenblokken 
die betrekking hebben op ProMES ofhet ontwikkelde systeem niet ingevuld. Een mogelijke verklaring 
hiervoor is dat zij zichzelf onvoldoende op de hoogte achtten van de ontwikkelingen rondom ProMES 
en <lat zij daarom deze vragen niet hebben ingevuld. 
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Tabet 11: Data collectie 
SRCB RCA Controlegroep Controlegroep 

RCA SRCB 
Vragenlijst Dinsdag 27 juni - Dinsdag 8 juli Dinsdag 8 juli 2006 Vrijdag 8 september 
uitgezet op 2006 2006 2006 

(exact een week (verpleging) 
voor de (exact een week 
afstemming) voor de 

afstemming) 
- Donderdag 10 

juli 2006 
(overige 
disciplines) 
(zes dagen voor 
de afstemmini;!;) 

Wijzevan - Attachment bij e- - Verpleging: Papieren exemplaar Papieren exemplaar 
verstrekking mail papieren uitgedeeld tijdens in het postvak 

- Papieren exemplaar op teamoverleg 
exemplaar in naam 
postvak - Overige 

disciplines: als 
attachment bij e-
mail en tijdens 
werkoverleg een 
papieren 
exemplaar 

Eerste reminder Dinsdag 4 juli 2006 Donderdag 17 juli Maandag4 Dinsdag 19 
per e-mail 2006 tijdens september 2006 september per e-mail 

werkoverleg 
Eerste deadline Dinsdag 11 juli Maandag4 Maandag4 Maandag 18 

2006 september 2006 seotember 2006 seotember 2006 
Tweede reminder Maandag 14 Dinsdag 5 Maandag 11 n.v.t. 

augustus 2006 per e- september september 2006 per 
mail door de Tijdens e-mail met 
Pro MES-trainee planbesprekingen vragenlijst als 

papieren attachment 
vragenlijsten 
uitgedeeld 

Tweede deadline Maandag 28 Maandag 11 Maandag 18 Dinsdag 26 
augustus 2006 september september 2006 september 2006 
Verlenging was Verlenging was 
noodzakelijk omdat noodzakelijk 
de respons door de omdat de respons 
vakantieperiode te door de 
laag was vakantieperiode te 

laag was 
Derde reminder Maandag 28 Maandag 11 n.v.t. n.v.t. 

augustus 2006 per e- september per e-
mail door de mail met 
sectormanager vragenlijst als 

attachment 
Derde deadline Woensdag 6 Maandag 18 n.v.t. n.v.t. 

september 2006 september 
Respons op 1 21 NAB (35,0%) 40 (50,6%) 9 (69,2%) 23 (51,1%) 
oktober 2006 12 jonge kinderen 

(57,1 %) 32 in totaal voor de controlegroep 
33 in totaal voor 
SRCB 
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Opbouw van de vragenlijst 
De vragenlijst bestaat uit een introductiebrief, de vragenlijst zelf en de vastgestelde 
verantwoordelijkheidsgebieden en indicatoren. Zie bijlage 26, 27, 28 en 29. De introductiebrief is voor 
alle teams aangepast en de vastgestelde gebieden en indicatoren zijn per centrum apart bijgevoegd. De 
vragen 21, 22, 23, 24 en 25 zijn specifiek gericht op de ontwikkelde verantwoordelijkheidsgebieden 
voor het team, dus deze zijn per team verschillend. De controlegroep beantwoordt de vragenlijst vanaf 
onderdeel VII , omdat zij geen uitspraken kunnen doen over het ontwikkelde ProMES-systeem. 

Om te bepalen of de vragen goed gesteld zijn, is de vragenlijst afgenomen bij een psycholoog in 
opleiding die werkzaam is binnen een van de betrokken teams. Hij was echter niet geheel op de hoogte 
van de ontwikkelingen rondom het ProMES-project, waardoor er wat problemen ontstonden rondom 
de terminologie. De medewerkers hebben allemaal over ProMES gehoord bij het werkoverleg en via 
de mededelingen. 

Een groot gedeelte van de vragen is een aangepaste versie van bestaande schalen. Deze zijn soms 
ingekort en in ieder geval allemaal vertaald vanuit het Engels. De overige vragen zijn zelf opgesteld. 
De precieze wijze waarop de vragenlijst is opgesteld is te lezen in Van Nisselroij (2006). 

Voor de analyse is onderscheid gemaakt tussen een reflective construct en een formative construct. 
Een construct is reflective als het uit meerdere items bestaat die onderling te wisselen zijn. Het 
verwijderen van een item heeft geen invloed op de inhoud van het construct. Bij een formative 
construct is dat wet het geval (Jarvis, Mackenzie, & Podsakoff, 2003). Het is belangrijk om dit 
onderscheid te maken omdat het invloed heeft op de analyse methode die gebruikt mag worden. Deze 
vragenlijst bestaat voor het grootste gedeelte uit reflective constructen. De formative constructen zijn: 
'Redenen waarom de organisatie met ProMES gaat werken' en de vragen die gaan over de 
verantwoordelijkheidsgebieden die een team heeft vastgesteld. Behalve de inleidende vragen is de 
vragenlijst geheel opgebouwd uit 5-punts Likert schalen van helemaal oneens (I) tot helemaal eens 
(5). 

Validiteit en betrouwbaarheid 
Om te toetsen of het model valide en betrouwbaar is, wordt gebruik gemaakt van conformatieve 
factor-analyse en van Cronbach's alpha. Validiteit kan verdeeld worden in convergente validiteit (of 
interne consistentie) en discriminant validiteit (Hulland, 1999). De factor-analyse en Cronbach's alpha 
toetsen de convergente validiteit. Bij de factor-analyse gebeurt dit door de bijdrage (loading) van elk 
item aan een construct uit te rekenen. Alie items met een loading lager dan 0.5 moet in ieder geval 
verwijderd worden. De eis is hiermee versoepeld, omdat er eigenlijk een bijdrage van 0.7 moet zijn 
(Hulland, 1999). Omdat er echter veel vragen zijn die zelf opgesteld zijn, is de minimale loading op 
0.5 vastgesteld (Hulland, 1999). Factoranalyse is uitgevoerd op de vragenblokken die uit meer dan 4 
vragen bestaan. Omdat het geen nut heeft om op minder vragen een factor-analyse uit te voeren, in 
verband met de vrijheidsgraden. 

Met behulp van Cronbach' s alpha wordt gemeten of alle items binnen een construct hetzelfde meten, 
dit is de interne consistentie (De Heus, Van der Leeden & Gazendam, 2003). De minimale waarde is 
op 0,7 gezet (De Heus et al., 2003). Voor vragenbloken die uit twee vragen bestaan is alleen gekeken 
naar de inter-item correlatie. Deze moet minimaal 0,4 zijn. 

Om de discriminant validiteit te bepalen is gebruik gemaakt van de correlatietoets. Deze geeft de mate 
weer waarin de maten van een construct verschillen van de maten van andere constructen in hetzelfde 
model (Hulland, 1999). De correlatie test heeft vergelijkbare resultaten als een factor analyse en zou 
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niet nodig zijn als n heel groot was. Omdat dit echter niet het geval is, is de correlatie test uitgevoerd 
als een bevestiging van de factor analyse. Tevens is de correlatie toets gebruikt omdat factor-analyse 
alleen is uitgevoerd op vragenblokken die uit meer dan vier items bestaan. 

Op basis van bovenstaande zijn de volgende vragen verwijderd uit de vragenlijst: 26, 27, 28, 29, 30, 
31en32. 

In bijlage 29 zijn alle stappen te zien die doorlopen zijn bij de data-analyse. Voor een uitgebreide 
uitleg wordt de lezer verwezen naar Van Nisselroij (2006). 

Methode voor de analyse 
Om de invloed van de onathankelijke variabele op de afhankelijke variabelen te kunnen toetsen is er 
gebruik gemaakt van ANOV A en de student t-toets. Om voorgaande toetsen uit te mogen voeren moet 
de data normaal verdeeld zijn. De Centrale Limietstelling stelt dat als n groot genoeg is, een normale 
verdeling verondersteld mag warden (Montgomery & Runger, 1999). Daamaast bestaat er een 
vuistregel die zegt dat een sample size van 30 voldoende is om een normale verdeling te mogen 
veronderstellen. Bij n=lO wordt de normale verdeling ruwweg benaderd (Hays, 1994). De sample size 
van de kleinste groep is 32 (controlegroep), daarom mag verondersteld warden dat alle groepen 
normaal verdeeld zijn. Voor de volledigheid warden de welving (kurtosis) en de scheefheid (skewness) 
getoetst. Deze twee maten geven aan in hoeverre een verdeling afwijkt van een standaard-normale 
verdeling (Hair Jr, Black, Babin, Anderson, & Tatham, 2006). Op basis van de waarden uit de 
literatuur, die aangeven dat kurtosis tussen -1 en +l moet liggen en de skewness tussen -2 en +2 
(Heck, 1998), kan gesteld warden dat de data normaal verdeeld is. 

Omdat de sample size niet al te groot is, zullen out-liers een groot effect hebben. Daarom moeten deze 
verwijderd warden. Het opsporen van out-liers gaat in dit geval op twee manieren. Allereerst met de 
univariate methode. Hierbij warden out-liers opgespoord door de verdeling van de respons te bekijken 
en alle gevallen te markeren die buiten de grenzen van de verdeling vallen. Hierbij warden boxplots 
gebruikt. Vervolgens warden de gegevens op bivariate wijze geanalyseerd. Hierbij wordt gebruik 
gemaakt van scatterplots. Ook hi er word en de gevallen gemarkeerd waar sprake is van een grote 
afwijking. (Hair Jr et al., 2006). Op basis van de bovenstaande analyses wordt de beslissing genomen 
om geen respondenten te verwijderen. 

Gemiddelde en standaarddeviatie 
Eerder in deze sectie is besproken hoe getoetst wordt of het model bruikbaar is en welke hypotheses 
onderzocht warden. Hiervoor warden in de vragenlijst 11 verschillende constructen onderzocht. In 
deze sectie warden de uitkomsten van de gemiddelden, de standaarddeviatie en het toetsen van het 
model met betrekking tot alle constructen besproken, nadat de factoranalyse is uitgevoerd. Het 
gemiddelde en de standaarddeviatie van de onderzoeksgroep zijn weergegeven in tabel 12 op pagina 
38. Hiervoor zijn alle groepen die met ProMES hebben gewerkt bij elkaar genomen. 

Tabel 13 op pagina 38 geeft de gemiddelde waarde, de standaarddeviatie en de Cronbach's alpha weer 
voor de verantwoordelijkheidsgebieden. De verantwoordelijkheidsgebieden, en daarmee de vragen, 
zijn per groep verschillend. 

-37-



rca II +f j Eindverslag November 2006 Ceryl van Nisselroij TU I e 

T b I 12 G "dd Id a e em1 e d dd .. e en stan aar ev1at1e van d d k e tota eon erzoe sgroep 
N Gemiddelde Standaard-

deviatie 
1. Ervaren werkwijze (vraae: 1 en 3) 17 4 .53 .65 
2. Ervaren werkwijze (vraae; 2 en 4) 17 2.91 l.12 
3. Ervaren invloed tijdens bet 62 3.79 .85 

ontwikkelproces 
4. Acceptatie 67 3.76 .60 
5. Bruikbaarbeid van bet ProMES- 68 4 .40 .58 

systeem 
6. Inzicbt in redenen waarom de 

organisatie met ProMES gaat 
werken: 
1. Kwaliteit 70 4 .00 .90 

2. Politiek 70 4 .07 .82 

3. Geld 69 3.49 .95 

4. Management-trend 70 3.57 .94 

7. Communicatie binnen bet team 71 3.89 .71 
8. Tevredenbeid over bet werk 71 4 .14 .58 
9. Verbondenbeid met bet team 71 4 .04 .51 

10. Onzekerbeid binnen de bebandeling 72 3.67 .56 
(vraae: 1. 2. 3 en 4) 

11. Onzekerbeid binnen de bebandeling 68 3.54 .78 
(vraag 5 en 6) 

12. Role clarity 72 3.49 .53 
13. Empowerment: 

1. Kennis & Vaardie:heden 72 4.16 .53 
2. Beslissine:sbevoe!!dheid 73 3.63 .68 
3. Meanine: 73 4.30 .53 

T b I 13 G "dd Id t d d . f a e em1 e e, s an aar evia 1e en C b h' I h ron ac s a1p a voor d e verantwoor delijkheidsgebieden 
N Gemiddelde Standaard- Cronbacb's 

Deviatie Alpha 
NAH_SRCB 20 4.54 .51 .89 

NAB RCA 40 4.52 .62 .95 
Jonge kinderen 11 4.24 .51 .89 
SRCB 

In tabel 14 op pagina 39 zijn de correlaties weergegeven tussen de verschillende constructen zoals ze 
zijn vastgesteld na de factoranalyse. Op de diagonaal staat de Cronbach' s Alpha weergegeven. In het 
geval het om een blok van twee vragen gaat is de inter-item correlatie weergegeven. Het is af te lezen 
dat alle waarden op de diagonaal groter zijn dan 0.7. Bij 'tevredenheid over het werk' is de waarde 
lager, maar er is voor gekozen om het construct te laten staan; een waarde van 0.6 geeft aan dat de 
inteme consistentie matig is. 'Redenen waarom de organisatie met ProMES gaat werken' is een 
formative construct. Volgens Jarvis (2003) is bij formative constructen de inteme validiteit geen goede 
maat om te bepalen of het construct goed in elkaar zit. Daarom is er geen waarde op de diagonaal 
ingevuld voor dit construct. Om we! uitspraken te kunnen doen over de validiteit moet er getoetst 
worden op de nomologische en/of criterium-gerelateerde validiteit (Jarvis, 2003). Dat wordt hier 
verder buiten beschouwing gelaten. 
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Constructen 
Om te bepalen of de items die gebruikt zijn om een construct te meten ook daadwerkelijk tot dat 
construct behoren moeten ze getoetst worden. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van factoranalyse en 
de resultaten van Cronbach's alpha. Nu wordt voor elk construct aangegeven hoe het is opgebouwd. In 
bijlage 31 zijn alle vragen weergegeven per construct. De resultaten van de factor-analyse staan in 
bijlage 32. 

Ervaren werkwijze 
Deze vragen zijn alleen beantwoord door de !eden van de ontwikkelgroep. Ze zijn ingebouwd als 
manipulatiechecks om te kunnen bepalen of de !eden van de ontwikkelgroep van het RCA het gevoel 
hebben dat zij ruimte hebben gehad om hun systeem te ontwikkelen. De eerste twee items bepalen of 
de groep het gevoel heeft dat er ruimte is geweest om te brainstormen. Het tweede paar geeft zicht op 
in hoe verre men vindt dat er gebruik is gemaakt van het voorbeeld. Factoranalyse is niet mogelijk 
omdat het aantal respondenten op deze vraag (n=l 7) te laag is. Er is namelijk minimaal vijf maal het 
aantal items aan respondenten nodig. 

Ervaren invloed tijdens het ontwikkelproces 
Dit blok bestaat uit twee vragen en is alleen op inter-item correlatie getoetst. 

Acceptatie 
De vragen geven weer in hoeverre de medewerker zich verbonden voelt met het ontwikkelde systeem. 
Ze vormen samen een construct. 

Bruikbaarheid van het ProMES-systeem 
De vragen zijn er op gericht om te onderzoeken hoe de respondent de bruikbaarheid van het systeem 
ziet. Hierbij is, naast zelf opgestelde vragen, gebruik gemaakt van een aantal vragen afkomstig uit een 
schaal van Kohli en Jaworski (1994) die gericht zijn op het meten van feedback. De verwachting was 
dat de factoranalyse zou leiden tot drie factoren, zoals heironder aangegeven. Zoals echter blijkt uit de 
onderstaande tabel zijn veel vragen verwijderd op basis van de factoranalyse. De resultaten van de 
analyses die uiteindelijk hebben geleid tot de verwijdering van de vragen, zijn terug te vinden in 
bijlage 31. 

Redenen waarom de organisatie met ProMES gaat werken 
De onderstaande vragen onderzoeken of men begrijpt waarom de organisatie met ProMES gaat 
werken. Dit is een aangepaste versie van de vragen van Rousseau (1999). Dit construct is formative. 
Dat wil zeggen dat het niet mogelijk is om vragen te verwijderen, omdat dan de inhoud van het 
construct verandert. Daamaast is Cronbach' s alpha geen goede maat voor een formative construct om 
de inteme consistentie te meten (Jarvis, 2003) 

Communicatie binnen het team 
Met de onderstaande vragen wordt gemeten welke informatie men nodig heeft om het werk goed te 
kunnen uitvoeren. De vragen vormen een construct. 

Tevredenheid over het werk 
Uit de vijf-item schaal van Netemeyer Boles, McKee en McMurrian (1997) zijn twee items verwijderd 
die niet gericht zijn op de persoon. 

Verbondenheid met het team 
De schaal van Mowday, Steers en Porter ( 1979) is aangepast. Er zijn vier items uit de originele schaal 
verwijderd vanwege de manier waarop ze geformuleerd zijn. 
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Onzekerheid binnen de behandeling 
Deze vragen zijn bedoeld om te onderzoeken in hoe verre ProMES invloed kan hebben op de 
onzekerheid binnen de behandeling. Bij de factoranalyse zijn er twee constructen naar voren gekomen. 
Het eerste is gericht op de het gebruik van eigen ervaring en kennis, het tweede op het gebruik van 
Pro MES. 

Role clarity 
Deze schaal is atkomstig van Rizzo, House en Lirtzman (1970) en is omgeschreven naar teamniveau. 
De items vorrnen een construct. 

Empowerment 
De vragen zijn atkomstig van Menon (1999; 2001) en Spreitzer (1995; 1996). Menon (1999; 2001) 
ziet 'empowerment' als een hoofdconstruct dat bestaat uit drie onderdelen: 'kennis & vaardigheden', 
'beslissingsbevoegdheid' en 'goal internalisation' (Menon, 1999; Menon, 2001). Spreitzer (1995, 
1996) heeft als onderdelen 'meaning', 'competence', 'self-determination' en 'impact'. 

Het onderdeel ' meaning' van Spreitzer (1995, 1996) sluit beter aan bij de verbondenheid met het 
werk. Daarom is er voor gekozen om de 'goal internalisation' van Menon (1999, 2001) te vervangen 
door 'meaning' van Spreitzer (1995, 1996). 

Menon (2001) stelt dat 'self determination' en 'impact' van Spreitzer (1995; 1996) overeen komen 
met zijn 'perceived control'. Tevens zijn de beide begrippen die gericht zijn op 'competence' 
overeenkomstig. 'Meaning' echter, is volgens Menon (2001) geen directe vervanging van zijn 
onderdeel 'goal internalisation'. 'Meaning' is gericht op de aansluiting tussen de eisen die vanuit het 
werk worden gesteld en de normen, waarden en gedragingen die bij een persoon horen (Spreitzer, 
1996). 'Goal internalisation' daarentegen, grijpt terug op de organisatiedoelen en is opgesteld om de 
enerverende waarde van ideeen, zoals inspirerende doe Jen, te vangen (Menon, 200 I). De drie 
onderdelen in deze vragenlijst dekken samen nog steeds de lading van 'empowerment', hoewel het nu 
een mengeling is geworden van de definities van Spreitzer en Menon. De Jading van het gehele 
construct is wel aangepast aan dit onderzoek door deze wisseling toe te passen. De drie schalen zoals 
ze hier zijn gebruikt, zijn alleen vertaald, alle bestaande items zijn gebruikt. 

Verantwoordelijkheidsgebieden per team 
Deze zijn per groep gedefinieerd en per groep geanalyseerd. De resultaten daarvan staan in tabel 13 op 
pagina 38. 

5.4 Resultaten analyse 
In de voorgaande sectie is uitgelegd welke constructen er worden gehanteerd op basis van de 
factoranalyse en de betrouwbaarheidsanalyse. In deze sectie worden de resultaten gepresenteerd. 
Uiteindelijke conclusies worden getrokken in het volgende hoofdstuk 

Om de hypotheses te kunnen toetsen is gebruik gemaakt van ANOV A en de student t-toets. Met 
behulp van ANOV A worden meerdere groepen tegelijk vergeleken, terwijl met de t-toets twee 
groepen vergeleken worden. De resultaten van de ANOV A waarin op organisatieniveau vergeleken 
wordt, Jaten zien dat bij p=.05 er verschillen worden gevonden op het gebied van acceptatie, zie 
bijlage 33. Op basis hiervan wordt een t-toets uitgevoerd, waar de groep van SRCB (NAH en jonge 
kinderen) vergeleken wordt met de groep van het RCA. De toets is significant, t(65)=2.25, p=.03. Dit 
komt overeen met de eerste hypothese dat de acceptatie bij de SRCB (µ=3.95, SD=.59) groter is dan 
bij het RCA (µ=3.63, SD=.58). Hypothese 1 wordt dus geaccepteerd. De derde hypothese is ook op 
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organisatieniveau gesteld en wordt daarom eerst behandeld. Deze hypothese stelt dat empowerment 
(kennis & vaardigheden, beslissingsbevoegdheid en verbondenheid met het werk) bij de groep van 
SRCB groter is dan bij het RCA. De ANOV A laat zien dat er geen verschil is. Dit wordt met behulp 
van de t-toets geverifieerd. De toets is voor alle drie de onderdelen niet significant, met t(70)=.73 , 
p=.47; t(71)=.59, p=.56 en t(71)=.76 en p=.45. Dit betekent dat de derde hypothese verworpen wordt. 
De tweede hypothese stelt dat de acceptatie bij de ontwikkelgroep van SRCB groter is dan de 
acceptatie bij de ontwikkelgroep van het RCA. De vierde stelt dat empowerment bij de 
ontwikkelgroep van SRCB groter is dan bij de ontwikkelgroep van het RCA. Uit de ANOV A blijkt dat 
er tussen de ontwikkelgroepen geen significante verschillen zijn, zowel niet op het gebied van 
acceptatie (t(15)=.39, p=.70), als op het gebied van empowerment (kennis & vaardigheden: t(15)=-.33, 
p=.75, beslissingsbevoegdheid: t(15)=.02, p=.99 en verbondenheid met het werk: t(15)=.46, p=.65). 
Hypothese 2 en hypothese 4 worden daarom verworpen. De resultaten van hypothese 1, 2, 3 en 4 zijn 
weergegeven in tabel 15. 

T b I 15 R It t h th 1 2 3 4 a e esu a en 1voo ese 
' ' 

en 
Gemiddelde Standaard t df 

deviatie 
Acceptatie SRCB n=29 3.95 .59 2.25* 65 

RCA n=38 3.62 .58 
SRCB 4.25 .63 .392 15 
ontwikkelgroep 
n=lO 
RCA 4.14 .40 
ontwikkelgroep 
n=7 

Kennis& SRCB n= 33 4.21 .44 .73 70 
vaardigheden RCA n=39 4.11 .60 

SRCB 4.17 .36 -.33 15 
ontwikkelgroep 
n=lO 
RCA 4.24 .53 
ontwikkelgroep 
n=7 

Beslissings SRCB n=33 3.69 .71 .59 71 
bevoegdheid RCA n=40 3.59 .66 

SRCB 4.10 .52 .02 15 
ontwikkelgroep 
n=lO 
RCA 4.10 .63 
ontwikkelgroep 
n=7 

Verbondenheid SRCB n=33 4.35 .47 .76 71 
methetwerk RCA n=40 4.26 .58 

SRCB 4.50 .42 .46 15 
ontwikkelgroep 
n=lO 
RCA 4.38 .62 
ontwikkelgroep 
n=7 

* p:S0.05 

Hypothese 5 en 6 hebben betrekking op de verschillen tussen de ontwikkelgroep en de rest van het 
team (achterban). De verwachting is dat het verschil tussen de ontwikkelgroep en de achterban van 
SRCB op het gebied van acceptatie groter is dan het verschil tussen ontwikkelgroep en achterban voor 
het RCA (hypothese 5). Hypothese 6 stelt hetzelfde op het gebied van empowerment. Uit de resultaten 
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van de ANOVA (bijlage 34) blijkt dater inderdaad verschil is op het gebied van acceptatie en een van 
de onderdelen van empowerment, namelijk beslissingsbevoegdheid. Met behulp van een aantal t
toetsen is vervolgens bepaald of het gaat om verschillen tussen I) ontwikkelgroep - achterban 2) de 
verschillende ontwikkelgroepen of 3) de achterban van de verschillende teams. De resultaten hiervan 
staan in bijlage 35. Hieruit blijkt dat het alleen gaat om verschillen tussen de ontwikkelgroep en de 
achterban, zowel voor SRCB als voor het RCA. In tabel 16 op pagina 44 is te zien dat bij beide 
organisaties er een significant verschil is bij acceptatie (SRCB: t(27)=2. I I, p=.04; RCA: t(36)=2.87, 
p=.01). Daamaast is er binnen het begrip empowerment alleen verschil te zien binnen het onderdeel 
beslissingsbevoegdheid (SRCB: t(31)=2.37, p=.02; RCA: t(38)=2.33, p=.03). Dit verschil is bij beide 
organisaties significant. Analyse op de overige onderdelen respectievelijk kennis&vaardigheden en 
verbondenheid met het werk leiden tot de volgende uitkomsten: SRCB: t(31)=-.39, p=.70 en 
t(3l}=l.l9, p=.25; RCA: t(37)=.57, p=.57 en t(38)=.61, p=.54) 

Hypothese 5 wordt verworpen, omdat het verschil (mean difference) tussen de ontwikkelgroep en de 
achterban groter is bij het RCA. Naast het feit dat het verschil groter is, is het ook significanter. 
Hypothese 6 wordt ook verworpen, want het verschil tussen de ontwikkelgroep en de achterban is bij 
het RCA groterdan bij SRCB als het gaat om kennis&vaardigheden en beslissingsbevoegdheid. In 
beide gevallen zijn er significante verschillen tussen de ontwikkelgroep en de achterban. Bij 
verbondenheid met het werk heeft SRCB wel een groter verschil, maar daar zijn zowel voor het RCA 
als voor SRCB geen significante verschillen. 

Vanwege de kleine sample size kunnen relaties eerder als niet-significant worden beoordeeld bij het 
uitvoeren van statistische analyses (Hair Jr et al., 2006). Hier moet rekening mee worden gehouden bij 
de interpretatie van de uitkomsten. 

In het volgende hoofdstuk worden er conclusies verbonden aan de resultaten die in deze sectie 
gepresenteerd zijn. 
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Tabel 16: Resultaten hypothese 5 en 6 
Variabele 

Acceptatie 

Kennis& 
vaardigheden 

Beslissings-
bevoegdheid 

Verbondenheid met 
hetwerk 

** p:S0.01 
• p:S0.05 

Organisatie 

SRCB 

!RCA 

~RCB 

!RCA 

K:ontrolegroep 

SRCB 

!RCA 

Controlegroep 

~RCB 

!RCA 

K:ontrolegroep 

Groep 

Ontwikkel 
groeo n=IO 
Achterban 
n=l9 
Ontwikkel 
groep 
n=7 
Achterban 
n=31 
Ontwikkel 
groep n=IO 
Achterban 
n=23 

Ontwikkel 
groep 
n=7 
Achterban 
n=32 

Ontwikkel 
groep 
n=6 
Achterban 
n=26 

Ontwikkel 
groep n=lO 
Achterban 
n=23 
Ontwikkel 
groep 
n=7 
Achterban 
n=33 

Ontwikkel 
groep 
n=6 
Achterban 
n=26 
Ontwikkel 
groeo n=IO 
Achterban 
n=23 

Ontwikkel 
groep 
n=7 
Achterban 
n=33 
Ontwikkel 
groep 
n=6 
Achterban 
n=26 

5.5 Roi van de facilitator 

Gemiddelde 

4.25 

.379 

4.12 

3.51 

4.17 

4.23 

4.24 

4.09 

4.44 

4.11 

4.10 

3.51 

4.10 

3.48 

3.61 

3.21 

4.50 

4.29 

4.38 

4.23 

4.11 

4.11 

Standaard rr IDf Mean 
~eviatie ~ifference 

.63 12.11 * 127 46 

.52 

.40 12.87** 136 63 

.55 

.36 .39 131 .07 

.47 

.53 .57 137 14 

.62 

.66 1.24 130 33 

.57 

.52 12.37* 131 59 

.71 

.63 12.33* 138 61 

.63 

.71 1.15 130 41 

.79 

.42 1.19 131 21 

.48 

.63 .61 38 15 

.63 

.58 .02 129 00 

.61 

De rol van de facilitator is reeds behandeld in sectie 4.7. Daar is de bestaande kennis over de rol van 
procesbegeleider aangevuld met de ervaringen die zijn opgedaan tijdens dit project. De aanvullingen 
zijn gericht op het gebruik van de altematieve methode. Het belangrijkste punt dat naar voren is 
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gekomen, is dat de facilitator het bestaande systeem als leidraad moet gebruiken en er niet te strikt aan 
vast moet willen houden. Bij het begeleiden van de bijeenkomsten moet hij bij elk 
verantwoordelijkheidsgebied en elke indicator de groep vragen of het de lading dekt zoals het bij hun 
organisatie is. Verder is het belangrijk om overbodige en ontbrekende indicatoren of gebieden op te 
sporen. 

5.6 Samenvatting 
In dit hoofdstuk zijn de resultaten van de verschillende opdrachten behandeld. Allereerst de 
uitkomsten van stap I en 2 van de ontwikkeling van een ProMES-systeem voor het NAH-team van het 
RCA. Vervolgens is dit systeem op inhoud vergeleken met het systeem dat als basis heeft gediend. Er 
is vastgesteld dat de verschillen minimaal zijn en dat deze met voort komen uit verschillen in 
terminologie en door een andere wijze van rapporteren (SAMPC vs. RAP). Tevens is vastgesteld dat 
de informatie die men wil verkrijgen met het ProMES-systeem terug te voeren is op zes 
gemeenschappelijke punten: 

7. mate waarin verslagen ingevuld zijn 
8. betrokkenheid van de revalidant 
9. het behalen van doe I en 
10. aanwezigheid 
11. ontwikkeling op het gebied van kennis 
12. eindoordeel van de revalidant 

Er is gebleken dat de alternatieve methode tijdens de ontwikkeling en afstemming van stap 1 en 2 een 
tijdswinst oplevert van 48% per deelnemer aan de ontwikkelgroep (25,5 uur vs. 13,25 uur) 

Met behulp van een vragenlijstonderzoek is onderzocht of de ontwikkelmethode ook invloed heeft op 
de acceptatie van het systeem en de mate waarin mensen empowered worden. De vragenlijst is 
afgenomen bij vijf verschillende groepen. Om de groepsgroottes gelijk te trekken is de data voor 
SRCB-NAH aangevuld met de data van een team van SRCB dat ook een ProMES-systeem heeft 
ontwikkeld; het gaat hier om het jonge kinderen team. Voor het samenvoegen van de data is eerst 
onderzocht met een t-toets of er verschillen tussen de twee teams bestonden. Dit was met een 
betrouwbaarheid van 99% niet het geval. Er zijn zes hypotheses opgesteld. 

Hypothese 1: De ontwikke/ing van een systeem op de standaardwijze leidt bij het gehele team tot een 
betere acceptatie dan de ontwikkeling van een systeem volgens de alternatieve methode. 

Hypothese 2: De ontwikkeling van een systeem op de standaardwijze leidt bij de ontwikkelgroep tot 
een betere acceptatie dan de ontwikkeling van een systeem volgens de a/ternatieve methode. 

Hypothese 3: De ontwikkeling van een systeem op de standaardwijze /eidt bij het gehele team tot 
meer empowerment dan de ontwikkeling van een systeem volgens de a/ternatieve methode. 

Hypothese 4: De ontwikkeling van een systeem op de standaardwijze /eidt bij de ontwikkelgroep tot 
meer empowerment dan de ontwikkeling van een systeem volgens de a/ternatieve methode. 

Hypothese 5: De ontwikkeling van een systeem op de standaardwijze leidt tot een grater verschil 
tussen ontwikkelgroep en achterban op het gebied van acceptatie, dan de a/ternatieve methode. 

Hypothese 6: De ontwikkeling van een systeem op de standaardwijze leidt tot een grater verschil 
tussen ontwikke/groep en achterban op het gebied van empowerment, dan de a/ternatieve methode. 
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De respons voor SRCB-NAH was 35%, voor de andere groepen was de respons boven de 50% Gonge 
kinderen 57,1%, RCA-NAH 50,6%, controlegroep 55,2%). Met bebulp van een t-toets is aangetoond 
dat er geen response bias is. 

Analyse is uitgevoerd met bebulp van ANOV A en de t-toets. Hieruit volgt dat bypotbese 1 
geaccepteerd wordt. Hypotbese 2, 3, 4, 5 en 6 worden afgewezen. Bij de interpretatie van de resultaten 
moet niet uit bet oog verloren worden dat de kleine sample size er toe kan leiden dat resultaten eerder 
niet-significant zijn. Dit is met name bet geval bij de losse groepen. In bet volgende boofdstuk worden 
mogelijke verklaringen bij de uitkomsten gegeven. 

Tot slot is er aandacbt besteed aan de rol van de facilitator. Het belangrijkste dat bieruit naar voren is 
gekomen is dat bet voorbeeld als leidraad gebruikt moet worden. Het beeft geen nut om er te strak aan 
vast te bouden. 

In bet volgende boofdstuk worden er conclusies verbonden aan de resultaten uit dit boofdstuk. 

-46-



rca I +fj Eindverslag November 2006 Ceryl van Nisselroij TU I e 

Hoofdstuk 6: Conclusies 

In hoofdstuk 5 zijn de resultaten van de verschilleden opdrachten besproken. In dit hoofdstuk worden 
er conclusies aan de resultaten verbonden. Evenals in de voorgaande hoofdstukken gebeurt <lit per 
opdracht. Opdracht 1, 2 en 3 worden in sectie 6.1 behandeld. Vervolgens is er in sectie aandacht voor 
de conclusies die getrokken kunnen worden uit het vragenlijstonderzoek. Tot slot worden in sectie 6.2 
uitspraken gedaan over de rol van de facilitator binnen deze altematieve methode. De opdrachten 6 en 
7 word en in hoofdstuk 7, de discussie, behandeld. 

6.1 Het gebruik van de alternatieve methode 
De eerste drie opdrachten hebben allemaal betrekking op het afronden en afstemmen van de eerste 
twee stappen van een ProMES-systeem voor het klinische NAH-team van het RCA. Om het proces te 
versnellen is gebruik gemaakt van een voorbeeld: Het ProMES-systeem dat ontwikkeld is door het 
klinische NAH-team van SRCB. Omdat er nog nooit een ProMES-systeem op deze wijze ontwikkeld 
is, is het van belang om te onderzoeken wat de effecten er van zijn. Allereerst is onderzocht wat de 
effecten zijn op de inhoud van het systeem. Hiervoor zijn de systemen naast elkaar gelegd en 
vergeleken. Vervolgens is met behulp van de data afkomstig uit een vragenlijstonderzoek, onderzocht 
wat de effecten van de methode zijn op acceptatie en empowerment. 

Inhoud van bet systeem 
Op basis van de vergelijking van de inhoud van beide systemen kan geconcludeerd worden dat de 
beide systemen in grote mate overeen komen. Wat betreft de verantwoordelijkheidsgebieden is de 
overeenkomst direct zichtbaar. Wat betreft de prestatie-indicatoren zijn de overeenkomsten minder 
direct zichtbaar. Wanneer er echter gekeken wordt naar welke informatie men wil verkrijgen met 
behulp van de indicatoren, wordt zichtbaar dat beide teams op zoek zijn naar dezelfde informatie. Er 
zijn zes gemeenschappelijke punten: 

1. mate waarin verslagen ingevuld zijn 
2. betrokkenheid van de revalidant 
3. het behalen van doelen 
4. aanwezigheid 
5. ontwikkeling op het gebied van kennis 
6. eindoordeel van de revalidant 

Verschillen in de wijze waarop verantwoordelijkheidsgebieden worden geformuleerd komen met 
name voort uit de visie van het betreffende centrum. Binnen het RCA is bejegening een belangrijk 
aandachtspunt binnen de behandeling. Dit wordt daarom verwoord in de definitie van klantgerichtheid. 
Het gebied omgevingsgerichtheid van SRCB, valt volgens het RCA uiteen in twee delen: 
behandelkwaliteit en communicatie. Daarom heeft het RCA besloten dat omgevingsgerichtheid als 
zelfstandig gebied niet voor hoeft te komen in het systeem van het RCA. Dit heeft tot gevolg <lat er 
binnen het systeem van het RCA niet expliciet aandacht wordt besteed aan de plek in de zorgketen. Dit 
gebeurt wel impliciet, in de indicator 'mate waarin procedures tijdig in gang worden gezet' . 

Proces 
Naast verschillen in de inhoud zijn er ook verschillen in het proces vastgesteld. Het gaat hier om het 
verschil in tijd die door beide groepen gebruikt is de ontwikkeling en afstemming van stap I en 2 afte 
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ronden. De ontwikkelgroep heeft hier per persoon 25,5 uur besteed aan, terwijl de ontwikkelgroep van 
het RCA na 13,25 uur even ver was. Dit betekent een tijdwinst van 48%. 

Acceptatie en empowerment 
In het vorige hoofdstuk is ook onderzocht of er verschillen zijn op het gebied van acceptatie en 
empowerment. Hier zijn een zestal hypotheses aan verbonden: 

Hypothese 1: De ontwikkeling van een systeem op de standaardwijze leidt bij het gehele team tot een 
betere acceptatie dan de ontwikkeling van een systeem volgens de alternatieve methode. 

Hypothese 2: De ontwikkeling van een systeem op de standaardwijze leidt bij de ontwikkelgroep tot 
een betere acceptatie dan de ontwikkeling van een systeem volgens de alternatieve methode. 

Hypothese 3: De ontwikkeling van een systeem op de standaardwijze leidt bij het gehele team tot 
meer empowerment dan de ontwikkeling van een systeem volgens de alternatieve methode. 

Hypothese 4: De ontwikkeling van een systeem op de standaardwijze leidt bij de ontwikkelgroep tot 
meer empowerment dan de ontwikkeling van een systeem volgens de alternatieve methode. 

Hypothese 5: De ontwikkeling van een systeem op de standaardwijze leidt tot een grater verschil 
tussen ontwikkelgroep en achterban op het gebied van acceptatie, dan de alternatieve methode. 

Hypothese 6: De ontwikkeling van een systeem op de standaardwijze leidt tot een grater verschil 
tussen ontwikkelgroep en achterban op het gebied van empowerment, dan de alternatieve methode. 

In sectie 5.4 is al duidelijk geworden dat alleen de eerste hypothese geaccepteerd wordt. Het verschil 
is op een 5-punts schaal .32 (t(65)=2.25, p=0.03, µsRcs=3.95 en µRcA=3.63). Dit verschil kan 
veroorzaakt worden door het feit dat het NAH-team van het RCA groter is dan het NAH-team van 
SRCB. Daarnaast zijn binnen SRCB alle teams die werkzaam zijn in het revalidatiecentrum (en dus 
niet de longrevalidatie) een eigen ProMES-systeem aan het ontwikkelen. Of hebben zij de 
ontwikkeling net afgerond. De gehele organisatie is dus bekend met ProMES, terwijl bij het RCA net 
NAH-team het eerste team is dat met ProMES werkt. 

Het feit dat de tweede hypothese wordt verworpen betekent dat de beide ontwikkelgroepen het 
systeem gelijk accepteren (t(l 5)=.39, p=0.70). Dit houdt dus in dat de alternatieve methode geen 
invloed heeft op de acceptatie van de ontwikkelgroep. De wijze waarop de facilitator gebruik maakt 
van het voorbeeld heeft hier mogelijk wel invloed op. Hoe meer de facilitator de groep richting het 
voorbeeld stuurt, hoe minder de ontwikkelgroep het gevoel heeft dat zij het systeem zelfbedenken. 

De derde hypothese wordt verworpen. Dit betekent dat er geen verschil is op het gebied van 
empowerment tussen de twee NAH-teams (kennis&vaardigheden: t(70)=.73, p=.47, 
beslissingsbevoegdheid: t(71)=.59, p=.56 en verbondenheid met het werk: t(71)=.76, p=.45). Maar er 
is wel een verschil tussen de SRCB en de controlegroep op het onderdeel beslissingsbevoegdheid 
(t(63)=2.20, p=0.05, µsRcs=3.69 en µcontrote=3 .28), terwijl er geen significant verschil is tussen de 
controlegroep en het RCA op hetzelfde punt (t(70)=1.82, p=0.07, µRcA=3.59 en µcontrote=3.28), maar 
RCA scoort wel hoger dan de controlegroep. Het is niet duidelijk of dit verschil voort komt uit 
ProMES of niet, want wanneer dezelfde vergelijkingen tussen ontwikkelgroepen worden gemaakt, 
worden er geen verschillen gevonden en hetzelfde geldt voor vergelijkingen tussen de achterban van 
de verschillende teams. 
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De vierde hypothese is ook verworpen (kennis&vaardigheden: t(l 5)=-.33 , p=. 75, µsRca=4. l 7 en 
µRcA=4.23; beslissingsbevoegdheid: t(15)=.02, p=.99, µsRca=4.10 en µRcA=4.10 en verbondenheid met 
het werk: t(l5)=.46, p=.65 , µsRca=4.50 en µRcA=4.38). Dit betekent dat de ontwikkelmethode geen 
invloed heeft op de empowerment die een lid van de ontwikkelgroep ervaart. Ook hier kan de leiding 
van de facilitator een rol spelen. 

Hypothese 5 is ook verworpen. Het verschil tussen ontwikkelgroep en achterban op acceptatie is bij 
het RCA zelfs groter dan bij SRCB en is voor beide groepen significant, maar de scores van SRCB 

liggen we! hoger dan bij het RCA (SRCB: t(27)=2. l l, p=.04, µ0 n1wikkelgroep=4.25, µachterban=3.79, mean 
difference .46; RCA: t(36)=2.87, p=.01, µ0n1wikkelgroep=4.14, µachterban=3.51 , mean difference .63). Het 
feit <lat het verschil groter is bij het RCA kan te maken hebben met het feit <lat het RCA minder 
bekend is met ProMES dan SRCB. 

Hypothese 6 wordt ook verworpen. Er zijn we! significante verschillen tussen ontwikkelgroep en 
achterban voor RCA en SRCB. Dit is het geval op het onderdeel beslissingsbevoegdheid. Maar het 
verschil is groter bij RCA dan bij SRCB (SRCB: t(31)=2.37, p=.02, µontwikkelgroep=4.l0, µachterban=3.5l. 
mean difference .59; RCA: t(38)=2.33, p=.03, µ001wikkelgroep=4. l 0, µ achterban=3.48, mean difference .61 ). 

Bij de niet-sgnificante verschillen is bij kennis&vaardigheden het verschil tussen ontwikkelgroep en 

achterban groter bij RCA dan bij SRCB (SRCB: t(3l)=-.37, p=.70, µ0 ntwikkelgroep=4.17, µachterban=4.23. 
mean difference -.07; RCA: t(37)=.57, p=.57, µontwikkelgroep=4.24, µachterban=3.10, mean difference .14). 
Bij verbondenheid met het werk is het verschil groter bij SRCB dan bij RCA (SRCB: t(3l)=l.19, 
p=.25 , µontwikkelgroep=4.50, µachterban=4.29. mean difference .21; RCA: t(38)=.6 l , p=.54, 
µ0 n1wikkelgroep=4.38, µachterban=4.23, mean difference .15). Wanneer bij de controlegroep dezelfde 
vergelijking wordt gemaakt, zijn er geen significante verschillen te zien. Bij kennis&vaardigheden is 
het verschil tussen de ' ontwikkelgroep' en de achterban weliswaar groter, maar niet significant 
(t(30)=l.24, p=.23 , µontwikkel groep=4.44, µachterban=4.12. mean difference .33). Op de overige twee 
onderdelen zijn de verschillen kleiner dan bij de groepen die met ProMES hebben gewerkt 
(beslissingsbevoegdheid: t(30)= l.15, p=.26, µ0 n1wikkelgrnep=3.61, µachterban=3 .21. mean difference .41; 
verbondenheid: t(30)=0.02, p=.99, µ0 n1wikkelgroep=4. l l , µachterban=4. l l. mean difference .00). De hogere 
scores bij RCA en SRCB kunnen een gevolg zijn van de ProMES-ontwikkeling. 

In tabel 16 op pagina 44 is te zien <lat bij beide organisaties er een significant verschil is bij acceptatie. 
Daamaast is er binnen het begrip empowerment alleen verschil te zien binnen het onderdeel 
beslissingsbevoegdheid). Dit verschil is bij beide organisaties significant. Analyse op de overige 
onderdelen respectievelijk kennis&vaardigheden en verbondenheid met het werk leiden tot de 
volgende uitkomsten: SRCB: t(31)=-.39, p=.70 en t(31)=1.19, p=.25; RCA: t(37)=.57, p=.57 en 
t(38)=.6l, p=.54) 

Er kan dus geconcludeerd worden <lat: 
l. beide systemen qua inhoud zeer vergelijkbaar zijn. 
2. beide teams dezelfde informatie willen verkrijgen. 
3. de altematieve methode tijdwinst oplevert tijdens de ontwikkeling en afstemming van stap 1 

en 2. In <lit geval gaat het om een afname van 48%, oftewel 12,25 uur per lid van de 
ontwikkelgroep. 

4. <lat er op het gebied van acceptatie en empowerment nagenoeg geen verschillen te ontdekken 
zijn. Het verschil in acceptatie tussen de twee NAH-teams kan verklaard worden door het feit 
<lat SRCB al meer bekend met ProMES is dan het RCA en door het verschil in grootte (60 vs 
79). 

5. zelfs als er geen significante verschillen zijn met de controlegroep, scoren de twee teams van 
SRCB en NAH beter. 
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6.2 Roi van de facilitator 
Zoals reeds in sectie 4.7 is vastgesteld moet de facilitator op de hoogte zijn van de normale gang van 
zaken van een ontwikkelproces, omdat er wel gebruik van wordt gemaakt om de groep bewust te 
maken van het doe) van een bijeenkomst, of om ze op gang te helpen. 
Daamaast moet de facilitator het voorbeeld op de juiste manier aanwenden. Hij moet het gebruiken als 
leidraad en er niet te strak aan vast willen houden. Hij loopt anders het risico dat de groep het gevoel 
krijgt dat ze iets wordt opgelegd. Het feit dat er een voorbeeld Iigt maakt het aan de ene kant 
makkelijker voor de facilitator, hij weet welke kant hij de groep op moet leiden, maar daar Iigt tevens 
ook het gevaar. Te veel sturing heeft een averechts effect. Er kan dus geconcludeerd worden dat de rol 
van de facilitator niet echt verandert; hij moet op de hoogte zijn van de normale gang van zaken en de 
bijeenkomsten leiden. Maar er komt wel iets bij: Hij moet de groep door het voorbeeld heen loodsen 
zonder ze te sturen. Daarnaast moet hij goed opletten dat de groep kritisch blijft op het voorbeeld 
systeem. 

6.3 Samenvatting 
In dit hoofdstuk zijn de conclusies gepresenteerd die getrokken zijn uit de verschillende opdrachten. 
Allereerst is vastgesteld dat de inhoud van de twee systemen zeer vergelijkbaar is en dat beide groepen 
vergelijkbare informatie willen verkrijgen met behulp van het ProMES-systeem. Verder is vastgesteld 
dat de altematieve methode tijdwinst oplevert tijdens de ontwikkeling en afstemming van stap I en 2. 
In dit geval gaat het om een afname van 48%, oftewel 12,25 uur per lid van de ontwikkelgroep. Dan is 
vastgesteld dat er op het gebied van acceptatie en empowerment nagenoeg geen verschillen te 
ontdekken zijn. Het verschil in acceptatie tussen de twee NAH-teams kan verklaard worden door het 
feit dat SRCB al meer bekend met ProMES is dan het RCA en door het verschil in grootte. Tot slot is 
opgemerkt dat de rol van de facilitator niet verandert, maar dat hij wel op moet Ietten dat hij het 
systeem als voorbeeld gebruikt en het niet te strak vast moet houden. Verder moet hij de groep kritisch 
houden op het voorbeeld. In de discussie wordt er in sectie 7. l aandacht besteed aan het hanteren van 
taakonzekerheid binnen het werk en hoe ProMES hier een positieve bijdrage aan kan leveren. Verder 
komen er nog opmerkelijke uitkomsten uit de statistische analyse aan bod. De toegevoegde waarde 
van dit project en het onderzoek worden gepresenteerd. Evenals de beperkingen van het onderzoek, 
aanbevelingen en richtingen voor verder onderzoek. 
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Hoof dstuk 7: Discussie 

In het voorgaande hoofdstuk zijn de conclusies gepresenteerd die verbonden zijn aan de eerste vijfvan 
de zeven opdrachten. In dit hoofdstuk wordt achtereenvolgens aandacht besteed aan de 
taakonzekerheid binnen het werken met NAH-revalidanten. In sectie 4.9 is literatuur behandeld die 
aangeeft op we Ike manier men onzekerheid kan hanteren. In dit hoofdstuk wordt in sectie 7. I bekeken 
in hoeverre deze strategieen gebruikt worden door het klinische NAH-team van het RCA. Vervolgens 
wordt de toegevoegde waarde die de ProMES-feedback kan hebben op deze taakonzekerheid 
behandeld. Uit de statistische analyses zijn nog enkele opvallende zaken naar voren gekomen, deze 
worden besproken in sectie 7.2. Verder wordt aandacht besteed op welke andere manier dit project een 
toegevoegde waarde heeft. Daarnaast wordt er nog stil gestaan bij de beperkingen van dit onderzoek. 
Tot slot worden er nog aanbevelingen rondom het ontwikkelen van ProMES en rondom richtingen 
voor verder onderzoek. 

7.1 Taakonzekerheid binnen bet werken met NAH 
In sectie 4.9 is gesteld dat men binnen de gezondheidszorg veel te maken heeft met onzekerheid. In dit 
geval gaat het om onzekerheid over de richting van de behandeling. Bij hersenletsel is niet direct 
zichtbaar wat allemaal is aangetast, het is in die gevallen dan ook onzeker welke behandeling precies 
gegeven moet worden. Volgens Eddy (l 984) zal men op zoek gaan naar manieren om onzekerheid te 
reduceren, omdat eliminatie van onzekerheid onmogelijk is. Volgens Thompson (2002) zijn daar drie 
verschillende manieren voor. Als eerste zal de medewerker uit eigen ervaring gaan putten om op zoek 
te gaan naar vergelijkbare gevallen. De volgende stap is het overleggen met collega's die misschien 
meer ervaring of kennis hebben. Ten slotte kan men teruggrijpen naar de literatuur. Alvorens wordt 
gekeken hoe het RCA deze strategieen gebruikt, wordt uitgelegd welke zaken onzekerheid binnen de 
behandeling bepalen. 

Mogelijke factoren die onzekerheid bepalen 
Om te achterhalen hoe deze onzekerheid is opgebouwd zijn er gesprekken geweest met een aantal 
behandelaren. Hierin is hen een lijstje voorgelegd met mogelijke oorzaken. Dit lijstje was opgezet aan 
de hand van eerder verkregen informatie rondom de behandeling. Elke medewerker bepaalde eerst of 
het lijstje compleet was en wat eventueel toegevoegd moet worden. Vervolgens bracht de medewerker 
een rangorde aan. De scores van een item zijn bij elkaar opgeteld en daarna gedeeld door het aantal 
keer dat het item gerankt is. Hiermee is een gewogen gemiddelde ontstaan. Het item met de laagste 
waarde is het belangrijkste. Uit de rangorde die ontstaan is blijkt in ieder geval dat het belangrijk is om 
een goed beeld te hebben van de ernst en lokalisatie van het letsel. De trainbaarheid is hier weer een 
afgeleide af. Verder is de leeftijd van het letsel van belang, dit staat weer in verband met het spontane 
herstel dat (nog) op kan treden. Sociale omstandigheden kunnen van belang zijn voor de motivatie. 
Tevens kan het netwerk de revalidant helpen bij het revalidatieproces, waar mogelijk. De leeftijd van 
de revalidant is ook van belang, maar is geen allesbepalende factor. Tot slot is er de premorbide 
toestand, deze is met name bij hersenletsel van belang, omdat het vaak voor komt dat bepaalde 
karaktereigenschappen na het ontstaan van het letsel uitvergroot worden. Dit zijn echter allemaal 
zaken waar ProMES geen directe informatie over geeft. 

Gebruik van de strategieen in de praktijk 
Wanneer er echter wordt gekeken naar de strategieen vanuit de literatuur die gebruikt worden om om 
te gaan met onzekerheid (Thompson, 2002), komt ProMES we! in beeld. Thompson (2002) stelt dat er 
drie verschillende strategieen zijn. Ten eerste het putten uit eigen ervaring, hier heeft ProMES geen 
invloed op. Maar wanneer er verder wordt gekeken kan een behandelaar leren van zichzelf door te 
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bepalen hoe vaak hij goede prognoses stelt. Dit komt we! terug in het ProMES-systeem. Wanneer een 
behandelaar merkt dat hij niet goed is in het stellen van prognoses kan hij uit zoeken waardoor <lat 
veroorzaakt wordt. En als hij ziet <lat hij het daarna beter doet, geeft het zelfvertrouwen. 

Ten tweede zijn er de verschillende vormen van overleg met collega's en daar is ProMES we! van 
belang. Een belangrijk punt <lat namelijk naar voren gekomen is tijdens gesprekken met behandelaars 
en de ProMES-bijeenkomsten is het belang van correct en volledig ingevulde formulieren. Deze 
formulieren dienen als basis voor de werkoverleggen. Hoe beter een formulier is ingevuld, hoe sneller 
het team tot de kem van de zaak kan komen en hoe eerder men op de goede weg komt met de 
behandeling. 

De derde strategie tot slot, is het gebruik van literatuur. Wanneer literatuur breder wordt beschouwd 
kan het verbonden worden aan het verantwoordelijkheidsgebied 'ontwikkeling'. Ontwikkeling is 
namelijk gericht op scholing en het delen van kennis. Door goed te registreren welke cursussen door 
wie zijn gevolgd kan de opgedane kennis overgedragen worden. Hier is dus ook een koppeling met de 
tweede strategie. Een andere manier om gebruik te maken van literatuur is het 'evidence-based' maken 
van de behandelprogramma's. Dit houdt in <lat resultaten uit wetenschappelijk onderzoek in de 
praktijk worden gelntegreerd in de behandeling en <lit te verwoorden in de beschrijving van de 
behandelprogramma's (Revalidatiecentrum Amsterdam, 2006a). 

Er kan verondersteld worden <lat ProMES een positieve invloed heeft op het omgaan met onzekerheid 
binnen de behandeling. Dit komt voort uit het feit <lat de informatie die verkregen wordt met ProMES 
direct gekoppeld kan worden aan de eerste en tweede strategie van Thompson (2002). Daarnaast kan 
er ook een koppeling gemaakt worden met de derde strategie, maar deze is minder zichtbaar. 

7 .2 Uitkomsten statistische analyse 
Binnen <lit onderzoek is gebruik gemaakt van een controlegroep. Deze is gebruikt om het verschil 
tussen de ontwikkelgroep en de achterban te onderzoeken. Binnen de controlegroep is een potentiele 
ontwikkelgroep aangewezen. Deze personen hebben een gemarkeerde vragenlijst ontvangen, opdat ze 
herkenbaar zijn tijdens de analyse. Uit de analyse (zie bijlage 36) blijkt <lat de er op geen enkele 
variabele significante verschillen zijn tussen de ontwikkelgroep en de achterban. Terwijl er bij de 
groepen die met ProMES hebben gewerkt we! degelijk significante verschillen zijn gevonden. Zo is er 
zowel bij SRCB als bij RCA, naast het significante verschil op beslissingsbevoegdheid, een significant 
verschil tussen de ontwikkelgroep en de achterban gevonden op het gebied van role clarity (SRCB: 
t(30)=2.62, p=.01, µontwikkelgroep=3.86, µachterban=3.43. mean difference .43; RCA: t(38)=2.24, p=.03, 
µontwikkelgroep=3.88, µachterban=3.36. mean difference .52). Omdat <lit verschil niet geconstateerd is bij de 
controlegroep (Controlegroep: t(29)=-. l 7, p= .87, µontwikkelgroep=3 .36, µachterban=3 .41. mean difference
.05), kan verondersteld worden <lat ProMES een positieve invloed op de role clarity heeft. Daamaast is 
er bij SRCB nog een significant verschil tussen ontwikkelgroep en achterban gevonden op het gebied 
van communicatie. Dit verschil is niet significant bij de controlegroep en bij het RCA. Dit kan 
veroorzaakt worden doordat er bij SRCB meer ontwikkelbijeenkomsten zijn geweest, zodat het 
onderwerp communicatie verder is uitgediept bij SRCB dan bij het RCA. Een andere mogelijkheid is 
<lat het team van SRCB kleiner is. Tot slot is er nog de mogelijkheid <lat het te maken heeft met de 
nieuwe manier van rapporteren waar het RCA sinds halverwege 2006 mee werkt. Het kan zijn <lat men 
er nog niet helemaal aan gewend is. 

Een ander opvallend verschil <lat naar boven is gekomen uit de analyse is <lat SRCB een hogere 
waarde scoort op het gebied van onzekerheid als het gaat om het gebruik van eigen ervaringen en 
kennis, dan het RCA. Dit kan mogelijk veroorzaakt worden door het feit <lat SRCB meer 
overlegmomenten heeft. Bij het RCA staat elk soort overleg een maal in de week ingepland. SRCB 
heeft echter elke ochtend een teamstart waarin bijzonderheden worden uitgewisseld. 
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7.3 Toegevoegde waarde 
In sectie 7. I reeds genoemd dat veronderstetd kan word en dat de feedback die Pro MES gee ft en 
positieve invtoed kan hebben op het hanteren vaan onzekerheid binnen de behandeling. Maar 
daamaast heeft het op het gebied van de ontwikketing van ProMES een toegevoegde waarde. Op het 
afscheidssymposium van Prof. Dr. Algera in juli 2006 is namelijk aan Bob Pritchard, een van de 
grondleggers van ProMES, gevraagd hoe de ontwikketing versnetd zou kunnen worden. Hij noemde 
toen ats optie het gebruiken van een bestaand systeem ats basis. Op dat moment was dit onderzoek 
reeds gaande. Uit dit onderzoek mag geconcludeerd worden dat het wet degelijk mogelijk is om een 
ProMES-systeem sneller te ontwikkelen zonder het leidt tot grote verschillen in acceptatie, 
empowerment en role clarity. Voor een optimaal verloop is het we! aan te raden dat het voorbeeld
systeem afkomstig is van een groep die vergelijkbaar werk verricht of werkzaam is in een 
vergelijkbare industrie. 

Verder onderzoek zal echter uit moeten wijzen hoe de verschillen nog beter verklaard kunnen worden. 
Door meer groepen te bevragen kan er een grotere sample size worden gerealiseerd, opdat een betere 
vergelijking mogelijk is. Het vergelijken op groepsniveau (ontwikkelgroep-achterban voor een team) 
zat altijd lastig blijven omdat de ontwikkelgroep maximaal uit 7 personen bestaat. Oat is te weinig om 
goede conclusies aan de resultaten te verbinden op teamniveau. 

7 .4 Beperkingen 
Bij elk onderzoek horen beperkingen die een mogelijke invloed hebben gehad op de uitkomst van het 
onderzoek. De beperkingen van dit onderzoek komen nu aan bod. 

Allereerst is dit project uitgevoerd bij het grootste team in het RCA. Oat maakt het communiceren met 
de achterban lastiger dan wanneer er met een kteiner team gewerkt zou zijn. De communicatie richting 
achterban had intensiever gekund, door bijvoorbeeld meer updates te verzorgen. Er is echter voor 
gekozen om alleen informatie te verstrekken over afgeronde verantwoordelijkheidsgebieden. Een van 
de belangrijkste redenen hiervoor is dat er dan meer overzicht is. Daamaast is het niet de bedoeling om 
medewerkers te overspoelen met onvolledige informatie. 

Een tweede tekortkoming aan dit project is het cluster waar het ProMES-systeem voor ontwikketd is, 
al heel veet pilots heeft uitgevoerd in de afgelopen tijd. Zij voelen zich een soort proefkonijn en het is 
hen niet altijd duidelijk wat er verder gaat gebeuren. 

Een derde beperking aan de onderzoeksopzet is het feit dat de ontwikkelgroep niet-random gekozen is. 
Was dat wet het geval geweest dan was er per discipline een naam uit een bak getrokken. Dit is echter 
niet gebeurd, omdat het afdelinghoofd behandeling per discipline medewerkers heeft uitgezocht die 
het leuk vinden om zich bezig te houden met andere zaken dan alleen behandelen. Middets het gebruik 
van de controlegroep is vastgesteld of er niet bij aanvang al een verschil is tussen !eden van de 
ontwikkelgroep en de achterban. In sectie 7.2 is echter aangetoond dater geen significante verschillen 
zijn tussen de ontwikkelgroep en de achterban in de controlegroep. Significante verschillen die er bij 
de groepen zijn die met ProMES hebben gewerkt, worden daarom verondersteld veroorzaakt te 
worden door de ProMES-interventie. 

Een beperking die met name van belang is voor de interpretatie van de statistische gegevens is dat de 
data van de NAH groep van SRCB aangevutd is met data van de groep 'jonge kinderen' van SRCB. 
Omdat het hier om een ander team gaat kan het zijn dat antwoorden op bepaalde zaken afwijken. 
Hierdoor kunnen de uitkomsten afwijken van de werkelijke situatie binnen het NAH-team. 

Zoals reeds bij de implicaties aangegeven is de grootte van de ontwikketgroep voor de analyse een 
lastig punt. Om juiste conclusies te kunnen verbinden aan verschillen tussen ontwikkelgroep en 
achterban is het nodig om de verschillende onderzoeksgroepen bij elkaar op te tellen. Bij de 
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samenstelling van de ontwikkelgroep is echter raadzaam rekening te houden met de richtlijnen van 
Pritchard ( 1990). Deze is dat de groep uit maximaal zeven personen mag bestaan ( exclusief 
facilitator). 

Een antler punt is dat niet alle disciplines uit het team vertegenwoordigd zijn in de ontwikkelgroep. De 
revalidatiearts, die eindverantwoordelijk is voor de behandeling, heeft niet deelgenomen aan de 
bijeenkomsten. 

Een laatste beperking is dat de onderzoeksgroepen met verschillende facilitator hebben gewerkt. Dit 
kan invloed hebben op de uitkomsten, omdat beide begeleiders hun eigen stijl hebben om een groep te 
leiden. 

7.5 Aanbevelingen 
De aanbevelingen die voort komen uit dit project worden per opdracht behandeld. 

Pro MES 
Ten eerste kan gesteld worden dat de ontwikkeling van een ProMES-systeem een goede manier is zelf 
initiatief te nemen op het gebied van de invoering van prestatie-indicatoren. Dit wordt ondersteund 
door Gibbels (2006). Daarnaast mag verondersteld worden dat de feedback die ProMES levert bij kan 
dragen aan het hanteren van onzekerheid binnen het behandelproces. 

Wanneer het RCA verder wil met ProMES is het belangrijk om de communicatie intensiever te 
maken. Het is een idee om bij de start van het project voor de medewerkers een algemene, 
informatieve bijenkomst te houden over ProMES, waarom ze gaan starten met de ontwikkeling 
hiervan, hoe de ontwikkeling bij cluster 2 verlopen is en wat de resultaten daar tot nu toe zijn. Tevens 
kan deze informatie ook op papier verstrekt worden, zodat men het op zijn gemak thuis door kan lezen 
en voor de mensen die niet bij de bijeenkomst aanwezig zijn. Met behulp van een dergelijke 
bijeenkomst kan een heleboel twijfel en scepsis weg genomen worden, wat de acceptatie 
vergemakkelijkt. Deze bijeenkomst zou verzorgd moeten worden door de facilitator en eventueel in 
aanwezigheid van iemand van de ontwikkelgroep van cluster 2, zodat deze als ervaringsdeskundige 
vragen kan beantwoorden. Tevens is het van belang om het tijdspad aan te geven, zodat alle partijen 
weten waar ze aan toe zijn. Naast het feit dat medewerkers beter geYnformeerd moeten worden is het 
van belang om ook met de betrokken afdelingshoofden te communiceren over de benodigde tijd en 
resources. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van de ervaring en kennis die is opgedaan bij dit 
project. Tevens kunnen de afdelingshoofden van cluster 2 fungeren als ervaringsdeskundigen, omdat 
zij beide hebben meegedraaid in de ontwikkelbijeenkomsten. 

Het feit dat het een grote tijdsinvestering is wordt gedeeltelijk ondervangen door de tweede 
aanbeveling: Maak gebruik van een bestaand systeem als basis. Randvoorwaarde hierbij is we! dat het 
systeem moet zijn opgesteld door een team dat werkzaam is in dezelfde sector. Liefst ook nog een 
team dat werkt met dezelfde diagnosegroep. Er zijn echter ook voordelen aan verbonden om een 
systeem uit de eigen organisatie als voorbeeld te gebruiken. Het grootste voordeel hiervan is dat veel 
zaken in het systeem specifiek voor de organisatie zijn, zoals het gebruik van de 
behandelcommunicatie. Daardoor is de terminologie bekend voor de andere groepen die het systeem 
als voorbeeld gebruiken. 

Uit dit onderzoek is gebleken dat de alternatieve methode tijdwinst oplevert, terwijl er bijna geen 
verschillen zijn op het gebied van acceptatie en zelfs helemaal geen verschillen op het gebied van 
empowerment. Daarnaast resulteert het in een systeem dat qua inhoud zeer vergelijkbaar is met het 
systeem van de groep die het proces op de standaardwijze doorlopen heeft. 

Een derde aanbeveling is dat de groep altijd zo veel mogelijk compleet moet zijn tijdens de 
bijeenkomsten. Hiermee wordt voorkomen dat de volgende bijeenkomst de hele vorige bijeenkomst 
nog eens over wordt gedaan. Overige aanbevelingen die betrekking hebben op de groep en de 
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samenstelling hiervan komen voort uit verschillen tussen de revalidatiesector en de industrie, waar 
ProMES tot nu toe veel gebruikt is. Deze aanbevelingen worden verderop in deze sectie behandeld. 

Vragenlijst 
Tijdens dit onderzoek is gebruik gemaakt van een vragenlijstonderzoek. Naar aanleiding van de 
statistische analyse is het verstandig om de vragenlijst nog een keer grondig te herzien. Bij de analyse 
bleek namelijk dat vragen die negatief gesteld waren, per definitie slechter scoorden. Daamaast zou er 
een stuk toegevoegd kunnen worden die onderzoekt hoeveel ruimte de ontwikkelgroep heeft ervaren 
tijdens de bijeenkomsten. Het gaat dan om ruimte bij de discussie. Op die manier kan worden bepaald 
of het beeld dat de facilitator van de bijeenkomsten heeft overeenkomt met het beeld dat de groep 
heeft. Tevens kan de facilitator deze uitkomsten gebruiken om zijn eigen prestatie te beoordelen. 

Facilitator 
Voor de facilitator is het aan te bevelen om als het mogelijk is een ProMES-bijeenkomst van een 
andere groep bij te wonen. Op die manier kan hij zien hoe het in zijn werk gaat en vragen stellen over 
de ervaringen van de andere facilitator. 

Om de start van het project goed te laten verlopen is het belangrijk dat er een soort introductie
bijeenkomst wordt gehouden voor de potentiele ontwikkelgroep. Tijdens deze bijeenkomst legt de 
facilitator uit wat de bedoeling is en wat hij van de groep verwacht. Om de groep de gelegenheid te 
geven zich hierop voor te bereiden, is het raadzaam om van te voren een uitleg over ProMES te 
verstrekken. Tevens is het belangrijk om tijdens deze bijeenkomst duidelijk aan te geven dat men niet 
bang moet zijn om vragen te stellen als er iets niet begrepen wordt. De kans hierop is vrij groot, omdat 
de behandelaren en de facilitator afkomstig zijn uit een andere omgeving, met zijn eigen taalgebruik 
en terminologie. 

Een ander belangrijk punt, dat als een open deur beschouwd mag worden, is dat de facilitator zich 
altijd aan zijn afspraken moet houden. Als hij belooft dat hij alles uit zal werken en zal verspreiden, 
dan moet hij dat ook doen. Dit laat zien dat hij zijn taak en de groep serieus neemt. Dit wekt ook 
vertrouwen bij de groep. 

Verder is het raadzaam om gebruik te maken van visuele middelen om het aantrekkelijk te maken voor 
de groep. Een voorbeeld is om voor de afstemmingsbijeenkomsten alle indicatoren van een 
verantwoordelijkheidsgebied uit te printen op dezelfde kleuren papier. Elk gebied krijgt een eigen 
kleur. Wanneer dit op de muur hangt is meteen duidelijk wat bij elkaar hoort. 

Samenstelling van de groep als gevolg van verschil revalidatie en industrie 
Er is al gesproken over de samenstelling van de ontwikkelgroep. Het verschil met de industriesector, 
zoals besproken in sectie 4.8, is dat de verschillende disciplines onderling niet wisselbaar zijn, omdat 
elke discipline hele specifieke kennis heeft. De volgende aanbevelingen hebben daarom betrekking op 
de samenstelling van de groep. 

Ten eerste is het belangrijk om er voor te zorgen dat alle disciplines vertegenwoordigd zijn. Hierdoor 
kan elke discipline zijn bijdrage leveren en wordt er in dat opzicht niets uit het oog verloren tijdens de 
ontwikkeling. Dit zorgt tevens voor draagvlak binnen de discipline. 

Ten tweede is vastgesteld dat de deelname van het afdelingshoofd behandeling niet vereist is. Omdat 
dit de directe leidinggevende van het team is, is dit de persoon die het management vertegenwoordigd 
bij de afstemmingsbijeenkomsten. Het afdelingshoofd verpleging daarentegen moet wel dee! uit 
maken van de ontwikkelgroep. Vanwege alle wisseldiensten is het namelijk lastig voor een 
verpleegkundige om alle bijeenkomsten bij te wonen. Het afdelingshoofd verpleging heeft geen 
wisseldiensten en is daardoor beter in de gelegenheid om alle bijeenkomsten bij te wonen en zo deze 
discipline te vertegenwoordigen. 
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7.6 Verder onderzoek 
De resultaten van <lit project hebben een bemoedigend beeld gegeven omtrent een van de 
mogelijkheden om tijdwinst te behalen bij de ontwikkeling van een ProMES-systeem, zonder <lat <lit 
tot een groot verschil in acceptatie of empowerment leidt. 

Om een beter idee te krijgen van de gevolgen op lange termijn is het verstandig om dezelfde 
vragenlijst nog twee maal afte nemen bij de ProMES-onderzoeksgroepen. De eerste keer na afronding 
van stap 4 en de tweede maal na de tweede feedback periode. Er wordt hier expliciet de tweede 
feedback periode neergezet, omdat dan al resultaten te zien zijn van verbeteracties naar aanleiding van 
de eerste feedback periode. Hierdoor hebben de medewerkers al een vergroot inzicht in de 
mogelijkheden van ProMES. 

Naast verder onderzoek bij de bestaande groep is het interessant om te onderzoeken of er verschil is 
tussen acceptatie van een systeem <lat ontwikkeld op basis van iets uit eigen huis of <lat van buiten af 
komt. Hiervoor zijn andere teams binnen het team de aangewezen onderzoeksgroep. 

7.7 Samenvatting 
In <lit hoofdstuk is aandacht besteed aan taakonzekerheid binnen het behandelproces. Mogelijke 
factoren die deze onzekerheid bepalen zijn genoemd, evenals de wijze waarop het RCA de strategieen 
om onzekerheid te hanteren van Thompson (2002) hanteert. Er kan verondersteld warden <lat ProMES 
een positieve invloed heeft op het omgaan met onzekerheid, als gevolg van de feedback die het 
systeem produceert. 

Het gebruik van de controlegroep heeft aangetoond <lat verondersteld mag warden <lat de verschillen 
die gevonden zijn tussen de ontwikkelgroep en de achterban veroorzaakt warden door de ProMES
interventie. Het vergelijken van verschillen tussen de ontwikkelgroep en de achterban van beide 
organisaties laat zien <lat alleen op acceptatie en de kenmerken van het werk een significant verschil is 
tussen de twee organisaties. 

De voornoemde twee zaken, vormen samen met de tijdwinst de toegevoegde waarde van <lit 
onderzoek. 

De beperkingen die naar voren zijn gekomen, hebben voornamelijk te maken met de omvang van de 
groepen. Voor het RCA is meteen het grootste team in huis aangewezen om met ProMES te gaan 
werken. Dat maakt de communicatie lastig en kan nadelig zijn geweest. Een extra moeilijkheid bij <lit 
team is <lat zij vaak als 'proefkonijn ' warden gebruikt en vaak als eerste team in huis starten met 
nieuwe initiatieven. Deze warden daarom met argwaan ontvangen. Het feit <lat de ontwikkelgroep niet 
random gekozen is, is geen directe beperking. De controlegroep heeft aangetoond <lat de 
ontwikkelgroep niet per definitie al bij aanvang anders scoort. Het feit <lat data voor de NAH-groep 
van SRCB is aangevuld met gegevens van een ander team, zorgt ervoor <lat men ook hier voorzichtig 
moet zijn met generaliseren. Verder blijft het vergelijken van ontwikkelgroep en achterban op 
organisatieniveau lastig, vanwege de geringe omvang van de ontwikkelgroep. Tot slot zijn er voor 
beide organisaties andere procesbegeleiders geweest. 
Verder zijn er aanbevelingen gedaan over de samenstelling van de groep en acties die de facalitator 
moet ondernemen. Deze zijn tevens gericht op eventueel vervolgonderzoek met de gebruikte 
vragenlijst. 

Ten slotte zijn er in <lit hoofdstuk nog aanbevelingen gedaan voor verder onderzoek. Een eerste 
aanbeveling is <lat het verstandig is om te onderzoeken wat de lange termijn effecten zijn van de 
alternatieve methode. Een tweede aanbeveling is om te onderzoeken of er verschil is tussen acceptatie 
van een systeem <lat ontwikkeld is op basis van een systeem van' buiten' ofvanuit 'eigen huis'. 
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Nawoord 

Het zit erop. Met het afronden van dit project is er een einde gekomen aan zeven jaar studie. In de 
afgelopen zeven jaar heb ik vaak het gevoel gehad dat ik mijn keuze voor me uit had geschoven, want 
je kan immers nog steeds alle kanten op. Nu, aan het eind van dit project, weet ik dat ik een goede 
keuze gemaakt heb. Het feit dat dit project goed is afgerond en er in het RCA serieus over een 
uitbreiding van ProMES wordt nagedacht spelen daar natuurlijk ook een rol in. Het was niet altijd 
even gemakkelijk om als technisch bedrijfskundige rond te !open in een zorginstelling. Waar ons hart 
sneller gaat kloppen van alle zaken die aangepakt kunnen warden, leggen de behandelaren hun hart in 
het zo goed mogelijk helpen revalideren van hun revalidanten. En daar komt meteen de tweestrijd in 
beeld waar elke behandelaar zich in bevindt: aan de ene kant die revalidant en aan de andere kant de 
zorgverzekeraar die vind dat alles sneller, beter en goedkoper moet. Juist dat spanningsveld maakt de 
gezondheidszorg voor een technisch bedrijfskundige een interessant werkveld, waar ik me zeker 
verder in wil verdiepen. 
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Resultaat stap 1 en 2 na afstemming RCA Resultaat stap 1 en 2 na afstemming SRCB 
Gebied Omschriivin2 Gebied Definitie 
Behandelkwaliteit Het, als team, op transparante en interdisciplinaire wijze, bieden van zorg Behandelkwaliteit Het, als team, bieden van zorg die voldoet aan het behandelprogramma en de 

die voldoet aan het behandelprowamma en de protocollen. behandelprotocollen 

Klantgerichtheid Bij de behandeling is de vraag van de revalidant richtinggevend en er wordt Klantgerichtheid Het, als team, gericht zijn op de wensen en behoeften van de revalidanten en 
gewerkt volgens de visie op bejegening zoals die voor het RCA hun omgeving 
geformuleerd is. Efficientie & snelheid Het, als team, zorgen voor een goede doorstroom van het behandeltraject 

Efficientie Het, als team, zorgen voor een goede doorstroom van het behandeltraject voor revalidanten 
voor revalidanten binnen de mogelijkheden van de revalidant en van de Communicatie De communicatie tussen behandelaars onderling, tussen behandelaars en 
01-;:;anisatie. revalidanten en tussen behandelaars en derden moet zodanig goed zijn, dat 

Communicatie De communicatie tussen behandelaars onderling, tussen behandelaars en deze de noodzakelijke bijdrage levert aan de kwaliteit, efficientie en snelheid 
revalidanten en tussen behandelaars en derden random het behandelplan, van de geboden zorg 
moet zodanig goed zijn, dat deze de noodzakelijke bijdrage levert aan de Omgevingsgericht- Zich, als team, bewust zijn van de plaats in de zorgketen en daarop inspelen 
kwaliteit en efficientie van de £eboden zorf! heid 

Ontwikkeling Zich, als team, ontwikkelen en een proactieve houding hebben, door middel Ontwikkeling Zich, als team, ontwikkelen en een proactieve houding hebben 
van het ontwikkelen van kennis en competenties en dit te gebruiken in de 
behandelpro)!ramma 's 

Behandelkwaliteit • Gemiddelde score op klanttevredenheid m.b.t. behandelkwaliteit 

Behandelkwaliteit • Mate waarin activiteiten door alle disciplines volgens onderzoeksprotocol 
worden uitgevoerd 

• Mate waarin het planbesprekingsfonnulier volledig is ingevuld voor de 
eerste planbespreking 

• % observatieverslagen dat volledig is ingevuld m.b.t. behandelkwaliteit 
• % behandelverslagen dat volledig is ingevuld m.b.t. behandelkwaliteit 

Klantgerichtheid • Gemiddelde score op klanttevredenheid m.b.t. klantgerichtheid 
• % behandelverslagen dat volledig is ingevuld m.b.t. klantgerichtheid 

• Mate waarin kemproblemen worden vastgesteld tijdens de eerste • % observatieverslagen <lat volledig is ingevuld m.b.t. klantgerichtheid 
planbespreking 

• Mate waarin de interventies gekoppeld zijn aan de doelen 
• Mate waarin het revalidantsysteem participeert in het proces 
• Gemiddelde score behandelkwaliteit 

Klantgerichtheid • De hulpvraag en het kernprobleem van de revalidant en zijn systeem zijn 
door het behandelteam verhelderd en opgenomen in het 
planbesprekingsformulier 

• Het behandelplan in conceptvonn is met revalidant en systeem besproken 
en definitief vastgesteld. 

Efficientie & Snelheid • % behandelverslagen dat volledig is ingevuld m.b.t. efficientie 
• % observatieverslagen dat volledig is ingevuld m.b.t. efficientie 

• % revalidanten dat binnen 1 week na een MDO door de revalidatiearts is 
gezien 

• % revalidanten waarvoor de WCN lijst voor het le MDO is ingeleverd 
bij de psycholoog 

• % doelstellingen dat SMART is gefonnuleerd in de behandelverslagen 

• % verslagen PS screening dat voor het le MDO door PS is aangeleverd 

• Hoofddoelstelling wordt met revalidant vertaald in subdoelen Communicatie • Gemiddelde score op klanttevredenheid m.b.t. communicatie 
• Mate waarin tevredenheid over de behandeling en bejegening en het 

contact met behandelaren besproken zijn met revalidant 
• Tevredenheid over infonnatieverstrekking 
• De voorwaarden voor ontslag zijn opgesteld samen met de revalidant en 

zijn systeem. De verantwoordelijkheden zijn benoemd en de benodigde 
procedures ziin in gang gezet. 

Efficientie • Mate waarin activiteiten door alle disciplines volgens onderzoeksprotocol 
word en uitgevoerd (of aantekening nvt) 

• % MDO's waarbij de vaste structuur is aangehouden 

• % gevallen waarin de doelstellingen zijn overhandigd aan de revalidant 
naeen MDO 

• % teamstarts waarbij minimaal een van de revalidatieartsen aanwezig 
was 

Omgevings- • % revalidanten waarvoor de behandeltennijn overeenkomt met de 
gerichtheid prognose zoals vastgesteld na het 1 e MDO 

• Mate waarin prognose, benodigde hulp en voorzieningen en Ontwikkeling • % revalidanten waarvoor het gezamenlijk lange termijn revalidantendoel 
ontslagbestemming benoemd worden in de eerste planbespreking (prognose) is behaald 

• Mate waarin procedures tijdig in gang worden gezet • Mate waarin het kennisbehoefte plan eens in de 3 jaar ge-up-date wordt 
• Tijdig verstrekken van de concept planbespreking • % aspecten uit het scholingsplan dat uitgevoerd is 

Communicatie • Mate waarin een de revalidant ondersteund wordt door een behandelaar 
tijdens terugkoppeling van de planbespreking 

• Mate waarin elke discipline vertegenwoordigd is bij de teambespreking en 
afstemming 

• Mate waarin RA of AIOS aanwezig is bij de afstemming 
• Score op communicatie 

Ontwikkeling • Mate waarin prognose is behaald in termijn 
• Mate waarin prognose is behaald in doelen 
• % aspecten uit het scholingsplan dat uitgevoerd is 


