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Hoofdstuk 1 Catharina Ziekenhuis en Stichting W.Z.R. Eindhoven 

BIJLAGE 1 ORGANIGRAM VAN HET CATHARINA ZIEKENHUIS EINDHOVEN 
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Figuur 81.1 Organigram Catharina Ziekenhuis Eindhoven 
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BIJLAGE 2 
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Hoofdstuk 1 Catharina Ziekenhuis en Stichting W.Z.R. Eindhoven 

ORGANIGRAM VAN HET MANAGEMENTTEAM VAN STICHTING 
W.Z.R. EINDHOVEN 
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Hoofdstuk 2 Het Trapeze-project 

BIJLAGE 3 DE KOSTEN VAN EEN VERPLEEGDAG OP DE ZIEKENHUISNAZORG 
AFDELING 

Het aantal verpleegdagen in een jaar op de ziekenhuisnazorg afdeling is: 

12 bedden * 365 dagen = 4380 verpleegdagen per jaar 

Personele formatie gedurende project 

Floormanager 
Tearnleider 
Verpleegkundigen 
Ziekenverzorgenden 
Huishoudelijke dienst 
Adm. Medewerkende 
Voedingsassistenten 

Fysiotherapie 
Ergotherapie 
Logopedie 
Activiteitenbegeleiding 
Verpleeghuisarts 
Maatschappelijk werk 
Geestelijke verzorging 

0.25 
1.00 
6.80 
2.40 
0.80 
0.25 
1.00 

0.20 
0.10 
0.09 
0.30 
0.20 
0.20 
0.06 

per verpleegdag: 822.600 / 4380 = f 187,81 

lndirecte personeelskosten 

f 27.000,
f 62.500,
f 411 .400,
f 138.000,
f 37.000,
f 12.500,
f 46.500,-

f 16.400,-
f 7.200,-
f 6.500,
f 16.000,
f 21.700,
f 14.400,-
f 5.500,- + 

f 822.600,-

Voor de indirecte personeelskosten (mensen van P & 0 , enz.) wordt in het Catharina Ziekenhuis altijd 
gerekend met een percentage van 15% van de directe personeelskosten. 

15%vanf 187,81 =f28,17 

Start- en aanloopkosten 

lnrichtingskosten appartementen, huiskamer, verpleegpost, 
dienkeuken. 11 trafeeen a f 3000,-
Verbouwing, sloopkosten 
Architect 

Totaal 

f 33.000,
f 165.000, 
f 2.070,- + 

f 200.070,-

per verpleegdag afgeschreven over 18 maanden: 200.070 / (18 * (12 * 30)) = f 30,88 
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Hoofdstuk 2 Het Trapeze-project 

Materiele kosten per verpleegdag 
Overige personeelskosten (reiskostenvergoeding, enz.) 
Dienstkleding 
Voeding 
Sc:hoonmaak 
Overige hotelkosten (waskosten, enz.) 
Algemene kosten (papier, enz.) 
Patientgebonden kosten : 

• geneesmiddelen 
• verband 
• medische gassen 
• inc. materiaal 
• overige 

Gebouwgebonden kosten per verpleegdag 

Kapitaallasten 
Onderhoud 
Energie 

f 4,51 
f 1, 19 
f 0,47 
f 3,62 
f 1,14 + 

f 
f 
f 
f 

f 
f 

3,62 
1,82 
8,62 
1,90 
6,77 
6,89 

f 10, 93 + 

f 40,55 

f 19,00 
f 4,50 
f 5,00 + 

f 28,50 
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Hoofdstuk 4 Selecteren en beschrijven van zorgprocessen 

BIJLAGE 4 DE VERSCHILLENDE ZORGPROCESSEN 

Tabe/ 84. 1 De verschillende zorgprocessen van het proces van patientenverplaatsing naar de 
ziekenhuisnazorg afdeling. 

nr. Herkomst voor opname Ontslagbestemming 
1 thuis thuis 

2 thuis thuis met thuiszorg 

3 thuis verzorgingshuis met thuiszorg 

4 thuis verzorgingshuis 

5 thuis verpleeghuis 

6 thuis revalidatiecentrum 
7 thuis ziekenhuis 

8 thuis met thuiszorg thuis 

9 thuis met thuiszorg thuis met thuiszorg 

10 thuis met thuiszorg verzorgingshuis met thuiszorg 
11 thuis met thuiszorg verzorgingshuis 

12 thuis met thuiszorg verpleeghuis 

13 thuis met thuiszorg revalidatiecentrum 

14 thuis met thuiszorg ziekenhuis 

15 verzorgingshuis met thuiszorg verzorgingshuis met thuiszorg 

16 verzorgingshuis met thuiszorg verzorgingshuis 

1 7 verzorgingshuis met thuiszorg verpleeghuis 

18 verzorgingshuis met thuiszorg revalidatiecentrum 

19 verzorgingshuis met thuiszorg ziekenhuis 

20 verzorgingshuis verzorgingshuis 
21 verzorgingshuis verpleeghuis 

22 verzorgingshuis revalidatiecentrum 

23 verzorgingshuis ziekenhuis 
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Hoofdstuk 4 Selecteren en beschrijven van zorgprocessen 

BIJLAGE 5 PROTOCOL VOOR DE PATIENTENVERPLAATSING NAAR DE 
ZIEKENHUISNAZORG AFDELING 

Het project Ziekenhuisnazorg. 

De categorie patienten. 
Als doelgroep wordt geformuleerd: patienten die medisch-specialistisch zijn uitbehandeld en waarvan 
de verwachting bestaat dat zij het ziekenhuis niet binnen een week kunnen verlaten. De op te zetten 
afdeling is bestemd voor patienten waarbij de behoefte aan somatisch zorg dominant is zoals: 

-· patienten waarbij de mantelzorg ontbreekt; 
-· patienten die (tijdelijk) intra-muraal zorg behoeven; 
- verpleeghuisge·indiceerden; maximaal 2 patienten, die wachtend zijn voor Peppelrode. (Er moet 
garantie zijn van opname binnen 6 weken); 
-· verzorgingshuisgeTndiceerden (eventueel met substitutie; er moet garantie zijn van opname 
binnen 6 weken in het verzorgingshuis). 

Geen VEDO-aangemelde pat~nten (d.w.z. geen pat~nten met een CVA of orthopaedische aandoenin
gen zoals heup- en knieoperaties). 
Dit is ook geen plaats voor pat~nten met psycho-geriatrische problematiek. 

Belangrijk is dat het een kortdurende opname moet zijn, een tijdelijke overbrugging. Er dient dus een 
ontslagperspectief te zijn binnen een termijn van 4-6 weken. 

Op grond van bovenstaande is de werkgroep gekomen tot de volgende criteria voor plaatsing afdeling 
Ziekenhuisnazorg op de 7e etage Peppelrode: 

1. opname kan vanaf de leeftijd van 18 jaar; 
2. de patient dient medisch-specialistisch uitbehandeld te zijn; (dit is de datum waarop de patient 

door de medisch specialist is ge"indiceerd voor ontslag) ; 
3. de nadruk dient te liggen op het somatische aspect; de A.D.L.is nog zodanig verstoord dat dit 

professionele ondersteuning vraagt door een team van verpleegkundigen en verzorgenden; 
4. de patient kan niet binnen een week na datum medisch-specialistische uitbehandeling het 

ziekenhuis verlaten; 
5. de plaatsing geschiedt op basis van vrijwilligheid van de patient; 
6. de verpleegduur op de 7e etage van Peppe/rode is afhankelijk van de noodzaak maximaa/ 6 

weken; 
7. duidelijkheid over het vervolgtraject; tijdens opname in het ziekenhuis moet er, door analyse van 

de (thuis)situatie, reeds duidelijkheid zijn over het vervolgtraject. Er moeten concrete afspraken 
zijn betreffende thuiszorg of overplaatsing. 

De werkgroep benadrukt dat de nieuwe afdeling geen verpleeghuisafdeling is, maar een ziekenhuisge
relateerde verpleegafdeling. De afdeling is geen verzamelplaats van verpleeghuiswachtenden. 

Voor de verplaatsing van pat~nten geldt de volgende werkwijze: 

Het hele proces in stappen (zie checklist) : 
1. indicatie is door verpleegkundigen van de verpleegafdeling tijdig gesteld aan de hand van de 

opgestelde criteria; 
2. er volgt een gesprek met patient (en familie) door behandelend arts en verpleegkundige; 
3. bij toestemming van patient met de overplaatsing: schriftelijk doorgeven aan bureau transmurale 

zorg middels consultformulier (modelnr.544); 
4. transferverpleegkundige of maatschappelijk werkende geeft folder over de afdeling in Peppelrode. 

Zij/hij brengt het totale nazorg-traject in kaart (inclusief de tijd na opname op de afdeling in 
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Hoofdstuk 4 Selecteren en beschrijven van zorgprocessen 

Peppelrode) en maakt zo mogelijk een voorlopig zorgplan en neemt (indien nodig) contact op met 
thuiszorgorganisatie (i.v.m. wachtlijstproblematiek) of verzorgings/verpleeghuis en de huisarts van 
de patient; 

5. transferverpleegkundige of maatschappelijk werkende is verantwoordelijk voor het ontslagbeleid 
van de pat~nten in dit traject. Zij geven groen licht voor de verplaatsing en bespreken (laten 
bespreken) het ovemame moment met patient en eventueel familie; 

6. acceptatie is geregeld; functionaris bureau transmurale zorg neemt contact op met Peppelrode en 
meldt patient aan; 

7. teamleider/verpleegkundige van de afdeling Peppelrode maakt kennis met de patient en overlegt 
met verpleegkundige over de datum van overplaatsing naar Peppelrode; 

8. Overplaatsing regelen: 
de te geven verpleegkundige zorg wordt overgedragen middels de verpleegkundige status, -
de overdrachtset en de afspraken rondom de thuiszorg worden eveneens schriftelijk mee
gegeven. Het ponsplaatje moet ook mee; 
de medische zorg wordt middels een voorlopig ontslagformulier overgedragen aan de ver
pleeghuisarts. Ook een copie van de laatste lijst met bloeduitslagen meegeven; 
medicijnen en bijzondere verbandartikelen worden voor 24 uur of voor het hele week-end 
meegegeven; 
materialen zoals voedings- en infuuspompen en low-air matrassen, zijn niet op deze afdeling 
aanwezig. Deze moeten dus mee vanuit de afdeling. De noodzakelijkheid van deze artikelen 
kan een tegenargument zijn voor overplaatsing naar de afdeling in Peppelrode; 
het vervoer naar Peppelrode wordt geregeld door verpleegkundige van de afdeling in sa
menspraak met de patient. Vanzelfsprekend mag de familie dit doen. Taxibedrijf van de 
Heijden uit Best kan dit eventueel ook verzorgen (tel. 0499-371294). 
afspraken voor polikliniek regelen en meegeven. 

Belangrijk is het om in Peppelrode tijdig een ontslagdatum voor de patient vast te stellen. Wanneer dit 
gebeurd is moet het definitieve ontslag geregeld worden. 
1. Ontslag regelen: 

Contact opnemen met thuiszorg i.v.m. zorgafspraken. Tijdens het verblijf van de patient in 
Peppelrode kan bij onduidelijkheden over de nazorg met transferverpleegkundige van het 
Catharinaziekenhuis overlegd worden, eventueel kan de transferverpleegkundige naar 
Peppelrode komen; 
wanneer de patient nog thuiszorg nodig heeft, moet door de verpleegkundige of verzorgende 
een overdrachtset geschreven worden of worden aangevuld; 
vervoer naar huis wordt geregeld door verpleegkundige/verzorgende van de afdeling; 
recepten moeten word en meegeven; 
de verpleeghuisarts zal aan de huisarts het ontslag doorgeven; 
eerder gemaakte afspraken voor onderzoek of polikliniek-bezoek worden meegeven; 
ontslagdatum doorgeven aan bureau transmurale zorg en patientenadministratie van het 
Catharinaziekenhuis; 
de verpleegkundige status en eventuele hulpmiddelen worden naar het Catharinaziekenhuis 
teruggebracht door verpleegkundige/verzorgende van de afdeling in Peppelrode. 
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Hoofdstuk 4 Selecteren en beschrijven van zorgprocessen 

CHECKLIST VOOR HET PROJECT ZIEKENHUISNAZORG. (PEPPELRODE) 

ACTIE (Catharinaziekenhuis) DOOR DATUM NAAM 

Patient heeft geen medisch speci- (mede)behandelend arts(en) 
alistische zorg meer nodig 

lnformatie over afdeling in Peppel- behandelend arts 
rode aan patient (brochure) verpleegkundige 

Patient aanmelden middels con- behandelend arts 
sultformulier (model 544) bij bu- verpleegkundige 
reau transmurale zorg. 

Onderzoek thuis/mantelzorg mo- transferverpleegkundige, maat-
gelijkheden. lnformatie geven aan schappelijk werker 
pat ient en familie 

Voorlopige zorgafspraken thuis-
zorg: 
- leidinggevende gezinszorg transferverpleegkundige, maat-
- wijkverpleegkundige schappelijk werker 
- centraal meldpunt 
- vastleggen in verpl.dossier 
- huisarts informeren 

Besluit tot acceptatie in Peppelro- transferverpleegkundige, 
de en terugrapportage naar ver- maatschappelijk werker. 
pleegafdeling 

Aanmelden in Peppelrode medewerker transmurale zorg 

Kennismaking teamleider/ ver- teamleider/verpleegkundige afdeling 
pleegkundige afdeling Peppelrode Peppel rode 
met patient. 

Bij overplaatsing regelen + meege-
ven: 
- verpleegkundige status + kli- verpleegkundige 
nisch ponsplaatje 
- medische overdracht, incl. behandelend arts 
copie laatste bloeduitslagen 
- rncepten verpleegkundige 
- medicijnen en/of bijzondere 
verbandartikelen voor 24 uur verpleegkundige 
of voor het hele weekend 
- apparatuur (bv. voedings- of 
spuitenpomp) verpleegkundige 
- vervoer regelen (familie of 
taxibedrijf: v .d.Heijden-Best, verpleegkundige 
tel :0499-371294)) 
- afspraken polikliniek verpleegkundige 
- indien van toepassing : over-
drachten dietiste, fysiotherapeut, verpleegkundige 
stomaverpl., decubitusverpl., 
logopediste, e.a. 
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Hoofdstuk 4 Selecteren en beschrijven van zorgprocessen 

ACTIE (afd.Ziekenhuisnazorg) DOOR DATUM NAAM 

Datum ontslag van patient in verpleeghuisarts/verpleegkun-
Peppelrode vaststellen dige 

Contact opnemen met thuis- verpleegkundige/verzorgende 
zorg i.v.m. zorgafspraken 
- overdrachtset schrijven 

Definitief ontslag regelen: 
- vervoer naar huis regelen verpleegkundige/verzorgende 
- recepten meegeven verpleeg kundige 
- huisarts -ontslag doorgeven verpleeghuisarts 
- afspraken meegeven verpleeg kundige/verzorgende 
- doorgeven ontslagdatum verpleeg kundige/verzorgende 
aan bureau transmurale zorg 
- verpleegkundige status verpleegkundige/verzorgende 
retour bureau transmurale 
zorg verpleegkundige/verzorgende 
- dive~rse materialen retour 
bureau transmurale zorg 
- ontslag doorgeven aan verpleegkundige/verzorgende 
administratie Catharinazie-
kenhuis 

Evaluatie met de patient over verpleegkundige/verzorgende 
de opnameperiode 

Evaluatie, terugrapportage aan verpleeg kundige/verzorgende 
bureau transmurale zorg, aan-
dachtspunten voor het ender-
zoek opschrijven 
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Hoofdstuk 4 Selecteren en beschrijven van zorgprocessen 

BIJLAGE 6 DE MOGELIJKHEDEN VAN GEZINSZORG EN WIJKVERPLEGING 

Gezinszorg 
Gezinsverzorging wordt altijd gegeven als aanvulling op wat de client, gezinsleden, familie en vrijwilligers 
zelf kunnen doen. Er wordt alles aan gedaan om het huishouden draaiende te houden. Hieronder valt ook 
de opvang van kinderen, het huis schoonhouden, eten koken en hulp bij de persoonlijke verzorging. 
De hulp is erop gericht de client zolang mogelijk zelfstandig te laten blijven. Om doelgericht op de 
verschillende vragen te kunnen ingaan, biedt de gezinsverzorging een gevarieerd en op de situatie 
aangepast hulpaanbod. 
• Hulp van huishoudelijke en verzorgende aard 

Meestal op vaste dagen of dagdelen per week. De duur van de hulp varieert van 3 tot 40 uur per week. 
Deze hulp wordt in principe geboden op werkdagen tussen 8.00 en 18.00 uur. 's Avonds en in het 
weekend wordt vooral gericht op de verzorging: helpen aan/uitkleden en maaltijdverzorging. 

• Cespecialiseerde gezinsverzorging 
Hulp die gericht is op verandering van ongewenste situaties. Denk bijvoorbeeld aan het helpen 
organiseren van het huishouden. Deze soort hulp wordt meestal gegevens in overleg met andere 
hulpverleners. Bij met name opvoedingsproblemen wordt ook gebruik gemaakt van de methode 
"Video-home-training". 

• Specifieke hulp 
Hieronder wordt verstaan de dagverzorging, activiteitenbegeleiding thuis en hulp aan 
psychogeriatrische clienten (in overleg met andere hulpverleners). 

• Alpha/Bemiddelingshulp 
Alphahulp is een geheel andere vorm van hulpverlening. Hierbij is de alpha-helpende niet in dienst van 
de thuiszorg organisatie, maar van de client zelf. De hulp is van huishoudelijke aard. De 
gezinsverzorging bemiddelt slechts tussen de client en de alphahulp. 

Wijkverpleging 
• Voor ouderen 

Evenals bij gezinsverzorging is de hulp wijkverpleging erop gericht om de zelfstandigheid van de client 
en het verblijf thuis zo lang mogelijk in stand te houden. Bij de wijkverpleging gaat het vooral om 
gezondheidszorgvraagstukken en verpleging. Ouderen merken op den duur dat bepaalde handelingen 
beperkt warden. De wijkverpleging kan dan adviezen geven met praktische tips bij het opnieuw 
aanleren van vaardigheden, bij de aanschaf van hulpmiddelen en bij het aanpassen van de woning. 
Tevens kan de wijkverpleging raad geven bij het gebruik van medicijnen, verpleegartikelen en voeding. 

• Voor chronisch zieken en gehandicapten 
Ziekten en handicaps brengen problemen met zich mee, die voor ieder persoonlijk verschillen. Vanuit 
de wijkverpleging kan op verzoek advies en instructies gegeven worden, die leiden tot de beste 
oplossingen van de problemen. Denk hierbij ondermeer aan het leren gebruiken van hulpmiddelen. De 
wijkverpleging biedt ondersteuning met verpleging en verzorging, overal waar dat nodig is. 

• Bij ontslag uit het ziekenhuis 
Wanneer de client uit het ziekenhuis of van de ziekenhuisnazorg afdeling komt, is thuis dikwijls nog 
aanvullende verpleging nodig. Gezien de contacten met de ziekenhuizen en huisartsen kan verpleging 
en verzorging exact worden aangepast aan de behoeften van de client. Wijkverpleging werkt in die zin 
nauw samen met de gezinsverzorging. 

• Voeding- en dieetvoorlichting 
lndien de client genoodzaakt is om een aangepast eetpatroon te volgen op voorschriften van de 
huisarts of specialist, dan kunnen de dietisten van de wijkverpleging een individueel eetprogramma en 
menu samenstellen. 
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Hoofdstuk 5 Doelstellingen, subdoelstellingen, indicatoren en normen 

BIJLAGE 7 DOELSTELLINGEN VERKREGEN UIT DE BRAINSTORMSESSIE 

De gehouden brainstormsessie werd bezocht door: 

hoofd patientenzaken, Catharina Ziekenhuis 
verpleegkundige, Catharina Ziekenhuis 
transferverpleegkundige, Catharina Ziekenhuis 
floormanager ziekenhuisnazorg afdeling, Zorgcentrum Peppelrode 
medewerkster van zorgverzekeraar VGZ Eindhoven 
medewerkster Stichting Thuiszorg Eindhoven 

De volgende doelstellingen werden door de verschillende leden genoemd: 

1. de verplaatsing naar de ziekenhuisnazorg afdeling is vanzelfsprekend; 
2. de afdeling wordt maatschappelijk geaccepteerd; 
3. het construct "ziekenhuisnazorg afdeling" levert een bijdrage aan een nieuwe vorm van de 

gezondheidszorg; 
4. de afdeling is wetenschappelijk te verantwoorden; 
5. er kan garantie gegeven worden voor een goede patientenzorg; 
6. het project past binnen de wettelijke kaders; 
7. er is behoefte aan uitbreiding; 
8. er is een duidelijke grens tussen de l e en 2e compartimenten-zorg; 
9. andere samenwerkingsprojecten worden gestimuleerd; 
10. de integrale kostprijs is niet te hoog; 
11 .de samenwerkende instellingen zijn bereid om te betalen aan zorgvernieuwing 
12.er is kwaliteit van zorg; 
13.de twee organisaties willen ten behoeve van de afdeling veranderen; 
14.een patienten-model (patient staat centraal) wordt ingevoerd; 
15.de patient is tevreden; 
16. van de verschillende disciplines in Peppelrode kan gebruikt gemaakt worden; 
17.alle professionals zijn tevreden; 
18.er is wederzijds begrip in de organisaties maar ook tussen de organisaties; 
19.er wordt gebruik gemaakt van elkaars deskundigheid; 
20.er is een naadloze overdracht (alle hulpmiddelen op tijd en conform afspraak en alle overdrachten 

op tijd en conform afspraak); 
21.de 1 e, 2e en 3e -lijns gezondheidszorg op elkaar zijn afgestemd; 
22.afstemming van zorg tussen de verschillende locaties (verlenen van de gespecificeerde zorg); 
23.er is een professionele uitwisseling tussen alle disciplines omtrent de patient; 
24. plaatsing op de ziekenhuisnazorg afdeling is al duidelijk bij verpleegkundige anamnese; 
25.er is geen stagnatie van patienten; 
26.er worden voldoende patienten overgeplaatst; 
27.er zijn toetsing en controle punten in het proces aanwezig; 
28. er is protocollering van zorg en van proces; 
29.de verpleegduur in het ziekenhuis wordt verkort. 
30. op de hoogte zijn van elkaars mogelijkheden 

De doelstellingen die in bovenstaande lijst vet gedrukt staan, komen in aanmerking voor dit onderzoek en 
zijn nog niet vermeld bij de expliciete doelstellingen. Hieronder zal verantwoord warden waarom een 
doelstellingen wel of niet in aanmerking komt. 

ad 1. Aangezien er een protocol voor overplaatsing naar de ziekenhuisnazorg afdeling is, blijkt dat in het 
ziekenhuis en in Zorgcentrum Peppelrode de ziekenhuisnazorg afdeling vanzelfsprekend is. Mensen 
buiten de twee instellingen warden met de afdeling bekend gemaakt als ze daarvoor in aanmerking 
komen. lndien de patient toestemt met de overplaatsing, zal hij het ook vanzelfsprekend vinden. 

ad 2. Deze doelstelling hangt nauw samen met de vorige. Hierbij geldt ook dat als de patient toestemt met 
de overplaatsing, de afdeling ook geaccepteerd wordt. 
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ad 3. Of de ziekenhuisnazorg afdeling een bijdrage levert aan een nieuwe vorm van de gezondheidszorg 
is niet in de vorm van een monitoringsysteem te meten. Deze doelstelling kan pas over enkele jaren 
gerealiseerd worden. 

ad 4. De wetenschappelijke verantwoording zal gedeeltelijk door middel van dit afstudeeronderzoek 
plaatsvinden. 

ad :i. Een garantie geven voor een goede patientenzorg, kan gedaan worden door de patient te vragen 
naar zijn tevredenheid over de ziekenhuisnazorg afdeling. Daarnaast speelt deskundigheid van het 
personeel ook een grote rol. Dit aspect zal onder de kwaliteit van zorg vallen (zie ad.12). 

ad 6. Oat het Trapeze-project project binnen de wettelijke kaders past is geen doelstelling, maar een 
randvoorwaarde voor het project. Het heeft dus geen nut om dit in een monitoringsysteem op te nemen. 

ad 7. Als er behoefte aan uitbreiding is, zijn er voldoende patienten die voor overplaatsing in aanmerking 
kornen (zie ad. 26). 

ad a. Om te achterhalen of er een duidelijke grens tussen de 1 • en 2° compartimenten-zorg is zal op macro 
niveau onderzoek verricht moeten worden . Dit vergt echter veel tijd. In dit onderzoek zal derhalve alleen 
aandacht besteed worden aan de integrale kostprijs (zie ad.10). 

ad 9. Het stimuleren van andere samenwerkingsprojecten zal niet alleen door het Trapeze-project bereikt 
kunnen worden. Samenwerken in de gezondheidszorg wordt door veel meer factoren be·invloed. 

ad 10. De integrale kostprijs van een patient op de ziekenhuisnazorg afdeling mag inderdaad niet hoger 
ziJn dan de kostprijs van een patient in het ziekenhuis. De doelstelling luidt dus: verlagen van de integrale 
kostprijs. 

ad 11. De samenwerkende instellingen betalen nu ook al samen het project. lndien hiermee wordt 
doorgegaan zal na de evaluatie onderhandeld moeten worden over de budgettering. 

ad 12. De kwaliteit van zorg zal hoog moeten zijn, om het project te kunnen verantwoorden. Deze 
doelstelling is al vermeld bij de expliciete doelstellingen en zal dus in het monitoringsysteem gemeten 
worden. 

ad 13. De twee organisaties zijn al door het project veranderd, want er is een protocol voor overplaatsing 
in de twee instellingen aanwezig. 

ad 14. Oat de patient centraal staat blijkt uit het feit dat de patient vrijwillig naar de ziekenhuisnazorg 
afdeling overgeplaatst wordt en er dus rekening met de patient gehouden wordt. Verder wordt volgens het 
protocol een uitgebreid zorgplan voor de patient gemaakt, waaruit blijkt dat alles om de patient draait. 

ad 15. Oat de patient tevreden is, is een doelstelling die voor dit project heel belangrijk is. Als de patienten 
niet tevreden over de ziekenhuisnazorg afdeling zijn, zal het project niet verantwoord kunnen worden . 

ad 16. In Zorgcentrum Peppelrode kan van alle verschillende disciplines gebruik gemaakt warden. Dit is 
geen doelstelling, maar een randvoorwaarde voor de samenwerking tussen de twee partners. 

ad 17. Oat alle professionals tevreden zijn is voor het project van groat belang. Als ze namelijk niet 
tevreden zijn, kan dit de kwaliteit van de zorg be"invloeden. 

ad 18. Wederzijds begrip zowel in de organisaties als tussen de organisaties, kan gemeten worden door de 
tevredenheid van de professional te meten. Als er geen wederzijds begrip is zal dit voortvloeien in 
ontevredenheid (zie ad. 17). 

ad 'J 9. Het gebruik maken van elkaars deskundigheid be"invloedt oak de tevredenheid van de professionals 
met betrekking tot de samenwerking. Deze doelstelling zal dus ondergebracht worden in de tevredenheid 
van de professionals (zie ad 1 7). 
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ad 20. Een overdracht is naadloos als alle hulpmiddelen en overdrachten op tijd en conform afspraak 
geleverd worden bij de "ontvanger van de patient". Oeze doelstelling is dus van groot belang bij de 
overdracht. 

ad 21 . Oat de 1 •, 2• en 3• lijns gezondheidszorg op elkaar zijn afgestemd, blijkt uit het aanwezige protocol 
waarin vermeld staat wat er allemaal gebeuren moet voordat een patient ontslagen wordt naar een andere 
lijn. 

ad 22. Als er afstemming van zorg is, betekent dat, dat de zorg v66r overplaatsing gelijk is aan de zorg na 
overplaatsing. Met andere woorden de zorg die v66r overplaatsing gespecificeerd wordt dient na 
overplaatsing ook verleend te worden. 

ad 23. Er is een professionele uitwisseling tussen de disciplines als er een overdracht tussen die disciplines 
plaatsvindt. Dit gebeurt al bij elke patient die overgeplaatst wordt. 

ad 24. Als de plaatsing op de ziekenhuisnazorg afdeling al bij anamnese bekend is, kan hier eerder op 
worden ingespeeld. Het is echter onmogelijk om bij elke anamnese vast te stellen of de patient in 
aanmerking komt voor de ziekenhuisnazorg afdeling. In het protocol staat dat de verpleegkundige 
aangeeft wanneer een patient in aanmerking komt en dat kan ook na de verpleegkundige anamnese zijn. 

ad 25 . Geen stagnatie van patienten is heel belangrijk omdat dit ten koste gaat van de doorstroming. Het 
verbeteren van de doorstroming is al bij de expliciete doelstellingen aan bod gekomen. 

ad 26. Het project kan niet verantwoord worden als er niet voldoende patienten (hoge bezettingsgraad) 
gebruik gemaakt hebben van de ziekenhuisnazorg afdeling. Oeze doelstelling is dus wel van belang voor 
het slagen van het project. 

ad 27. Toetsing en controle punten in het proces is hetzelfde als het monitoringsysteem, waarmee ook op 
verschillende tijdstippen in het proces getoetst en gecontroleerd wordt. 

ad 28. Protocollering van zorg vindt al op alle verpleegafdelingen in het ziekenhuis plaats, omdat het een 
onderdeel van de PACE-norm is. Protocollering van het proces van overplaatsing is ook al op alle 
afdelingen aanwezig. 

ad 29. Oat door het verblijf op de ziekenhuisnazorg afdeling de verpleegduur in het ziekenhuis verkort 
wordt, is een doelstelling die voor de verantwoording van het project van groot belang is. Oeze 
doelstelling is al bij de expliciete doelstellingen aan bod gekomen. 

ad 30. Of iedereen op de hoogte is van elkaars mogelijkheden wordt achterhaald door te kijken of de 
gespecificeerde zorg ook geleverd wordt. lndien de geleverde zorg anders is, zal gekeken moeten worden 
of de voorgaande instellingen wel op de hoogte is van de mogelijkheden van de volgende instellingen (zie 
ad. 22 ). 
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BIJLAGE 8 EEN RAAMWERK VAN LOGISTIEKE BESLISFUNCTIES 
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Figuur 88.1 Raamwerk voor logistieke beslisfuncties (bran: Bertrand, Wortmann, Wijngaard, 1990) 
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BIJLAGE 9 HET LOGISTIEKE ASPECT 

In deze bijlage zullen de parameters van Bertrand e.a. vertaald warden in bruikbare doelstellingen voor de 
ziekenhuisnazorg afdeling. 

Doorlooptijd 
De doorlooptijd op een productieafdeling is de som van alle bewerkingstijden plus wachttijden. Bij het 
proces van patientenverplaatsing is dat de verpleegduur (doorlooptijd) in het Catharina Ziekenhuis en de 
verpleegduur (doorlooptijd) op de ziekenhuisnazorg afdeling (zie in de procesbeschrijving figuur 4.5 en 
figuur 4.7). De verpleegduur in het Catharina Ziekenhuis kan weer gesplitst warden in de behandel
/verpleegtijd en de tijd dat de patient wacht op overplaatsing naar de ziekenhuisnazorg afdeling. De 
patient "wacht" vanaf het moment waarop de overplaatsing gepland is (de patient voldoet aan alle criteria) 
tot aan het moment van werkelijke overplaatsing. 
De snelheid van de bevestiging van het besluit tot acceptatie van de patient is ook van invloed op de 
doorlooptijd in het ziekenhuis. Als de medewerker van Bureau Transmurale Zorg de aanmelding bevestigt 
betekent dat, dat de patient daadwerkelijk in aanmerking komt voor overplaatsing naar de 
ziekenhuisnazorg afdeling (acceptatie). De tijd tussen aanmelding van de patient voor de nazorg afdeling 
en de bevestiging hiervan kan namelijk zo lang zijn dat de patient in die tijd eigenlijk al overgeplaatst had 
kunnen warden en de doorlooptijd in het ziekenhuis dus langer wordt. 
De verpleegduur op de ziekenhuisnazorg afdeling kan ook gesplitst warden in een verpleegtijd en een 
wachttijd. Deze wachttijd zal niet lang zijn, omdat de thuiszorg organisatie drie dagen v66r ontslag 
benaderd wordt. De thuiszorg organisatie heeft in die termijn voldoende tijd om de benodigde zorg te 
regelen. 
Om de doorlooptijd zo kort mogelijk te maken, zal zowel de verpleegtijd als de wachttijd in elke fase (in 
Catharina Ziekenhuis en op nazorg afdeling) zo kart mogelijk moeten zijn. 
De doelstellingen betreffende de doorlooptijd zijn dus een korte verpleegtijd en een korte wachttijd in elke 
fase van het proces en een snelle bevestiging van het besluit tot acceptatie. 

Leverbetrouwbaarheid 
De leverbetrouwbaarheid van een productieafdeling is de mate waarin de gevraagde producten conform 
afspraak geleverd warden. Deze afspraak kan betrekking hebben op kwaliteit, plaats en tijd. De afspraken 
voor dit zorgproces kunnen vertaald worden in het leveren van het gewenste eindresultaat met betrekking 
tot kwaliteit, plaats en tijd. De afspraak over kwaliteit heeft betrekking op de handelingen die de patient bij 
ontslag van de nazorg afdeling moet kunnen verrichten (ontslagdoel). Dit ontslagdoel wordt v66r 
overplaatsing naar de nazorg afdeling al vastgesteld en zal gedurende het verblijf op de nazorg afdeling 
nagestreefd moeten warden. Hierbij hoort ook een ontslagbestemming (plaats) die v66r overplaatsing 
vastgesteld wordt en die ook gedurende het verblijf op de nazorg afdeling nagestreefd moet worden. 
De afspraak betreffende de tijd kan vertaald warden in de verwachte verblijfsduur op de nazorg afdeling 
die v66r overplaatsing aangegeven wordt. 
De doelstellingen betreffende de leverbetrouwbaarheid zijn dus het nastreven van het vooraf 
gespecificeerde ontslagdoel van de patient, de geplande ontslagbestemming en de verwachte 
verblijfsduur. 

Bezettingsgraad 
De bezettingsgraad is een grootheid die de verhouding tussen de mogelijke en de feitelijke bezetting 
aangeeft. De maximale bezettingsgraad van de ziekenhuisnazorg afdeling kan eenvoudig berekend 
worden. 
Er staan 12 bedden op de nazorg afdeling en ervan uitgaande dat de patienten gemiddeld 1 maand 
blijven, vinden er 12 * 12 mutaties plaats. Het gemiddelde verlies bij een mutatie is ongeveer een dag. Op 
deze dag wordt het bed verschoond en de administratie bijgehouden. De maximale bezettingsgraad, 
onder aanname dat de patient gemiddeld een maand op de nazorg afdeling verblijft, is dus: 

(12 * 365)- 144 
* 100% = 96,7% 

12 * 365 

De bijbehorende doelstelling is het bereiken van een zo hoog mogelijke bezettingsgraad. 
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Seriegrootte 
Een seriegrootte is het aantal producten dat achter elkaar in een reeks geproduceerd wordt, zonder de 
machine om te stellen. In de gezondheidszorg wordt in beperkte mate in series gewerkt (denk hierbij aan 
een spreekuur in de polikliniek of een reeks operaties achter elkaar). Bij het verplaatsen van patienten van 
het ziekenhuis naar de ziekenhuisnazorg afdeling wordt echter niet in series gewerkt. Elke patient wordt 
afzonderlijk en op het voor de patient meest geschikte moment overgeplaatst. In dit onderzoek is de 
seriegrootte dus niet van toepassing. 

Veiligheidsvoorraad 
De veiligheidsvoorraad is de voorraad die men voor de veiligheid vasthoudt om te kunnen inspelen op 
onverwachte schommelingen in de vraag. Als de betrokkenen van het Trapeze-project een minimale 
bezettingsgraad van 96,7% willen halen, mag de nazorg afdeling niet 'leeglopen'. Om dus te kunnen 
inspelen op een eventuele leegloop zal er een wachtrij voor overplaatsing moeten zijn. Deze wachtrij mag 
echter niet te lang zijn omdat anders de kosten die gepaard gaan met de lange wachtrij veel te hoog 
warden. 
De werkvoorraad is de wachtrij die daadwerkelijk ontstaat. Als deze vaak !anger is dan de 
veiligheidsvoorraad, kan er overwogen warden om de nazorg afdeling uit te breiden. Dit is echter een 
beslissing die buiten het monitoringsysteem valt. 

Capaciteitsniveau 
Capaciteiten zijn productiefactoren die gebruikt worden voor het productieproces, maar niet verbruikt 
warden. 
De capaciteitssoorten die op de ziekenhuisnazorg afdeling worden ingezet zijn : 
• ruimtelijke capaciteit; 
• personele capaciteit. 
De ruimte op de ziekenhuisnazorg afdeling is verdeeld over 12 bedden. Deze capaciteit kan uitgebreid 
worden, maar zolang de ziekenhuisnazorg afdeling nog een project-status heeft, is dit niet aan de orde. 
De personele capaciteit op de ziekenhuisnazorg afdeling (verpleegkundigen en ziekenverzorgenden) kan 
wel uitgebreid worden. Op het moment dat patienten te lang moeten wachten voordat ze geholpen 
warden, is er een reden om deze capaciteit uit te breiden. De mate van aanwezigheid van de zorgverlener 
wordt ook wel aangeduid met de term beschikbaarheid. De gewenste mate van beschikbaarheid van de 
zorgverleners kan aan de patient gevraagd warden. 
De doelstelling voor de ziekenhuisnazorg afdeling die op grond van het capaciteitsniveau gebruikt zal 
warden is: een grate mate van beschikbaarheid van de zorgverlener. 
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BIJLAGE 10 HET KWALITEITSASPECT 

In deze bijlage zullen de aspecten die uit de geraadpleegde literatuur naar boven zijn gekomen gescreend 
warden op bruikbaarheid in dit onderzoek. De aspecten zijn ingedeeld naar de kwaliteit van de 
beroepsuitoefening. Deze indeling is opgebouwd uit (zie oak figuur B 10.1 ): 
• de kwaliteit van het methodisch/technisch handelen; 
• de kwaliteit van de attitude van de beroepsbeoefenaar; 
• de kwaliteit van de organisatie van de beroepsuitoefening. 

kwaliteit van de 
beroepsuitoefening 

kwaliteit van het methodisch/ technisch 
handelen 

kwaliteit van de attitude van de 
beroepsbeoefenaar 

kwaliteit van de organisatie van 
de beroepsuitoefening 

Figuur B 7 0. 7 De driedeling van de kwaliteit van de beroepsuitoefening 

Kwaliteit van het methodisch/technisch handelen 
De kwaliteit van het methodisch/technisch handelen omvat aspecten waaraan de beroepsbeoefenaar 
moet voldoen opdat een kwalitatief goed product geleverd kan warden. In dit project heeft deze kwaliteit 
betrekking op de aspecten die de uiteindelijke toestand van de patient kunnen be"invloeden. 

Doeltreffendheid 
Onder doeltreffendheid wordt in het algemeen verstaan de mate van overeenstemming tussen het 
gestelde doel en het daadwerkelijk in de praktijk behaalde resultaat. Voordat de patient wordt 
overgeplaatst, warden in het ziekenhuis enkele doelen gesteld. Deze hebben betrekking op de 
ontslagbestemming van de patient, de handelingen die de patient bij ontslag van de ziekenhuisnazorg 
afdeling moet kunnen verrichten en de verblijfsduur. Deze doelstellingen zijn oak bij het logistieke aspect 
boven water gekomen. De doeltreffendheid kan achterhaald warden door de gestelde doelen te 
vergelijken met de werkelijkheid v66r ontslag. 

Deskundigheid 
Deskundigheid is te definieren als de mate waarin de beroepsbeoefenaar beschikt over de voor de 
beroepsuitoefening noodzakelijke kennis en vaardigheden. De deskundigheid van het personeel wordt in 
eerste instantie gewaarborgd door het na de opleiding verkregen diploma. Daarnaast kan de patient ook 
zijn mening hebben over het deskundigheidsniveau van het personeel. De mening van de patient over het 
deskundigheidsniveau van het personeel zal vooral op de ziekenhuisnazorg afdeling van belang zijn, 
omdat het personeel daar bestaat uit personen met verschillende opleidingen. 

I ntake-vaardi gheid 
De intake-vaardigheid van de beroepsbeoefenaar is de mate waarin de beroepsbeoefenaar kan bepalen of 
diens discipline, deskundigheidsniveau of outillage geschikt is voor het beantwoorden van (een deel van) 
de hulpvraag van de patient. In het project kan dit aspect van kwaliteit vertaald warden naar het leveren 
van de gespecificeerde zorg. (Deze doelstelling is oak al bij de impliciete doelstellingen van de 
betrokkenen genoemd). De verpleegkundige in het ziekenhuis specificeert namelijk de benodigde zorg 
voor de ziekenhuisnazorg afdeling. Als deze gespecificeerde zorg niet wordt geleverd door het personeel 
van de ziekenhuisnazorg afdeling, kan dat het gevolg zijn van een onjuiste intake. Het niet leveren van de 
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gespecificeerde zorg kan echter ook het gevolg zijn van een complicatie of verbetering van de toestand 
van de patient. De verpleegkundige van de ziekenhuisnazorg afdeling zal dus de reden van afwijking van 
de gespecificeerde zorg moeten aangeven. 
Deze intake-vaardigheid heeft niet alleen betrekking op de overgang tussen ziekenhuis en 
ziekenhuisnazorg afdeling, maar ook op de overgang tussen ziekenhuisnazorg afdeling en de thuissituatie. 
Als een patient na ontslag naar huis met thuiszorg gaat, wordt de benodigde zorg in de thuissituatie 
afgesproken met de thuiszorg organisatie. Als deze afgesproken zorg niet geleverd wordt, kan dat aan de 
intake liggen. Er moet dus achterhaald worden waarom de afgesproken (gespecificeerde) zorg in de 
thuissituatie niet geleverd wordt. 

Aantal complicaties 
Een complicatie is te definieren als een bijkomend verschijnsel dat de oorspronkelijke aandoening ernstiger 
maakt. Het doel is natuurlijk om zo min mogelijk complicaties op de ziekenhuisnazorg afdeling te krijgen. 
Deze factor is echter niet te be·invloeden. Als het aantal complicaties op de ziekenhuisnazorg afdeling 
bekend is, hoeft dit nog geen aanwijzing voor verbetering te zijn. Daarnaast is het moeilijk vast te stellen 
wanneer een verschijnsel een complicatie is of niet. Dit aspect van kwaliteit zal dus niet worden 
opgenomen in het monitoringsysteem. 

Aantal niet-geplande heropnames 
Het aantal patienten dat weer (niet-gepland) moet worden opgenomen in het ziekenhuis zal zo minimaal 
mogelijk moeten zijn. Toch kan het voorkomen dat de patient hulp van de arts in het ziekenhuis nodig 
heeft. Met het registreren van dit aantal kan achterhaald worden of dit in een bepaalde periode vaker 
voorkomt en wat de redenen hiervan zijn. Deze doelstelling zal dus wel in het monitoringsysteem 
voorkomen. 

Aantal sterfgevallen 
Het aantal sterfgevallen op de ziekenhuisnazorg afdeling geeft geen aanwijzing voor verbetering van die 
afdeling. Dit getal is niet relevant om de afdeling te kunnen verantwoorden. Dit aspect van kwaliteit zal dus 
niet worden opgenomen in het monitoringsysteem. 

Acceptatieniveau 
Het acceptatieniveau is de mate waarin de resultaten van de dienstverlening op het moment van aflopen 
van de inspanningsverplichting worden geaccepteerd door de klant. Dit kwaliteitsaspect komt vooral voor 
in de advieswereld, waar de opdrachtgever het advies van de medewerker van het adviesbureau kan 
accepteren of niet. In het geval van de gezondheidszorg wordt de verleende zorg meestal wel 
geaccepteerd, aangezien de resultaten van de dienstverlening na een bepaalde periode pas duidelijk 
worden en niet meer terug te draaien zijn. In het geval van de ziekenhuisnazorg afdeling kan wel aan de 
patient gevraagd worden of hij de keuze voor de ziekenhuisnazorg afdeling nog een keer zou maken 
indien hij weer in het ziekenhuis zou komen te liggen. Dit aspect kan dus opgenomen worden in het 
monitoringsysteem. 

De kwaliteit van de attitude van de beroepsbeoefenaar 
Deze kwaliteit zou ook wel de proceskwaliteit genoemd kunnen worden, omdat hierbij aandacht wordt 
besteed aan het zorgproces en met name de bejegening van het personeel. 

Respectvolle bejegening 
Dit kwaliteitsaspect heeft hoofdzakelijk betrekking op de bejegening van de specialist ten opzichte van de 
patient. Het idee van de patient dat hij in het ziekenhuis een nummer is en geen persoon, kan door een 
persoonlijke bejegening van de specialist voorkomen worden. Het verplegend of verzorgend personeel 
bejegent de patient meestal wel persoonlijk. 
Aangezien in dit project de patient geen directe medisch-specialistische hulp meer nodig heeft en de 
specialist uitbehandeld is, hoeft dit aspect in het monitoringsysteem niet gemeten te worden. 

Verantwoordingsbereidheid 
De beroepsbeoefenaar dient de keuze van zijn gedrag en handelswijze te kunnen verantwoorden. In dit 
project kan dit betrekking hebben op de verantwoording van de overplaatsing. Voor de specialist in het 
ziekenhuis zal dit echter samenvallen met de vermelding dat de patient geen directe medisch
specialistische hulp meer nodig heeft. Als er een datum wordt genoteerd waarop de patient "medisch 
uitbehandeld" is, wil dit zeggen dat de overplaatsing verantwoord is. Deze datum zal ook genoteerd 
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worden om de wachttijd van de patient in het ziekenhuis te achterhalen, want vanaf het moment dat een 
patient uitbehandeld is, wacht hij op een overplaatsing. 

lnformatiebereidheid 
De beroepsbeoefenaar dient zowel op eigen initiatief als desgevraagd de voor de patient relevante 
informatie te verstrekken. Als de patient in aanmerking komt voor overplaatsing, krijgt hij een brochure 
waarin vermeld staat voor wie de afdeling bedoeld is en wat de voorzieningen aldaar zijn . Daarnaast zal er 
genoeg mondelinge informatie aan de patient verstrekt warden. Om te achterhalen of deze schriftelijke en 
mondelinge informatie klopt, kan aan de patient na overplaatsing gevraagd warden of de informatie, 
verstrekt in het ziekenhuis, overeen komt met de werkelijkheid. 

Keuzevrijheid 
De overplaatsing naar de ziekenhuisnazorg afdeling vindt alleen maar plaats als de patient akkoord gaat 
met de overplaatsing. Er mag dus door de patient gekozen warden om overgeplaatst te warden of niet. 
Ook al kan de patient niet gedwongen warden om overgeplaatst te warden, hij kan wel het idee krijgen 
dat hij in het ziekenhuis niet meer thuishoort omdat de specialist of het verplegend personeel geen 
aandacht meer aan hem wil besteden. Of dit daadwerkelijk gebeurt kan achterhaald warden door dit aan 
de patient zelf te vragen. 

Privacy 
Op de ziekenhuisnazorg afdeling zal de privacy van de patient net zo gewaarborgd moeten warden als in 
het ziekenhuis. Om te achterhalen wat de patient van de privacy in het ziekenhuis en op de 
ziekenhuisnazorg afdeling vindt, zal hem op beide locaties hierna gevraagd warden. 

De kwaliteit van de organisatie van de beroepsuitoefening 
De kwaliteit van de organisatie van de beroepsuitoefening ligt in de voorwaarde-scheppende sfeer. De 
beroepsuitoefening zal aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen om het zorgproces op een kwalitatief 
hoog niveau te kunnen uitvoeren. Deze voorwaarden liggen in de organisatie van de beroepsuitoefening. 

Beschikbaarheid van het personeel 
Beschikbaarheid omvat niet alleen de mate van aanwezigheid van beroepsbeoefenaren, maar oak hun 
bereikbaarheid in tijd en toegankelijkheid. De beschikbaarheid van het personeel zal op de twee 
verschillende locaties heel erg kunnen verschillen. In het ziekenhuis is meer personeel aanwezig dan op de 
ziekenhuisnazorg afdeling, maar op de nazorg afdeling zijn de patienten minder hulpbehoevend dan in het 
ziekenhuis. Om op beide locaties aan de patient te vragen wat hij van de beschikbaarheid van het 
personeel vindt kan dit verschil achterhaald worden. 
Dit kwaliteitsaspect komt oak al voor bij de logistieke doelstellingen als: een grate mate van 
beschikbaarheid van de zorgverleners 

lntegratie van zorg 
Dit kwaliteitsaspect betreft de mate waarin de door verschillende beroepsbeoefenaren verleende zorg 
onderling afgestemd is. Het afstemmen van de zorg tussen de verpleegafdeling in het ziekenhuis en de 
ziekenhuisnazorg afdeling heeft te maken met de zorg die voor overplaatsing/ ontslag gespecificeerd wordt 
en die na overplaatsing/ ontslag verleend moet warden. Deze doelstelling is al genoemd bij de impliciete 
doelstellingen van de betrokkenen en bij bovenstaande intake-vaardigheid. 

Structureel overleg 
Structureel overleg wil zeggen dat steeds na een bepaalde tijdsperiode overleg is tussen de 
beroepsbeoefenaren die bij het zorgproces betrokken zijn. Op de ziekenhuisnazorg afdeling is elke 
vrijdag een Multi Disciplinair Overleg (MOO) tussen de verschillende disciplines die bij de patient 
betrokken zijn. Daarnaast vindt een keer per maand in het Catharina Ziekenhuis een stuurgroepleden
overleg plaats. Bij dit overleg warden diverse betrokkenen bij de patientenverplaatsing uitgenodigd en 
wordt de stand van zaken doorgesproken. Eventuele verbetersuggesties warden daarna bestudeerd en -
indien nodig- ingevoerd. Dit structurele overleg vindt reeds plaats en zal derhalve in dit onderzoek niet 
meer meegenomen warden. 
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Kwaliteit van de maaltijden 
De maaltijden die op beide locaties geserveerd warden, kunnen voor de patient nogal verschillend van 
smaak zijn. Er zal achterhaald warden wat de patient van de maaltijden vindt in het ziekenhuis en op de 
ziekenhuisnazorg afdeling. 

Aansprakelijkheid 
Het Catharina Ziekenhuis blijft aansprakelijk voor de patient, ook op de ziekenhuisnazorg afdeling. De 
medische verantwoording ligt in het ziekenhuis bij de behandelend arts en op de ziekenhuisnazorg 
afdeling bij de verpleeghuisarts. Gedurende de overplaatsing in ambulance, taxi of particulier vervoer blijft 
de behandelend arts van het ziekenhuis verantwoordelijk. Deze beslist namelijk of de patient in staat is om 
vervoerd te warden en met welk vervoermiddel dit mogelijk is. 
Dit is allemaal al geregeld en zal in dit onderzoek niet meer meegenomen warden. 
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BIJLAGE 11 ALLE VERZAMELDE DOELSTELLINGEN 

In onderstaande tabel zijn de verzamelde doelstellingen voor de patientenverplaatsing naar de 
ziekenhuisnazorg afdeling weergegeven. 

Tabe/811.1 Alie verzamelde doelstellingen 

Doelstellingen 
I. expliciete doelstellingen van het project 1. verbeteren van de doorstroming van patienten 

2. continu'iteit van de patientenzorg waarborgen 

3. verlenen van de juiste zorg op de juiste plaats 

4. verbeteren van de kwaliteit van zorg 

5. verkorten van de ligduur 

II. impliciete doelstellingen van de betrokkenen 6. de patient is tevreden 

7. alle zorgverleners zijn tevreden 

8. alle hulpmiddelen op tijd en conform afspraak 

9. alle overdrachten op tijd en conform afspraak 

10. de gespecificeerde zorg is verleend 

11. hoge bezettingsgraad 

Ill. bedrijfskundige doelstellingen (logistiek) 12. korte verpleegduur 

13. korte wachttijd 

14. snelle bevestiging van besluit tot acceptatie 

15. ontslagdoel van de patient op de ziekenhuisnazorg afd. nastreven 

16. geplande ontslagbestemming nastreven 

1 7. verwachte verblijfsduur halen 

18. grote mate van beschikbaarheid van de zorgverlener 

IV. bedrijfskundige doelstellingen (kwaliteit) 19. deskundigheid 

20. weinig niet-geplande heropnames 

21 . hoog acceptatieniveau 

22. informatiebereidheid 

23. keuzevrijheid voor de patient 

24. grate mate van privacy 

25. kwaliteit van de maaltijden 

V. bedrijfskundige doelstellingen (kosten) 26. verlagen van de kosten 
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BIJLAGE 12 TOELICHTING BIJ DE DOELSTELLINGEN EN SUBDOELSTELLINGEN 

Verbeteren van de doorstroming van de patient 
Onder doorstroming wordt verstaan de mate waarin de patient zonder opstoppingen/belemmeringen 
door de instellingen kan stromen. De doorstroming wordt in dit zorgproces door drie factoren bepaald: 
korte wachttijd, korte verpleegduur en een snelle bevestiging van besluit tot acceptatie. 
De wachttijd in het ziekenhuis is de tijd tussen het moment waarop de patient geen directe medisch 
specialistische hulp meer nodig heeft en het tijdstip van overplaatsing naar de ziekenhuisnazorg afdeling. 
De wachttijd op de ziekenhuisnazorg afdeling is de tijd tussen het moment waarop de patient eigenlijk 
klaar is voor ontslag, maar nog wacht op bijvoorbeeld thuiszorg, en het tijdstip van ontslag. 
De verpleegduur is de tijd tussen opname in het ziekenhuis en overplaatsing en tussen opname op de 
nazorg afdeling en ontslag van die afdeling. 
Een snelle bevestiging van besluit tot acceptatie houdt in dat de tijd tussen aanmelding van een patient bij 
Bureau Transmurale Zorg en de bevestiging van dit Bureau voor acceptatie op de nazorg afdeling zo kort 
mogelijk moet zijn . 
Door een korte wachttijd en een snelle bevestiging van besluit tot acceptatie kan de patient zelf eerder 
doorstromen. Door een korte verpleegduur kan de volgende patient eerder doorstromen. 
Deze drie factoren zijn niet helemaal onafhankelijk van elkaar; als er een wachttijd voor overplaatsing is, 
zullen de verpleegduren ook lang zijn. Afgezien van de wederzijdse afhankelijkheid warden de drie 
subdoelstellingen toch samen gebruikt om de doelstelling doorstroming te operationaliseren. 

Continu"iteit van de patientenzorg waarborgen 
Onder continu·iteit van de patientenzorg wordt verstaan de mate waarin ononderbroken (continu) de juiste 
zorg aan de patient verleend wordt. 
Dit betekent dat de ontvanger1 van de patient alle benodigde middelen en informatie over de patient moet 
ontvangen zodat de zorg ononderbroken geleverd kan warden . Deze doelstelling wordt voor een gedeelte 
meetbaar gemaakt door de subdoelstellingen: tijdige aankomst van alle hulpmiddelen bij de ontvanger van 
de patient conform afspraak en de tijdige ontvangst van alle overdrachten conform afspraak. 
Daarnaast wordt de continu"iteit van de patientenzorg ook gewaarborgd door het leveren van de 
gespecificeerde zorg. Er is continu·iteit van zorg indien de patient vlak voor overplaatsing dezelfde zorg 
krijgt als vlak na overplaatsing. De verpleegkundige in het ziekenhuis geeft dus v66r overplaatsing aan 
w elke zorg de patient nodig heeft op de ziekenhuisnazorg afdeling. Ditzelfde geldt ook voor de overgang 
van de ziekenhuisnazorg afdeling en de thuissituatie. lndien de patient thuis nag professionele hulp nodig 
heeft zal deze overeen moeten komen met de zorg die op de ziekenhuisnazorg afdeling verleend wordt. 
Op deze wijze vindt er oak afstemming van zorg tussen de verschillende locaties plaats. 
Het nastreven van gestelde doeleinden draagt ook bij tot de continu"iteit van patientenzorg. In het 
ziekenhuis warden met de patient afspraken gemaakt over de ontslagbestemming, het bijbehorende 
ontslagdoel in termen van handelingen die de patient bij ontslag moet kunnen verrichten en de verwachte 
verblijfsduur op de nazorg afdeling. Er is continu'i'teit van patientenzorg indien deze doelen op de 
ziekenhuisnazorg afdeling nagestreefd warden. 

Verbeteren van de kwaliteit van zorg 
Volgens Harteloh en Casparie (1994) is de term kwaliteit van toepassing indien er sprake is van een 
optimale verhouding van het gerealiseerde ten opzichte van de verwachtingen met betrekking tot een 
bepaald kenmerk of object. In dit project wordt deze kwaliteit alleen vanuit patientenperspectief bekeken, 
orndat de mening van de patient heel belangrijk is bij de evaluatie van de nazorg afdeling. lndien het 
proces met betrekking tot logistiek en kosten optimaal verloopt maar de patient is niet tevreden, zal er 
toch een hoop veranderd moeten warden. 
De tevredenheid van de patient kan achterhaald warden door dit aan de patient zelf te vragen. Hierbij 
spelen echter de dimensies van de beleving van ziekenhuispatienten en methodische factoren in een 
onderzoek onder ziekenhuispatienten een grate rol. Deze zijn opgenomen in bijlage 13. 
De aspecten waarover de patient gevraagd wordt zijn verpleging/verzorging, personeel, accommodatie, 
voorlichting en overplaatsing/ ontslag. Tevens zullen de kwaliteitsaspecten acceptatieniveau en 
keuzevrijheid ook hierin warden opgenomen. 
Dit zal op drie verschillende tijdstippen gebeuren: vlak v66r overplaatsing, vlak v66r ontslag en vlak na 
ontslag (+/- 1 week). 

1 De ontvanger van de patient is de instelling/ organisatie die de patient ontvangt van de leverancier; dit is de 
leverende instelling/ organisatie 
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Verlenen van de zorg op de juiste plaats en op de juiste tijd 
Orn deze doelstelling te meten zal achterhaald moeten warden welke patienten op een bepaald moment 
op een verkeerde plaats verzorgd warden. Dit is het geval indien een patient wacht op ontslag naar een 
andere woon-/zorgvorm, nadat is vastgesteld dat de patient geen direct medisch specialistische hulp meer 
nodig heeft. Voor een deel van deze "verkeerde-bed" patienten is de ziekenhuisnazorg afdeling opgezet. 
Niet alle verkeerde-bed patienten kunnen op de ziekenhuisnazorg afdeling terecht, omdat de patient aan 
de criteria voor overplaatsing moet voldoen (zie voor deze criteria paragraaf 2.4). Met deze doelstelling zal 
dus achterhaald warden voor welk aantal verkeerde-bed patienten van het Catharina Ziekenhuis de 
ziekenhuisnazarg afdeling een uitkomst biedt. 
Bij deze doelstelling is dus geen koppeling met het procesverloop van de patient, hetgeen betekent dat 
deze doelstelling niet in het monitoringsysteem zal voorkomen. Er is wel een relatie tussen de gegevens 
die in het monitoringsysteem vastgelegd warden. 

Verkorten van de verpleegduur in het ziekenhuis 
Doordat de patient overgeplaatst wordt naar de ziekenhuisnazorg afdeling, zal de verpleegduur in het 
ziekenhuis korter warden. Om te achterhalen of de gemiddelde verpleegduur in het ziekenhuis voor 
bepaalde diagnosen inderdaad korter geworden is, zal gekeken moeten warden naar de gemiddelde 
verpleegduur in het ziekenhuis voordat het project van start ging en daarna. 
Deze doelstelling zal niet in het monitoringsysteem voorkomen, maar zal nadat een voldoende 
hoeveelheid patienten overgeplaatst is, achterhaald kunnen warden. 

Alie zorgverleners zijn tevreden 
Bij de doelstelling "Kwaliteit van zorg verbeteren" wordt de tevredenheid van de patient aan het proces 
gekoppeld. De tevredenheid van de zorgverlener zal niet direct aan het proces gekoppeld warden, omdat 
dit per patient te veel werk vraagt van de verschillende zorgverleners. Het is beter om een enquete onder 
de zorgverleners te houden zonder dit aan een bepaalde patient te verbinden. In de enquete zal gevraagd 
warden naar de mening over het proces van de patientenverplaatsing naar de ziekenhuisnazorg afdeling. 

Hoge bezettingsgraad 
De bezettingsgraad is al besproken in bijlage 9. Hierbij is duidelijk dat dit geen procesgerelateerde 
doelstelling is. De bezettingsgraad kan op verschillende momenten gemeten en vergeleken warden. 

Juiste deskundigheid 
De deskundigheid is de mate waarin de zorgverlener beschikt over de voor de uitoefening van zijn beroep 
noodzakelijke kennis en vaardigheden. Het deskundigheidsniveau van de zorgverleners op de nazorg 
afdeling moet aansluiten bij de doelgroep. 
Op dit moment werken op de ziekenhuisnazorg afdeling 5,7 fte's HBOV-Verpleegkundigen en 4,5 fte's 
ziekenverzorgenden. Voor advies kan 24 uur per dag het personeel van het ziekenhuis benaderd warden. 
In de enquete voor de professionals zal aan het personeel van de ziekenhuisnazorg afdeling gevraagd 
warden welke verhouding van ziekenverzorgenden en verpleegkundigen zij nodig achten op de nazorg 
afdeling. Daarnaast zal de patient oak gevraagd warden naar zijn mening over het deskundigheidsniveau 
van het personeel. 
Dit kwaliteitsaspect komt dus enerzijds in het monitoringsysteem (tevredenheid patient) en anderzijds in 
de enquete voor de zorgverleners voor en zal dus niet meer als aparte doelstelling vermeld warden. 

Weinig niet-geplande heropnames 
Niet-geplande heropnames in het ziekenhuis zullen zoveel mogelijk voorkomen moeten warden. Om dit 
aantal te achterhalen, zal gebruik warden gemaakt van gegevens in het monitaringsysteem. 

Verlagen van de kosten van het proces van de patientenverplaatsing naar de ziekenhuisnazorg afdeling 
De kosten als gevolg van de verandering van het proces kunnen berekend warden op basis van gegevens 
die in het monitoringsysteem zullen voorkomen, zoals bijvoorbeeld het aantal verpleegdagen. lndien de 
tarieven van de verschillende kostenaspecten in dagen kunnen warden uitgedrukt, kunnen deze aan de 
verpleegduur gekoppeld warden. 

Monitoringsysteem voor een transmuraal zorgproces 23 



Hoofdstuk 5 Doelstellingen, subdoelstellingen, indicatoren en normen 

BIJLAGE 13 DE TEVREDENHEID VAN DE PATIENT 

Om voor dit onderzoek de tevredenheid van de patient te achterhalen zal er een satisfactie-onderzoek 
plaatsvinden. Voor ziekenhuizen heeft een satisfactie-onderzoek onder patienten veelal een beschrijvende 
functie: men wil inzicht krijgen in de klachten en de door de patienten gewenste verbeteringen. Satisfactie
onderzoek biedt de mogelijkheid gericht informatie te verkrijgen omtrent de evaluatie van bepaalde 
aspecten van het ziekenhuis [81 ]. 

Om de ziekenhuisnazorg afdeling te kunnen evalueren is gekozen om de patient op drie tijdstippen naar 
zijn tevredenheid te vragen : vlak v66r overplaatsing, vlak v66r ontslag en vlak (+/- 1 week) na ontslag. Op 
deze wijze kan er een vergelijking gemaakt warden tussen de verschillende locaties waarop een patient 
zich bevindt als hij geen directe medisch-specialistische hulp meer nodig heeft. In het ziekenhuis en op de 
ziekenhuisnazorg afdeling zullen dezelfde vragen gesteld worden, waardoor de vergelijking makkelijk te 
maken is. Na ontslag van de ziekenhuisnazorg afdeling zal de patient telefonisch benaderd worden en 
zullen algemene vragen over het hele traject aan de orde komen. 

In deze bijlage zullen eerst de verschillende dimensies van de beleving van ziekenhuispatienten aan bod 
komen en vervolgens zullen de bijbehorende methodische factoren, die bij een onderzoek onder 
ziekenhuispatienten van belang zijn, vermeld worden. 

B13.1 Dimensies van de beleving van ziekenhuispatienten 
Visser [B 1] geeft een indeling van verschillende dimensies van het ziekenhuisverblijf weer (zie tabel B 13.1 ). 
Hierbij wordt naast de opname (I) en het ontslag (IX) ook de verzorging (II), de verpleging (Ill) en de 
medische behandeling (IV) ingedeeld. In de indeling is ook plaats voor de onderdelen van de psycho
sociale begeleiding, zoals de voorlichting (V), de begeleiding van de emotionele problemen (VI), de 
aanpassing aan het ziekenhuisverblijf (VII) en de bestrijding van de hospitalisatie (VIII) . Een tweetal 
algemene onderwerpen betreft de aard van de contacten met allerlei centrale afdelingen (X) en de 
ruimtelijke bereikbaarheid van het ziekenhuis (XI). 
De kern van het verblijf op de afdeling wordt gevormd door de onder I tot en met X genoemde 
inhoudelijke dimensies; de verwachting is echter dat deze niet onafhankelijk van elkaar zullen zijn. Twee 
redenen kunnen daartoe aangevoerd worden: 
1. De evaluatie van de patient berust op een aantal gemeenschappelijke bronnen, zoals de waarneming 

van het gedrag van verpleegkundigen, artsen en paramedici. Hun gedrag zal de aard van de evaluatie 
van diverse aspecten be·,nvloeden. 

2. Een satisfactie-onderzoek richt zich op een subjectieve beoordeling door de patienten. De kans is groot 
dat individuele factoren de perceptie en de beoordeling van verschillende aspecten bepalen . 
Persoonsfactoren op de satisfactie kunnen hieromtrent duidelijkheid verschaffen. 
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Tabel 813. 1 De inhoudelijke dimensies van de patient-satisfactie 

B1mei'rsii!s1van'''!f''atii!n•~tisfami ....,..,......,;>M,.;:a;:;>)0-<- -.,___.,:,a._,.,~ ~~-eu.:i\,lt:R.-m:t,&·~ :..· ~ -l~__,..,:,,,o,.:,.. .. ~ ~.-.,---..; 

I Opname De wijze waarop de opname verliep en de introductie op de afdeling. 

II 

Ill 

IV 

V 

VI 

VII 

Verzorging 

Verpleging 

Medische 
behandeling 

Voorlichting 

Begeleiding 
problemen 

Aanpassing 
aan het verblijf 

De hotelachtige aspecten van het ziekenhuis, kwaliteit eten en drinken, 
de wijze van verzorgen, sanitaire omstandigheden, comfort, inrichting 
van de kamer. 

Aard van de contacten met verpleegkundigen, wijze van hulpverlenen, 
stemming onder het verpleegkundig personeel, persoonlijke aandacht, 
informatieverstrekking, gesprekken over persoonlijke problemen, 
stimuleren tot dehospitalisering. 

Aard van de contacten met de artsen, de contacten tussen artsen en 
verpleegkundigen, de visite, persoonlijke aandacht, informatieverstrekking, 
gesprekken over personnlijke problemen. 

Vragen naar en ontvangen van informatie over medicijnen, behandeling, 

onderzoek, uitslag onderzoek, regels op de afdeling, dagindeling, 
de beschikbare patientenvoorzieningen, wie de informatie verstrekt. 

De gesprekken over zorgen in verband met ziekte, de toestand thuis, 
gevolgen van de ziekte en de ziekenhuisopname, het uiten van emoties, 
het ervaren van angst, met wie de problemen en zorgen besproken zijn. 

Recreatie, contacten met medepatienten ,privacy, regels en dagindeling, 
bezoektijden-regeling, radio-uitzending, welfare, inrichting dagverblijf, 
de levensbeschouwelijke aspecten. 

VIII Hospitalisatie Het actief meehelpen, zelfstandigheid, zichzelf verzorgen, gestimuleerd 
worden tot zelfstandig en actief zijn, medepatienten helpen. 

IX 

X 

XI 

Ontslag 

De centrale 
afdelingen 

Bereikbaarheid 

De informatieverstrekking over verdere therapie, rekening houden met 
de toestand thuis, contacten met huisarts en specialist. 

De contacten met het personeel van de fysiotherapie, maatschappelijk 
werk, dietiste, logopediste. 

Openbaar vervoer, parkeergelegenheid. 

De dimensies die in dit onderzoek gebruikt worden zijn uit bovenstaande tabel gehaald. Deze zijn : 
• Verpleging/verzorging, 

Hierbij wordt gevraagd naar de verpleegkundige zorg die verleend wordt. 
• Personeel, 

Dit betreft de arts en het verpleegkundig/verzorgend personeel. Hierbij wordt gevraagd naar het 
deskundigheidsniveau, de beschikbaarheid, de contacten met de arts en de persoonlijke 
aandacht. 

• Accommodatie, 
Dit betreft de rust, privacy, ontspanningsmogelijkheden en de maaltijden op de afdeling. 

• Voorlichting, 
Hierbij wordt gevraagd of er voldoende en de juiste informatie over de ziekenhuisnazorg afdeling 
gegeven wordt. 
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• Overplaatsing/ontslag, 
Hierbij wordt gevraagd of de patient tevreden is over de wijze waarop de overplaatsing of het ontslag 
geregeld is. 

Deze dimensies zijn uitgekozen omdat ze waardevolle informatie leveren voor een vergelijking van het 
verblijf in het ziekenhuis en op de ziekenhuisnazorg afdeling. De aspecten die de ziekenhuisnazorg 
afdeling niet direct verantwoorden zijn aldus buiten beschouwing gelaten. Daarnaast is het aantal 
bijbehorende aspecten beperkt gehouden in verband met de tijdsbesteding/inspanning voor de patient. 

813.2 Methodische factoren in een onderzoek onder ziekenhuispatienten 
Om de meting van de tevredenheid van de patient betrouwbaar en valide te laten plaatsvinden, zal 
aandacht besteed worden aan de methodische factoren in satisfactie-onderzoeken. Deze factoren kunnen 
in een drietal rubrieken ondergebracht worden; 
1. antwoordtendenties in verband met de formulering van vragen 
2. situationele factoren die betrekking hebben op de wijze, plaats en tijdstip van het uitvoeren van het 

onderzoek 
3. persoonsgebonden factoren, zoals de invloed van sociale wenselijkheid, dankbaarheidsgevoelens en de 

angst van de patient om te klagen. 

ad 1. Antwoordtendenties 
Het optreden van antwoordtendenties is het verschijnsel dat de beantwoording van een vraag niet 
verband houdt met de inhoud van de vraag, maar met de vorm van de vraag of de 
antwoordmogelijkheden. Er zijn drie soorten antwoordtendenties: a. het gebruik van open of gesloten 
vragen, b. de formulering van antwoordalternatieven en c. instemtendenties ten gevolge van de 
gelijkvormigheid van een serie vragen. 

Open versus gesloten vragen 
Gesloten vragen kunnen het nadeel hebben dat ze het eigen referentie-kader van de ondervraagde 
patienten onnodig inperken. Het gebruik van open vragen kent echter ook nadelen. Het betrouwbaar 
coderen ervan is een tijdrovende aangelegenheid. Bovendien beperkt het gebruik van open vragen de 
vergelijkbaarheid van de resultaten van onderzoeken. 
Aangezien we bij dit onderzoek een vergelijking willen maken tussen de twee verschillende 
tijdstippen/locaties zullen gesloten vragen gebruikt worden. 

Formulering van antwoordalternatieven 
In verschillende onderzoeken op het gebied van patient-satisfactie is geen verschil in satisfactie gevonden 
tengevolge van de mate van extremiteit van de antwoordalternatieven. Soms wordt er ook gebruik 
gemaakt van grafische schalen, waarin uitsluitend de extremen geformuleerd zijn (bijv. zeer goed vs. zeer 
slecht). Grafische schalen hebben echter het bezwaar dat het middengebied ervan ambigue is. Wanneer 
de middencategorie benoemd wordt met termen als 'geen mening', 'weet niet' en 'niet van toepassing', is 
het gebruik ervan oneigenlijk. Bovendien bestaat het gevaar dat de patient die categorie als 
vluchtmogelijkheid ziet. Wanneer de middencategorie logisch gezien past tussen de andere 
antwoordcategorieen en als zodanig wordt benoemd, is tegen opname ervan geen bezwaar. Een even 
aantal antwoordmogelijkheden sluit de vluchtmogelijkheid uit en dwingt de patient tot een stellingname. 
In dit onderzoek zal gebruik worden gemaakt van een 10-puntsschaal. Bij een 10-puntsschaal is makkelijk 
aan te geven wanneer iets net wel of net niet een voldoende is. 

Gelijkvormigheid van vragen en antwoordmogelijkheden 
In de meeste Nederlandse onderzoeken onder patienten wordt aan de patient een lijst met aspecten 
voorgelegd met een vast aantal antwoordalternatieven, zoals 'buitengewoon goed tjm niet goed' of 'zeer 
tevreden t/m zeer ontevreden'. Dit type vragen kan het optreden van antwoordtendenties bevorderen, 
doordat patienten op alle vragen hetzelfde antwoord geven. 
In dit onderzoek zullen de antwoordmogelijkheden bij de 10-puntsschalen niet allemaal gelijk zijn. Het is 
echter onmogelijk om bij gesloten vragen voor elke vraag een andere antwoordmogelijkheid te bepalen. 
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ad 2. Situationele invloeden 
Onderzoek onder ziekenhuispatienten vereist het maken van keuzes uit alternatieven met betrekking tot 
de wijze (mondeling of schriftelijk), de plaats (in het ziekenhuis of thuis) en het moment van het onderzoek 
(aantal dagen v66r ontslag of na ontslag). 

M ondeling of schriftelijk enqueteren 
Veel enquetes onder patienten warden op een schriftelijke wijze gehouden, hetgeen in sterke mate de 
kosten beperkt. Een ander voordeel van een schriftelijke enquete is dat het de indruk van de anonimiteit 
verhoogt. Een nadeel is echter dater niet doorgevraagd kan warden. Het voordeel van de mondelinge 
enquete is dat de non-response gering is. 
In dit onderzoek zal gebruik gemaakt warden van een schriftelijke enquete omdat de wijze van 
antwoorden van de patient ook niet verkeerd ge"interpreteerd en/of opgeschreven kan warden. Dit 
verhoogt de validiteit van de enquete. Daarnaast omvat dit alternatief geen tijdsbesteding van anderen. 

Opgenomen vs. ex-patienten 
Veel auteurs gaan van de veronderstelling uit dat onderzoeken van ex-patienten een reeler beeld geeft van 
de beoordeling van het ziekenhuisverblijf dan een onderzoek onder opgenomen patienten. De 
afhankelijkheid en dankbaarheid van opgenomenen zouden tot een 'hello-goodbye' effect leiden, hetgeen 
hun satisfactie hoger zou doen uitkomen dan die van ex-patienten. Onderzoek steunt deze 
veronderstelling echter niet. 
In dit onderzoek zal de beleving van de patient zowel op de verpleegafdeling, de nazorg afdeling als in de 
thuissituatie gemeten warden. Er zullen dus opgenomen en ex-patienten ondervraagd warden. 

Het tijdstip van enqueteren 
Er zal ook een keuze gemaakt moeten warden met betrekking tot het aantal dagen dat de patient v66r 
ontslag of het aantal weken na ontslag de patient ondervraagd zal warden. Uit onderzoek blijkt dat het 
aantal klachten geen verschil oplevert tussen groepen patienten die 1-5 dagen, 3-5 maanden of 11 -13 
maanden na het ontslag ondervraagd werden. Wei was op het eerstgenoemde tijdstip de response veel 
grater. 
In dit onderzoek is ervoor gekozen om de patient vlak v66r overplaatsing, vlak v66r ontslag en vlak na 
ontslag (+/- 1 week) te ondervragen. 

ad 3. Sociale wenselijkheid, dankbaarheid en angst om te klagen 
Sociale wenselijkheid is het verschijnsel dat personen zich bij de beantwoording van vragen laten leiden 
door wat zij sociaal wenselijk achten en niet zozeer door wat ze zouden moeten antwoorden wanneer ze 
een zo eerlijk mogelijk antwoord zouden trachten te geven. De sociale wenselijkheid kan zich in een 
ziekenhuis zowel uiten in de vorm van dankbaarheid ten opzichte van iedereen die zich inspant, als in de 
vorm van angst voor de gevolgen wanneer men zou klagen. Wat betreft het klachten
dankbaarheidssyndroom aan de zijde van de patienten blijkt uit onderzoek dat de meerderheid van de 
patienten hun klachten niet durven te uiten. 

Om rekening te houden met deze factoren zal de medewerker van Bureau Transmurale Zorg in het 
ziekenhuis en op de ziekenhuisnazorg afdeling (als dat nodig is) de patient helpen met het invullen van de 
enquete. Ook na ontslag zal deze persoon de patient opbellen en de benodigde vragen stellen. 
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BIJLAGE 14 DE INDICATOREN MET EIGENSCHAPPEN 

Doorstroming van de patient verbeteren 

Korte wachttijd 
Indicator: wachttijd van de patient in elke fase (in het ziekenhuis en op de ziekenhuisnazorg afdeling) 
Deskundigen validiteit: er is een relatie tussen de doorstroming van de patient en de wachttijd 
Voorspellende validiteit: als de wachttijd te lang wordt kan dit mogelijkheden voor verbetering aanwijzen 
Gevoeligheid: De gevoeligheid van deze indicator is niet hoog. Dit heeft te maken met de wederzijdse 
afhankelijkheid met de verpleegduur. Als de verpleegduur gelijk blijft zal bij een afnemende doorstroming 
de wachttijd direct omhoog gaan. 
Specificiteit: de wachttijd is specifiek want als de wachttijd lang is zal dit voornamelijk consequenties 
hebben voor de doorstroming. 

Korte verpleegduur 
Indicator: verpleegduur in Catharina Ziekenhuis en op ziekenhuisnazorg afdeling 
Norm bij korte verpleegduur ziekenhuisnazorg afdeling: 6 weken 
Deskundigen validiteit: er is een relatie tussen de verpleegduur en de doorstroming 
Voorspellende validiteit: als de verpleegduur in het ziekenhuis en/of op de nazorg afdeling lang is, kan dit 
mogelijkheden voor verbetering aanwijzen. 
Gevoeligheid: De gevoeligheid van deze indicator is oak niet hoog, vanwege de afhankelijkheid. lndien er 
een wachtrij is zal bij toenemende doorstroming de verpleegduur op beide locaties laag zijn. 
Specificiteit: als de verpleegduren kort zijn zal dit voornamelijk consequenties hebben voor de 
doorstroming 

Snelle bevestiging van besluit tot acceptatie 
Indicator: datum besluit tot acceptatie 
Norm: datum aanmelding bij Bureau Transmurale Zorg 
Deskundigen validiteit: er is een relatie tussen een snelle bevestiging van acceptatie en de doorstroming 
van de patient. 
Voorspellende validiteit: Als er veel tijd verstrijkt tussen het tijdstip van aanmelding bij Bureau Transmurale 
Zorg en de bevestiging van acceptatie, kan dit mogelijkheden voor verbetering aanwijzen 
Gevoeligheid: De gevoeligheid is niet hoog omdat bij een lange wachttijd een snelle bevestiging van 
acceptatie niet bijdraagt aan een hogere doorstroming van de patient. 
Specificiteit: Als er een snelle bevestiging van acceptatie is zal dit voornamelijk consequenties voor de 
doorstroming hebben. 

Continuiteit van de patientenzorg waarborgen 

Tijdige ontvangst van benodigde hulpmiddelen conform afspraak 
Indicator: tijdig ontvangen hulpmiddelen 
Norm: afgesproken hulpmiddelen 
Deskundigen validiteit: er is een relatie tussen het bezitten van alle noodzakelijke hulpmiddelen op tijd en 
de continu"iteit van de patientenzorg. 
Voorspellende validiteit: als niet alle hulpmiddelen op tijd bij de ontvanger zijn, kan dit mogelijkheden voor 
verbetering aanwijzen. 
Gevoeligheid: De indicator is niet erg gevoelig. Dit komt omdat de continu"iteit van de patientenzorg door 
meerdere factoren bepaald wordt. 
Specificiteit: als de hulpmiddelen niet conform afspraak geleverd worden heeft dit voornamelijk 
consequenties voor de continu"iteit van de patientenzorg. 

Tijdige ontvangst van alle overdrachten conform afspraak 
Indicator: tijdig ontvangen overdrachtsformulieren 
Norm: afgesproken overdrachtsformulieren 
Deskundigen validiteit: er is een relatie tussen de compleet ingevulde overdrachtsformulieren en de 
continu"iteit van zorg. 

Monitoringsysteem voor een transmuraal zorgproces 28 



Hoofdstuk 5 Doelstellingen, subdoelstellingen, indicatoren en normen 

Voorspellende validiteit: als de overdrachtsformulieren niet conform afspraak ingevuld zijn en/ of niet op 
tijd bij de ontvanger zijn, kan dit mogelijkheden voor verbetering aanwijzen 
Gevoeligheid: de gevoeligheid is niet hoog omdat de continu'iteit van zorg van meerdere factoren afhangt. 
Specificiteit: als de overdrachtsformulieren niet conform afspraak zijn ingevuld heeft dit voornamelijk 
consequenties voor de continu"rteit van de patientenzorg. 

De gespecificeerde zorg wordt ook geleverd 
Indicator: de geleverde zorg in elke fase 
Norm: de gespecificeerde zorg in elke fase 
Deskundigen validiteit: er is een relatie tussen het leveren van de gespecificeerde zorg en de continu'iteit 
van de patientenzorg 
Voorspellende validiteit: als de zorg niet conform specificaties geleverd wordt, kan dit mogelijkheden voor 
verbetering aanwijzen 
Gevoeligheid: de gevoeligheid van deze indicator is niet erg hoog omdat de continu'iteit van de 
patientenzorg ook nog door andere factoren be·invloed wordt. 
Specificiteit: als de zorg niet conform specificaties geleverd wordt, heeft dit consequenties voor de 
continu'iteit van de patientenzorg. 

Ontslagdoel van de patient op de ziekenhuisnazorg afdeling nastreven 
Indicator: handelingen die de patient bij ontslag kan verrichten 
Norm: gespecificeerde handelingen die de patient bij ontslag moet kunnen verrichten 
Deskundigen validiteit: er is een relatie tussen de bereikte doelstelling van de patient en de continu'iteit van 
de patientenzorg. 
Voorspellende validiteit: als het ontslagdoel van de patient op de nazorg afdeling niet gehaald wordt, kan 
dit mogelijkheden voor verbetering aanwijzen. 
Gevoeligheid: de gevoeligheid is niet hoog omdat de continu'iteit van de patientenzorg door meerdere 
factoren bepaald wordt. 
Specificiteit: als het ontslagdoel van de patient niet gehaald wordt, heeft dat consequenties voor de 
continu'iteit van de patientenzorg. 

Geplande ontslagbestemming nastreven 
Indicator: feitelijke ontslagbestemming 
Norm: geplande ontslagbestemming 
Deskundigen validiteit: er is een relatie tussen het nastreven van de geplande ontslagbestemming en de 
continu'iteit van de patientenzorg 
Voorspellende validiteit: als de geplande ontslagbestemming van de patient niet nagestreefd wordt, kan dit 
mogelijkheden voor verbetering aanwijzen 
Gevoeligheid: de gevoeligheid is niet hoog omdat de continu'iteit van de patientenzorg door meerdere 
factoren bepaald wordt. 
Specificiteit: als de geplande ontslagbestemming van de patient niet nagestreefd wordt, heeft dit 
consequenties voor de continu'iteit van de patientenzorg. 

Verwachte verblijfsduur op nazorg afdeling nastreven 
Indicator: feitelijke verblijfsduur 
Norm: verwachte verblijfsduur 
Deskundigen validiteit: er is een relatie tussen het nastreven van de verwachte verblijfsduur en de 
continu·iteit van de patientenzorg. 
Voorspellende validiteit: als de verwachte verblijfsduur niet nagestreefd wordt, kan dit mogelijkheden voor 
verbetering aanwijzen. 
Gevoeligheid : de gevoeligheid is niet hoog omdat de continu'iteit van de patientenzorg door meerdere 
factoren bepaald wordt. 
Specificiteit: als de verwachte verblijfsduur van de patient niet gehaald wordt heeft dat consequenties voor 
de continu'iteit van de patientenzorg. 
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Kwaliteit van de zorg verbeteren 

De patient is tevreden 
De tevredenheid van de patient kan plaatsvinden op grand van verschillende aspecten. Deze aspecten 
zijn : 
• verpleging/verzorging 
• personeel (arts, verpleegkundigen en ziekenverzorgenden) 
• accommodatie 
• voorlichting 
• overplaatsing/ontslag 
• acceptatieniveau 
• keuzevrijheid 
Indicator: de tevredenheid van de patient op bovenstaande aspecten 
Deskundigen validiteit: er is een relatie tussen de tevredenheid van de patient en de kwaliteit van zorg 
Voorspellende validiteit: als de patient over een of meerdere aspecten niet tevreden is kan dit 
mogelijkheden voor verbetering aanwijzen. 
Gevoeligheid: Als kwaliteit alleen maar gezien wordt als de verhouding tussen de verwachting en het 
gerealiseerde dan is de tevredenheid van de patient heel gevoelig. 
Specificiteit: De specificiteit is niet zo hoog omdat de tevredenheid van de patient ook aan andere 
factoren dan aan de kwaliteit van zorg kan warden toegeschreven. 

Monitoringsysteem voor een transmuraal zorgproces 30 



Hoofdstuk 5 Doelstellingen, subdoelstellingen, indicatoren en normen 

BIJLAGE 15 TOEWIJZING VAN INDICATOREN EN NORMEN AAN HET PROCES 

Fase 1 

lndicatoren (I) 
en normen (N) 

Figuur 815.1 

Tabel 815.1 

Tijdstip 
1.1 

na 1.2 
na 1.3 
na 1.4 

1.6 
1.6 

1.6 - 1.8 
1.6 - 1.8 
1.6 - 1.8 
1.6 - 1.8 
v66r 1.8 

in het Catharina Ziekenhuis 

Tr.1nsn.,H.ilf' lorg 

12 11 N4 14 

1.6 
vnpl¥MI 

n.uorg.1/d op 
b,ro.,. 

NS, N6 NS, N9, N10, 
111 , 112, 113, 
114, 115 

N7 

Procesbeschrijving van fase 1 (het Catharina Ziekenhuis) met indicatoren en normen 

Toewijzing van indicatoren en normen aan fase 1 (het Catharina Ziekenhuis) 

Wat Wie 
Opname datum verpleegafdeling (12) verpleegkundige zkh. 
Datum dat patient geen directe med. spec. hulp meer nodig heeft (11) verpleegkundige zkh. 
Datum aanmelding bij Bureau Transmurale Zorg (N4) verpleegkundige zkh. 
Datum besluit tot acceptatie (14) transferverpl/mw 
Afspraak over te ontvangen hulpmiddelen (NS) verpl. nazorg afd. 
Afspraak over te ontvangen overdrachten (N6) verpl. nazorg afd. 
Verwachte verblijfsduur op ziekenhuisnazorg afdeling (NlO) transferverpl/mw 
Handelingen die patient bij ontslag moet kunnen verrichten (NB) transferverpl/mw 
Geplande ontslagbestemming (N9) transferverpl/mw 
Tevredenheid van de patient (111,112, 113,114, 115) patient 
Gespecificeerde zorg voor op de ziekenhuisnazorg afdeling (N7) verpleegkundige zkh. 
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Op de ziekenhuisnazorg afdeling 

2.1 

op~:7rs op t------t~ gesprek met 1-----~ 
afdeling verpl. en arts 

besluit tot o ntslag 

l 
.:! .3 

lijdstip 
ontslag 
regelen 

contact opnemen 
met thuis.zorg 

2.4 
ontsl;ig• 

gesprek met 
ve rpl. 

3 dgn v66r ont>l,1g 

2.5 

ontslag 

lndicatoren (I) 11, 12, 13, 17 11 18, 19, 111, 112, 
113,114,115 

11 , 13, N7, 110 
en normen (N) 15, 16,110 

Figuur B 15.2 Procesbeschrijving van fase 2 (de ziekenhuisnazorg afdeting) met indicatoren en normen 

Tabet 815.2 Toewijzing van indicatoren en normen aan fase 2 (de ziekenhuisnazorg afdeting) 

Tijdstip 
2.1 
2.1 
2.1 

na 2.1 
v66r 2.2 
2.2 - 2.5 
2.3 - 2.5 
2.3 - 2.5 
v66r 2.5 

2.5 

Fase 3 

Proces-

Wat 
Opname datum ziekenhuisnazorg afdeling (11, 12, 13, 110) 
Tijdig ontvangen hulpmiddelen (15) 
Tijdig ontvangen overdrachten (16) 
Geleverde zorg op de ziekenhuisnazorg afdeling (17) 
Datum dat patient klaar is voor ontslag (11 ) 
Tevredenheid van de patient (111 , 112, 113, 114, 115) 
Handelingen die patient bij ontslag kan verrichten (18) 
Feitelijke ontslagbestemming (19) 
Gespecificeerde zorg voor in de thuissituatie (N7) 
Feitelijke ontslagdatum (11 , 13, 110) 

In de thuissituatie 

3.1 

wijkverpleging of Einde 

ver1oop gezins.zorg 

lndicatoren (I) 17, 111 , 116, 117 
en normen (N) 

Wie 
verpl. nazorg afd. 
verpl. nazorg afd. 
verpl. nazorg afd. 
verpl. nazorg afd. 
verpl. nazorg afd. 
patient 
verpl. nazorg afd. 
verpl. nazorg afd. 
verpl. nazorg afd. 
verpl. nazorg afd. 

Figuur B 15.3 Procesbeschrijving van fase 3 (in de thuissituatie) met indicatoren en normen 

Tabet B 15.3 Toewijzing van indicatoren en normen aan fase 3 (in de thuissituatie) 

Tiidstip Wat Wie ... ,: ' 

na 3.1 (na +/- 1 week) Geleverde zorg in de thuissituatie (17) transferverpl./ mw 
na 3.1 (na +/- 1 week) Tevredenheid van de patient ( 111 , 116, 11 7) transferverpl./ mw 
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BIJLAGE 16 EISEN AAN DE INDICATORENREGISTRATIE 

Voordat een opzet voor de registratie gemaakt kan warden, zal de indicatorenregistratie aan een drietal 
eisen moeten voldoen [4] : 
1. de registratie moet betrouwbaar zijn; dit houdt in dat bij een bepaald kwaliteitsniveau de indicator 

steeds dezelfde waarde aangeeft (d.w.z. dat het invullen van een registratiepunt niet vergeten rnag 
warden). 

2. de registratie mag niet te veel extra werk kosten 
3. de registratie mag niet tot bureaucratisch handelen leiden. Daarvoor zijn drie operationele 

voorwaarden van belang: 
a) het registreren dient onderdeel uit te maken van reeds bestaande handelingen 
b) op het moment van registreren moet voor degene die dat doet zonder verder onderzoek 

bekend zijn water geregistreerd moet warden 
c) de gegevens uit de registratie moeten spoedig beschikbaar zijn om -indien nodig- de zorg snel 

te kunnen bijsturen 

ad 1. Om rekening te houden met de betrouwbaarheid zal de opzet van de registratie bij alle betrokkenen 
bekend moeten zijn. Als elke betrokkene weet wat hij moet invullen, zullen minder registratiepunten 
vergeten warden. Het registratieformulier zal derhalve eerst als pilot ingevoerd warden zodat de 
betrokkenen bekend raken met het formulier. 

ad 2. Als de registratie niet te veel tijd mag kosten, zullen zo veel mogelijk indicatoren en normen op een 
zo min mogelijk aantal registratiepunten moeten plaatsvinden. In paragraaf 5.5 is te zien dat veel 
indicatoren en normen samenvallen. Tevens zijn de indicatoren en normen van zodanige aard dat deze 
door de betrokkenen direct ingevuld kunnen warden en niet veel tijd kosten. 

ad 3 
a). De registraties zullen op tijdstippen plaatsvinden dat de betrokkene met de patient bezig is. Hierdoor 
kan de registratie deel uitmaken van bestaande handelingen van de zorgverlener. 
b). Op het registratieformulier zal de instructie voor de registratie vermeld warden. Tevens zal voordat het 
registratieformulier ingevoerd wordt de nodige instructies per betrokkenen gegeven warden. 
c) . Gedurende het verblijf in het ziekenhuis en op de ziekenhuisnazorg afdeling zijn de geregistreerde 
gegevens steeds beschikbaar. Op deze wijze kan de zorg direct bijgestuurd warden. Nadat de patient van 
de ziekenhuisnazorg afdeling ontslagen wordt, zullen de gegevens verwerkt warden. De resultaten uit 
deze verwerking zullen niet direct beschikbaar zijn omdat er voldoende gegevens beschikbaar moeten zijn 
voordat er conclusies getrokken kunnen warden. 
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BIJLAGE 17 ALTERNATIEVEN VOOR DE WIJZE VAN REGISTRATIE 

Het tijdstip, de inhoud en de uitvoerder van de registraties zijn bekend (zie paragraaf 5.5). Alleen de 
organisatie rondom deze registratie moet nog worden vastgesteld. Deze organisatie heeft met name te 
maken met het gebruik van het registratieformulier en de bijbehorende verantwoordelijkheden. Er kunnen 
verschillende alternatieven voor het gebruik van het registratieformulier warden opgezet. De alternatieven 
voor het gebruik van het registratieformulier kunnen ingedeeld warden naar de beheerder van het 
formulier. 

Het registratieformulier zal gebruikt warden door vier verschillende personen: 
1. de patient 
2. de verpleegkundige op de verpleegafdeling in het Catharina Ziekenhuis 
3. de verpleegkundige/ ziekenverzorgende op de ziekenhuisnazorg afdeling 
4. de transferverpleegkundige/ maatschappelijk werkende van het Catharina Ziekenhuis 

Aangezien vier personen gegevens zullen registreren, kunnen er minstens evenveel alternatieven zijn voor 
het registratieformulier. Tevens kan een alternatief ook bestaan uit een combinatie van verschillende 
beheerders. 

ad 1, 2 en 3. lndien een persoon, die verantwoordelijk is voor maar een deel van het totale proces, het 
hele registratieformulier beheert, zal deze ook op alle meetmomenten op de betreffende plaats aanwezig 
moeten zijn. Dit is bijna niet haalbaar omdat het ten eerste veel tijd in beslag neemt en ten tweede 
helemaal niet past in de bestaande handelingen van de zorgverleners. Deze twee punten zijn tevens in 
strijd met de eisen aan de indicatorenregistratie die in bijlage 16 uiteengezet zijn. 
Het is echter wel mogelijk om een combinatie van de bovenstaande alternatieven ( 1, 2 en 3) te maken. 
Hierbij zal gedurende het verblijf van de patient in het ziekenhuis het verplegend personeel van het 
ziekenhuis de beheerder van het registratieformulier zijn en als de patient overgeplaatst wordt naar de 
ziekenhuisnazorg afdeling zal het verplegend en verzorgend personeel aldaar de beheerder van het 
formulier zijn. Nadat de patient ontslagen is van de ziekenhuisnazorg afdeling zal het (bijna compleet) 
ingevulde formulier naar een centrale plaats gaan waar het vervolgens verwerkt kan warden. Vanuit deze 
plaats zal de patient dan ook na ontslag benaderd warden om het formulier compleet te kunnen invullen. 

ad 4. De patient is in tegenstelling tot de andere drie personen bij het hele proces betrokken en ook altijd 
op de juiste locatie aanwezig. Het alternatief, waarbij de patient beheerder van het registratieformulier is, is 
dus ook geschikt. Als de patient van de ziekenhuisnazorg afdeling ontslagen wordt, zal het 
registratieformulier naar de plaats gaan waar de ingevulde gegevens verwerkt zullen warden. 

De twee alternatieven die het meest geschikt zijn voor het proces van overplaatsing zijn dus: 
1. Een afdelingsgebonden registratieformulier 

Het formulier is in handen van het verplegend/ verzorgend personeel in elke fase. Dit wil zeggen dat 
het registratieformulier net als het verpleegkundig dossier in het kantoor van de afdeling ligt en daar 
zullen dan ook de gegevens geregistreerd warden. Op het moment dat de patient iets moet registreren 
zal een verpleegkundige het registratieformulier naar de patient brengen. 

2. Een patientgebonden registratieformulier 
Het registratieformulier is in handen van de patient zelf. Hierbij zullen de andere drie personen naar de 
patient toe moeten gaan om hun gegevens te registreren. Op het moment dat de patient naar huis 
gaat, zal het registratieformulier naar Bureau Transmurale Zorg gaan. 

Om het beste alternatief uit te kiezen zullen de twee bovenstaande alternatieven vergeleken warden. 
Deze vergelijking zal op grand van de volgende aspecten gemaakt warden : 
• betrouwbaarheid 
• validiteit 
• tijdsbesteding 

Betrouwbaarheid 
De betrouwbaarheid van het registratieformulier wordt bepaald door de mate waarin de gewenste 
gegevens allemaal geregistreerd warden en deze op het moment van verwerking nog steeds compleet 
zijn . Het kan voorkomen dat een of meerdere personen iets vergeet te registreren of dat (gedeelten van) 
het formulier kwijtraken. Bij beide alternatieven zal de betrouwbaarheid bijna even hoog zijn. lndien het 
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registratieformulier afdelingsgebonden is kan het voorkomen dat het formulier kwijt raakt tussen al het 
papier op de verpleegafdeling. lndien het formulier patientgebonden is kan het voorkomen dat de patient 
het formulier kwijt raakt of dat de familie het formulier mee naar huis neemt. 
Bij beide alternatieven zal in elk geval iemand verantwoordelijk gesteld moeten worden voor het volledig 
invullen van het formulier. In beide gevallen kan dit in het ziekenhuis de transferverpleegkundige zijn, op 
de ziekenhuisnazorg afdeling de verpleegkundige van die afdeling en na ontslag weer de 
transferverpleegkundige. De betreffende verantwoordelijke zal er op toezien dat alle gewenste gegevens 
geregistreerd zijn. 

Validiteit 
De validiteit van de meting is de geldigheid van de resultaten van die meting. Dit wil zeggen dat de 
validiteit hoog is naarmate alles naar waarheid en volgens afspraak is ingevuld. 
Bij beide alternatieven is een soort controle-mechanisme ingebouwd. Alie vier de personen kunnen van 
elkaar de geregistreerde gegevens controleren op het moment dat ze zelf iets moeten registreren. Voor 
het verplegend/verzorgend personeel zal het niet zoveel uitmaken dat de geregistreerde gegevens 
gecontroleerd worden, omdat de meeste geregistreerde gegevens feiten zijn. De patient zal het echter niet 
zo zeer op prijs stellen als de door hem ingevulde gegevens direct door het personeel gecontroleerd 
worden. Hierdoor zal de patient minder durven klagen over het verblijf en de verpleging/verzorging. 
lndien het formulier patientgebonden is en de patient beheerder is over het formulier zal de kans dat de 
patient durft te klagen groter zijn. Bij het patientgebonden formulier zal de validiteit van de patient
registratie hoger zijn dan bij het afdelingsgebonden formulier. 

Tijdsbesteding 
De verpleegkundige houdt dagelijks het verpleegkundig dossier van de patient bij. Als het 
registratieformulier afdelingsgebonden is, kan dit samen met het verpleegkundig dossier bijgehouden 
worden. Dit betreft dan een minimale tijdsbesteding voor de registratie. lndien het registratieformulier 
patientgebonden is, zal de verpleegkundige naar de patient toe moeten gaan om iets te registreren. De 
tijdstippen van registreren vallen echter nauw samen met de tijdstippen waarop de verpleegkundige toch 
al in de buurt van de patient is en daarnaast is rekening gehouden met een minimum aantal 
registratiepunten. De tijdsbesteding per alternatief zal voor de verpleegkundige dus niet veel verschillen. 
Voor de patient is de tijdsbesteding bij beide alternatieven gelijk, omdat deze altijd vanuit zijn bed de 
gewenste gegevens registreert. 

Samenvattend ziet bovenstaande er als volgt uit: 

Tabel 87 7.1 De scores van de twee a/ternatieven op de aspecten betrouwbaarheid, validiteit en 
tijdsbesteding 

Afdelingsgebonden Patientgebonden 

Betrouwbaarheid :!: :!: 

Validiteit - :!: 

Tijdsbesteding + + 

Op grond van bovenstaande tabel mag geconcludeerd worden dat het patientgebonden 
registratieformulier het meest geschikt is voor dit project. Daarnaast is het met behulp van een 
patientgebonden registratieformulier mogelijk om de patient nag centraler te stellen in het hele proces 
vanaf opname in het ziekenhuis tot en met ontslag van de ziekenhuisnazorg afdeling. De patient is 
beheerder van zijn eigen registratieformulier en kan dus precies bijhouden wat er afgesproken is en of dat 
ook daadwerkelijk uitgevoerd wordt. Dit controle mechanisme kan de kwaliteit van het proces wellicht 
verbeteren. 
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BIJLAGE 18 TOEGEVOEGDE ITEMS AAN HET REGISTRATIEFORMULIER 

Hieronder zullen de items die nog aan het registratieformulier worden toegevoegd met verantwoording 
worden weergegeven. 

• In de kaft van het registratieformulier zal het doel en de hantering van het formulier vermeld worden 
om het voor patient en zorgverleners zo eenduidig mogelijk te maken. 

• Hoewel het registratieformulier anoniem verwerkt zal worden, komt op de eerste pagina van het 
formulier een afdruk van het ponsplaatje van de patient. Op deze wijze wordt ervoor gezorgd dat het 
formulier niet ergens in het procesverloop kwijtraakt of verwisseld wordt met het formulier van iemand 
anders. 

• Naast de afdruk van het ponsplaatje zal de afdeling, de hoofdbehandelaar, de naam van de 
verpleegkundige en de diagnose genoteerd worden. De eerste drie gegevens kunnen gebruikt worden 
om de resultaten van de totale registratie te kunnen terugkoppelen. De diagnose wordt gebruikt bij de 
overige doelstelling "Verkorten van de verpleegduur" . 

• Om te achterhalen wat de frequentie van de verschillende zorgprocessen (zie bijlage 4) is, zal 
geregistreerd worden waar een patient v66r opname in het ziekenhuis vandaan komt en welke zorg 
hieraan gekoppeld is. Net zo zal bij ontslag van de ziekenhuisnazorg afdeling de feitelijke 
ontslagbestemming geregistreerd worden. 
lndien geregistreerd wordt dat de patient niet-gepland weer terug naar het ziekenhuis moet, kan de 
overige doelstelling "Weinig niet-geplande heropnames" achterhaald worden. 

• Voordat de patient akkoord gaat met de overplaatsing naar de ziekenhuisnazorg afdeling, zal hij 
genoeg informatie daarover moeten hebben. Het is dus noodzakelijk dat de patient de brochure over 
de ziekenhuisnazorg afdeling heeft gehad. Dit item zal ter controle in het registratieformulier worden 
opgenomen. 

• Niet alleen het uitreiken van de brochure wordt gecontroleerd, ook de criteria waaraan de patient moet 
voldoen voor overplaatsing worden gecontroleerd. Zolang de patient niet aan alle criteria voldoet, zal 
hij niet overgeplaatst worden. 

• lndien de patient een registratieformulier beheert en de overplaatsing naar de ziekenhuisnazorg 
afdeling zou onverhoopt niet doorgaan, is er de gelegenheid om de datum van dit besluit plus de reden 
van niet-overplaatsen te registreren. 

• De datum dat de verpleegkundige van de ziekenhuisnazorg afdeling bij de patient in het ziekenhuis op 
bezoek komt, wordt ook geregistreerd. Dit is alleen maar gedaan om de datum van de afspraak tussen 
de patient en de verpleegkundige van de nazorg afdeling vast te leggen. 
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BIJLAGE 19 WIJZE VAN INVOERING VAN HET REGISTRATIEFORMULIER VOOR DE 
PILOT 

1. Gedurende het ontwikkelen van het registratieformulier is iteratief met verschillende betrokkenen 
gediscussieerd over het tijdstip, de inhoud en de uitvoerder van de registratie. Steeds werd een 
betrokkene persoonlijk gevraagd om bij elk item in het formulier stil te staan en een mening te geven. 
Na elk gesprek werd het formulier -indien nodig- aangepast. Dit aanpassen had dan vooral betrekking 
op de formulering van vragen en de verschillende antwoordmogelijkheden. Nadat het hele forrnulier 
aangepast is, heeft het zijn eigen kleur en vorm gekregen. 

2. De verantwoordelijkheid in het ziekenhuis voor het correct en volledig invullen van de 
registratieformulieren is na overleg met diverse betrokkenen bij Bureau Transmurale Zorg 
terechtgekomen. Deze keuze is gemaakt omdat het makkelijker en beter is om de drie 
transferverpleegkundige en een maatschappelijk werkende die betrokken zijn bij de overplaatsing te 
instrueren dan alle verpleegkundigen die er in het ziekenhuis mee te maken kunnen krijgen. Op deze 
wijze zullen de medewerkers van Bureau Transmurale Zorg ervoor zorgen dat (vooral in het begin) 
alles volgens afspraak is ingevuld. lndien dit niet het geval is zullen zij de betreffende persoon 
aanspreken en alsnog de gegevens laten invullen. 

3. Vervolgens is er een brief gestuurd naar de teamleiders van de 'leverende' afdelingen van het 
ziekenhuis. In deze brief wordt vermeld dater een registratieformulier ontwikkeld is en wanneer dit in 
gebruik zal warden genomen. Hierin wordt ook aangegeven dat het onmogelijk is elke 
verpleegkundige in het ziekenhuis te instrueren en dat daardoor de medewerkers van Bureau 
Transmurale Zorg verantwoordelijk gesteld zijn voor het volledig en correct invullen van het formulier. 

Naast alle teamleiders hebben ook de medewerkers van Bureau Transmurale Zorg een brief gekregen 
waarin ongeveer hetzelfde vermeld is. 

Op de ziekenhuisnazorg afdeling is in plaats van de bovengenoemde schriftelijke informatie 
mondelinge informatie aan de verantwoordelijke verpleegkundige gegeven. Zij heeft de informatie 
doorgegeven aan het personeel aldaar. 

4. Van elke patient waarbij een registratieformulier gebruikt zal warden, is een zogenaamd "informed 
consent formulier" (toestemmingsverklaring) nodig. In deze verklaring geeft de patient aan dat hij 
akkoord gaat met het gebruiken van zijn zorggegevens voor een wetenschappelijk onderzoek. Voordat 
deze verklaring getekend kan warden zal de patient informatie moeten krijgen over het onderzoek en 
de wijze waarop de gegevens verwerkt warden. Er is dus een begeleidende brief voor de patient 
gemaakt waarin het een en ander van het onderzoek is uitgelegd (zie bijlage 20.1 ). 
De toestemmingsverklaring met de patienten informatie over het onderzoek is samen met het 
registratieformulier en een procedure van de gegevensverwerking bij de Medisch Ethische Toetsings 
Commissie (METC) ingediend. Deze commissie bekijkt of de privacy van de patient gewaarborgd blijft. 
De begeleidende brief plus het registratieformulier zijn door de METC goedgekeurd (zie bijlage 20.2) 

5. Voordat het formulier daadwerkelijk is ingevoerd, zijn alle teamleiders, 
transferverpleegkundigen/maatschappelijk werkenden en verpleegkundigen van de ziekenhuisnazorg 
afdeling afzonderlijk bezocht en is persoonlijk instructie gegeven voor het invullen van het formulier. 
Deze instructie is ook op papier gezet en in dit rapport te vinden in bijlage 21. Elke betrokkene heeft 
beloofd de instructie met het eigen personeel in het werkoverleg door te nemen of in het nieuwsblad 
van de afdeling te zetten. 

6. Bij de eerste 5 patienten is steeds geholpen bij het invullen van het formulier. Op elk tijdstip dat iemand 
iets moest registreren is gekeken of dat volgens afspraak verliep. Daarna is de verantwoordelijkheid bij 
de transferverpleegkundigen en maatschappelijk werkenden gelegd. 
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BIJLAGE 20 INFORMATIE EN TOESTEMMINGSVERKLARING VOOR DE PATIENT EN 
GOEDKEURING VAN DE MEDISCH ETHISCHE TOETSINGS 
COMMISSIE 

820.1 lnformatie en toestemmingsverklaring voor de patient 

ZIEKENHUISNAZORG AFDELING OP LOCATIE PEPPELRODE 

Betreft: patienten informatie voor het wetenschappelijk onderzoek 23-03-1998 

Geachte heer/mevrouw, 

De ziekenhuisnazorg afdeling in Zorgcentrum Peppelrode is een samenwerkingsproject van het 
Catharina Ziekenhuis en Stichting W.Z.R. Eindhoven. Dit project is gestart in oktober 1997 en heeft een 
looptijd van anderhalf jaar. Om dit project na anderhalf jaar te kunnen evalueren, is er door Marlies Knops, 
studente van de Technische Universiteit Eindhoven in samenwerking met diverse betrokkenen uit de twee 
instellingen een registratieformulier ontwikkeld. 

Met behulp van het registratieformulier willen de betrokkenen van de ziekenhuisnazorg afdeling inzicht 
krijgen in het totale traject van een patient vanaf opname in het ziekenhuis tot en met ontslag van de 
ziekenhuisnazorg afdeling. Getracht wordt problemen op te sporen die zich in dat hele traject aandienen. 
Om dit na te gaan wordt u uitgenodigd deel te nemen aan het wetenschappelijk onderzoek dat aan dit 
project gekoppeld is. Het registratieformulier is onderdeel van dit onderzoek. 

In het registratieformulier zullen enkele vragen aan u gesteld warden. Deze vragen hebben voornamelijk 
betrekking op uw verblijf en de verpleging en verzorging in het ziekenhuis en op de ziekenhuisnazorg 
afdeling. 
Daarnaast zullen ook vragen door het verplegend en verzorgend personeel beantwoord warden. Enkele 
van deze vragen hebben betrekking op uw verpleging en verzorging. 

Het registratieformulier is gedurende uw verblijf in het ziekenhuis en op de ziekenhuisnazorg afdeling in 
uw bezit. Dit wil zeggen dat u de beheerder van het formulier bent en dat het verplegend en verzorgend 
personeel naar u toe moet komen om de gewenste gegevens te registreren. 
Nadat u ontslagen bent van de ziekenhuisnazorg afdeling zal dit formulier bij Bureau Transmurale Zorg in 
het Catharina Ziekenhuis terechtkomen. Hier zullen de formulieren ook bewaard blijven. 

Met de gegevens die op het registratieformulier warden ingevuld, zal getracht warden de 
ziekenhuisnazorg afdeling te kunnen verantwoorden. Deze gegevens warden alleen verwerkt door direct 
betrokkenen van het project. Daarnaast worden ze op zodanige manier verwerkt dat uw privacy absoluut 
gewaarborgd blijft. 

Als u besluit tot medewerking aan dit onderzoek, wordt u door transferverpleegkundige of maatschappelijk 
werkende gevraagd een schriftelijke verklaring -een zogenaamd 'informed consent'- te tekenen, waardoor 
de onderzoeker de mogelijkheid krijgt de geregistreerde zorggegevens in te zien. U kunt te alien tijde uw 
verdere medewerking weigeren, zonder dat dit consequenties heeft voor de verdere verzorging. 

Mocht u nog vragen hebben over het onderzoek, dan kunt u contact opnemen met de 
transferverpleegkundigen van het Catharina Ziekenhuis (tel: 040..2398863) 

Hopend op uw medewerking, 

Hoogachtend, 

H. Stroeks, Hoofd Patientenzaken Catharina Ziekenhuis 
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ZIEKENHUISNAZORG AFDELING OP LOCATIE PEPPELRODE 

Informed consent formulier (toestemmingsformulier) 

Ondergetekende, 

Naam patient: 

Geboortedatum: 

Verklaart dat hij/ zij na kennis te hebben genomen van het doel en de inhoud van het onderzoek voor de 
evaluatie van de ziekenhuisnazorg afdeling op locatie Zorgcentrum Peppelrode, bereid is deel te nemen 
aan het onderzoek. 

Hij/zij verklaart te weten dat het hem/ haar vrij staat zich te allen tijde terug te trekken uit het onderzoek. 
Het terugtrekken uit het onderzoek zal nimmer consequenties hebben voor de verdere 
behandeling/ verzorging. 

Handtekening patient: 

Datum: 

Dit exemplaar is voor de patient 
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ZIEKENHUISNAZORG AFDELING OP LOCATIE PEPPELRODE 

Informed consent formulier (toestemmingsformulier) 

Ondergetekende, 

Naam patient: 

Geboortedatum: 

Verklaart dat hij/zij na kennis te hebben genomen van het doel en de inhoud van het onderzoek voor de 
evaluatie van de ziekenhuisnazorg afdeling op locatie Zorgcentrum Peppelrode, bereid is deel te nemen 
aan het onderzoek. 

Hij/zij verklaart te weten dat het hem/haar vrij staat zich te allen tijde terug te trekken uit het onderzoek. 
Het terugtrekken uit het onderzoek zal nimmer consequenties hebben voor de verdere 
behandeling/verzorging. 

Handtekening patient: 

Datum: 

Dit exemplaar is voor Bureau Transmurale Zorg 
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820.2 Goedkeuring van de METC voor het gebruik en de hantering van het 
registratieformulier 

Medisch-Ethische 
Toetsingscommissie 

tel nr. 040-2398607 
M98/205 

Bureau Transmurale Zorg 
t.a.v. De Weledele heer 
H. Stroeks, HMA 
Hoofd Patientenzaken 

Alhier 

Eindhoven, 31 maart 1998 

Betreft: METC98/190 A t/m C. Samenwerkingsproject van Catharina ziekenhuis en Stichting W.Z.R. 
(locatie Peppelrode}. Registratieformulier voor patienten die in aanmerking komen voor de 
Ziekenhuisnazorg Afdeling. 

Geachte heer Stroeks, 

De METC nam kennis van bovengenoemd onderzoek alsmede via de mondeling gegeven 
informatie aan ondergetekende door Mw. M. Knops, studente Technische Universiteit Eindhoven. 

Het betreft een onderzoek dat beoogt een inzicht te krijgen in het totale traject van een patient 
vanaf opname in het ziekenhuis tot en met ontslag van de ziekenhuisnazorgafdeling. 

Het onderzoek is van belang omdat getracht wordt problemen op te sporen die zich in dat hele 
traject aandienen. 

Naar het oordeel van de METC zijn de privacy aspecten voldoende gewaarborgd. 

In de schriftelijke informatie voor de patient worden doe! aard en duur van het onderzoek en de 
belasting voor de patient voldoende toegelicht. Tevens is aangegeven waar de patient -indien 
gewenst- aanvullende informatie kan verkrijgen. 
De commissie gaat accoord met het informed consent formulier. 

De METC acht dit onderzoek in de situatie van het Catharina-ziekenhuis realiseerbaar mits u met 
de geledingen die bij het onderzoek zijn betrokken goede afspraken gemaakt heeft. 

Wij wensen u veel succes met dit onderzoek en zien t.z.t. de resultaten ervan gaarne tegemoet. 

Hoogachtend, 
namens de Medisch Ethische Toetsingscommissie, 

Ors. A.P.M. Schellekens, klinisch chemicus 
voorzitter 

Gopie: Directie 
Stafbestuur 
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BIJLAGE 21 INSTRUCTIES VOOR HET GEBRUIK VAN HET 
REGISTRATIEFORMULIER 

B21.1 Voor de verpleegkundigen in het Catharina Ziekenhuis 

DE ZIEKENHUISNAZORG AFDELING 

Aan de verpleegkundigen van het Catharina Ziekenhuis, 

lnstructie 
voor het blauwe registratieformulier 

23-03-1998 

1. Nadat de patient aangemeld is bij Bureau Transmurale Zorg (bij transferverpleegkundigen of 
maatschappelijk werkenden) zal een medewerker daarvan op de afdeling langskomen en het 
registratieformulier meenemen. Dit formulier blijft in beheer bij de patient gedurende zijn verblijf in het 
ziekenhuis en neemt dit vervolgens mee naar de ziekenhuisnazorg afdeling. 

2. Voordat er gegevens geregistreerd warden, zal de transferverpleegkundige of maatschappelijk 
werkende de patient een "informed consent" (toestemmingsverklaring) laten ondertekenen. 

3. In de kaft van het registratieformulier staan het doe! en de hantering van het formulier. 

4. Op de eerste pagina kunt u het ponsplaatje plakken en daarnaast de gevraagde gegevens invullen. 

5. Overal waar in het registratieformulier in de kolom wie "verpl. zkh." staat, zal u iets moeten 
registreren. Om precies te zijn, zijn dit 6 vragen. 

6. De eerste 5 vragen (vraag 1 t/m 5) kunnen direct na aanmelding al ingevuld warden. 

7. De laatste vraag (vraag 26) moet vlak v66r overplaatsing van de patient ingevuld warden. Bij deze 
vraag dient u de zorg aan te kruisen die op de ziekenhuisnazorg afdeling verleend moet warden. Het 
gaat hierbij om de A.D.L. functies van de patient. 

8. U dient er zelf voor te zorgen dat alle 6 vragen ook daadwerkelijk ingevuld zijn. Om er (vooral in het 
begin) voor te zorgen dat alles is ingevuld, zijn de medewerkers van Bureau Transmurale Zorg 
(transferverpleegkundigen en maatschappelijk werkenden) verantwoordelijk gesteld voor het correct en 
volledig invullen van het registratieformulier. Als iets niet is ingevuld dan zullen zij de betreffende 
persoon aanspreken en de gewenste gegevens alsnog laten registreren. 

lk hoop op uw medewerking!! 

Met vriendelijke groeten, 
Marlies Knops (tel : 8850) 
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821.2 Voor de transferverpleegkundigen en maatschappelijk werkenden 

DE ZIEKENHUISNAZORG AFDELING 

Aan de transferverpleegkundigen en maatschappelijk werkenden, 

lnstructie 
voor het blauwe registratieformulier 

23-03-1998 

I. Nadat de patient is aangemeld, gaat u met het registratieformulier naar de patient toe. 

2. Voordat er gegevens geregistreerd warden, geeft u de patient de informatie betreffende het 
wetenschappelijk onderzoek en laat hem/haar de "informed consent" (toestemmingsverklaring) 
ondertekenen. Deze verklaring zit in tweevoud aan de informatie vastgeniet. Een ondertekende 
verklaring plus de informatie is voor de patient, de andere ondertekende verklaring wordt door u 
meegenomen en (in een afgesloten ruimte) bewaard bij Bureau Transmurale Zorg. 

3. In de kaft van het registratieformulier staan het doe! en de hantering van het formulier. 

4. Op de eerste pagina zal de verpleegkundige van de verpleegafdeling het ponsplaatje plakken en 
daarnaast de gevraagde gegevens invullen. 

5. Overal waar in het registratieformulier in de kolom wie " transferverpl./ mw." staat, zal u iets moeten 
registreren. 

6. Aangezien u verantwoordelijk gesteld bent voor het correct en volledig invullen van het 
registratieformulier in het ziekenhuis, zult u bij elk bezoek aan de patient even moeten kijken of tot dan 
toe alles is ingevuld. Als dit niet het geval is, zult u de betreffende persoon aanspreken en de gegevens 
alsnog laten registreren. 

7. Voordat de patient wordt overgeplaatst zal er een laatste controle plaatsvinden, waarbij t/m vraag 26 
alles moet zijn ingevuld (met uitzondering van vraag 7). 

8. lndien bij vraag 7 ingevuld is dat de overplaatsing niet doorgaat, zal het registratieformulier bij Bureau 
Transmurale Zorg bewaard warden. 

9. Als de patient overgeplaatst wordt, moet u er op toezien dat hij/ zij het registratieformulier meeneemt 
naar de ziekenhuisnazorg afdeling. 

lk hoop op uw medewerking! ! 

Met vriendelijke groeten, 

Marlies Knops (tel : 8850) 
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B21.3 Voor de verpleegkundigen en ziekenverzorgenden op de ziekenhuisnazorg afdeling 

DE ZIEKENHUISNAZORG AFDELING 

23-03-1998 

Aan de verpleegkundigen en ziekenverzorgenden van de ziekenhuisnazorg afdeling, 

lnstructie 
voor het blauwe registratieformulier 

1. Als een patient aangemeld wordt bij Bureau Transmurale Zorg, krijgt hij een registratieformulier 
toegewezen. 

2. In de kaft staan het doel en de hantering van het registratieformulier. 

3. Overal waar in het registratieformulier in de kolom wie "verpl. nazorg afd." staat, zal u iets moeten 
registreren. 

4 . Tijdens uw bezoek aan de patient in het Catharina Ziekenhuis, zult u drie vragen beantwoorden (vraag 
8, 9 en 10 op pagina 2). 

5. Bij de overplaatsing naar de ziekenhuisnazorg afdeling heeft de patient het registratieformulier bij zich. 
Dit formulier blijft op de ziekenhuisnazorg afdeling in persoonlijk beheer bij de patient. Nadat de 
patient ontslagen is van de ziekenhuisnazorg afdeling, zal het formulier op de afdeling (in een 
afgesloten ruimte) blijven. De transferverpleegkundige van het Catharina Ziekenhuis zal het formulier 
vervolgens bij bezoek aan de ziekenhuisnazorg afdeling mee terug nemen naar het Catharina 
Ziekenhuis. Hier zal het registratieformulier bij Bureau Transmurale Zorg bewaard blijven. 

6. Na de overplaatsing begint het registreren op de ziekenhuisnazorg afdeling op pagina 5 bij punt 27. 

7. U dient er zelf voor te zorgen dat alle gegevens die door de "verpl. nazorg afd." geregistreerd moeten 
worden, ook daadwerkelijk geregistreerd zijn. 

lk hoop op uw medewerking!! 

Met vriendelijke groeten, 

Marlies Knops (tel : 040-2398850) 
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BIJLAGE 22 ENQUETE VOOR DE VERSCHILLENDE ZORGVERLENERS 

In deze bijlage zal eerst het stappenplan om tot een vragenlijst te komen beschreven warden, daarna 
zullen de afname en de steekproefgrootte aan de orde komen. Aan het einde van deze bijlage volgen de 
verschillende enquetes. 

B22.1 Het stappenplan 
Bij het opstellen van de enquete voor de zorgverleners zullen de volgende stappen ondernomen warden 
[82]: 
1. constateren van het probleem; 
2. formuleren van de algemene termen (de onderzoeksvraag); 
3. definieren van begrippen; 
4. uitwerken van begrippen in aspecten; 
5. specificeren van aspecten. 

1 . Constateren van het probleem 
Het probleem dat in dit afstudeeronderzoek onder de loep genomen wordt is het ontwikkelen van een 
evaluatie-opzet voor een transmuraal zorgproces. Onderdeel van deze evaluatie-opzet is de mening van 
de zorgverlener over dit proces. Deze zal in de vorm van een enquete achterhaald warden. 

2. Formuleren van algemene termen (de onderzoeksvraag) 
Wat is de mening van de verschillende betrokkene zorgverleners betreffende het proces van overplaatsing 
van een patient naar de ziekenhuisnazorg afdeling? 

3. Definieren van begrippen 
Zorgverleners: dit zijn de zorgverleners die betrokken zijn bij een patient die overgeplaatst wordt naar de 
ziekenhuisnazorg afdeling. Dit zijn : 
• artsen van het Catharina Ziekenhuis 
• verpleegkundigen van het Catharina Ziekenhuis 
• transferverpleegkundigen en maatschappelijk werkenden van het Catharina Ziekenhuis 
• ziekenverzorgenden en verpleegkundigen van de ziekenhuisnazorg afdeling 
• verpleeghuisartsen van Zorgcentrum Peppelrode 

Het proces van overplaatsing: dit is het proces vanaf het moment dat een patient door arts en/of 
verpleegkundige in het ziekenhuis ge"i"ndiceerd wordt voor de ziekenhuisnazorg afdeling tot en met het 
ontslag van de ziekenhuisnazorg afdeling. 

Patient: dit is een patient die in het Catharina Ziekenhuis geen directe medisch specialistische hulp meer 
nodig heeft, maar oak nog niet naar huis kan gaan. Deze patient kan voor maximaal 6 weken warden 
overgeplaatst naar de ziekenhuisnazorg afdeling. 

Ziekenhuisnazorg afdeling: dit is een speciaal ingerichte afdeling in Zorgcentrum Peppelrode, waar 
verpleegkundigen van het Catharina Ziekenhuis en ziekenverzorgenden van Zorgcentrum Peppelrode 
samen werken en de patient in zijn revalidatie-fase voor maximaal 6 weken verplegen/verzorgen. 

4. Uitwerken van begrippen in aspecten 
Zorgverleners: 
• zorgverleners 
• formatieplaatsen van personeel 

Proces van overplaatsing: 
• informatie 
• procesverloop 

Patient: 
• categorie patienten 
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Ziekenhuisnazorg afdeling: 
• ziekenhuisnazorg afdeling 

5. Specificeren van aspecten 

Tabel 822.1 Aspecten en specificaties voor het opstel/en van ee vragenlijst voor de zorgverleners. 

Aspecten Specificaties 
Zorgverleners 
zorgverleners deskundigheid 

contact met mede-zorgverleners 
mogelijkheid om goede afspraken te maken 
activiteiten 
uitbreiding/inkrimping van activiteiten 
samenwerking 

formatieplaatsen personeel aantal 
verhouding verschillende disciplines (in%) 

Proces van overplaatsen 
informatie voldoende informatie bij zorgverleners 

procesverloop huidige gang van zaken rondom overplaatsing 
huidige gang van zaken op zkh. nazorg afd. 

Patient 
categorie patienten categorie patienten 

Ziekenhuisnazorg afdeling 
ziekenhuisnazorg afdeling constructie ziekenhuisnazorg afdeling 

afweging die patient maakt 
ligging/locatie van de zkh. nazorg afd. 

B22.2 De afname en de steekproefgrootte 
De enquete zal anoniem worden afgenomen om de privacy van de zorgverleners zoveel mogelijk te 
kunnen waarborgen. De enquete voor de verpleegkundigen zal naar de teamleiders van de afdeling 
gestuurd worden en deze verdeelt de enquetes over het personeel. De andere betrokkene zorgverleners 
zullen direct benaderd worden. 

De elementen van de enquete zijn de personen die de populatie van het onderzoek vormen . Dit zijn : 
• artsen van het ziekenhuis die betrokken zijn bij de ziekenhuisnazorg afdeling 
• verpleegkundigen van het ziekenhuis die betrokken zijn bij de ziekenhuisnazorg afdeling 
• transferverpleegkundigen en maatschappelijk werkenden van het ziekenhuis die betrokken zijn bij de 

ziekenhuisnazorg afdeling 
• verpleegkundigen en ziekenverzorgenden van de ziekenhuisnazorg afdeling 
• verpleeghuisartsen van Zorgcentrum Peppelrode die betrokken zijn bij de ziekenhuisnazorg afdeling 

Er is gekozen om niet de hele populatie een enquete te sturen maar een steekproef. De gewenste grootte 
van een steekproef hangt af van drie zaken (Swan born, 1972, Van den Ende & Verhoef, 1973 ): 
a. mate van onnauwkeurigheid waarmee we genoegen willen nemen 
b. aantal variabelen en aantal antwoordcategorieen per variabele 
c. heterogeniteit van de populatie 
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Op grand van bovenstaande is gekozen voor een gestratificeerde steekproef, waarbij uit de onderscheiden 
elementen (strata) een aselecte steekproef ter grootte van een van te voren aangegeven percentage 
getrokken wordt. 
De argumenten voor een gestratificeerde steekproef zijn (Van den Ende & Verhoef, 1973): 
1. het reduceren van de variatie in de steekproef om daardoor een grotere nauwkeurigheid van de 

onderzoeksresultaten te verkrijgen; 
2. de noodzaak van verschillende steekproefopzetten voor verschillende strata; 
3. het trekken van conclusies voor de afzonderlijke strata; 
4. het belang voor representativiteit van de steekproef ten aanzien van bepaalde variabelen. 

Er zal voor elke strata een andere vragenlijst gemaakt worden. De steekproefgrootte voor de verschillende 
strata zal op basis van de Wet van de grate aantallen bepaald worden. Deze ervaringsregel leert dat 
naarmate het aantal waarnemingen grater is, de nauwkeurigheid van de resultaten hoger wordt. Per strata 
zullen derhalve zoveel mogelijk enquetes verstuurd worden. Hierbij wordt natuurlijk wel rekening 
gehouden met het feit dat het sturen van enquetes naar personen die niet betrokken zijn, geen zin heeft. 
De volgende steekproefgrootten zijn vastgesteld: 
artsen ziekenhuis: 10, verdeeld over 7 specialismen (10%) 
verpleegkundigen ziekenhuis: 10 per unit* 12 units (15%) 
transferverpleegkundigen/maatschappelijk werkenden: 7 (100%) 
personeel ziekenhuisnazorg afdeling: 15 (100%) 
verpleeghuisartsen: 2 (100%) 

B22.3 De enquetes 
Hieronder volgen de verschillende enquetes voor achtereenvolgens: 
1. artsen van het Catharina Ziekenhuis 
2. verpleegkundigen van het Catharina Ziekenhuis 
3. transferverpleegkundigen en maatschappelijk werkenden 
4. verpleegkundigen/ziekenverzorgenden van Zorgcentrum Peppelrode 
5. verpleeghuisartsen van Zorgcentrum Peppelrode 
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Enquete over de ziekenhuisnazorg afdeling 

Aan de artsen van het Catharina Ziekenhuis die betrokken zijn bij de ziekenhuisnazorg afdeling, 

Uit onderzoek naar de patienten die overgeplaatst zijn naar de ziekenhuisnazorg afdeling in Zorgcentrum 
Peppelrode blijkt dat u een of meerdere van deze patienten in het ziekenhuis behandeld hebt. 

Bij deze wil ik u daarom vragen om mee te werken aan het wetenschappelijk onderzoek naar de 
ziekenhuisnazorg afdeling. Om deze afdeling tussentijds te kunnen evalueren zal ook de mening 
van de behandelend arts in het geheel worden meegenomen. 

In onderstaande vragen wordt naar uw mening over de ziekenhuisnazorg afdeling gevraagd. Met behulp 
van de antwoorden kan gekeken worden op welke wijze het proces van overplaatsing naar de 
ziekenhuisnazorg afdeling veranderd en/ of verbeterd kan worden. Over ongeveer jaar zal een definitieve 
enquete volgen. 
Het invullen van de enquete kost ongeveer 5 min. van uw tijd. De antwoorden zullen anoniem 
verwerkt worden. 

lndien u alle vragen beantwoord heeft, kunt u deze enquete opsturen naar Marlies Knops, 
secretariaat Patientenzaken, Catharina Ziekenhuis. 

Bij de beantwoording van de vragen dient u steeds het bolletje v66r het betreffende antwoord 
aan te kruisen en eventuele toelichting op de stippellijntjes te zetten. 

Bij de meeste vragen is het mogelijk om meerdere antwoorden aan te kruisen! 

1. Weet u voldoende van de ziekenhuisnazorg afdeling af, om de patient hierover in te lichten? 
o ja 
o nee 

2. Wat vindt u van de huidige gang van zaken rondom de overplaatsing van een patient 
naar de ziekenhuisnazorg afdeling? 
o goed georganiseerd 

o rommelig 
o ik ben onbekend met de huidige gang van zaken 
o kost te veel tijd 

0 ···· ·········· ··· ······· ·· ···· ·· ····· ·········· ·· ················· ··············· ····· ···························· ···· ····· ······ ··· ······ · ···· 

0 ··· ································ ·· ·········· · ·················· ································· ··· ······ ······ ··· ··· ······· ···· · ··········· 

3. Wat vindt u van de categorie patienten die overgeplaatst mag worden naar de 
ziekenhuisnazorg afdeling? De criteria voor overplaatsing van een patient zijn: 
* de patient is ouder dan 18 jaar 
* de nadruk ligt op het somatisch aspect 
* de patient heeft geen directe medisch/specialistische hulp meer nodig heeft 
* de patient kan niet binnen een week na medisch uitbehandeld het ziekenhuis verlaten 
* de verpleegduur op de ziekenhuisnazorg afdeling is maximaal 6 weken 
( d.w.z. geen verpleeg- of verzorgingshuiswachtenden) 

o goed 
o te ruim 
o te eng 
o niet goed, ............................................. .............................. .......... .... ............. ............... .... . 

Ga verder op de volgende pagina!!! 
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4. Wat vindt u van het contact met de verpleeghuisarts van Zorgcentrum Peppelrode? 
o te weinig 
o goed 
o te veel 

5. Bent u van mening dat de verpleeghuisarts deskundig genoeg is voor deze categorie 
ziekenhuispatienten? 
o ja 
o nee, ............... ........................................................................................................... ............ . 

6. Is er behoefte om de patienten op de ziekenhuisnazorg afdeling zelf medisch 
te begeleiden? 
o ja, ............................................................................................... .............. ............................ . 

o nee, ..................................................................................................................................... . 

7. Zou het voor u in het algemeen iets uitmaken als de ziekenhuisnazorg afdeling in het 
ziekenhuis gesitueerd was? 
o ja, omdat ........................................................................................................................... . 

o nee, omdat ..... .......................................................................................... ... ..................... . 

8. Wat vindt u van de constructie "ziekenhuisnazorg afdeling"? 
o heel zinvol 
o nuttig 
o niet zinvol, omdat ........................................................................................................... . 

9. Bent u van mening dat de doorstroming die in het ziekenhuis ontstaat als gevolg 
van de patientenverplaatsing naar de ziekenhuisnazorg afdeling, opweegt tegen de fysieke 
overplaatsing van de patient naar deze afdeling? 
o ja, .................. ....... ............ ......................................................................................... .... ...... . 

o nee, ................................... .. ... .................................................................................... ......... . 

Ga verder op de volgende pagina !!! 
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1 0. Heeft u nog verbetersuggesties voor het hele proces van het overplaatsen van een 
patient naar de ziekenhuisnazorg afdeling? 

11. Wat is uw specialisme? 

Bedankt voor uw medewerking !!!! 

U kunt deze enquete opsturen naar Marlies Knops, secretariaat Patientenzaken, Catharina Ziekenhuis 

Bij vragen of opmerkingen kunt u ook bij Marlies terecht: tel 8850 
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Enquete over de ziekenhuisnazorg afdeling 

Aan de verpleegkundigen van het Catharina Ziekenhuis die betrokken zijn bij de ziekenhuisnazorg afdeling, 

Bij deze wil ik u vragen om mee te werken aan het wetenschappelijk onderzoek naar de ziekenhuisnazorg 
afdeling. Om deze afdeling tussentijds te kunnen evalueren zal oak de mening van de 
zorgverleners in het geheel warden meegenomen. 
In onderstaande vragen wordt naar uw mening over de ziekenhu isnazorg afdeling gevraagd. Met behulp 
van de antwoorden kan gekeken w arden op welke wijze het proces van overplaatsing naar de 
ziekenhuisnazorg afdeling veranderd en/ of verbeterd kan warden. Over ongeveer jaar zal een definitieve 
enquete volgen. 
Het invullen van de enquete kost ongeveer 5 min. De antwoorden zullen vervolgens anoniem verwerkt 
warden. 
lndien u alle vragen beantwoord heeft, kunt u deze enquete opsturen naar Marlies Knops, 
secretariaat Patientenzaken, Catharina Ziekenhuis. 
Graag v66r 4 mei !!!! 

Bij de beantwoording van de vragen dient u steeds het bolletje v66r het betreffende antwoord 
aan te kruisen en eventuele toelichting op de stippellijntjes te zetten. 
Bij de meeste vragen is het mogelijk om meerdere antwoorden aan te kruisen! 

1. Weet u voldoende van de ziekenhuisnazorg afdeling af, om de patient hierover in te lichten? 
o ja 
o nee 

2. Wat vindt u van de huidige gang van zaken rondom de overplaatsing van een patient 
naar de ziekenhuisnazorg afdeling? 
o goed georganiseerd 
o rommelig 
o ik ben onbekend met de huidige gang van zaken 
o kost te veel tijd 

0 ····· ········ · ·· ···· ··· ············ ······ ·· ······· ·············· ··············· ····· ···· ···· ········ ···· ············ ·· ········· · ·· ··········· ·· 
0 .. ... .. ..... .... .... ... ... .. ... ...... . ... ......... .. ..... ... .................... ... ..... .... .... .. .... ..... .............. .. .... .......... .. .. . . 
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3. Wat vindt u van de categorie patienten die overgeplaatst wordt naar de ziekenhuisnazorg 
afdeling? De criteria voor overplaatsing van een patient zijn : 
* de patient is ouder dan 18 jaar 
* de nadruk ligt op het somatisch aspect 
* de patient heeft geen directe medisch/ specialistische hulp meer nodig heeft 
* de patient kan niet binnen een week na medisch uitbehandeld het ziekenhuis verlaten 
* de verpleegduur op de ziekenhuisnazorg afdeling is maximaal 6 weken 
( d.w.z. geen verpleeg- of verzorgingshuiswachtenden) 

o goed 
o te ruim 
o te eng 
o niet goed, ..... ................................................................................ .................................... . 

Ga verder op de volgende pagina!!! 

Monitoringsysteem voor een transmuraal zorgproces 51 



Hoofdstuk 6 Gehanteerde evaluatie-opzet ten behoeve van de pilot 

4. Wat vindt u van de rol van de transferverpleegkundige/ maatschappelijk werkende in het 
proces van overplaatsing? 
o absoluut nodig 
o nuttig 
o niet echt nodig 
o niet zinvol 
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0 ···· ········ ···················· ·· ··········································· ····· ········· ······ · ···· ·· ·· ······· ······· ··· ·· ··· ·············· 

5. Bent u van mening dat de activiteiten van de transferverpleegkundige/ maatschappelijk 
werkende betreffende de overplaatsing van de patient naar de ziekenhuisnazorg afdeling 
ook door u uitgevoerd kunnen worden? 
o ja, .................................... ........................................................ ............................................. . 

o nee, ..................................................................................................................................... . 

6. Wat vindt u van het contact met het personeel van de ziekenhuisnazorg afdeling? 
o te weinig 

o goed 
o te veel 

7. Zou het voor u in het algemeen iets uitmaken als de ziekenhuisnazorg afdeling in het 
ziekenhuis gesitueerd was? 
o ja, omdat ........ ..... ....... ...................... .................................................................................. . 

o nee, omdat ....................... ..... ............................................................................................. . 

8. Wat vindt u van de constructie "ziekenhuisnazorg afdeling"? 
o heel zinvol 
o nuttig 
o niet zinvol, omdat ........................................................................................................... . 

9. Bent u van mening dat de zorg, die de patient in zijn revalidatie-fase op ziekenhuisnazorg 
afdeling krijgt, opweegt tegen de fysieke overplaatsing van de patient naar deze 
afdeling? 
oja, ...................... ................................................................................................................... . 

o nee, ..................................................................................................................................... . 

Ga verder op de volgende pagina !!! 
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10. Heeft u nog verbetersuggesties voor het proces van het overplaatsen van een 
patient naar de ziekenhuisnazorg afdeling? 

11. Op welke afdeling van het Catharina Ziekenhuis bent u werkzaam? 

Bedankt voor uw medewerking !!!! 

U kunt deze enquete opsturen naar Marlies Knops, secretariaat Patientenzaken, Catharina Ziekenhuis 

Bij vragen of opmerkingen kunt u ook bij Marlies terecht: tel. 8850 
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Enquete over de ziekenhuisnazorg afdeling 

Aan de transferverpleegkundigen/ maatschappelijk werkenden van het Catharina Ziekenhuis, 

Bij deze wil ik u vragen om mee te werken aan het wetenschappelijk onderzoek naar de ziekenhuisnazorg 
afdeling. Om de afdeling tussentijds te kunnen evalueren zal ook de mening van de 
zorgverleners in het geheel worden meegenomen. 
In onderstaande vragen wordt naar uw mening over de ziekenhuisnazorg afdeling gevraagd. Met behulp 
van de antwoorden kan gekeken worden op welke wijze het proces van overplaatsing naar de 
ziekenhuisnazorg afdeling veranderd en/ of verbeterd kan worden. Over ongeveer jaar zal een definitieve 
enquete volgen. 
Het invullen van de enquete kost ongeveer 5 min. van uw tijd. De antwoorden zullen anoniem 
verwerkt worden. 
lndien u alle vragen beantwoord heeft, kunt u deze enquete opsturen naar Marlies Knops, 
secretariaat Patientenzaken, Catharina Ziekenhuis. 
Graag v66r 4 mei !!!! 

Bij de beantwoording van de vragen dient u steeds de bolletjes v66r het betreffende antwoord 
aan te kruisen en eventuele toelichting op de stippellijntjes te zetten. 
Bij de meeste vragen is het mogelijk om meerdere antwoorden aan te kruisen! 

1. Wat vindt u van de huidige gang van zaken rondom de overplaatsing van een patient 
naar de ziekenhuisnazorg afdeling? 
o goed georganiseerd 
o rommelig 
o wordt steeds beter 
o veel werk 
o nog te onbekend op de verpleegafdelingen in het ziekenhuis 

0 ··· ········ ······ ··· ······· ·· ····· ························ ········ ·· · ······························ ··· ······ ····· ··· ··· ···· ···················· 

0 ··· ················ ······ · ········ ···· ······· · ············· ···· ···· ················· ····················· ···· ·· ········· ·· · ···· ······ ······· ··· 

2. Wat vindt u van de categorie patienten die naar de ziekenhuisnazorg afdeling 
wordt overgeplaatst (de indicatiestelling)? 

o goed 
o te ruim 
o te eng 
o niet goed, ............................................ ........... .. ... ............................................................. . 

3. Bent u in staat goede afspraken met de verpleegkundige van het ziekenhuis te maken 
omtrent de overplaatsing van de patient naar de ziekenhuisnazorg afdeling? 
o ja, ................................................................................................ ........................................ . 

o nee, ....... .................... ............... ........................... ............... ................................................ . 

Ga verder op de volgende pagina !!! 
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4. Bent u van mening dat de activiteiten betreffende de ziekenhuisnazorg afdeling die nu 
door u worden uitgevoerd ook door de verpleegkundigen van de verpleegafdeling 
zouden kunnen worden gedaan? 
o ja, omdat .... ................. ......................... ..................... .. .... ............................. ..................... . 

o nee, omdat ...... ..... ............................................................... .......................... .................... . 

5. Wat vindt u van het contact met het personeel van de ziekenhuisnazorg afdeling? 
o te weinig 
o goed 
o te veel 

6. Wat vindt u van de gang van zaken op de ziekenhuisnazorg afdeling? 
o goed 
o rommelig 
o hectisch 
0 .. .. ... . ......................... .... . ................... .. ................ ... ... .. ..... .. ... ................. .................. ............ ... . 

0 ·· ··· ······· ··· ·· ······· ······ ····· ··· ············· .. ·········· .. ,· .......... ... . ............... .. .... ...... ... ...... . .... .... .. . .... ..... .. ... . 

7. Zou het u in het algemeen iets uitmaken als deze afdeling in het ziekenhuis 
gesitueerd was? 
o ja, omdat ............ ... ............................... .. ... ... .... ... .. ........................ .................. ...... .... ..... ..... . 

o nee, omdat ... ................... ................. ......... .. .... .. .. .......................... ............................... ...... . 

8. Bent u van mening dat de zorg, die de patient in zijn revalidatie-fase op ziekenhuisnazorg 
afdeling krijgt, opweegt tegen de fysieke overplaatsing van de patient naar deze 
afdeling? 
oja, .................................................... .................................................................. .. ................. . 

o nee, .... ...................................... ...... ..................................................................................... . 

Ga verder op de volgende pagina !!! 
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9. Heeft u nog verbetersuggesties voor het proces van het overplaatsen van een 
patient naar de ziekenhuisnazorg afdeling? 

Bedankt voor uw medewerking !!!! 

U kunt deze enquete opsturen naar: Marlies Knops 
secretariaat Patientenzaken, Catharina Ziekenhuis 

Bij vragen of opmerkingen kunt u ook bij Marlies terecht: tel. 8850 

Monitoringsysteem voor een transmuraal zorgproces 56 



Hoofdstuk 6 Gehanteerde evaluatie-opzet ten behoeve van de pilot 

Enquete over de ziekenhuisnazorg afdeling 

Aan het personeel van de ziekenhuisnazorg afdeling, 

Bij deze wil ik u vragen om mee te werken aan het wetenschappelijk onderzoek naar de ziekenhuisnazorg 
afdeling. Om de afdeling tussentijds te kunnen evalueren zal ook de mening van de 
zorgverleners in het geheel worden meegenomen. 
In onderstaande vragen wordt naar uw mening over de ziekenhuisnazorg afdeling gevraagd. Met behulp 
van de antwoorden kan gekeken worden op welke wijze het proces van overplaatsing naar de 
ziekenhuisnazorg afdeling veranderd en/of verbeterd kan worden . Over ongeveer jaar zal een definitieve 
enquete volgen. 
Het invullen van de enquete kost ongeveer 5 min . van uw tijd. De antwoorden zullen anoniem 
verwerkt warden. 
lndien u alle vragen beantwoord heeft, kunt u deze enquete opsturen naar Marlies Knops, 
secretariaat Patientenzaken, Catharina Ziekenhuis, Postbus 1350, 5602 ZA Eindhoven. 
Graag v66r 4 mei !!!! 

Bij de beantwoording van de vragen dient u steeds de bolletjes v66r het betreffende antwoord 
aan te kruisen en eventuele toelichting op de stippellijntjes te zetten. 
Bij de meeste vragen is het mogelijk om meerdere antwoorden aan te kruisen! 

1. Wat vindt u van de huidige gang van zaken random de overplaatsing van een patient 
naar de ziekenhuisnazorg afdeling? 
o goed georganiseerd 
o rommelig 
o wordt steeds beter 

0 ·· ····· ·· ··· ···· ···· · ··· ··· ·· ··· ·· ····· ······ ···· ················ ·········· ··· ············· ··········· ···· ··· ··· ·· ····· ········ ········ ········ 
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0 ············· ········ ···· ·· · ·· ···· ········· ······ ·· ··· ····· ··········· ·· ··············· · ·············· ················ ····· ··· ················· 

2. Wat vindt u van de categorie patienten die naar de ziekenhuisnazorg afdeling 
wordt overgeplaatst ( de indicatiestelling)? 
o goed 
o te ruim 
o te eng 
o niet goed, ......... ........................... ......................................................... .. ................... ... .... . 

3. Wat vindt u van de rol van de transferverpleegkundige/ maatschappelijk werkende in het 
proces van overplaatsing? 
o absoluut nodig 
o nuttig 
o niet echt nodig 
o niet zinvol 

0 ··· ···· ··· ·· ·· ·· ·· ······· ·· ···· ······················································· ···························· ······ ·· ············· ·· ···· · 
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Ga verder op de volgende pagina!!! 
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4 . Bent u van mening dat de activiteiten van de transferverpleegkundige/ maatschappelijk 
werkende betreffende de overplaatsing van de patient naar de ziekenhuisnazorg afdeling, 
ook door de verpleegkundigen van de verpleegafdeling in het ziekenhuis uitgevoerd 
kunnen warden? 
o ja, ......... ............ .................... .......................................................... ...................................... . 

o nee, ...... .... .. ...... ... ..... ... ........................................................................................... ............ . . 

5. Wat vindt u van het contact met het personeel van de verpleegafdelingen in het ziekenhuis? 
o te weinig 
o goed 
o te veel 

6. Wat vindt u van het aantal formatieplaatsen (verpleegkundigen en ziekenverzorgenden) 
op de ziekenhuisnazorg afdeling? 
o te weinig 
o goed 
o te veel 

7. Welke verhouding van formatieplaatsen is volgens u op de ziekenhuisnazorg afdeling 
nodig? 

............ . % ziekenverzorgenden + 

............ . % verpleegkundigen 

1 00 % verplegend en verzorgend personeel 

8. Wat vindt u van de samenwerking tussen verpleegkundigen en ziekenverzorgenden 
op deze afdeling? 
o uitstekend 
o goed 
o moeilijk 
o problematisch 
0 ..... ............. ... ... ............... .......... .......... ..... ..... ..... .. .. ..... .... ............... ... ............... ............ ......... . 

9. Zou het voor u in het algemeen iets uitmaken als deze afdeling in het ziekenhuis 
gesitueerd was? 
o ja, omdat ........................................................................... ...... .............................. ............ . . 

o nee, omdat ............................................................................................................ ... .......... . 

Ga verder op de volgende pagina !!! 
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10. Wat vindt u van de constructie "ziekenhuisnazorg afdeling"? 
o heel zinvol 
o nuttig 
o niet zinvol, omdat .... ................... ........ .. ..... ............................ ............... ......... .... ...... .... ... . 

11. Bent u van mening dat de zorg, die de patient in zijn revalidatie-fase op ziekenhuisnazorg 
afdeling krijgt, opweegt tegen de fysieke overplaatsing van de patient naar deze 
afdeling? 
oja, .............................. .. ... .................................................................................. .................... . 

o nee, ....................... ................ .............. .................. ............. ........................ ...... ...... .......... ... . 

12. Heeft u nog verbetersuggesties voor het proces van het overplaatsen van een 
patient naar de ziekenhuisnazorg afdeling? 

13. Welke functie heeft u op de ziekenhuisnazorg afdeling? 

Bedankt voor uw medewerking !!!! 

U kunt deze enquete opsturen naar: Marlies Knops 
secretariaat Patientenzaken, Catharina Ziekenhuis 
Postbus 1350 
5602 ZA Eindhoven 

Bij vragen of opmerkingen kunt u oak bij Marlies terecht: tel. 040-2398850 
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Enquete over de ziekenhuisnazorg afdeling 

Aan de verpleeghuisartsen die betrokken zijn bij de ziekenhuisnazorg afdeling, 

Bij deze wil ik u vragen om mee te werken aan het wetenschappelijk onderzoek naar de ziekenhuisnazorg 
afdeling. Om de afdeling tussentijds te kunnen evalueren zal ook de mening van de 
verpleeghuisarts in het geheel worden meegenomen. 
In onderstaande vragen wordt naar uw mening over de ziekenhuisnazorg afdeling gevraagd. Met behulp 

van de antwoorden kan gekeken worden op welke wijze het proces van overplaatsing naar de 
ziekenhuisnazorg afdeling veranderd en/ of verbeterd kan worden. Over ongeveer jaar zal een definitieve 
enquete volgen. 
Het invullen van de enquete kost ongeveer 5 min. van uw tijd . De antwoorden zullen anoniem 
verwerkt worden. 
lndien u alle vragen beantwoord heeft, kunt u deze enquete opsturen naar Marlies Knops, 
secretariaat Patientenzaken, Catharina Ziekenhuis, Postbus 1350, 5602 ZA Eindhoven. 
Graag v66r 4 mei !!!! 

Bij de beantwoording van de vragen dient u steeds de bolletjes v66r het betreffende antwoord 
aan te kruisen en eventuele toelichting op de stippellijntjes te zetten. 
Bij de meeste vragen is het mogelijk om meerdere antwoorden aan te kruisen! 

1. Wat vindt u van de categorie patienten die naar de ziekenhuisnazorg afdeling 
wordt overgeplaatst (geen verpleeg- en verzorgingshuiswachtenden)? 

o goed 
o te ruim 
o te eng 
o niet goed, .................................................................. ...... ..................... ....... ..................... . 

2. Wat vindt u van de gang van zaken op de ziekenhuisnazorg afdeling? 

o goed 
o rommelig 
o hectisch 

0 ···· ··· ······ ······ ········ ····· ··· ··· ······ ··············· ·········· ·· ····· ······························· ····· ··· ··· ····· ······ ··· ·· ··· ····· ·· 
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3. Wat vindt u van het contact met de behandelend arts in het ziekenhuis? 
o te weinig 
o goed 
o te veel 

Ga verder op de volgende pagina !!! 
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4 . Bent u van mening dat de behandelend arts in het ziekenhuis de patient ook op de 
ziekenhuisnazorg afdeling medisch moet blijven begeleiden? 
o ja, ....................................................................................................................................... .. 

o nee, ...................................................... ....................... .. ............... .......... .......... ................. .. 

5. Wat vindt u van de constructie "ziekenhuisnazorg afdeling"? 
o heel zinvol 
o nuttig 
o niet zinvol, omdat ... .................. ......... ..................... ...... ........ ..... .. ................................. . .. 

6. Heeft u nog verbetersuggesties voor het hele proces van het overplaatsen van een 
patient naar de ziekenhuisnazorg afdeling? 

Bedankt voor uw medewerking !!!! 

U kunt deze enquete opsturen naar: Marlies Knops 
secretariaat Patientenzaken, Catharina Ziekenhuis 
Postbus 13 50 
5602 ZA Eindhoven 

Bij vragen of opmerkingen kunt u ook bij Marlies terecht: tel. 040-2398850 
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BIJLAGE 23 VERLAGEN VAN DE KOSTEN 

Deze bijlage is opgedeeld in vier paragrafen. In paragraaf B23.1 zijn de verschuivingen van de personele 
inspanningen in een tabel weergegeven. Daarna volgt in paragraaf B23.2 de verschuiving van de kosten 
behorende bij de personele inspanningen. In paragraaf B23.3 is de verschuiving van kosten behorende bij 
het ruimtebeslag weergegeven, en in paragraaf B23.4 zijn de kosten-consequenties van de personele inzet 
en het ruimtebeslag samengevat. 

B23.1 Verschuiving van de personele inspanningen 
Uitgangspunten: 
• De tijdsinvestering in de onderstaande tabel (tabel B23.1) is een grove inschatting van de werkelijkheid 

en geeft de gemiddelde tijdsinvestering per patient weer. 
• De verschuiving van de verpleegduur gerelateerde tijdsinvestering van de gezinszorg of wijkverpleging 

is niet bekend. Het is niet duidelijk of een patient die op de ziekenhuisnazorg afdeling is geweest meer 
of minder thuiszorg nodig heeft dan een patient die direct vanuit het ziekenhuis naar huis kan. 
Waarschijnlijk zal de thuiszorg bij een patient die op de ziekenhuisnazorg afdeling heeft gelegen 
minder zijn, omdat de faciliteiten voor het revalideren in Zorgcentrum Peppelrode beter zijn dan in het 
ziekenhuis en een patient dus meer opgeknapt naar huis gaat. 
De verschuiving van inspanningen bij de thuiszorg organisatie is niet kwantificeerbaar, maar zal om de 
tabel compleet te maken als pro memoria - post worden meegenomen. 

• In deze opzet wordt aangenomen dat de patient de tijd die hij op de ziekenhuisnazorg afdeling 
verblijft, ook in het ziekenhuis zou doorbrengen als de ziekenhuisnazorg afdeling niet zou bestaan. 
Waarschijnlijk zal een patient het ziekenhuis eerder verlaten omdat de druk op de bedden veel groter is 
dan op de ziekenhuisnazorg afdeling. Aangezien dit echter niet kwantificeerbaar is, wordt in dit 
onderzoek aangenomen dat de verblijfsduur op de ziekenhuisnazorg afdeling overeen komt met de 
verblijfsduur in het ziekenhuis indien de nazorg afdeling niet zou bestaan. 
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Tabet 823.1 Extra tijdsbesteding per patient per zorgverlener 

lnspanningen per discipline Tijdsbesteding: per patient ···. 

eenmalig gerelateerd aan verpleegduur 
.. ,, meer minder meer minder 

In het ziekenhuis: 

arts 
visite op de afdeling - 1 min/dag 

verpleegkundige ziekenhuis 
extra overleg met transferverpleegkundige * 10 min 
extra overleg met verpleegkundige van de nazorg afd. 5 min 
overdracht regelen * 20 min 
verpleging/ verzorging - 40 min/ dag 
overleg met thuiszorg organisatie - 10 min 

transferverpleegkundige 
voorlichting geven over project 10 min 
extra overleg met verpleegkundige van de nazorg afd. * 10 min 
extra overleg met verpleegkundige ziekenhuis * 10 min 
overdracht schrijven 10 min 
bezoek MDO op ziekenhuisnazorg afdeling * 25 min 

paramedische disciplines 
overdracht schrijven * 10 min 
paramedische zorg * - 30 min/ dag 

Op de ziekenhuisnazorg afdeling: 

verpleegh uisarts 
visite lopen op ziekenhuisnazorg afdeling 3 min/ dag 

verpleegkundige/ziekenverzorgende van de nazorg afd. 
verpleging/ verzorging 60 min/dag 
overleg met transferverpleegkundige * 10 min 
overleg met verpleegkundige ziekenhuis 5 min 
overleg met thuiszorg organisatie 10 min 
visite in ziekenhuis * 40 min 

paramedische disciplines van Zorgcentrum Peppelrode 
paramedische zorg op ziekenhuisnazorg afdeling * 30 min/dag 

In de thuissituatie: 

gezinszorg/wijkverpleging 
thuiszorg -

* De tijdsinvestering behorend bij deze inspanningen zullen veranderen indien de ziekenhuisnazorg 
afdeling in het Catharina Ziekenhuis gesitueerd is en niet op locatie Peppelrode. De meeste 
tijdsbestedingen zullen dan aanzienlijk korter zijn omdat bepaalde tussenschakels kunnen warden 
overgeslagen, denk hierbij aan het werk van de transferverpleegkundigen. Deze verandering in 
tijdsinvestering is nog niet kwantificeerbaar omdat niet duidelijk is welke activiteiten dan wegvallen en 
welke erbij komen. 
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B23.2 Verschuiving van de kosten behorende bij de personele inspanningen 
Uitgangspunten: 
• Alie zorgverleners zullen worden ingedeeld in salarisschalen volgens de CAO voor het 

ziekenhuiswezen [B3] . Hoewel de arts in het ziekenhuis niet in loondienst is en dus ook niet 
door het ziekenhuis betaald wordt, is deze ingedeeld in een salarisschaal die overeenkomt met het 
aanvaardbaar inkomen van een arts. 

• De uurprijs per zorgverlener wordt bepaald door de middelste periodiek +2 van de loonschaal van de 
betreffende discipline. 

• De uurprijs wordt gevormd door het bruto maandloon achtereenvolgens op te hogen met de volgende 
toeslagen : 

- onregelmatigheidstoeslag (ORT); 
- vakantietoeslag; 
- sociale lasten. 

• In bijlage 24 zijn de berekeningen van de uurprijzen van de verschillende zorgverleners weergegeven. 
Aangemerkt dient te worden dat het hierbij gaat om de gemiddelde kosten per zorgverlener en dat 
deze kosten alleen maar dienen om een beeld te krijgen van de kosten die verschuiven ten gevolge van 
de patientenverplaatsing naar de ziekenhuisnazorg afdeling. 

De uurprijzen in het ziekenhuis: 
arts in loondienst: f 90,69 / uur 
verpleegkundige: f 41 , 10 / uur 
transferverpleegkundige: f 49,24 / uur 
paramedici: f 49,24 / uur 

Op de ziekenhuisnazorg afdeling: 
verpleeghuisarts: f 75, 11 / uur 
verpleegkundige/ziekenverzorgende: f 39,81 / uur 
paramedici: f 49,24 / uur 

lndien deze uurprijzen aan de verschuivingen van de inspanningen gekoppeld worden, is tabel B23.2 te 
maken. 
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Tabet B23.2 De kosten-consequenties per patient per zorgverlener 

lnspanningen per discipline Kosten-consequenties per patient 

eenmalig gerelateerd aan 
verbliifsduur 

In het ziekenhuis: 

arts 
visite op de afdeling - f 1,51 / dag 

verpleegkundige ziekenhuis 
extra overleg met transferverpleegkundige f 6,90 
extra overleg met verpleegkundige van de nazorg afd. f 3,45 
overdracht regelen f 13,80 
verpleging/verzorging - f 27,60 I dag 
overleg met thuiszorg organisatie - f 6,90 

transferverpleegkundige 
voorlichting geven over project f 8,20 
extra overleg met verpleegkundige van de nazorg afd. f 8,20 
extra overleg met verpleegkundige ziekenhuis f 8,20 
overdracht schrijven f 8,20 
bezoek MOO op ziekenhuisnazorg afdeling f 20,50 

paramedische disciplines 
overdracht schrijven f 8,20 
paramedische zorg - f 24,62 / dag 

Op de ziekenhuisnazorg afdeling: 

verpleeghuisarts 
visite lopen op ziekenhuisnazorg afdeling f 3,75 I dag 

verpleegkundige/ziekenverzorgende van de nazorg afd. 
verpleging/verzorging f 39,81 / dag 
overleg met transferverpleegkundige f 6,64 
overleg met verpleegkundige ziekenhuis f 3,32 
overleg met thuiszorg organisatie f 6,64 
visite in ziekenhuis f 26,56 

paramedische disciplines 
paramedische zorg op ziekenhuisnazorg afdeling f 24,62 / dag 

In de thuissituatie: 

gezinszorg/wijkverpleging 
- thuiszorg -

Totaal If 121,91 If 14,45 / dag 
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B23.3 Verschuiving van de kosten behorende bij het ruimtebeslag 
Uitgangspunt: 
• De afschrijftermijn van beide locaties verschilt aanzienlijk. De 5• etage van het Catharina Ziekenhuis 

wordt over ongeveer 10 jaar afgeschreven en de ziekenhuisnazorg afdeling wordt over de project-tijd 
(=1,5 jaar) afgeschreven. Dit verschil is te groot om een verantwoorde vergelijking tussen de 5e etage 
en de ziekenhuisnazorg afdeling te maken. Er is daarom gekozen om de afschrijving van de 
ziekenhuisnazorg afdeling ook over 10 jaar te verdelen. 

Ziekenhuis: 
De bruto-kosten van de verbouwing van de 5e etage van het Catharina Ziekenhuis bedroegen: 
f 4.600.000,- . 

De installatie-kosten bestaan uit f 550.000,- aan electrotechnische installaties en f 864.000,- aan 
werktuigbouwkundige installaties. Totaal aan installatie-kosten: (f 550.000,- + f 864.000,-) = f 1.414.000,-

0p de 5• etage van het Catharina Ziekenhuis staan 57 bedden, dus het aantal verpleegdagen waarover de 
installatiekosten worden afgeschreven is: 
10 jaar * 365 dagen * 57 bedden = 208.050 verpleegdagen 

De installatiekosten per patient per dag zijn dan: f 1.414.000,- / 208.050 = f 6,80 

Percentage installatie-kosten van bruto-kosten: 1.414.000 / 4.600.000 = 0.31 * 100% = 31 % 

Ziekenhuisnazorg afdeling: 
De bruto-kosten van de verbouwing van de ziekenhuisnazorg afdeling bedroegen: f 198.000,- (inrichtings
en verbouwingskosten). 

lndien het percentage van de installatie-kosten ook hier wordt gebruikt zullen de installatiekosten van de 
ziekenhuisnazorg afdeling worden : (f 198.000,- * 0,31) = f 61.380,-

Er staan 12 bedden op de ziekenhuisnazorg afdeling dus het aantal verpleegdagen waarover de totale 
verbouwing wordt afgeschreven is: 
10 jaar * 365 dagen * 12 bedden = 43.800 verpleegdagen. 

De installatiekosten per patient per dag zijn dan : f 61.380 / 43 .800 = f 1,40 

B23.4 Samenvatting kosten-consequenties 
In de onderstaande tabel zijn de kosten-consequenties voor de personele inspanningen en het 
ruimtebeslag samengevat. 
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Tabet 823.3 Kosten-consequenties van de patientenverplaatsing naar de ziekenhuisnazorg afdeling 

Kosten<onsequenties van de patientenverplaatsing 
eenmalig gerelateerd aan 

verpleegduur 
Ziekenhuis 
Personele inspanningen 

arts - f 1,51 / dag 
verpleegkundigen f 17,25 - f 27,60 / dag 
transferverpleegkundigen f 53,30 
paramedici f 8,20 - f 24,62 / dag 

Ruimtebeslag - f 6,80 / dag 

Totaal f 78,75 - f 60,53 / dag 

Ziekenhuisnazorg afdeling 
Personele inspanningen 

verpleeghuisarts f 3,75 I dag 
verpleegkundigen/ zv f 43,16 f 39,81 / dag 
paramedici f 24,62 / dag 

Ruimtebeslag f 1,40 / dag 

Totaal f 43,16 f 69,58 / dag 

In de thuissituatie 
Personele inspanningen 

gezinszorg/ wijkverpleging -

TOTAAL f 121,91 f 9,05 I dag 
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BIJLAGE 24 BEREKENING VAN DE UURPRIJZEN PER DISCIPLINE 

In deze bijlage zullen de uurprijzen van de verschillende disciplines (zorgverleners) waarbij verschuiving 
van zorg plaatsvindt, berekend worden. 

Het aantal gewerkte uren zal voor elke zorgverlener 1543 uur per jaar zijn. Hierbij zijn de vakantie- en 
opleidingsdagen meegerekend. 

In het ziekenhuis: 
Arts 
Salarisschaal: 70 
Bruto maandsalaris: f 8970,-
per jaar: f 8970,- * 12 = f 107640,
Vakantietoeslag en sociale lasten: 30% 
Kosten per jaar: f 107640,- * 1,3 = f 139932,-
Kosten per uur: f 139932,- / 1543 uur = f 90,69 / uur 
Kosten per minuut: f 1,51 / min 

Verpleegkundige 
Salarisschaal : 40 
Bruto maandsalaris: f 3857,-
per jaar: f 385 7,- * 12 = f 46284,-
0RT: f 2500,- / jaar 
Vakantietoeslag en sociale lasten: 30% 
Kosten per jaar: (f 46284,- + f 2500,-) * 1,3 = f 63419,20 
Kosten per uur: f 63419,20 / 1543 uur = f 41, 10 / uur 
Kosten per minuut: f 0,69 / min 

Transferverpleegkundige 
Salarisschaal: 50 
Bruto maandsalaris: f 4870,-
per jaar: f 4870,- * 12 = f 58440,
Vakantietoeslag en sociale lasten: 30% 
Kosten per jaar: f 58440,- * 1,3 = f 75972,-
Kosten per uur: f 75972,- / 1543 uur = f 49,24 / uur 
Kosten per minuut: f 0,82 / min 

Paramedici 
Salarisschaal: 50 
Bruto maandsalaris: f 4870,-
per jaar: f 4870,- * 12 = f 58440,
Vakantietoeslag en sociale lasten: 30% 
Kosten per jaar: f 58440,- * 1,3 = f 75972,-
Kosten per uur: f 75972,- / 1543 uur = f 49,24 / uur 
Kosten per minuut: f 0,82 / min 

Op de ziekenhuisnazorg afdeling: 

Verpleeghuisarts 
Salarisschaal: 65 
Bruto maandsalaris: f 7429,-
per jaar: f 7429,- * 12 = f 89148,
Vakantietoeslag en sociale lasten: 30% 
Kosten per jaar: f 89148,- * 1,3 = f 115892,40 
Kosten per uur: f 115892,40 / 1543 uur = f 75, 11 
Kosten per minuut: f 1,25 / min 
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Verpleegkundige/ziekenverzorgende 
Kosten per uur voor de verpleegkundige: f 41, 10 

Salarisschaal ziekenverzorgende: 35 
Bruto maandsalaris: f 3568,-
per jaar: f 3568,- *12 = f 42816,-
0RT: f 2500,- / jaar 
Vakantietoeslag en sociale lasten: 30% 
Kosten per jaar: (f 42816,- + f 2500,-) * 1,3 = f 58910,80 
Kosten per uur voor de ziekeverzorgende: f 58910,80 / 1543 uur = f 38, 18 

De kosten van het verplegend/verzorgend personeel op de ziekenhuisnazorg afdeling zal het gemiddelde 
van de twee bovenstaande kosten worden. Op de ziekenhuisnazorg afdeling zijn 5.7 fte's 
verpleegkundigen en 4.5 fte's ziekenverzorgenden aanwezig. De gemiddelde kosten per uur zijn dan: 
(5.7 * f 41,10 + 4.5 * f 38,18) / (5.7 + 4.5) = f 39,81 / uur 
Kosten per minuut: f 0,66 / min 

Paramedici 
De kosten per uur van de paramedici op de ziekenhuisnazorg afdeling zijn gelijk aan de kosten van de 
paramedici in het ziekenhuis. 
Kosten per uur: f 49,24 / uur 
Kosten per minuut: f 0,82 / min 
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BIJLAGE 25 EERSTE RESULTATEN VAN DE PATIENTENVERPLAATSING NAAR DE 
ZIEKENHUISNAZORG AFDELING IN ZORGCENTRUM PEPPELRODE 

In deze bijlage zullen de resultaten met betrekking tot de doelstellingen, die voor dit project 
geformuleerd zijn, gepresenteerd worden. 

Het doel van deze rapportage is om te laten zien hoe de gestelde doelen voor dit transmurale 
project inzichtelijk gemaakt kunnen worden. Ter illustratie van de doelstellingen die met behulp 
van het monitoringsysteem gemeten kunnen worden, zijn de gegevens van tien patienten 
gebruikt. Om inzicht te geven in de overige doelstellingen zijn de gegevens van de patienten die 
gedurende het eerste half jaar ( oktober 1997 - maart 1998) zijn overgeplaatst, gebruikt. 

Allereerst zullen de procesgerelateerde doelstellingen die met behulp van het 
monitoringsysteem gemeten zijn, gepresenteerd worden. Deze doelstellingen zijn: 
• doorstroming van de patienten verbeteren; 
• continu"iteit van de patientenzorg waarborgen; 
• kwaliteit van zorg (m.n. in de herstelfase) verbeteren. 

Daarna volgen de overige doelstellingen, die met behulp van andere instrumenten gemeten zijn. 
De overige doelstellingen van het proces van patientenverplaatsing zijn : 
• zorg op de juiste plaats en op de juiste tijd 
• verkorten van de verpleegduur in het ziekenhuis 
• hoge bezettingsgraad 
• weinig niet geplande heropnames 
• alle zorgverleners zijn tevreden 
• verlagen van de kosten 
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825.1 PROCESGERELATEERDE DOELSTELLINGEN 

825.1.1 Doorstroming van de patient verbeteren 
De doorstroming van de patient wordt in dit transmurale zorgproces bepaald door de wachttijd, 
de verpleegduur en de tijd die nodig is voor het besluit tot acceptatie. In onderstaande tabellen 
zijn de resultaten uit de pilot (10 patienten) weergegeven. 

Tabet 825. 1 Verpleegduur en wachttijd in het ziekenhuis en op de ziekenhuisnazorg afdeling (in dagen) 

Verpleegduur en wachttijd in •· Verpleegduur en wachttijd op de Totaal 
ziekenhuis ··•· ziekenhuisnazorg afdeling 

patient verpleegduur waarvan aantal verpleegduur waarvan aantal verpleegduur 
dagen gewacht dagen gewacht 

1 27 2 13 1 40 
2 11 0 14 0 25 
3 1 0 9 0 10 
4 5 2 7 0 12 
5 20 9 3 0 23 
6 17 1 2 0 19 
7 14 1 9 0 23 
8 1 0 3 0 4 
9 33 7 22 0 55 
10 20 0 12 1 32 

gem. 14,9 2,2 9,4 0,2 24,3 

De wachttijd in het ziekenhuis in tabel B25.1 is de tijd die verstrijkt tussen het moment waarop 
de patient geen medisch specialistische zorg meer nodig heeft (uitbehandeld) en het moment 
van overplaatsen. lndien naar deze wachttijd gekeken wordt (zie ook figuur B25.1 ), is te zien dat 
twee patienten !anger dan een week in het ziekenhuis gewacht hebben om overgeplaatst te 
worden. De overige patienten hoeven maar nul, een of twee dagen te wachten. Hieruit blijkt dat 
als de ziekenhuisnazorg afdeling helemaal vol ligt, het een aantal dagen kan duren voordat de 
eerste patient weer ontslagen wordt. Dit zal vooral optreden als in een kort tijdsbestek meerdere 
patienten worden overgeplaatst. 
De wachttijd op de ziekenhuisnazorg afdeling is de tijd die verstrijkt tussen het moment waarop 
de patient eigenlijk klaar is voor ontslag en het moment van feitelijk ontslag. Deze wachttijd om 
naar de thuissituatie te gaan is bij de tien patienten verwaarloosbaar klein . Het gaat hierbij dan 
ook nog om patienten waarbij het vertrek van de ziekenhuisnazorg afdeling voor de familie op 
een andere dag beter uitkwam. 
lndien naar de verpleegduur gekeken wordt (zie ook figuur B25.2), is op te merken dat de 
gemiddelde verpleegduur in het ziekenhuis (14,9 dagen) een stuk boven de gemiddelde 
verpleegduur van het ziekenhuis in 1996 ligt (9,2 dagen). De verpleegduur op de 
ziekenhuisnazorg afdeling ligt voor alle tien de patienten ruim onder de norm van zes weken. 
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Figuur 825.1: Cumulatieve wachttijd in het ziekenhuis en op de ziekenhuisnazorg afdeling voor de 1 O 
patienten van de pilot 
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Figuur 825.2: Cumulatieve verpleegduur in het ziekenhuis en op de ziekenhuisnazorg afdeling voor de 10 
patienten voor de pilot 
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De tijd die nodig is voor het besluit tot acceptatie voor overplaatsing is bij deze tien patienten 
minimaal (zie tabel B25.2). Bij zeven patienten wordt de acceptatie binnen een dag geregeld. Bij 
drie patienten is deze termijn drie dagen, maar dat komt alleen maar omdat de patient op 
vrijdagmiddag wordt aangemeld en op maandagochtend wordt geaccepteerd. 

Tabet 825.2 Tijd nodig voor besluit tot acceptatie 

Tijd nodig voor besluit tot acceptatie 
voor overplaatsing naar de zkh. nazorg afd. 

aantal patienten in dagen 
7 0 
3 3 

gem. 0,9 

In totaal genomen kan gezegd worden dat de doorstroming bij deze tien patienten hoog is. De 
enige wijze om de doorstroming nog te verhogen is door de wachttijd voor overplaatsing zoveel 
mogelijk te minimaliseren. 

825.1.2 Continu·iteit van de patientenzorg 
Om de continu·1"teit van de patientenzorg te waarborgen zijn drie subdoelstellingen 
geformuleerd: middelen en overdrachten op tijd aanwezig, verlenen van de gespecificeerde 
zorg en nastreven van de gestelde doelen. 
Hieronder zijn eerst de resultaten uit het monitoringsysteem in tabellen weergegeven. Daarna 
volgt per tabel een toelichting. 

Tabet 825.3 Middeten en overdrachten op tijd aanwezig Tabet 825.4 Afwijking van zorg 

Aantal niet goed geregelde overdrachten per afdeling Afwijking tussen gespedficeerde 

afdeling aantat patienten aantat patienten zonder en geleverde zorg 

"geteverd" hutpmiddeten overdrachten patient zkh. - zkh. nazorg afd. 
5 oost 1 . 1 1 nee 
6 west 2 1 1 2 nee 
8 west 1 1 1 3 nee 
9 oost 1 . 1 4 nee 
10 oost 2 5 nee 
10 west 1 1 6 nee 
11 west 1 1 7 nee 
13 west 1 1 . 8 nee 

totaal 10 3 6 9 ja 

10 nee 
totaal 1 van de 10 afwijkende zorg 

Zoals in tabel B25.3 te zien is gaan de overdrachten vanuit het ziekenhuis naar de 
ziekenhuisnazorg afdeling nog steeds niet foutloos. Er kan worden opgemerkt dat de meeste 
verpleegkundigen in het ziekenhuis nog steeds overdrachten en hulpmiddelen vergeten mee te 
geven. 
In tabel B25.4 is het aantal afwijkingen tussen de gespecificeerde en verleende zorg bij de 
overgang ziekenhuis - ziekenhuisnazorg afdeling weergegeven. Bij een patient is het 
voorgekomen dat hij in het ziekenhuis als bedlegerig werd beschouwd en op de 
ziekenhuisnazorg afdeling veel zaken onder begeleiding of zelfstandig kon. Bij de andere negen 
patienten werd de gespecificeerde zorg van het ziekenhuis overgenomen. Het inschatten van de 
benodigde zorg op de ziekenhuisnazorg afdeling verloopt dus goed. Met betrekking tot de 
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overgang ziekenhuisnazorg afdeling - thuissituatie zijn geen gegevens beschikbaar. Omdat de 
thuiszorgorganisaties de laatste tijd lange wachttijden hebben kan het voorkomen dat als voor 
een patient thuiszorg wordt aangevraagd, deze als gevolg van wachttijden, niet of in mindere 
mate geboden wordt. Deze afwijking heeft dan niets te maken met het inschatten van de 
benodigde zorg voor de patient. Op het moment dat de thuiszorgorganisaties geen wachttijden 
meer hebben, kunnen de afwijkingen tussen gespecificeerde en geleverde zorg op een 
verantwoorde manier achterhaald warden. 

Bij subdoelstelling drie, het nastreven van de gestelde doelen (tabel B25.5) is te zien dat bij drie 
patienten alle doelen behaald zijn. Daarnaast zijn drie patienten als gevolg van een goed of snel 
revalidatieproces eerder naar huis gegaan. De overige vier zijn of op eigen verzoek of door 
complicaties en psychische omstandigheden eerder ontslagen en kunnen als gevolg daarvan het 
ontslagdoel en/ of de geplande ontslagbestemming niet hebben gehaald. 

Tabet 825.5 Nastreven van de gestelde doe/en 

Gestelde doelen behaald? 
patient ontslagdoel geplande verwachte opmerkingen 

ontslagbestemming verbliifsduur 
1 ja ja korter goed revalidatieproces 
2 ja ja ja -

3 ja ja ja -

4 ja ja korter snel herstel 
5 nee ja korter op eigen verzoek naar huis 
6 nee nee korter complicaties gekregen 
7 ja ja korter psychische omstandigheden 
8 nee nee korter op eigen verzoek naar huis 
9 ja ja korter goed revalidatieproces 

10 ja ja ja -

825.1.3 Kwaliteit van zorg (m.n. in de herstelfase) 
Bij de kwaliteit van zorg gaan we op deze plaats alleen in op de mening van de patient. Bij het 
verwerken van die mening blijkt dat het merendeel van de patienten alleen maar achten, negens 
en tienen geeft. Twee patienten waren echter uitermate kritisch en hebben sommige aspecten 
oak een laag cijfer gegeven. 
Hieronder is in tabel B25.6, figuur B25.3 de beoordeling van de patient gepresenteerd, 
betreffende aspecten die eerst in het ziekenhuis en daarna op de ziekenhuisnazorg afdeling 
gevraagd zijn. In tabel B25.7 komt de informatie-verstrekking omtrent de overplaatsing aan bod 
en in tabel B25.8 zijn de resultaten betreffende de mening over de wijze van overplaatsing en 
ontslag weergegeven. T enslotte is bij de kwaliteit van zorg naar de keuzevrijheid en het 
acceptatieniveau gevraagd. De resultaten hiervan staan in tabel B2 7. 9 en B2 7.10. 
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Tabet B25.6 De patient-tevredenheid 

Gemiddeld ciifer van de tien oatienten uitgedrukt o:> een schaal van 1 tot 10 

zkh. zkh. nazorg afd. 
verpleging/ verzorging 8,7 8,5 
deskundigheid 8,9 7,6 
beschikbaarheid 6,4 8,6 
contacten met arts 7,5 8,0 
persoonlijke aandacht 8,3 8,3 
rust 8, 1 7,5 
privacy 8,0 7,0 
ontspanningsmoge/ijkheden 6,8 7,0 
maaltijden 9,3 6,4 

Figuur 825.3: Patient tevredenheid in het ziekenhuis en op de ziekenhuisnazorg afdeling van de 10 
patienten van de pilot 
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In tabel B25.6, maar vooral ook in figuur B25.3 vallen enkele zaken direct op: 
deskundigheidsniveau, beschikbaarheid, rust, privacy en de maaltijden. 
Het deskundigheidsniveau van het personeel scoort in het ziekenhuis hoger dan op de 
ziekenhuisnazorg afdeling. Het lagere cijfer voor de deskundigheid op de ziekenhuisnazorg 
afdeling is te wijten aan de slechte ervaring van een patient die 's nachts hulp nodig had en deze 
niet kon krijgen van het aanwezige personeel op de nazorg afdeling of van de nachthoofd van 
het zorgcentrum. 
De beschikbaarheid van het personeel op de ziekenhuisnazorg afdeling is hoger dan de 
beschikbaarheid van het personeel in het ziekenhuis. Dit gegeven is te verklaren door het 
gebrek aan personeel in het ziekenhuis, hetgeen de werkdruk op de ziekenhuis-afdelingen 
verhoogt. Op de ziekenhuisnazorg afdeling is het personeel sneller bij de patient indien deze 
hulp nodig heeft. 
De lagere cijfers voor rust en privacy op de ziekenhuisnazorg afdeling komen onverwacht. De 
meeste betrokkenen van het proces van overplaatsing nemen aan dat op de ziekenhuisnazorg 
afdeling meer rust en privacy voor de patient is. Op basis van de mening van de tien patienten 
van de pilot klopt dit dus niet. 
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Het meest opvallend in figuur B25.3 is wel het lage cijfer voor de maaltijden op de 
ziekenhuisnazorg afdeling. Uit opmerkingen van patienten op deze vraag blijkt dat het hier 
voornamelijk om de warme maaltijden gaat. Het eten in het ziekenhuis daarentegen wordt als 
uitstekend beoordeeld. 

Tabet 825.7 Tevreden over informatie Tabet 825.8 Tevreden over overptaatsing/ ontslag 

lnformatie 

voldoende informatie komt informatie overeen tevreden over wijze tevreden over wijze 
over zkh. nazorg afd. ? met werketijkheid? van over laatsin ? van ants/a ? 

gem.: 8,2 gem.: 7,4 em.: 7,3 em.: 7,5 

De informatie over de ziekenhuisnazorg afdeling die in het ziekenhuis gegeven wordt, wordt 
door de patient als ruim voldoende beschouwd (zie tabel B25.7). Twee van de tien patienten 
vonden deze informatie echter niet overeenkomen met de werkelijkheid en hebben dit aspect 
een laag cijfer gegeven. De rest was van mening dat de informatie wel overeen komt met de 
werkelijkheid op de ziekenhuisnazorg afdeling. 
In tabel B25.8 is te zien dat patienten tevreden zijn over de overplaatsing naar de 
ziekenhuisnazorg afdeling en het ontslag naar huis. 

Verontrustend zijn de laatste twee zaken waar de patient ongeveer een week na ontslag van de 
ziekenhuisnazorg afdeling naar gevraagd wordt: de keuzevrijheid bij overplaatsing (tabel B25.9) 
en de acceptatie van de overplaatsing naar de ziekenhuisnazorg afdeling (tabel B25.10). 

Tabet 825.9 Keuzevrijheid Tabet 825. 70 Accept.atieniveau 

Keuzevriiheid bii overplaatsing Overplaatsing geaccepteerd 

aant.at patienten (weer kiezen voor zkh. nazorg afd.) 

ja 8 aant.at patienten 
nee 2 ja 5 

nee 5 

Ondanks de keuzevrijheid bij de overplaatsing naar de ziekenhuisnazorg afdeling hadden twee 
van de tien patienten het gevoel dat ze te nadrukkelijk gestimuleerd (gedwongen) waren om 
naar de ziekenhuisnazorg afdeling overgeplaatst te warden. 
Op de vraag of de keuze voor de ziekenhuisnazorg afdeling nog een keer gemaakt zou worden, 
beantwoordden vijf van de tien patienten nee. De redenen om dit niet te doen waren: geen 
aandacht voor de patient, 's nachts slechte verpleging/verzorging, geen privacy en rust, er is 
niks te doen, te rustig, te veel oude mensen. 
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B25.2 OVERIGE DOELSTELLINGEN 

B25.2.1 Gegevens van patienten die gedurende het eerste half jaar (oktober 1997 tot 
en met maart 1998) zijn overgeplaatst naar de ziekenhuisnazorg afdeling. 

De resultaten van de doelstellingen die hieronder volgen, zijn op basis van gegevens van 
patienten die gedurende het eerste half jaar zijn overgeplaatst naar de ziekenhuisnazorg 
afdeling. Eerst zullen enkele algemene gegevens van deze patienten warden weergegeven en 
daarna zal per doelstelling een tabel of toelichting volgen. 

Aantal patienten overgeplaatst per specialisme 
Algemene chirurgie 12 
Anesthesie 2 Vrouwen 
Cardiologie 3 Mannen 
Cardio-chirurgie 11 
lnterne geneeskunde 16 
Longziekten 3 Gemiddelde leeftijd 
Oncologie 2 

Neurologie 9 

47 
24 

68 jaar 

Orthopedie 11 T otaal aantal opgenomen ziekenhuis-
Urologie 2 patienten in dezelfde periode 9479 

71 Percentage overgeplaatst 0,7% 

Gemiddelde verpleegduur van deze 71 patienten in het ziekenhuis 
Gemiddelde verpleegduur op de ziekenhuisnazorg afdeling 

27,68 dagen 
23,97 dagen 

Figuur 825.4 Algemene gegevens van de overgeplaatste patienten naar de ziekenhuisnazorg 
afdeling in de periode oktober 199 7 tot en met maart 1998 

B25.2.2 Zorg op de juiste plaats en op de juiste tijd 
Het totaal aantal opgenomen patienten gedurende de periode oktober 1997 - maart 1998 is 
9479. Het aantal verpleeg- of verzorgingshuis wachtenden in die periode is (volgens de 
administratie van het Catharina Ziekenhuis 2 !!! en) volgens het secretariaat van maatschappelijk 
werk 140. Van deze 140 zijn 8 patienten overgeplaatst naar de ziekenhuisnazorg afdeling, 
omdat deze binnen zes weken een concrete toezegging hadden voor een plaats in het verpleeg
of verzorgingshuis. Het totale aantal patienten dat overgeplaatst is naar de ziekenhuisnazorg 
afdeling is 71. Het aantal patienten dat geen directe medisch-specialistische hulp meer nodig 
had, maar op overplaatsing te lang moest wachten en dus via een andere weg het ziekenhuis 
heeft verlaten, is 12. De onderstaande tabel is dus op de volgende wijze in te vullen. 

Tabel 825. 11 Verdeling van patienten die niet in het ziekenhuis behoren te /iggen. 

Aantal patienten dat niet in het ziekenhuis behoort te liggen: 215 
(in de periode oktober 1997 - maart 1998) 

Verpleeg- of verzorgingshuis .. Ge~n dir~cte_ medis~h sp_ecialistische hulp nodig 
wachtenden 

overgeplaatst naar ziekenhuisnazorg afd. niet overgeplaatst a.g.v. wachttijd 
132 71 12 

Het eerste dat in bovenstaande tabel opvalt is het grate aantal verpleeg- of verzorgingshuis 
wachtenden in dat half jaar. lndien de ziekenhuisnazorg afdeling ook voor verpleeg - of 
verzorgingshuis wachtenden zou zijn, zouden de twaalf bedden op de afdeling in een keer vol 
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liggen. Vervolgens zouden deze twaalf bedden dan ook voor de eerste vier maanden bezet zijn 
met dezelfde patieriten. De constructie "ziekenhuisnazorg afdeling" zou hiermee dus maar voor 
enkele patienten een oplossing zijn. Het aantal patienten dat echter daadwerkelijk gebruik heeft 
gemaakt van deze constructie is vele malen groter. Het aantal patienten dat in het ziekenhuis 
geen directe medisch specialistische zorg meer nodig had en overgeplaatst is naar de 
ziekenhuisnazorg afdeling is 71. De ziekenhuisnazorg afdeling biedt dus een oplossing voor 
33% (71 / 215 * 100%) van de patienten die nog wel in het ziekenhuis liggen, maar de 
benodigde zorg beter op een andere plaats kunnen krijgen. 
Daarnaast kan opgemerkt worden dat 6% (12 patienten) van deze categorie patienten als 
gevolg van een te lange wachtrij voor overplaatsing, niet meer in aanmerking komt voor die 
overplaatsing. Dit zijn patienten die op het moment dat ze geen medisch-specialistische zorg 
meer nodig hebben, direct zouden moeten worden overgeplaatst. lndien dit niet mogelijk is, 
heeft overplaatsing op een later tijdstip voor de patient geen zin meer. De patient is dan 
zodanig hersteld dat ontslag naar huis beter is. 

B25.2.3 Verpleegduren in het ziekenhuis 
Om te achterhalen of de verpleegduren in het ziekenhuis voor bepaalde diagnosen of ingrepen 
verkort is, zal de situatie v66r de ziekenhuisnazorg afdeling vergeleken worden met de huidige 
situatie (met ziekenhuisnazorg afdeling). In deze opzet is derhalve de gemiddelde verpleegduur 
van de periode april 1997 tot en september 1997 vergeleken met de periode oktober 1997 tot 
en met maart 1998. Voor de diagnosen/ingrepen, die van de overgeplaatste patienten 
geregistreerd zijn ( dit is niet altijd gebeurd) en meer dan een keer voorkomen in het eerste half 
jaar, is de onderstaande tabel ingevuld. 

Tabel 825. 12 Cemiddelde verpleegduur, in dagen, in het ziekenhuis voor bepaalde 
diagnosen/ingrepen in de period en april 199 7 tot en met september 199 7 en 
oktober 1997 tot en met maart 1998. 

Gemiddelde verpleegduur in het ziekenhuis 
april 1997- september 1997 oktober 1997 - maart 1998 

Diagnose/ingreep (aantal ziekenhuispati~nten) (aantal overgeplaatste patienteri) 

Open Hart Operatie 13,5 (707) 12,3 {3) 
Hernia Operatie 11,7 (41) 16,6 (4) 
T otale nieuwe heup 16, 1 (75) 20,5 (2) 
CABG 13,6 (560) 43 (3) 
COPD 17,3 (190) 30 (2) 

Dystrofie 12,5 (17) 1,5 (2) 
CVA 22,9 (86) 24,5 (2) 

In bovenstaande tabel valt het kleine aantal overgeplaatste patienten per diagnose/ingreep op. 
Dit komt omdat niet bij elke patient is bijgehouden wat de diagnose of ingreep in het ziekenhuis 
is geweest. Er kunnen dus ook geen conclusies over de inhoud van deze tabel getrokken 
worden. Het is wel te zien dat voor patienten met een open hart operatie en patienten met 
dystrofie de verpleegduur v0rkort is. Dit zijn diagnosen/ingrepen die een vrij routinematig 
nazorgtraject zonder medisch-specialistische hulp hebben. Bij deze diagnose en ingreep kan al 
v66r of vlak na de behandeling bepaald warden, wanneer de patient overgeplaatst kan warden 
naar de ziekenhuisnazorg afdeling. Op deze wijze kan de patient tijdig worden overgeplaatst, 
hetgeen de verpleegduur in het ziekenhuis verkort. 
Er zijn geen verklaringen te geven voor het feit dat enkele verpleegduren op grand van de 
beschikbare gegevens langer geworden zijn. 
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825.2.4 8ezettingsgraad 
Voor het uitrekenen van de bezettingsgraad is de som van het aantal verpleegdagen van de 
patienten van het eerste half jaar nodig. Dit is 1582 verpleegdagen. De bezettingsgraad van de 
ziekenhuisnazorg afdeling is dan: 72,24%. lndien de aanloopperiode van oktober 1997 tot en 
met eind december 1997 niet wordt meegerekend, bedraagt de bezettingsgraad 75%. 

825.2.5 Aantal niet-geplande heropnames 
De verschillende ontslagbestemmingen van patienten van de ziekenhuisnazorg afdeling zijn 
opgenomen in bijlage 26. Het aantal patienten dat niet-gepland weer in het ziekenhuis moest 
worden opgenomen vanuit de ziekenhuisnazorg afdeling is 8. Dit is 12% van het totaal aantal 
overgeplaatste patienten in het eerste half jaar. lndien de aanloopperiode (oktober 1997 tot en 
met december 1997) niet wordt meegerekend, is het aantal niet-geplande heropnames ook 8. 
Dit is 20% van het totaal aantal overgeplaatste patienten in de periode januari 1998 tot en met 
maart 1998. 

825.2.6 De tevredenheid van de zorgverleners 
In bijlage 27 zijn de resultaten uit de enquetes, die door verschillende betrokkenen zijn ingevuld, 
in grafieken weergegeven. Tevens staan onder elke grafiek enkele opmerkingen die ook op de 
enqueteformulieren waren vermeld. Hieronder zullen per zorgverlenersgroep de opvallendste 
zaken beschreven worden: 

artsen in het ziekenhuis (respons: 2 van de 1 OJ 
Er hebben maar twee van de tien artsen op de enquete gereageerd. Beide hebben op een 
antwoord na dezelfde antwoorden gegeven. De enige vraag waarop ze een verschillend 
antwoord gegeven hebben is de vraag wat ze van de huidige gang van zaken vinden. De ene 
beantwoordt deze vraag met goed georganiseerd, terwijl de ander onbekend is met de huidige 
gang van zaken. Voor de rest weten ze allebei genoeg om de patient over de nazorg afdeling in 
te lichten, vinden ze categorie patienten goed, hebben ze niet de behoefte om de patient op de 
ziekenhuisnazorg afdeling zelf medisch te begeleiden en vinden ze de constructie 
ziekenhuisnazorg afdeling nuttig. 

verpleegkundigen van het ziekenhuis (respons: 31 van de 120) 
• Het valt op dat 29% van de verpleegkundigen nog steeds van mening is dat de 

ziekenhuisnazorg afdeling ook bedden voor verpleeghuis- of verzorgingshuis wachtenden 
moet hebben. Met de huidige opzet van de ziekenhuisnazorg afdeling zullen deze categorie 
patienten echter niet overgeplaatst worden, indien geen concrete toezegging van een 
verpleeg- of verzorgingshuis is gedaan om de patient binnen zes weken over te nemen. 

• 42% van de verpleegkundigen is onbekend met de huidige gang van zaken rondom de 
overplaatsing van een patient. Daarnaast weet 58% van deze zorgverlenersgroep te weinig 
van de ziekenhuisnazorg afdeling af, om de patient hierover voldoende in te lichten. 

• De meningen over de rol van de transferverpleegkundigen verschillen nogal per afdeling in 
het ziekenhuis. Het merendeel van de verpleegkundigen (71 %) is ervan overtuigd dat de 
verpleegkundige de overplaatsing zelf kan en moet regelen. De andere verpleegkundigen zijn 
het daar gedeeltelijk mee eens, maar vinden het nogal veel tijd kosten en zijn tevens van 
mening dat de organisatie rondom de overplaatsing beter centraal gehouden kan worden. 

transferverpleegkundigen/maatschappelijk werkenden van het ziekenhuis (respons: 5 van de 7) 
• De meeste transferverpleegkundigen/maatschappelijk werkenden zijn het erover eens dat de 

categorie patienten die overgeplaatst mag worden goed is, maar dat in de praktijk dikwijls 
andere patienten hiervoor worden aangemeld. 

• Het is opvallend dat de transferverpleegkundigen/maatschappelijk werkenden de huidige 
gang van zaken mede opgezet hebben, maar dat nu nog niemand ervan overtuigd is dat het 
goed georganiseerd verloopt. Tevens is 60% van de transferverpleegkundigen/ 
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maatschappelijk werkenden van mening dat de huidige gang van zaken nog te onbekend is 
op de ziekenhuis-afdelingen. 

• Het blijft moeilijk om afspraken te maken met de verpleegkundigen op de ziekenhuis
afdelingen. Zonder controle of voortdurende aandacht is de kans groot dat afspraken 
vergeten worden. 

• Het merendeel van de respondenten van deze zorgverlenersgroep is van mening dat de 
activiteiten die nu door hunzelf worden uitgevoerd, niet door verpleegkundigen gedaan 
kunnen worden. Met name het bewaken van de juiste categorie patienten moet goed 
gebeuren. De praktische zaken kunnen volgens hen makkelijk door de verpleegkundigen zelf 
gedaan worden. 

• Bij de meest geschikte locatie voor de ziekenhuisnazorg afdeling wordt unaniem gekozen 
voor het ziekenhuis. De transferverpleegkundigen/maatschappelijk werkenden stuiten nu 
namelijk op verschillende problemen die, indien de ziekenhuisnazorg afdeling in het 
ziekenhuis gesitueerd zou zijn, in mindere mate of niet zouden voorkomen. 

verpleegkundigen/ziekenverzorgenden op de ziekenhuisnazorg afdeling (respons: 8 van de 15) 
• 75% van de verpleegkundigen/ ziekenverzorgenden van de nazorg afdeling is van mening dat 

er te weinig contact is met de verpleegkundigen in het ziekenhuis, terwijl maar 48% van de 
verpleegkundigen in het ziekenhuis dit vindt. Hieruit blijkt dat de 
verpleegkundigen/ ziekenverzorgenden van de ziekenhuisnazorg afdeling het onderlinge 
overleg op prijs stellen en dit zo goed mogelijk willen laten verlopen. 

• De rol van de transferverpleegkundige/ maatschappelijk werkenden in dit geheel wordt als 
absoluut nodig of nuttig beschouwd, terwijl wel 63% van de respondenten van deze 
zorgverlenersgroep van mening is dat deze activiteiten ook door verpleegkundigen van het 
ziekenhuis uitgevoerd zouden kunnen worden. 

• De samenwerking op de ziekenhuisnazorg afdeling tussen verpleegkundigen en 
ziekenverzorgenden verloopt goed; alleen als besluiten worden genomen die de andere 
discipline niet kan begrijpen, gaat het moeilijk. 

• Het aantal formatieplaatsen wordt als goed beschouwd, terwijl over de verhouding tussen het 
aantal verpleegkundigen en ziekenverzorgenden de meningen uiteen lopen. Een dominante 
rol voor een van deze twee disciplines komt echter niet naar voren. 

• Zorgcentrum Peppelrode wordt door 63% van de respondenten als de meest geschikte 
locatie voor de ziekenhuisnazorg afdeling beschouwd. Met dit percentage is deze 
zorgverlenersgroep dan ook de enige die Zorgcentrum Peppelrode zo hoog laten scoren. De 
andere zorgverlenersgroepen zijn meer voor het ziekenhuis dan voor het zorgcentrum. 

Verpleeghuisartsen (respons: 2 van de 2) 
De verpleeghuisartsen van Zorgcentrum Peppelrode hadden meer opmerkingen dan ze in de 
enquete kwijt konden. Zij hebben derhalve een brief geschreven waarin alle opmerkingen aan 
bod komen. De meest opvallende opmerkingen uit deze brief zijn: 
• De categorie patienten, die overgeplaatst mag worden, is soms te eng. Dit komt voor bij 

patienten waarbij alleen naar de medisch specialistische ziekenhuiszorg wordt gekeken en 
niet naar de belemmeringen ten aanzien van het herstelproces op andere vlakken (zoals 
depressief toestandsbeeld, wegvallen mantelzorg). De indicatiestelling is te ruim voor 
patienten die een negatieve indicatie voor het versneld doorstromen naar een verpleeg- of 
verzorgingshuis (VEDO-project) krijgen en vervolgens aangemeld worden voor de 
ziekenhuisnazorg afdeling. 

• De gang van zaken op de ziekenhuisnazorg afdeling is rommelig indien het proces van het 
wennen aan elkaars cultuur wordt bestudeerd. Er bestaat nogal wat verschil van inzicht en 
werkwijzen tussen de medewerkers van beide instellingen. Het woord hectisch wordt 
gebruikt als gekeken wordt naar het aantal uren welke door de verpleeghuisarts moet worden 
ingezet om tot een verantwoorde zorg te komen. Deze tijdsinvestering is te wijten aan 
onvolledige medische overdrachten, geen informatie van mede-behandelaars, groot aantal 
wisselende arts-assistenten die de bedoeling van de ziekenhuisnazorg afdeling nog niet goed 
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begrijpen en het veelvuldig gebruik van niet-bekende afkortingen in de voorlopige 
ontslagbrieven. 

• De intentie tot samenwerking van de behandelend arts van het ziekenhuis wordt door de 
verpleeghuisarts als prima beschouwd. Het probleem hierbij is echter het organiseren van 
deze samenwerking. lndien de verpleeghuisarts niet het initiatief neemt om contact op te 
nemen met de behandelend arts, zal deze laatstgenoemde dit marginaal laten plaatsvinden. 
Aangezien de verpleeghuisarts hoofdbehandelaar van de patient wordt is het medisch 
begeleiden van de patient door de arts uit het ziekenhuis overbodig. Belangstelling en 
aanvullend advies of bezoek op locatie van de arts uit het ziekenhuis zijn daarbij echter prima 
middelen. 

825.2.7 Verlagen van de kosten 
De extra kosten voor de 71 patienten die overgeplaatst zijn naar de ziekenhuisnazorg afdeling 
bedragen f 22.972,71 . Dit grote bedrag kan echter niet los beoordeeld warden. Ten eerste zijn 
deze extra kosten gebaseerd op schattingen en percentages en ten tweede kunnen de 
inkomsten die gegenereerd worden als gevolg van de patientenverplaatsing naar de 
ziekenhuisnazorg afdeling net zo hoog of zelfs hoger zijn dan de kosten. Deze inkomsten zijn 
gekoppeld aan de extra opnamen die kunnen plaatsvinden, doordat de bedden in het 
ziekenhuis eerder beschikbaar zijn voor patienten die op de wachtlijst staan. 
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BIJLAGE 26 ONTSLAGBESTEMMINGEN VAN PATIENTEN VAN DE 
ZIEKENHUISNAZORG AFDELING VAN HET EERSTE HALF JAAR 

8% 

naar: 
huis 63% 
verpleeghuis 5% 
verzorgingshuis 6% 
revalidatiecentrum 3% 
ziekenhuis (gepland) 3% 
ziekenhuis (niet gepland) 12% 
overleden 8% 

Monitoringsysteem voor een transmuraal zorgproces 

■ huis 

■ verpleeghuis 

Overzorgingshuis 

D revalidatiecentrum 

■ ziekenhuis ( gepland) 

■ ziekenhuis (niet gepland) 

■ overleden 
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BIJLAGE 27 RESULTATEN UIT DE ENQUETES VOOR DE ZORGVERLENERS 
BETROKKEN BIJ DE PATIENTENVERPLAATSING NAAR DE 
ZIEKENHUISNAZORG AFDELING 

In deze bijlage zijn de resultaten van de enquetes voor de verschillende zorgverlenersgroepen in grafieken 
weergegeven. Onder elke grafiek staan de opmerkingen die bij de beantwoording van de vragen gemaakt 
zijn. De som van de percentages in de grafiek kunnen per zorgverlenersgroep grater of kleiner dan 100% 
zijn. Grater dan 100% komt voor bij vragen waar meerdere antwoordmogelijkheden konden warden 
aangekruist. Kleiner dan 100% komt voor bij vragen waar sommige respondenten niets ingevuld hebben of 
een ander antwoord hebben ingevuld dan standaard was voorgedrukt. Deze antwoorden zijn ook in de 
opmerkingen terug te vinden. Na de grafieken zijn de verbetersuggesties per zorgverlenersgroep 
weergegeven. 

De response van de enquete was: 
• artsen in ziekenhuis: 2 (te weinig om in deze verwerking mee te nemen) 
• verpleging in ziekenhuis: 31 
• transferverpleegkundigen/maatschappelijk werkenden : 5 
• verpleging/ verzorging ziekenhuisnazorg afdeling: 8 
• verpleeghuisartsen: 2 (deze hebben echter niet de enquete teruggestuurd, maar een 

uitgebreide brief geschreven) 
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1. Wat vindt u van de constructie "ziekenhuisnazorg afdeling"? 

100 

90 
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70 

60 

i l 50 

.! 
40 

JO 

20 

10 

heel zinvol nuuig niet zinvol 

Opmerkingen: 
verpl. nazorg afdeling 
■ heel zinvol, mits goede communicatie en organisatie 
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10 

■verpleging zkh. 

□ verpl/zv. na zmg afd. 

2. Wat vindt u van de categorie patienten die overgeplaatst mag 
worden naar de ziekenhuisnazorg afdeling? 

100 

90 

80 
80 

75 

70 

61 

60 

i 
l 
< 

50 

■ verpleging zkh. 

Otransferverpl./mw. 
Overpl/ zv. nazorg afd. 

40 

JO 

20 

10 

goed 

Opmerkingen : 
verpl. zkh. 

1l 

te ru im te eng niet go~ 

■ als transferverpl. intake komt doen dan ook verpleging erbij en niet alleen 
met patient 

■ zou fijn zijn als afdeling uitgebreid werd en verpleeghuiswachtenden er 
wel heen konden 

■ weinig voor chronische patienten 

transferverpl. 
■ proces van alertheid om te zorgen dat juiste patienten erheen gaan 
■ artsen hebben neiging hier verpleeghuiswachtenden neer te leggen 

verpl. nazorg afdeling 
■ men probeert steeds verpleeghuiswachtenden door te sluizen 
■ weinig jongeren en complexe zorg patienten 
■ af en toe een misser als patient via maatschappelijk werk wordt 

overgeplaatst 
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3. Wat vindt u van de huidige gang van zaken rondom de 
overplaatsing van een patient naar de ziekenhuisnazorg afdeling? 

100 

90 

80 

70 

60 60 
60 - -

i l ,. 
C 42 

40 
40 - 38 

>-

JO 
l5 l5 - -10 

lO 

10 
10 6 I ·>-- I 

goed rommelig te veel werii: wordt steeds onbekend in 
georganiseerd 

Opmerkingen : 
verpl. zkh. 
■ geen goede communicatie 
■ duurt erg lang 
■ checklist maakt alles overzichtelijk 

transferverpl. 

beter zkh. 

I ■ve,pleg ;ng zkh. . I 
Otral"6ferverpl./mw. 

□verpl/zv. nazorg afd. 

41 

■ in ziekenhuis speelt eigen belang een grote rol (druk op bedden) 

verpl. nazorg afdeling 
■ er wordt niet altijd correct gehandeld 
■ nog hiaten tussen regels Catharina Ziekenhuis en regels Zorgcentrum 

Peppelrode 
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4. Bent u in staat goede afspraken te maken met de verpleging in het 
ziekenhuis omtrent de overplaatsing van een patient? 

100 

90 

80 

70 

60 

40 

JO 

20 

10 

Opmerkingen: 
transferverpl. 

60 

J• 

■ controle blijft steeds nodig 

j D transferverpl./mw. I 
40 

Nee 

■ indien een verpleegkundige er zich verantwoordelijk voor voelt, gaat het 
goed 

■ veel naloopwerk, ondanks afspraken en rapportages 
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5. Weet u voldoende van de ziekenhuisnazorg afdeling om de 
patient hierover in te lichten? 

100 

90 

60 

70 

60 

Jl 

i 50 
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40 
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20 

10 

Opmerkingen : 
verpl.zkh. 

Ja 

■ weinig van gelezen 

42 

■ patienten categorie niet duidelijk 
■ komen er oak artsen langs? 

58 

j ■ verpleging zkh.J 

Nee 

■ ik weet niet precies wat ze daar doen en wat er daarna met de patient 
gebeurt 
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6. Wat vindt u van het contact met het personeel van de andere 
locatie? 

100 

90 

60 
75 

70 

60 

t 50 48 

40 

]0 
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teweinig 

60 

goed le veel 

29 

nog geen cont.let gehad 

■ ... erp1eging zkh. 

01ransferverpl./ mw. 

O verpljzv. nazorg afd. 
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7. Wat vindt u van de rol van de transferverpleegkundige / mw. in 
het proces van overplaatsing? 

100 

90 
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70 

,o 
I 
t 50 
!. 
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40 
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20 

10 

absoluut nodig 

Opmerkingen: 
verpl. zkh. 

52 

nunig nlet echl nod ig 

■ verpleegkundigen kennen de patient het best 

niet zinvol 

■ verp1eg ing zkh. 

O verpt/zv. nazorg afd . 

■ transferverpleegkundigen zijn absoluut nodig omdat dit maar sporadisch 
voorkomt 

■ transferverpl. zijn nuttig in de opbouwende fase, totdat alles goed geregeld 
is 

verpl. nazorg afdeling 
■ transferverpl. zijn nu absoluut nodig, op langere termijn overbodig 
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8. Bent u van mening dat de activiteiten van de 
transferverpleegkundige / mw. ook door de verpleging kunnen 
worden gedaan? 

100 

90 

80 

71 
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t so 
■ verpleg ing zkh. 

O transferverpl.fmw. 

O~ pl.jzv. nazorg afd. 

40 

JO 

20 

10 

Opmerkingen : 
verpl. zkh. 

), 

)7 

" 

Nee 

■ verpleegkundige moet ontslag kunnen regelen dus dit oak 
■ het vergt veel tijd 
■ het is echter beter als dit centraal gebeurt (door transferverpl.) 
■ coordinatie kan het beste bij een persoon liggen 

transferverpl. 
■ activiteiten zijn niet moeilijk, wel angst dat criteria niet goed gehanteerd 

warden 
■ de geschiktheid van de patient moet door onafhankelijk iemand gebeuren 

verpl. nazorg afdeling 
■ als transfer dit doet blijft het in een hand en is alles overzichtelijker 
■ als verpleegkundige dit doet kan bij opname al bekend zijn of de patient 

een geschikte kandidaat is 
■ als verpleegkundige dit doet dan ben ik bang voor verkeerde patienten 
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9. Wat vindt u van de gang van zaken op de ziekenhuisnazorg 
afdeling? 
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10. Wat vindt u van de samenwerking tussen verpleegkundigen en 
ziekenverzorgenden op de ziekenhuisnazorg afdeling? 

100 
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70 

60 

l so [ Otransferverpl./mw.] 
C 

I so O verpleegkundige nazorg afd. 

C 

40 

JO 

10 
10 -
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geed 

Opmerkingen: 
transferverpl. 

20 20 
- -

rommelig wisselend 

■ te weinig verpleegkundigen 
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soms 
onervaren 

20 

hec1isch 
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20 -

i so . 
40 

JO 

20 

10 

uitstekend 

Opmerkingen: 
verpl. nazorg afdeling 
■ wordt steeds beter 

geed moeilijk 

H 

prob1ematisch 

1:::1 ziekenverzorgende nazorg afd. 

□voedingsan.fsecr. 

■ in hoeverre kun je van zv 'ers inzicht in het ziektebeeld verwachten? 
■ enkele zv 'ers zetten zich op laag niveau, doordat ze de filosofie in besluit 

niet zien 
■ samenwerking verloopt moeilijk, het verschil is nag steeds voelbaar 
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11. Wat vindt u van het aantal formatieplaatsen op de 
ziekenhuisnazorg afdeling? 

100 100 
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teweinlg geed te veel 
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O verpleegkundige naz org afd. 

l~hiekcnverzorgende nazorg afd. 

Ovoedingsass./secr. 

12. Welke verhouding van formatieplaatsen is volgens u op de 
ziekenhuisnazorg afdeling nodig? 
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so 
so 

□ verpleegku ndige na.zorg afd . 

C ziekenverzorgende nazorg afd. 

40 
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40% verpl. / 60% zv. 50% verpl. / 50% zv. 60%, verpl. / 40% zv. 
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13. Wat is de meest geschikte plaats voor de ziekenhuisnazorg 
afdeling? 
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l 50 
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10 

Zorgcenlr um Peppe lrode 

Opmerkingen: 
verpl. zkh. 

100 

4l 

" 

Cathari na Ziekenhuis 

■ zkh., je kunt eerder een kijkje nemen 
■ zkh., patienten kunnen er zelf naar toe gaan 

J5 

maakt niel uit 

■ verple g ing zkh. 

Otrans ferverpl. /mw. 

O verpf/zv. nalorg afd. 

■ zkh., de mogelijkheid om niet op de afdeling te liggen, maar toch gebruik 
te maken van de rust en revalidatie 

■ pep., stapje dichter bij huis en niet in het ziekenhuis 

transferverpl. 
■ zkh., alle rnaterialen voorhanden 
■ zkh., rechtstreeks persoonlijk contact met de afdeling en patient 

verpl. nazorg afdeling 
■ pep., meer gestimuleerd en geactiveerd om naar thuissituatie te gaan 

(gemoedelijker sfeer) 
■ pep., criteria worden dan niet zo snel overschreden 
■ zkh., sneller bij spoed 
■ zkh., beter voor communicatie en voeding 
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14. Bent u van mening dat de verleende zorg op de 
ziekenhuisnazorg afdeling opweegt tegen de fysieke overplaatsing 
van de patient naar deze afdeling? 
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70 

60 

j 
50 

l 
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40 

JO 

20 

10 

Opmerkingen: 
verpl. zkh. 

100 100 
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I• 

■ andere omgeving, zorg en aandacht 
■ goed als overbrugging naar huis 
■ beter dan als patient direct naar huis gaat 
■ onder goede begeleiding goed revalideren 

transferverpl. 

Nee 

■ verpleeghuisrevalidatie beter dan ziekenhuisrevalidatie 

verpl. nazorg afdeling 
■ uit de ziekenhuissfeer 

■ patient heeft het gevoel het ziekenhuis te hebben verlaten 

■ verpleg ing zkh. ~ 
Dtra nsferverpl./mw. 

q~,!e!f~- ~uorg ,1 fd. 
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Verbetersuggesties per zorgverlenersgroep 

verpleegkundigen van het ziekenhuis 
• de rol van de transferverpleegkundigen beperken, de verpleegkundige kan en hoort de overplaatsing te 

regelen; 
• de ziekenhuisnazorg afdeling alsmede het proces van overplaatsing moet meer bekendheid in het 

ziekenhuis krijgen. Er moet meer foldermateriaal komen; 
• indien de transferverpleegkundige de intermediair tussen het ziekenhuis en de ziekenhuisnazorg 

afdeling blijft, moet er meer overleg tussen transferverpleegkundigen en verpleegkundigen van de 
afdeling plaatsvinden. 

transferverpleegkundigen/maatschappelijk werkenden van het ziekenhuis 
• ontslag op ziekenhuisnazorg afdeling per dag en niet per week (gedurende MDO) bekijken; 
• faxapparaat op de ziekenhuisnazorg afdeling; 
• ziekenhuisnazorg afdeling in ziekenhuis plaatsen; 
• bij eenvoudig ziektebeeld verpleegkundige overplaatsing laten regelen. 

verpleegkundigen/ziekenverzorgenden van de ziekenhuisnazorg afdeling 
• meer bekendheid van de ziekenhuisnazorg afdeling in het ziekenhuis; 
• in ziekenhuis nag een keer uitleggen welke hulpmiddelen en overdrachten met de patient mee moeten 

gaan; 
• te zijner tijd minder administratief werk; 
• geen afkortingen in verpleegkundig dossier gebruiken; 
• de afdeling in het ziekenhuis moet het juiste, afgesproken tijdstip van overplaatsing aanhouden. 

verpleeghuisartsen van Zorgcentrum Peppelrode 
• verbeteren van de communicatie vanuit het laboratorium in het ziekenhuis naar de ziekenhuisnazorg 

afdeling; 
• in ziekenhuis bekijken of de controle-afspraken (normaal in het ziekenhuis), oak door de 

verpleeghuisarts uitgevoerd kunnen warden, " het verlaten van gebaande wegen leidt tot de ontdekking 
van veel natuurschoon"; 

• verbeteren van de inzet van alle verpleeghuisgeneeskundige disciplines; 
• door wachtlijsten bij de thuiszorg organisaties stuiten de gemaakte plannen voor het nazorg-traject op 

problemen. In de praktijk blijken de gemaakte afspraken over de in principe te verlenen hulp bij ontslag 
niet waargemaakt te kunnen warden; 

• betere bekendheid in het ziekenhuis van de mogelijkheden van de ziekenhuisnazorg afdeling kan de 
patientenstroom nag diverser maken. 
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BIJLAGE 28 BEREKENING VAN DE UITSCHIETERS VOOR DE GEMIDDELDE 
VERPLEEGDUREN 

Om de gemiddelde verpleegduren over de twee perioden april 1997 tot en met september 1997 en 
oktober 1997 tot en met maart 1998 zo betrouwbaar mogelijk weer te geven, zullen de uitschieters niet 
meegenomen warden. Uitschieters zijn waarden die ongewoon hoog of laag zijn, in relatie tot de andere 
waarden. 

Een waarde is een uitschieter indien deze buiten het betrouwbaarheidsinterval valt [B4]. 
Het betrouwbaarheidsinterval van een aantal waarnemingen kan op de volgende manier berekend 
warden: 

y±3*s 

in woorden: 
gemiddelde waarde ± 3 * standaarddeviatie 

De standaarddeviatie wordt op de volgende manier uitgerekend: 

S2 = _i_=I~---

n-1 

waarbij 

s = standaarddeviatie 

n = aantal waarnemingen 

Y; = waarde van waarneming i 

y = gemiddelde waarde van n waarnemingen 

Voor de gebruikte diagnosen/ ingrepen van alle ziekenhuis-patienten, maar ook voor de waarde van de 
overgeplaatste patienten zijn de uitschieters bepaald. Een voorbeeld is hieronder weergegeven. 
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Tabel 828.1 De gemiddelde verpleegduur met frequentie van de geopereerde hernia-patienten in de 
periode april 1997 tot en met september 1997. 

Diagnose/ingreep: Hernia 
gem. verpleegduur frequentie 

6 2 
7 1 
8 1 

9 10 
10 15 
12 2 
13 1 
14 1 
17 2 
18 1 

21 1 

23 2 

31 1 

45 1 
41 patienten 

gemiddelde verpleegduur van deze 41 patienten: 12,51 dagen 
standaarddeviatie: 7,24 
betrouwbaarheidsinterval: 0 - 34 dagen 
Dit betrouwbaarheidsinterval houdt in dat de laatste verpleegduur in de bovenstaande tabel (45 dagen) 
een uitschieter is, omdat deze buiten het betrouwbaarheidsinterval (O tot 34 dagen) valt. 
lndien de laatste verpleegduur niet meegenomen wordt, zal de nieuwe gemiddelde verpleegduur van de 
geopereerde hernia-patienten 11,7 dagen zijn. 
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BIJLAGE 29 VERANDERINGEN VAN HET REGISTRATIEFORMULIER 

Op grond van de mening van de gebruikers alsmede de resultaten uit de pilot, zal het registratieformulier 
op de volgende punten wijzigen: 

• Naast de afdeling, naam van de hoofdbehandelaar, diagnose en naam van de verpleegkundige, zal in 
dit rijtje op de eerste pagina ook het specialisme worden opgenomen. Hiermee kan het aantal 
patienten per specialisme uitgerekend worden. Op een afdeling in het ziekenhuis kunnen namelijk 
patienten van meerder specialismen liggen. 

• Item 7 (besluit tot niet overplaatsen) kan worden weggelaten, omdat de gegevens van die patient toch 
niet meer gebruikt worden. lndien besloten wordt om de patient niet over te plaatsen kan het 
registratieformulier terug genomen worden en vervolgens vernietigd worden. 

• Het aangeven van de gespecificeerde en de verleende zorg op de ziekenhuisnazorg afdeling, zal 
duidelijker weergegeven moeten worden. De lay-out van die pagina zal derhalve overzichtelijker 
gemaakt worden. De term "gespecificeerde" wordt weggelaten omdat deze alleen maar verwarring 
oproept. 

• In de vragen voor de patient zal onderscheid gemaakt worden tussen de deskundigheid van de 
verpleegkundigen en de deskundigheid van de paramedici (fysiotherapie, ergotherapie, logopedie). Op 
deze wijze kunnen de paramedische disciplines in het ziekenhuis en op de ziekenhuisnazorg afdeling 
ook met elkaar vergeleken worden. 

• Item 32 (datum dat patient klaar is voor ontslag) zal veranderen in: datum dat de patient, volgens de 
verpleeghuisarts, klaar is voor ontslag. Deze datum kan namelijk verschillen met de datum die een 
verpleegkundige inschat. De verpleeghuisarts is medisch verantwoordelijk voor de patient en besluit 
dus ook wanneer de patient eigenlijk naar huis (of naar een andere woonvorm) zou kunnen. 

• Bij de vragen die de patienten een week na ontslag beantwoorden, kan nog een vraag worden 
toegevoegd: Denkt u dat het voor u beter was geweest als de ziekenhuisnazorg afdeling in het 
ziekenhuis gesitueerd was? 
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BIJLAGE 30 VERANDERINGEN VAN DE ENQUETES VAN DE ZORGVERLENERS 

De vragen die veranderen zijn: 

• Wat vindt u van de categorie patienten die overgeplaatst wordt naar de ziekenhuisnazorg afdeling? 

Deze verandert als volgt: 
Wat vindt u van de categorie patienten die overgeplaatst mag worden naar de ziekenhuisnazorg afdeling? 

• Zou het voor u in het algemeen iets uitmaken als de ziekenhuisnazorg afdeling in het ziekenhuis 
gesitueerd was? 

Deze verandert in: 
Wat is volgens u de meest geschikte locatie voor de ziekenhuisnazorg afdeling? 

D het Catharina Ziekenhuis 
D Zorgcentrum Pepelrode 
D maakt niet uit 

• Bent u van mening dat de zorg, die de patient in zijn revalidatie-fase op de ziekenhuisnazorg afdeling 
krijgt, opweegt tegen de fysieke overplaatsing naar deze afdeling? 

Deze verandert in: 
Het dikwijls overplaatsen van een patient komt niet ten goede aan zijn gezondheid. Bent u toch van 
mening dat het overplaatsen van een patient naar de ziekenhuisnazorg afdeling gecompenseerd wordt 
door de zorg die op deze afdeling verleend kan worden? 
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