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VOORWOORD 

Dit proefschrift vormt een onderdeel van een onderzoek waarin relaties 

bestudeerd worden tussen organisatie en omgeving. 

Na de start in 1982 hebben velen op uiteenlopende wijze bijgedragen aan 

het onderzoek en de rapportage. zonder de stimulerende werkomgeving had 

het onderzoek niet uitgevoerd kunnen worden. Die werkomgeving bestond 

ondermeer uit medewerkers van de faculteit Bedrijfskunde, 

functionarissen uit de ziekenhuiswereld, vrienden, familieleden en 

bekenden. 

Hoewel het te ver zou voeren een ieder daarvan afzonderlijk te noemen en 

in te gaan op de aard van de bijdragen, is een bijzonder woord van dank 

verschuldigd aan beide promotoren, professor dr. H. Feitsma en professor 

H. van Andel, die met veel geduld, vertrouwen en inspirerende 

opmerkingen wezenlijke bijdragen leverden aan de voortgang van het 

onderzoek. zeer erkentelijk ben ik ook voor de opbouwende wijze waarop 

professor dr. A.H. van der Zwaan en professor dr. P. Kempen vakkundig 

commentaar leverden op de concept-rapporten die soms bij nacht en ontij 

werden aangeleverd. Van de ruim 120 ziekenhuizen die medewerking aan het 

onderzoek hebben geleverd gaat mijn dank in de eerste plaats uit naar 

het Sint Jans Gasthuis in Weert, het Sint Lambertus ziekenhuis in 

Helmond en het Groot Ziekengasthuis in 's-Hertogenbosch, alwaar ik in de 

gelegenheid werd gesteld een ori~nterend onderzoek uit te voeren. 

Gedurende enige maanden was ik te gast op vele afdelingen, soms dag en 

nacht, om een indruk te krijgen van de aard van het werk en de 

organisatie daarvan in de praktijk. Om iets weer te geven van de 

geweldige gastvrijheid en medewerking, het geduld waarmee vragen 

beantwoord werden en de tijd die daarvoor vrijgemaakt werd, schieten 

echter woorden tekort. Niet alleen ziekenhuismedewerkers maar ook 

pati~nten hebben er in hoge mate toe bijgedragen, dat ik mijn inzicht in 

de alledaagse gang van zaken in het ziekenhuis kon vergroten, door 

nimmer afwijzend te staan tegenover het verzoek aanwezig te mogen zijn, 

zelfs als het hoogst persoonlijke aangelegenheden betrof. 

Bijzondere dank wil ik ook richten aan de 14 ziekenhuizen die aan het 

hoofdonderzoek hebben meegewerkt. Daarbij dient opgemerkt te worden, dat 

ziekenhuizen zeer frequent geconfronteerd worden met verzoeken om 

medewerking aan onderzoeksprojecten. Elk verzoek dat ingewilligd wordt, 

vormt in zekere mate een inbreuk op de gang van zaken. Dat deze 



ziekenhuizen zonder terughoudendheid alle medewerking hebben verleend 

wordt daarom des te meer gewaardeerd. 

De warme belangstelling die ik kreeg van vrienden, familie en bekenden, 

vormde een onmisbare steun. 

Als laatste maar zeker niet als minst belangrijke wil ik noemen mijn 

echtgenote; zonder haar inzet zou dit werk niet tot stand zijn gekomen. 
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Hoofdstuk 1 

PROBLEEMAANDUIDING 

1 • 1 INLEIDING 

De titel 'Een onderzoek naar de organisatie van medisch-diagnostisch 

onderzoek in algemene ziekenhuizen; tevens proeve van kritiek op de 

contingentie-benadering' geeft aan, dat het in dit werkstuk om een 

organisatievraagstuk gaat. 

Het onderzoek is gericht op een specifieke verzameling activiteiten, 

namelijk medisch-diagnostisch onderzoek, in een bepaald soort 

instelling, het algemene ziekenhuis. 

In de organisatiewetenschap is in de zestiger jaren een denkrichting 

ontstaan, volgens welke de opbouw en werking van organisaties niet los 

gezien kunnen worden van de omgeving waarin die organisaties zich 

bevinden. Verklaringen voor variaties in organisatie-structuren en het 

functioneren van organisaties moeten, aldus deze visie, die aangeduid 

wordt als de contingentie-benadering, worden gezocht in 

omgevingsverschillen. 

Sinds de tijd dat deze visie zijn oorsprong vond, zijn inmiddels vele 

jaren verstreken. Uit publicaties in de zeventiger jaren en de tachtiger 

jaren kan echter afgeleid worden, dat de contingentie-benadering nog 

steeds actueel is. Over de betekenis van deze visie voor theorie en 

praktijk bestaat in het veld van auteurs evenwel verschil van mening. 

Met deze studie wordt beoogd, mede op grond van empirisch onderzoek, de 

contingentie-benadering aan een kritische beschouwing te onderwerpen. 

Het feit dat het onderzoek gericht is op de organisatie van 

diagnostische activiteiten in algemene ziekenhuizen, dient gezien te 

worden als een poging om de praktische bruikbaarheid van de 

contingentie-benadering empirisch te onderzoeken. In principe had het 

empirische gedeelte van deze studie ook in andere organisaties dan 

ziekenhuizen uitgevoerd kunnen worden. 
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1.2 HET DOEL IN HET ONDERZOEK 

De probleemstelling waarvan beantwoording in deze studie centraal staat, 

luidt als volgt: 

Hoe verhouden organisatorische eenheden in algemene ziekenhuizen, 

met taken die primair op het gebied van medisch-diagnostisch 

onderzoek liggen, zich in ontwerp en functioneren ten opzichte van 

hun relevante omgeving? 

Als het ziekenhuis beschouwd wordt als een belangrijk element van 

de omgeving van dat deel van de organisatie, dat primair belast is 

met taken op medisch diagnostisch gebied, is dan de contingentie

benadering bruikbaar voor verklarende uitspraken? 

Alvorens in paragraaf 1.3 in te gaan op het kennisbelang, dat aan 

beantwoording van deze vragen te verbinden is, zullen enkele begrippen 

die in de vraagstelling zijn opgenomen worden toegelicht. Ingegaan zal 

worden op de begrippen: algemene ziekenhuizen, organisatorische eenheid, 

medisch-diagnostisch onderzoek en relevante omgeving. 

Algemene ziekenhuizen zijn instellingen waarbinnen algemeen 

specialistische pati&ltenzorg wordt verleend. Die patilntenzorg omvat 

diagnostische, therapeutische, verpleegkundige en ondersteunende 

aktiviteiten, die toereikend zijn om een groot deel van de behoeften aan 

specialistische patiäntenzorg het hoofd te kunnen bieden. 

Algemene ziekenhuizen onderscheiden zich van academische en categorale 

ziekenhuizen op grond van het soort voorzieningen dat in het proces van 

zorgverlening wordt aangewend. Een categoraal ziekenhuis biedt 

specialistische voorzieningen ten behoeve van een bepaalde categorie 

patienten. Aanduidingen als 'Ooglijders-gasthuis', 'Kinderziekenhuis', 

'Kankercentrum' en 'Geriatrisch ziekenhuis' verwijzen naar de aard van 

de voorzieningen die deze categorale ziekenhuizen bieden. Een academisch 

ziekenhuis biedt echter specialistische voorzieningen ten aanzien van 

een zeer groot aantal medische disciplines en vervult naast 

pati&ltenzorg ook taken op het gebied van onderwijs en onderzoek. 

Academische ziekenhuizen bieden dikwijls, naast de voorzieningen 

waarover algemene ziekenhuizen ook beschikken, bijzondere voorzieningen 

ten behoeve van niet-reguliere patilntenzorg. 
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Het algemene ziekenhuis kan vanuit verschillende invalshoeken beschouwd 

worden. Zo zal uit juridisch oogpunt het begrip ziekenhuis snel 

geassocieerd worden met het soort rechtspersoon en een architect zal 

wellicht primair aan bouwkundige aspekten denken. 

In deze studie wordt het begrip ziekenhuis opgevat als een 

organisatorische eenheid. Daaronder wordt verstaan: het geheel van 

beroepsbeoefenaars en de hun ten dienste staande productie-middelen die 

een bijdrage leveren aan het primaire proces. 

Dit begrip organisatorische eenheid kan ingevuld worden op verschillende 

analyse-niveaus. Uitspraken kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op de 

ziekenhuissektor als eenheid ten opzichte van andere maatschappelijke 

sektoren. Binnen de ziekenhuissektor kan op instellingsniveau het 

specifieke ziekenhuis worden onderscheiden als eenheid. Ook op andere 

niveaus in de interne organisatie van het ziekenhuis zijn diensten, 

afdelingen, sectoren en teams aanduidingen voor organisatorische 

eenheden; elk met een eigen taakstelling en een persoon (of groep 

personen) belast met het hoogste gezag. 

Hoewel een individuele werknemer als 'kleinste' organisatorische eenheid 

beschouwd zou kunnen worden, wordt het begrip in principe gehanteerd ter 

aanduiding van meerdere personen (en bijbehorende voorzieningen), die 

onder leiding staan van een (of meerdere) hierarchisch hoger geplaatste 

functionaris(sen) (teamhoofd, afdelingshoofd, directie enz.). 

Onder medisch-diagnostisch onderzoek wordt in deze studie verstaan: alle 

activiteiten die gericht zijn op het verwerven van inzicht in eventuele 

ziekelijke afwijkingen in opbouw en werking van het menselijk lichaam of 

delen daarvan. Dit inzicht, ontleend aan de uitkomsten van die 

activiteiten, wordt tot uitdrukking gebracht in de diagnose; het oordeel 

van de medicus over de opbouw en werking. Medisch-diagnostisch onderzoek 

vormt het startpunt van medisch handelen; meestal na ervaren 

onwelbevinden. Het zoeken naar oorzaken van dat onwelbevinden is 

vervolgens de eerste stap op weg naar de bestrijding daarvan. Dikwijls 

echter zal als vervolg op onderzoek opnieuw onderzoek plaatsvinden. Dat 

kan zijn ter aanvulling van gegevens, maar ook ter controle, om inzicht 

te verwerven in het beloop van processen. 

Alle organisatorische eenheden binnen een algemeen ziekenhuis, waarvan 

de taken primair op medisch diagnostisch gebied liggen, kunnen samen 

beschouwd worden als een systeem; het medisch-diagnostisch systeem. Het 

diagnostisch systeem is opgebouwd uit organisatorische eenheden, zoals 
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bijvoorbeeld de EEG-unit, de r8ntgenafdeling, de scopie-afdeling enz., 

die opgevat kunnen worden als subsystemen. 

Het begrip relevante omgeving in de probleemstelling heeft betrekking op 

alle elementen die niet tot het beschouwde (medisch-diagnostische) 

systeem gerekend worden, maar wel met dat systeem interacteren. 

Binnen het ziekenhuis zorgen de verpleegafdelingen bijvoorbeeld voor het 

aanbod van klinische patiänten en wordt overleg gepleegd over het 

tijdstip van onderzoek, eventuele voorbereidende activiteiten enz. Er 

zijn andere eenheden, zoals het magazijn, de afdeling centrale 

sterilisatie, de medische registratie, de apotheek en veel meer 

afdelingen en diensten waarmee relaties bestaan. 

Buiten het ziekenhuis zijn ondermeer huisartsen, laboratoria, 

leveranciers, verpleeghuizen enz. aan te merken als elementen in de 

relevante omgeving waarmee relaties onderhouden worden. 

Kenmerkend is, dat veranderingen in de relevante omgeving van een 

bepaald systeem tot gevolg kunnen hebben, dat binnen dat systeem ook 

veranderingen plaatsvinden. Als er bijvoorbeeld een nieuwe 

verpleegafdeling opgezet is voor een bepaalde categorie patienten, dan 

kan dat leiden tot veranderingen in de organisatie van het werk van 

diagnostische eenheden. Er kunnen specifieke afspraken en condities 

gelden, die afwijken ten opzichte van de oorspronkelijke 

verpleegafdelingen. Omgekeerd kunnen veranderingen in het systeem ook 

leiden tot wijzigingen in de relevante omgeving. Zo kan uitbreiding met 

mobiele apparatuur ertoe leiden, dat klinische patiênten voor een 

bepaald onderzoek op de verpleegafdeling kunnen blijven en niet met bed 

en al op transport behoeven naar de locatie waar ruimtegebonden 

apparatuur staat. 

1.3 HET DOEL VAN HET ONDERZOEK 

Het kennisbelang, dat gediend wordt met het beantwoorden van de vraag 

naar de organisatie van diagnostisch onderzoek in relatie tot de 

relevante omgeving, is van tweeêrlei aard: 

a) Het kennisbelang voor organisatietheorie-ontwikkeling 

De probleemstelling is op te vatten, als een organisatiestructuur

vraaqstuk. Er wordt gezocht naar ordeningen van organisatie-elementen 

(bevoegdheden, werknemers, apparatuur, ruimtelijke voorzieningen enz.). 
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Het gaat daarbij niet alleen om ordeningen zo als die in de empirie 

kunnen worden waargenomen, maar ook om ideaaltypische structuren die in 

theoretisch opzicht optimaal zijn toegesneden op het uit te voeren werk. 

In die zin is de probleemstelling tevens te beschouwen als een 

optimalisatie-vraagstuk. 

De vraag naar de verhoudingen tussen organisatorische eenheden kan 

echter ook uitgelegd worden als een schaalvraagstuk. Op basis van 

structuurparameters kunnen organisatorische eenheden immers getypeerd 

worden naar schaalgrootte, in termen als 'relatief kleinschalig', 

'relatief grootschalig' enz. 

Als organisaties met elkaar vergeleken worden, dan blijken in onze 

samenleving verschillende organisatiestructuren en schaalgrootten voor 

te komen. Aangenomen mag worden, dat in elke organisatie ernaar 

gestreefd zal worden om tot een ordening en schaalgrootte te komen die 

toegesneden is op de daarbinnen te verrichten arbeid. Dat geldt zowel 

voor de gehele organisatie (systeem) als voor de delen (sub-systemen) 

die daarbinnen zijn te onderscheiden. Om die reden wordt dan ook naar 

verklaringen gezocht voor de in de praktijk waargenomen verschillen in 

structuur en schaalgrootte. 

Sinds de zestiger jaren, zo werd reeds in de inleiding gesteld, worden 

in de organisatiewetenschap organisatiestructuur-verschillen in verband 

gebracht met verschillen in karakteristieken van omgevingen waarin 

organisaties functioneren. De denkrichting, die zich richt op de relatie 

tussen organisatie en omgeving ter verklaring van structuurvariaties, 

wordt aangeduid als de contingentie-benadering. 

In de kern der zaak gaat het in deze benadering om twee wezenlijk 

verschillende typen vragen: 

vragen naar analytische uitspraken over eventuele wetmatigheden in de 

relatie tussen in de praktijk aangetroffen organisatiestructuren en 

hun omgevingen; 

vragen naar normatieve uitspraken over welke organisatiestructuur 

wenselijk is, rekening houdend met de eigenschappen van de relevante 

omgeving, waarin een specifieke organisatie moet functioneren. 

Daarbij is van belang op welk organisatieniveau deze vragen en 

uitspraken betrekking hebben. Gaat het om de structuur van zeer 

omvangrijke complexe systemen, waarbij we kunnen denken aan gehele 
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bedrijfstakken en bijvoorbeeld multi-nationale ondernemingen, of om 

afdelingen binnen een bedrijf? Er worden dan ook niveau-aanduidingen 

gebruikt als macro-, meso- en microniveau. 

In veel empirische contingentie-studies is als niveau gekozen voor het 

instellingsniveau, waarbij bedrijven, gehele organisaties, in hun 

omgevingen bestudeerd werden. De theorie-ontwikkeling op het gebied van 

de contingentie-benadering is voornamelijk gebaseerd op analyses op 

macro niveau. Minder gebruikelijk is het, om als analyseniveau 

organisatorische eenheden binnen de instelling te kiezen (afdelingen, 

diensten, units, divisies), waarbij ondermeer andere delen van dat 

bedrijf als elementen van de omgeving worden beschouwd. 

Het is dan ook een wezenlijke vraag, in hoeverre de contingentie

benadering bruikbaar is voor analyse op meso- en microniveau. 

Uit praktisch oogpunt lijken echter enige voordelen verbonden te zijn 

aan de keuze om de analyse te richten op delen van organisaties. zo 

kunnen bij intra-organisationele vergelijkingen van subsystemen 

bijvoorbeeld soms bepaalde omgevingsvariabelen als constanten beschouwd 

worden (als A en B subsystemen zijn die deel uitmaken van systeem C, dan 

mag immers gesteld worden, dat het overige deel van C tot de omgevingen 

van zowel A als B gerekend kan worden). 

Anderzijds zou analyse per subsysteem aan het licht kunnen brengen, dat 

er mogelijk wezenlijk verschillende omgevingsinvloeden uitgeoefend 

worden vanuit het overige deel van het systeem. 

Analyse op subsysteemniveau kan details inzichtelijk maken, die op een 

hoger analyseniveau buiten beeld zouden kunnen vallen. 

Analyse van de relatie tussen de structuur van het medisch-diagnostisch 

systeem en z'n omgeving is derhalve een contingentie-onderzoek op meso 

niveau. 

Uitgegaan wordt van de volgende werkhypothesen: 

als relevante omgevingen per systeem verschillen, dan zouden ook de 

invloeden op de strukturen per systeem kunnen verschillen; 

als er voor systemen sprake is van verschillen in relevante 

omgevingen en invloeden die daaraan toegeschreven kunnen worden, dan 

is te verwachten, dat in de structuren van die systemen ook 

verschillen worden aangetroffen. 
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b) Het kennisbelang voor de praktijk van het organiseren 

De organisatiewetenschap is een sterk op de praktijk gericht vak. Op 

empirisch materiaal gebaseerde bevindingen zouden kunnen leiden tot 

verbeteringen van de strukturen van organisaties of delen daarvan en 

daardoor hun functioneren. 

Toegepast op het algemene ziekenhuis kan bijvoorbeeld naar analogie met 

organisatieontwikkeling in de verpleegsector (team-verpleging) verwacht 

worden, dat ook ten aanzien van het medisch-diagnostisch systeem 

verbeteringsmogelijkheden worden opgespoord. 

In een orilmterende studie, die zich uitstrekte over een groot aantal 

organisatorische eenheden van drie algemene ziekenhuizen, leken vooral 

de organisatiestructuren van eenheden met taken die primair op 

diagnostisch gebied lagen, relatief sterk van elkaar te verschillen 

(eenheden die aangeduid worden met namen als: functie-afdeling, 

laboratorium, r8ntgenafdeling, polikliniek). 

Een andere indruk was, dat er tussen ziekenhuizen grote verschillen 

leken te bestaan in de samenstelling van takenpakketten van deze 

organisatorische eenheden. Een duidelijk beeld kon echter niet verkregen 

worden, omdat bruikbaar vergelijkingsmateriaal ontbrak. 

Tijdens het vooronderzoek werd door ziekenhuisfunctionarissen op 

management-niveau de behoefte aan uitspraken over de organisatorische 

inrichting van medisch diagnostisch onderzoek, nadrukkelijk kenbaar 

gemaakt. Daarbij werd gewezen op het toenemende aantal 

afstemmingsproblemen. Deze bleken zich niet alleen voor te doen binnen 

poliklinieken, functie-afdelingen (en andere onderzoekafdelingen) en 

behandelafdelingen, maar ook tussen deze en andere organisatorische 

eenheden. 

Diagnostische onderzoeksaktiviteiten zijn niet exclusief voor 

ziekenhuizen. Immers, binnen huisartsenpraktijken en andere 

gezondheidszorg-instellingen vindt ook medisch-diagnostisch onderzoek 

plaats. In ziekenhuizen zijn echter in enkele decennia zo veel 

diagnostische voorzieningen ondergebracht, dat ze inmiddels beschouwd 

kunnen worden als de belangrijkste concentraties daarvan. Vrijwel het 

gehele assortiment diagnostische voorzieningen is in algemene 

ziekenhuizen voorhanden, met uitzondering van enkele uiterst 

geavanceerde en kostbare voorzieningen waarover uitsluitend academische 

ziekenhuizen en sommige categorale ziekenhuizen kunnen beschikken. 
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Natuurlijk vinden ook ontwikkelingen plaats op verpleegkundig, 

therapeutisch en ondersteunend terrein; ontwikkelingen, die leiden tot 

implementatie van nieuwe voorzieningen in het ziekenhuis. Ten opzichte 

van andere gebieden is in de na-oorlogse periode het aandeel 

diagnostische voorzieningen echter verreweg het sterkst toegenomen. 

Opmerkelijk is dat, in tegenstelling tot tendensen in andere sectoren, 

het vooral om uitbreidingen gaat en niet om vervanging van verouderde 

technologieen door betere. Elke uitbreiding zal evenwel ingepast moeten 

worden in de bestaande organisatiestructuur en dikwijls ook in 

ruimtelijke zin. 

Diagnostisch onderzoek was tot voor enkele decennia een werkterrein 

waarop vrijwel uitsluitend medici actief waren. Tegenwoordig is dat niet 

meer zo en komt er een groot aantal niet-medische beroepsbeoefenaars aan 

te pas om gegevens te verzamelen, op grond waarvan uiteindelijk 

diagnoses gesteld worden. 

Juist de noodzakelijke interdisciplinaire afstemming en samenwerking in 

de uitvoering van diagnostisch onderzoek, voegt een dimensie toe ten 

opzichte van monodisciplinair functionerende organisatorische eenheden. 

Belangen vanuit de medische professie en die van andere disciplines, 

ontmoeten elkaar op de werkvloer in de uitvoering van diagnostisch 

onderzoek, een essentieel onderdeel van het primaire proces. De 

organisatorische inrichting moet hier op toegesneden zijn, maar zal 

tevens goed dienen aan te sluiten bij andere delen van het ziekenhuis, 

die andere taken binnen het primaire proces vervullen 

(verpleegafdelingen, operatiekamers, fysiotherapie, revalidatie enz.). 

Verschillen tussen organisatiestructuren kunnen uit theoretisch oogpunt 

beschouwd worden als interessante verschijnselen. Als daarnaast de 

praktijk van het organiseren van diagnostisch onderzoek problematische 

vormen aangenomen lijkt te hebben, dan is dat een reden te meer om daar 

empirisch onderzoek naar te verrichten. Ket zou immers mogelijk kunnen 

zijn, dat de bestaande structuren niet meer toereikend zijn om alle 

deelbewerkingen op elkaar af te stemmen tot effectieve uitvoering van 

het gehele proces van gespecialiseerde pati@ntenzorg, waarin alle 

componenten van zorgverlening (diagnostiek, verpleging, behandeling en 

ondersteuning) ge!ntegreerd zijn. 

De praktijk leert ons, dat het in algemene zin in ziekenhuizen nagenoeg 

ontbreekt aan ervaring in het systematisch benaderen van 
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doelmatigheidsproblematiek (Dubbelboer, 1985). Juist de onvolkomenheden 

in de afstemming van medisch-diagnostische onderzoeksactiviteiten, die 

een steeds belangrijker plaats opeisen in het primaire proces, maakt de 

organisatiestructurering hiervan tot een voor de ziekenhuizen relevant 

probleemgebied. 

Ziekenhuismanagers geven door hun beslissingen vorm aan de 

organisatorische inrichting van het ziekenhuis. Daarin staan ze voor de 

taak om het aanbod van middelen, die de specialistische patientenzorg 

ten dienste staan, organisatorisch af te stemmen op de vraag naar die 

voorzieningen. Aan de vraagkant kunnen onderscheiden worden: 

de differentiatie in zorgbehoeften en de frequentie waarin de 

verschillende behoeften voorkomen; 

de dynamiek in de zorgvraag waarmee de ziekenhuisorganisatie 

geconfronteerd wordt. Hierbij gaat het zowel om de frequentie, de 

kracht en de regelmaat van veranderingen (Kieser, 1971). 

Tegenover de vraag staat het aanbod van ziekenhuisvoorzieningen. Daarvan 

kan gesteld worden: 

het aanbod van voorzieningen wordt geacht toereikend te zijn, om de 

verscheidenheid aan zorgbehoeften en de frequentie waarin deze 

voorkomen, het hoofd te kunnen bieden; 

de voorzieningen dienen berekend te zijn op de dynamiek in de 

zorgbehoeften. 

De opgave waarvoor ziekenhuismanagers gesteld worden, kan beschouwd 

worden als een proces van gerichte beinvloeding: 

in de tijd (er zijn en er zullen beslissingen genomen worden); 

van verschillende aspecten (personeel, behandelingen, bouw); 

waarbij meerdere actoren betrokken zijn (bestuur, directie, medische 

staf). 

Het zijn echter deze dimensies, die de kern vormen van 

afstemmingsproblemen: 

bij beslissingen van nu moet immers rekening gehouden worden met 

verleden en toekomst; 

beslissingen over een bepaald aspect (ziekenhuispersoneel) zijn 

meestal ook van invloed op andere aspecten (zorgverlening); 

beslissingen van de ene actor beinvloeden meestal ook die van andere 

actoren (De Leeuw, 1983). 
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Managers zullen zich in dit voortdurende proces van gerichte 

belnvloeding laten leiden door kennis en ervaring op het gebied van de 

theorie en praktijk van het organiseren. 

In het nastreven van een optimale af stemming tussen zorgbehoef ten en 

dienstverlening zijn ziekenhuismanagers erbij gebaat te weten welke 

ordeningen van voorzieningen, taken en bevoegdheden in de specifieke 

situatie van dat ziekenhuis, adequaat zijn. 

1.4 METHODEN EN TECHNIEKEN 

Hoewel bij de behandeling van het empirische gedeelte van het onderzoek 

uitvoerig aandacht geschonken zal worden aan de methoden en technieken 

die daarin gebruikt zijn, zal in deze paragraaf in kort bestek aandacht 

aan dit onderwerp geschonken worden. 

Ter afbakening van het object van onderzoek werd een ori~nterend 

vooronderzoek uitgevoerd, waarin op de volgende wijzen gegevens werden 

verzameld: 

literatuurstudie; 

observaties; 

vraaggesprekken; 

documentenanalyse. 

De literatuurstudie was gericht op het verwerven van kennis met 

betrekking tot enerzijds de organisatiestructuurtheorie en met name de 

·relaties die daarin gelegd worden tussen organisatie en omgeving en 

anderzijds de ziekenhuisorganisatie. In drie algemene ziekenhuizen 

werden, als praktijkorientatie, observaties uitgevoerd in ruim twintig 

organisatorische eenheden op uitvoerend niveau. Tevens werden open 

vraaggesprekken gevoerd met leidinggevenden en uitvoerende 

functionarissen en werden archiefstukken en procedurebeschrijvingen 

bestudeerd. 

In het hoofdonderzoek dat op dit vooronderzoek volgde, werd gebruik 

gemaakt van de case-vergelijkende methode. Empirische gegevens werden 

verzameld in een selectie van 14 algemene ziekenhuizen. In deze 

ziekenhuizen werden semi-gestructureerde intervieuws gehouden met 

ziekenhuismedewerkers op topmanagement niveau, middelmanagement- en 

operationeel niveau. Directies van de overige algemene ziekenhuizen in 

Nederland werden verzocht gegevens te verstrekken over de 
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organisatorische opbouw van hun instelling. Op dit verzoek werden door 

ruim honderd instellingen gegevens ter beschikking gesteld. 

t.5 PROBLEEMANALYSE EN COMPOSITIE VAN HET RAPPORT 

Uit de probleemstelling kunnen meer deelvragen afgeleid worden dan in 

deze studie beantwoord kunnen worden. In deze paragraaf zullen echter 

een aantal deelvragen geformuleerd worden, waarvan beantwoording in hoge 

mate bij kan dragen aan de beantwoording van de in de probleemstelling 

tot uitdrukking gebrachte vragen. Achtereenvolgend zullen vragen 

geformuleerd worden met betrekking tot de aandachtgebieden 

organisatiewetenschap, algemene ziekenhuizen en medisch-diagnostisch 

onderzoek. Daarbij zal vermeld worden in welk hoofdstuk de betreffende 

onderwerpen aan de orde zullen worden gesteld. 

Gesteld werd, dat de in de organisatiewetenschap ontwikkelde 

contingentie-benadering aandacht schenkt aan de relatie tussen 

organisaties en hun omgevingen: 

wat houdt de contingentie-benadering in? 

tot welke resultaten hebben empirische studies geleid waarin deze 

benadering als theoretisch kader heeft gediend? 

hoe luidt de kritiek op de contingentie-benadering? 

gesteld werd, dat de vraag naar de verhoudingen tussen subsystemen en 

het systeem waarvan zij deel uitmaken ondermeer te beschouwen is als 

een schaalvraagstuk; hoe komt de schaalgrootte tot uitdrukking in de 

structuur van een organisatie? 

zijn schaalgrootte en contingentie-benadering met elkaar in verband 

te brengen? 

wat de contingentie-benadering voorstelt, hoe deze visie tot 

ontwikkeling gekomen is en welke plaats zij inneemt in het denken over 

organisaties, zal in hoofdstuk 2 uiteengezet worden. 

Vervolgens zal in hoofdstuk 3 het begrip schaalgrootte aan de orde 

worden gesteld en zal getracht worden het schaalbegrip af te zetten 

tegen de contingentie-benadering. 

Het empirische gedeelte van deze studie is gericht op algemene 

ziekenhuizen. In algemene zin kan het geheel aan werkzaamheden, dat in 

een ziekenhuis ten uitvoer wordt gebracht, opgevat worden als een grote 
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verzameling activiteiten. Die verzameling is opgebouwd uit 

deelverzamelingen; clusters van activiteiten. Elk activiteitencluster 

wordt uitgevoerd door werknemers, die met de daartoe ten dienste staande 

productiemiddelen een organisatorische eenheid vormen. 

Welke overeenkomsten aanleiding geven tot het bundelen van activiteiten 

tot takenpakketten, het toekennen van bevoegdheden en 

verantwoordelijkheden, het alloceren van productiemiddelen, is van 

betekenis om de organisatorische inrichting van arbeid in algemene 

ziekenhuizen te kunnen begrijpen: 

wat is de plaats van algemene ziekenhuizen in de Nederlandse 

gezondheidszorg en hoe verhouden de ziekenhuizen zich in 

organisatorisch opzicht ten opzichte van hun omgeving? 

welke voorzieningen worden er ~n algemene ziekenhuizen getroffen ter 

verlening van specialistische pati~ntenzorg? 

In hoofdstuk 4 zal ingegaan worden op de ziekenhuissector binnen het 

maatschappelijk bestel en een aantal belangrijke ontwikkelingen, die uit 

organisatorisch oogpunt van belang worden geacht. De ziekenhuissector en 

het politiek-economische krachtenveld waarin de sector zich ontwikkelt, 

vormt de context voor het individuele algemene ziekenhuis. In dat 

hoofdstuk zal vervolgens aandacht geschonken worden aan de organisatie 

van het ziekenhuis op instellingsniveau en zal antwoord worden gegeven 

op de daarop betrekking hebbende deelvragen. 

De activiteiten waarop we ons in het empirisch gedeelte van deze studie 

in het bijzonder zullen concentreren zijn diagnostische 

onderzoeksactiviteiten: 

welke voorzieningen worden in ziekenhuizen getroffen ten behoeve van 

medisch-diagnostisch onderzoek; 

welke plaats nemen ze in in het geheel; 

hoe wordt diagnostisch onderzoek georganiseerd? 

Deze vragen vormen de kern van deze studie met betrekking tot de 

praktijk van het organiseren. In hoofdstuk 5 zal uiteengezet worden om 

welke voorzieningen het gaat en de plaats die zij in het ziekenhuis en 

het zorgverleningsproces innemen. 

In hoofdstuk 6 wordt de opzet van het empirisch onderzoek weergegeven en 

in hoofdstuk 7 zal worden aangegeven hoe het theoretische contingentie

model uitgewerkt werd in operationele variabelen. Vervolgens worden in 

hoofdstuk 8 de resultaten van het in veertien ziekenhuizen uitgevoerde 

onderzoek gepresenteerd. In hoofdstuk 9 worden de resultaten van het 
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empirische onderzoek afgezet tegen de uitgangspunten van deze studie en 

zullen conclusies getrokken worden ten aanzien van de theorie en 

praktijk van het organiseren en de bijdrage, die de contingentie

benadering daaraan kan leveren. 

Het werkstuk wordt afgesloten met een nabeschouwing, hoofdstuk 10, 

waarin nog enige kanttekeningen van meer algemene aard geplaatst zullen 

worden met betrekking tot het onderwerp van deze studie. 
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Hoofdstuk 2 

ONI'WIK:KEUNGEN IN HET DENKEN oyER ORGANISATIES 

2.1 INLEIDING 

Hoe over organisaties gedacht wordt en hoe organisaties zich in hun 

functioneren empirisch manifesteren is een cyclisch proces; 

wetenschapbeoefenaars leren van de praktijk en daaruit voortvloeiende 

theoretische concepten vinden toepassing in de praktijk, waarvan geleerd 

kan worden enz. 

Het denken over organisaties, aan verandering onderhevig, is niet alleen 

cultuurgebonden en plaatsbepaald maar ook tijdsbepaald. 

Ontwikkelingen in de samenleving op velerlei gebied, zowel in 

organisaties als daarbuiten, zorgen voor een voortdurend spanningsveld 

tussen hoe organisaties enerzijds ingericht zijn en functioneren en 

anderzijds hoe ze ingericht zouden moeten zijn en zouden behoren te 

functioneren. 

Ook de criteria waaraan bestaande toestand en werking getoetst worden 

aan ideaaltypische denkbeelden, veranderen door de tijd. 

In dit hoofdstuk worden enkele ontwikkelingen in het denken over 

organisaties geschetst, met als oogmerk weer te geven hoe de 

contingentie-benadering tot ontwikkeling is gekomen, wat dit denkkader 

inhoudelijk voorstelt en aan welke kritiek deze benaderingswijze 

onderhevig is. Paradigma's ontstaan en worden door andere paradigma's, 

op grond waarvan de ervaringswereld beter begrepen lijkt te kunnen 

worden, vervangen. Die vervanging kan voorgesteld worden als een proces, 

dat zich geleidelijk en soms slechts gedeeltelijk voltrekt. Een 

paradigma wordt soms door een deel van het wetenschappelijk forum 

verlaten en zolang er geen sprake is van consensus zal de verdeeldheid, 

in kritische beschouwingen van elkaars uitgangspunten, tot uitdrukking 

komen. Ten aanzien van verschillende aspekten, zo valt af te leiden uit 

publicaties, zijn de meningen over de contingentie-benadering verdeeld. 

De analyse van kritiek leidt tot interpretatie en stellingname van de 

onderzoeker, bepalend voor de uitgangspunten met betrekking tot het 

empirische gedeelte van het onderzoek. 
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2.2 VAN KLASSIEKE ORGANISATIELEER TOT CONTINGENTIE-BENADERING 

Hoewel sinds mensenheugenis constellaties van mensen arbeid uitvoeren 

(organisaties} ter verwezenlijking van min of meer gemeenschappelijke 

doeleinden, is de organisatieleer niet eerder ontstaan dan aan het begin 

van deze eeuw. 

Taylor, Fayol en Urwick kunnen aangemerkt worden als de belangrijke 

representanten van wat we nu noemen de Klassieke organisatieleer. Het 

denken over organisaties werd aanvankelijk vooral in beslag genomen door 

aandacht voor met name formele aspekten in het bedrijfsgebeuren. 

In de dertiger jaren werd deze denkrichting als het ware aangevuld met 

wat nu bekend staat als de Human Relations beweging. Aanhangers van deze 

visie wezen op de belanrijke betekenis van juist informele aspekten in 

het gedrag van mensen in organisaties. Met de opkomst van deze nieuwe 

visie trad ook een verschuiving van de aandacht op van organisaties in 

hun totaliteit, naar de organisatieparticipant als individu. In deze 

periode was dan ook de invloed van de sociale psychologie op de 

ontwikkeling van de organisatieleer zeer sterk. 

In de veertiger jaren werd echter ook vanuit de sociologie in toenemende 

mate aandacht aan organisaties als objekt van wetenschappelijke studie 

geschonken. Aanvankelijk kwamen impulsen veelal uit Duitsland, maar 

tegen het eind van de veertiger jaren waren het vooral sociologen in de 

Verenigde Staten, zoals Gouldner, Merton en Parsons, die met hun 

publicaties aandacht trokken. 

was de organisatieleer in de onderscheiden denkrichtingen voor de tweede 

wereldoorlog sterk gericht op technisch en economisch getinte efficiency 

vraagstukken, na de oorlog namen inzichten van meer sociaal 

wetenschappelijke signatuur een steeds belangrijker plaats in. Kritiek 

uit deze hoek was niet alleen op klassieke denkbeelden gericht, maar ook 

op die in de Human Relations beweging. 

Het Struktureel functionalisme, waarin aan delen van organisaties ten 

opzichte van het geheel een functionele betekenis wordt toegekend en de 

conflictbenadering, die op discrepanties tussen collectieve belangen en 

individuele belangen wijst, zijn van oorsprong ge~nt op sociaal 

wetenschappelijke concepties. 

Kritiek op de Human Relations beweging, aangeduid als Human Resources of 

Revisionisme, richtte zich op wat Lammers (1983) noemt: 'na!eve 

uitgangspunten' met betrekking tot de visie op de mens als sociaal 
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wezen, op de aandacht voor formele aspekten van de organisatie in zijn 

totaliteit en op denkbeelden over organisatieverandering. 

Uit het Revisionisme is in Engeland, op basis van de Systeemtheorie, in 

de zestiger jaren de Sociotechnische systeembenadering ontstaan, waarbij 

ervan uitgegaan wordt, dat zowel het technische systeem als het sociale 

systeem van een organisatie eigen functionele vereisten kennen (Lammers, 

1983). Deze gedachtengang wijkt zowel af van de Klassieke opvatting als 

van de Human Relations opvatting, waar de mening domineerde, dat er 

slechts èén optimale wijze van organiseren mogelijk zou zijn. Lawrence 

en Lorsch bekritiseerden deze stellingname en poneerden de opvatting, 

gebaseerd op empirische bevindingen, dat een gegeven type organisatie 

slechts onder bepaalde omstandigheden efficignt en effectief zal zijn. 

ze duiden op factoren die de interne organisatie betreffen, maar ook op 

factoren die daarbuiten gezocht moeten worden. Bij deze auteurs komen we 

voor het eerst de aanduiding 'contingency-theory' tegen, een 

benaderingswijze van organisaties, die in de zeventiger jaren en begin 

tachtiger jaren in de organisatieleer als dominante denkrichting 

aangemerkt kan worden (Lawrence en Lorsch, 1967). 

2.3 DE CONTINGENTIE-BENADERING 

Achtereenvolgend zullen in deze paragraaf aan de orde gesteld worden de 

opkomst van de contingentie-benadering, assumpties waar in deze 

denkrichting van uitgegaan wordt en kritiek op de visie. 

2.3.1 OORSPRONG 

Lawrence en Lorsch vonden, na vergelijking van bedrijfsafdelingen met 

elkaar, verschillen in de interne organisatie die correspondeerden met 

kenmerken van de omgeving. De mate van onzekerheid in een organisatie of 

delen daarvan, veroorzaakt door de omgeving, vereist een zekere mate van 

integratie en differentiatie, om een optimaal bedrijfsresultaat mogelijk 

te maken. Verschillende omstandigheden maken verschillende 

taakindelingen en werkwijzen gewenst om het bedrijfsresultaat van 

organisatorische eenheden te optimaliseren (Lawrence en Lorsch, 1967). 

Deze bevindingen sluiten aan bij die van Woodward, Burns en Stalker. 

Woodward, die in de vijftiger jaren een honderdtal Engelse bedrijven 
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onderzocht, stelde reeds dat er niet 'one best way of management' 

bestond en dat de relatie organisatievorm en bedrijfsresultaat 

gespecificeerd diende te worden. Bedrijven die voldeden aan de door 

Woodward ontwikkelde produktietypologie, realiseerden een beter 

bedrijfsresultaat dan de bedrijven die daarvan afweken. Ook Burns en 

Stalker wezen de Klassieke-, de Human Relations- en de Revisionistische 

opvatting af, dat er maar èèn type organisatieregime optimaal zou kunnen 

zijn, op grond van hun bevindingen. In hun onderzoek kwam naar voren, 

dat onder stabiele marktomstandigheden mechanistische organisatieregimes 

tot goede bedrijfsresultaten leiden, maar dat onder dynamische 

marktomstandigheden organische regimes passender zijn (Woodward, 1958; 

Burns en Stalker, 1961). 

Sinds Woodward, Lawrence en Lorsch, Burns en Stalker kwam er in 

toenemende mate belangstelling voor studies waarin de parameters 

organisatiestruktuur, omgeving en bedrijfsresultaat met elkaar in 

verband worden gebracht; kenmerkend voor wat we sindsdien aanduiden als 

contingentie-studies. 

Nu kan gesteld worden, dat de organisatie-omgevingsrelatie als 'open' 

systeemdenken al langer bekend was. Zo werden in de Human Relations 

denkrichting verklaringen voor gedrag van mensen in organisaties niet 

uitsluitend binnen de organisatie, maar ook daarbuiten gezocht. Daarmee 

vertoonde de beweging overeenkomsten met de sociale systeemtheorie, 

waarin sociale systemen als open systemen beschouwd worden in interactie 

met elementen buiten het systeem. 

Dat contingentie-studies een afstemmingsvraagstuk, een 

optimalisatievraagstuk, centraal stellen is evenmin iets nieuws. De 

organisatieleer heeft zich immers van oudsher sterk gemaakt voor 

evenwichtstheorie~n. Zowel in de Klassieke organisatieleer, de Human 

Relations beweging, het Structureel functionalisme en de Sociale 

systeemleer vindt volgens de conceptuele modellen optimalisatie plaats 

als een zeker evenwicht gerealiseerd wordt. 

Hoewel de vraag, of er met de contingentie-benadering nu werkelijk iets 

nieuws onder de zon is gekomen (Moberg en Koch, 1975; Van Dalen, Janse 

en Verschoor, 1979) nog steeds open staat, kan gesteld worden dat de 

bevindingen, dat er kennelijk niet zoiets bestaat als èèn optimale wijze 

van organiseren, maar ook dat niet elke wijze van organiseren tot 
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hetzelfde bedrijfsresultaat leidt (Galbraith, 1973), een belangrijke 

wending aan het denken over organisaties hebben gegeven. 

Fundamenten van de contingentie-benadering zijn terug te vinden in het 

struktureel functionalisme en de hieruit voortgekomen Open 

systeembenadering. Emery, Trist, Katz en Kahn kunnen als belangrijke 

representanten van deze benadering beschouwd worden. Het grote aantal 

empirische onderzoeken, dat uitgevoerd is naar karakteristieken van 

organisaties, heeft veel informatie opgeleverd over de praktijk van het 

organiseren en dat wordt ook beschouwd als een belangrijke voedingsbodem 

(Morgan en Burrell, 1979). 

2.3.2 BASISASSUMPTIES EN PARAMETERS 

In de contingentie-benadering, waarin relaties tussen de parameters 

organisatiestruktuur, omgeving en bedrijfsresultaat centraal staan, 

wordt in het algemeen uitgegaan van de volgende assumpties: 

organisaties zijn als open systemen ingebed in een omgeving en kunnen 

in hun omgeving begrepen worden als biologische organismen; 

tussen organisaties en hun omgeving treedt wederzijdse befnvloeding 

en afhankelijkheid op. De organisatie is een subsysteem van een 

groter sociaal systeem waarvan de relevante omgeving deel uitmaakt; 

in de contingentie-benadering proberen we de relaties tussen 

organisatie en omgeving te begrijpen vanuit de behoefte van 

organisaties om te overleven; 

overeenkomstig biologische organismen omvatten organisaties 

subsystemen, die onderling wederzijds afhankelijk zijn en elk 

instrumentele funkties vervullen binnen de context van organisaties 

in hun geheel; 

een organisatie omvat functionele subsystemen met elk eigen 

overlevingsvoorwaarden, die elk met een eigen omgeving interacteren. 

Uitgaande van deze assumpties, komen Morgan en Burrell tot de volgende 

hypothesen: 

I Naarmate een sterkere overeenstemming wordt bereikt in 

karakteristieken van organisatie en omgeving zal de effectiviteit van 

de organisatie toenemen. 
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II Een organisatie, die gekenmerkt wordt door interne taak

differentiatie, zal opnieuw een eenheid moeten vormen om effectief te 

kunnen functioneren. 

Met deze assumpties en hypathesen is de kern van de contingentie

benadering door Morgan en Burrell treffend verwoord (Morgan en Burrell, 

1979). 

In het volgende schematisch overzicht worden de hypothesen weergegeven. 

Organisatiestructuur Il omgeving 

·---------------------
11 Samenstelling en 

leigenschappen van de 

Samenstelling en eigen-1 

schappen van de delen 

waarin de organisatie 

gedifferentieerd is. 

________ __.lldelen waarin de rele

integratie van de 

delen waarin de orga

nisatie gedifferen

tieerd is. 

overeen-

stemming 

1 

1 

1 

1 

1 

t 

Bedrijfsresultaat 

Basismodel van de contingentie-benadering. 

llvante omgeving gedif

llferentieerd is. 

Uit de literatuur valt op te maken, dat zowel theoretici als 

onderzoekers in hun uitwerkingen van conceptuele begrippen uit dit 

model, tot een groot aantal typologieän zijn gekomen. 

Bij Miles treffen we een overzicht van omgevingstypalogieän aan (Miles, 

1980; zie bijlage 1). 

Ook ten aanzien van organisaties zijn een groot aantal 

organisatiestructuur-typologieän ontwikkeld (zie bijlage 2). In theorie 

wordt een sterk verband verondersteld tussen de mate waarin 

overeenstemming wordt bereikt tussen organisatiestructuur en omgeving 

enerzijds en de bedrijfsresultaten anderzijds. 
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Zodoende worden organisatie-typen gerelateerd aan omgevings-typen en 

komen we deze typen als vaste combinaties in de literatuur tegen. 

De relatie tussen begrippen, die tesamen een dergelijke combinatie 

vormen, wordt uitgedrukt in termen van: overeenkomstig, harmonieus, 

adekwaat, symetrisch, congruent, passend, consonant, enz.; duidend op 

een zeker evenwicht. 

Evenwichtstheorieên en modellen, die we ook al tegenkwamen in ondermeer 

de Klassieke organisatieleer en de Human Relations beweging, impliceren 

dat bij .een verstoring van dat evenwicht de organisatie disfunctioneel 

wordt en geen optimaal bedrijfsresultaat gerealiseerd kan worden. 

In een groot aantal contingentie-studies staat louter de organisatie

omgevingsrelatie centraal als voorwaardenscheppend voor de 

realiseerbaarheid van dat optimale bedrijfsresultaat, zonder dat de 

bedrijfsresultaten zelf in de beschouwingen worden betrokken. Wordt een 

verstoord evenwicht aangetroffen, dan zouden maatregelen gericht op het 

herstel van dat evenwicht verbetering van bedrijfsresultaten mogelijk 

moeten maken. 

Er zijn echter ook contingentie-studies, waarin bedrijfsresultaten wél 

onderzocht zijn als maatstaf voor de functionaliteit en er zijn 

verbanden gelegd tussen de bedrijfsresultaten en een zekere mate van 

evenwicht. Bedrijfsresultaten worden dan vooral tot uitdrukking gebracht 

in termen van effectiviteit. 

2.3.3 KRITIEK 

In de zeventiger jaren nam het aantal publikaties met de contingentie

benadering als theoretisch raamwerk snel toe. Ook kritiek bleef niet 

uit. De kritiek is van dien aard dat de benadering door sommigen wordt 

verworpen. Storm is van mening, dat er gesproken kan worden van een 

onttroning (Storm, 1980). Om een beeld te schetsten van de kernpunten 

van kritiek, zullen een aantal problemen met betrekking tot theoretische 

concepten en practische toepassingen in empirisch onderzoek, beknopt 

worden weergegeven. 

Theoretische noties 

Het probleemveld theoretische noties wordt beschouwd aan de hand van een 

artikel van Astley & Van de Ven, die de belangrijkste denkscholen in 
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organisatietheorie classificeren in vier visies. Die visies zijn 

ingedeeld op basis van het niveau van organisationele analyse en de aard 

van assumpties (hetzij deterministische, hetzij voluntaristische 

assumpties; Astley & Van de Ven, 1983). 

Orientatie 1 Deterministische Voluntaristische 

Niveau 1 orientatie orientatie 

li======================1=============================91 
Macroniveau (populaties en 1 Natuurlijke Collectieve 

clusters van organisaties l 1 selectie visie 1 actie visie Il 

1-------------------1-------------------1 
Microniveau (individuele 1 Systeem- 1 Strategische Il 
organisaties) 1 structurele visie 1 keuze visie Il 

Metatheoretisch schema: Astley & Van de Ven (1983). 

De contingentie-benadering, die Astley & Van de ven plaatsen onder de 

Systeemstructurele visie, wordt belicht vanuit de overige drie visies. 

Kritiek vanuit de Strategische keuze visie is vooral gebaseerd op het 

functioneel determinisme van de contingentie-benadering, waarin gesteld 

wordt, dat omgevingsfaktoren van beperkende invloed zijn op het opereren 

van de organisatie. 

Denkscholen binnen de Stra.tegische keuze visie geven echter aan, dat er 

mogelijkheden bestaan om de omgeving van de organisatie vanuit die 

organisatie te be!nvloeden, te cr~êren of zelfs te defini~ren. Het 

strategische keuze concept komt reeds naar voren in de these 'structure 

follows strategy' van Chandler (1962). Child stelt, als èèn der 

representanten van deze gedachte, dat in de bestaande theoretische 

modellen het politieke proces, waarin organisaties beslissen over 

richtingen van strategische aktie, niet in overweging wordt genomen. Hij 

stelt dat het doen van strategische keuzen niet alleen een middel is om 

de vorm van organisatiestructuren te veranderen, maar dat het ook een 

middel is om omgevingskenmerken te be!nvloeden en relevante 

prestatiestandaarden te bepalen. Het ontwerp van de organisatie, aldus 

Child, heeft slechts beperkte invloed op prestatieniveaus. 

Prestatiestandaarden staan enige 'slack' toe. Dat wil zeggen, dat 

beslissers een substantie~! element van keuze in het ontwerp van de 

organisatie hebben (Child, 1972). 
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Vanuit de Natuurliike selectie visie wordt erop gewezen, dat 

contingentie-theoriel!n organisaties veelal beschouwen als systemen die 

reageren op veranderingen in de omgeving door aanpassing van hun 

struktuur, om op die wijze een evenwichtige relatie met de omgeving op 

te bouwen. In de Natuurlijke selectie visie wordt er echter vanuit 

gegaan, dat de mate waarin managers de struktuur van hun organisaties 

kunnen aanpassen overschat wordt en in de praktijk beperkt is. 

Er wordt gewezen op ondermeer de invloed van historische precedenten 

(uitkomsten van beslissingen die in het verleden genomen zijn) en 

verschijnselen als politieke weerstand tegen verandering. Deze visie 

treffen we aan bij o.a. Aldrich & Pfeffer (1976) en Hannan & Freeman 

( 1977). 

De Çollectieye actie visie benadrukt sociaal gedefinieerde en politiek 

gedefinieerde netwerkrelaties. De eenheid van analyse wordt daarmee de 

struktuur van een wijdere omgeving. In deze visie wordt uitgegaan van de 

notie, dat organisaties dikwijls de omgevingsonzekerheid waarin zij 

verkeren niet meer de baas zijn omdat uitgegaan wordt van particuliere 

strategieijn. Organisaties streven naar handhaving van hun identiteit en 

trachten voort te bestaan, maar worden daarbij geconfronteerd met een 

veranderlijke, complexe situatie. Particuliere strategiel!n zouden 

volgens deze visie beter vervangen kunnen worden door collectieve 

strategieen. In die situaties, waarin afzonderlijke organisaties niet 

meer adekwaat om kunnen gaan met omgevingsonzekerheid, zullen 

overkoepelende doeleinden moeten worden opgesteld, op basis van 

gemeenschappelijke waarden en deze zouden gedragen moeten worden door 

een interorganisationele organisatie. Een representant van deze visie is 

bijvoorbeeld Metcalfe (1974). 

Empirisch onderzoek 

De kernpunten van kritiek betreffen niet alleen theoretische noties, 

maar ook empirisch onderzoek. Enerzijds betrekking hebbende op het 

indiceren en operationaliseren van theoretische begrippen en anderzijds 

op normatieve elementen in contingentie-modellen. 

Aan de hand van kernbegrippen in de contingentie-benadering: 

1) omgeving en situatie; 

2) organisatiestructuur; 

3) bedrijfsresultaten, 
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begeven we ons op het gebied van de praktische toepassing van 

contingentie-modellen in onderzoek en problemen die daarbij optreden. 

Ad 1) Omgeving en situatie 

Geänt op de uit het Functionalisme voortgekomen Sociale systeemtheorie, 

worden in contingentie-modellen organisaties opgevat als open systemen 

die in interactie zijn met elementen daarbuiten. De verzameling 

elementen buiten het systeem waarmee grensoverschrijdende transacties 

plaatsvinden duiden we aan met het begrip relevante omgeving. 

Het begrip grenstransacties, dat ontleend is aan Williamson, duidt erop, 

dat een organisatie aangewezen is op markten daarbuiten. Als de kosten 

hoog zijn, kan het voordeliger worden om als het ware de markt te 

incorporeren binnen de organisatiegrenzen. 

r-----------------------1 
Open systeem .1 

L _______________________ J 

(Grenstransacties) 

r---------------1 
!Ervaringswereld r-----------------------1 
L---------------~ 1 Relevante omgeving 1 

~--------1~L _______________________ J 

!omgeving! 

L ________ J~:::~~::~::::~:-::::::::~ 
L _______________________ J 

Opdeling van de ervaringswereld. 

Een voordeel is, dat daardoor die markt wordt opgenomen in de eigen 

hierarchie en voortaan geen organisatiegrens-overschrijdende transacties 

meer behoeven plaats te vinden (Williamson, 1975). Tussen 

organisatorische eenheden en elementen daarbuiten kunnen 

grenstransacties ingedeeld worden naar de aard van de relatie. Thompson 

onderscheidt de volgende drie vormen van vervlechting of 

interdependentie: 

1) pooled interdependence; daarbij gebruiken systeemdelen de hulpbronnen 

die het totale systeem levert als input en leveren zij op hun beurt 

hun output weer aan het totale systeem af; 
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2) seguential interdependence; daarbij is de output van een deel van het 

systeem een voor een ander deel noodzakelijke input; 

3) reciprocal interdependence; elk deel van het systeem gebruikt de 

output van andere delen als input). 

Thompson spreekt in dit verband van relevante omgeving daar waar de 

omgeving van belang is voor die organisatorische eenheid (Thompson, 

1967). 

Pooled 

interdependence 

2 

1------------------....-1 
1 ...... -----------------..jl 

2 

3 

Sequentia! 

interdependence 

3 = Reciprocal 

interdependence 

In de praktijk van het empirisch onderzoek blijkt het onderscheid tussen 

wat tot het empirisch objekt wordt gerekend en wat tot de relevante 

omgeving, minder duidelijk te zijn dan het theoretische onderscheid doet 

vermoeden. Zo kan de ontwikkeling op technologisch terrein als een 

conditionerende faktor worden gezien, die voor de interne organisatie 

een zekere mate van onzekerheid en afhankelijkheid met zich meebrengt. 

Daarmee wordt technologie als contingentie-faktor buiten de organisatie 

geplaatst, terwijl deze faktor ook opgevat zou kunnen worden als 

kenmerkend voor de interne organisatie, zoals we dat gezien hebben bij 

Woodward (1958). 

Het omgevingsbegrip wordt zowel in ruime, als in meer enge betekenissen 

aangetroffen. 

De omgeving waarin de organisatie ligt ingebed, opgevat als het milieu 

waarvan het klimaat gekenmerkt wordt als een diffuus veld vol 

ekonomische, politieke, culturele, sociale en andere krachten die zowel 

op elkaar als op de organisatie inwerken, wijst op gebruik van het 

omgevingsbegrip in brede zin. 
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Invloeden van de omvang van de organisatie, de leeftijd, heersende 

machtsverhoudingen en technologie, betreft faktoren, die ook als een 

afzonderlijke categorie opgevat kunnen worden. Kieser en Kubicek duiden 

deze variabelen aan als situationele faktoren, die zich onderscheiden 

van de externe omgeving die uitsluitend betrekking heeft op elementen 

buiten de organisatie (Kieser en Kubicek, 1977). De externe omgeving 

krijgt dan een invulling die vooral gericht is op karakteristieken van 

de markten waarop de organisatie zich begeeft. Veel eerder dan in de 

organisatiewetenschap werden in de economie typologie~n ontwikkeld, 

zoals het monopolie, oligopolie enz. om omgevingen te karakteriseren. 

Mintzberg hanteert dezelfde variabelen die eerder door Kieser en Kubicek 

als situationele factoren werden onderscheiden, maar voegt daar de 

externe omgeving als situatie-bepalende faktor aan toe (Mintzberg, 

1979). Zowel in de brede als in de relatief enge betekenis wordt vanuit 

de contingentie-gedachtengang een betrekkelijk deterministische invloed 

toegeschreven aan de omgeving en de situationele faktoren. Deze 

variabelen worden beschouwd als onafhankelijke variabelen en de 

organisatiestructuur-variabelen als afhankelijke variabelen. 

Ad 2) Organisatiestruktuur 

Met organisatiestruktuur, het tweede kernbegrip in de contingentie

benadering, wordt tot uitdrukking gebracht hoe posities van organisatie

elementen zich ten opzichte van elkaar verhouden met betrekking tot een 

bepaald aspekt. Welk aspekt daarbij als criterium gehanteerd wordt ter 

weergave van de struktuur, blijkt veelal van studie tot studie te 

vari~ren. 

In duitstalige literatuur komen we het struktuurbegrip tegen in termen 

als 'Aufbau' en 'Ablauf'. Bij 'Aufbau' gaat het vooral om formele, 

statische verhoudingen en de verdeling van een organisatie in 

onderdelen, terwijl bij 'Ablauf' de nadruk meer ligt op de ordening van 

processen die zich binnen de organisatie voltrekken, zoals planning en 

besluitvorming. 

Ten aanzien van begripsinvullingen in de lijn van 'Ablauf' kan gesproken 

worden van het struktuurbegrip in brede zin, terwijl daar waar het 

accent op 'Aufbau' ligt, zoals in de Aston-studies, sprake is van een 

meer enge betekenis (De Leeuw, 1982). 

Evenals het omgevingsbegrip biedt het organisatiestruktuurbegrip 

uiteenlopende interpretatiemogelijkheden. 
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Ad 3) Bedrijfsresultaten 

Hoewel het in contingentie-studies draait om organisatiestructuren en 

omstandigheden, die optimale bedrijfsresultaten mogelijk moeten maken, 

zijn metingen van resultaten relatief weinig uitgevoerd. 

Hoe het begrip gedefinieerd, ge!ndiceerd en geoperationaliseerd wordt in 

empirisch onderzoek, varieert sterk. Wellicht omdat het een zeer 

omstreden en uitgestrekt gebied betreft waarover bepaald geen consensus 

bestaat. 

Als produceren opgevat wordt als het geheel van samenhangende 

doelgerichte handelingen, waarbij waarde wordt toegevoegd, dan worden we 

geconfronteerd met het doelconcept. In het doelconcept worden na te 

streven uitkomsten tot uitdrukking gebracht; meestal in termen van 

effectiviteit en efficiency. 

Met het veelvuldig toegepaste doelconcept dient echter zorgvuldig 

omgegaan te worden, om niet teveel afbreuk te doen aan de 

realiteitswaarde van daarop betrekking hebbende uitspraken. 

Vooropgesteld dat het doelconcept bruikbaar is, dan nog moeten in 

empirisch onderzoek problemen overwonnen worden, die opgeroepen worden 

door vragen als: om welke doelen gaat het, wiens doelen zijn het, hoe 

worden de toegevoegde waarden verantwoord ten opzichte van gerealiseerde 

uitkomsten, hoe en waar meet je uitkomsten. Voor een overzicht van 

definities en meetinstrumenten wordt verwezen naar Miles {1980). 

Effectiviteitsmetingen vormen een belangrijke categorie pogingen om een 

indruk van bedrijfsresultaten te krijgen. Hoewel effectiviteit 

omschreven kan worden als de mate waarin een organisatie erin slaagt om 

de verwachtingen van strategische belanghebbenden te bevredigen (Miles, 

1980), worden ook omschrijvingen in de literatuur aangetroffen, waarin 

effectiviteit juist gezien wordt als de mate waarin een organisatie er 

in slaagt negatieve uitkomsten (voor belanghebbenden) te vermijden. 

Keeley wijst erop, dat er tussen belanghebbenden meer consensus bestaat 

over uitkomsten die vermeden dienen te worden, dan dat er 

overeenstemming is over na te streven uitkomsten; hetgeen implicaties 

kan hebben voor doelformulering (Keeley, 1984). 

De vraag, wiens belangen in het geding zijn als het gaat om 

bedrijfsresultaten, kan in empirisch onderzoek problematisch zijn, niet 

in de laatste plaats als er sprake is van contrasterende belangen. 

Het is, aldus Dubin, een fundamenteel dilemma vanuit welk standpunt 

resultaten worden beschouwd (Dubin 1976). 
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Belanghebbenden maken niet altijd deel uit van de organisatie die 

bestudeerd wordt, waardoor dataverzameling in de relevante omgeving 

nodig kan zijn. 

Gesteld kan worden, dat de contingentie-benadering een grote 

verscheidenheid aan uitwerkingen toont van de aan de orde gestelde 

kernbegrippen. Daaruit is af te leiden, dat er nauwelijks sprake is van 

consensus over de inhoud die aan gehanteerde begrippen wordt toegekend. 

Ook het relateren van parameters aan elkaar verschilt per studie. 

Schoonhoven wijst op het ambigue karakter van in contingentie-studies 

gehanteerde theoretische statements. Zij duidt daarbij op het 

suggestieve karakter van de relatietyperingen in evenwichtsmodellen. 

Uitdrukkingen als: passend, harmonieus, gelijkvormig, consonant, 

adekwaat, congruent, symmetrisch, corresponderend, evenwichtig enz., 

worden gebruikt om een zekere mate van overeenkomstigheid te typeren. 

Die overeenkomstigheid wordt gedefinieerd op basis van normatieve 

criteria en biedt daarmee verschillende interpretatiemogelijkheden 

(Schoonhoven, 1981). Deze kritiek op het suggestieve karakter van 

relatietyperingen reikt verder dan de contingentie-benadering alleen. Er 

zijn immers meer benaderingswijzen in de organisatiewetenschap waarin 

gebruik gemaakt wordt van evenwichtsmodellen. 

Voorts is een probleem dat in contingentie-studies het empirisch objekt 

vaak wordt bestudeerd zonder dat dynamische aspekten in beschouwing 

worden genomen, terwijl dat procesmatige karakter wel impliciet in de 

theoretische uitgangspunten zit verwerkt. 

Voorbeelden van dit probleem, dat Burrell en Morgan (1979) aanduiden met 

'abstracted empiricism' treffen we bijvoorbeeld aan bij Pennings (1975) 

en Schoonhoven (1981). 

Miles maakt om die reden een onderscheid tussen contingentie-modellen en 

proces-modellen en stelt, dat beide perspectieven noodzakelijk zijn voor 

een evenwichtige visie op relaties tussen organisatie en omgeving. 

Contingentie-modellen schrijven voor, aldus Miles, welke organisatie

structuren in een bepaalde omgeving passend zijn en door die structuren 

optimale bedrijfsresultaten mogelijk maken. Proces-modellen daarentegen 

tonen de wijze waarop deze ideale structuren tot stand komen. Anders 

gesteld: contingentie-modellen geven aan, hoe de organisatie eruit ziet 

en eruit zou moeten zien, terwijl proces-modellen suggereren waarom en 

hoe de organisatie dat bereikt (Miles, 1980). 
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2.3.4 STATUS EN TOEPASSING 

Contingentie-studies, onderling vergeleken, vertonen nauwelijks 

samenhang en overeenstemming in theoretische uitgangspunten en aspekten 

van methodologische aard. Studies en resultaten daarvan zijn dan ook, op 

grond van de zeer beperkte vergelijkbaarheid, moeilijk te beoordelen. 

Dit wordt mede veroorzaakt, aldus Lammers, door de veelvuldige 

toepassing van case-studies als onderzoekvorm. Hij stelt dan ook, dat de 

contingentie-benadering niet gezien moet worden als êên theorie, maar 

als een verzameling benaderingswijzen (Lammers, 1983). 

Hoewel er verschillende pogingen ondernomen zijn om samenhang in het 

contingentie-denken te brengen (Rhandwalla, 1977; Kieser en Kubicek, 

1978), lijkt de aanduiding benadering vooralsnog meer op zijn plaats dan 

theorie. 

Dat neemt echter niet weg, dat ondanks de heersende kritiek 

contingentie-studies bijdragen aan kennisvorming over organisaties. zo 

stelt Koot, in zijn studie naar de geldigheid en bruikbaarheid van de 

Aston-studies, dat variaties in organisatiestrukture~ in kaart gebracht 

werden en dat gehanteerde onderzoeksmethoden, ondanks aangetoonde 

tekortkomingen, nog niet vervangen zijn door betere. Er is in elk geval 

meer oog gekomen voor interacties tussen organisatie en omgeving (Koot, 

1980). 

Over -de opvattingen, dat er geen optimale organisatiestruktuur bestaat 

en dat niet elke struktuur tot dezelfde bedrijfsresultaten leidt, lijkt 

inmiddels wel consensus te bestaan. 

2.3.5 UITGANGSPUNTEN VOOR EMPIRISCH ONDERZOEK 

Er is, zoals getracht is in de voorafgaande paragrafen weer te geven, 

kritiek geuit op de contingentie-benadering. Kritiek die varieert van 

volledige afwijzing tot milde, constructieve kanttekeningen. Het 

formuleren van een persoonlijk oordeel over de waarde van de 

contingentie-benadering, gegeven de kritiek, is geen eenvoudige opgave. 

Belangrijk is om de afweging van kritiek te plaatsen tegenover de 

verwachtingen die ten aanzien van de benadering leven. Als verklarend 

kader, in de betekenis van een sterke theorie waarvan wetmatigheden 

empirisch duidelijk vast te stellen zijn, stelt de contingentie

benadering wellicht teleur en lijkt afwijzing voor de hand te liggen. 
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Als visie, om de complexe ervaringswereld beter te leren begrijpen en 

aannemelijke relaties op het spoor te komen, lijkt de benadering echter 

wel perspectieven te bieden. Immers, op grond van deze benaderingswijze 

is aannemelijk gemaakt, dat er geen optimale organisatiestruktuur 

bestaat en dat niet elke struktuur tot dezelfde bedrijfsresultaten 

leidt. Dit zijn nog immer essentiöle uitgangspunten in het denken over 

organisaties. Een ander aspekt is, dat de organisatie-wetenschap nog 

geen andere theorieen of visies geproduceerd heeft, op grond waarvan 

variaties in organisatiestructuren beter te begrijpen zijn. 

Deze argumenten pleiten ervoor de contingentie-benadering op te vatten 

als een betrekkelijk globale visie, waarvan we niet te hoog gegrepen 

verwachtingen dienen te koesteren. Het lijkt dan ook meer zinvol om naar 

oplossingen te zoeken voor de gesignaleerde problemen, dan de benadering 

zonder alternatief denkkader te verlaten. In hoofdstuk 6 zal bij de 

behandeling van de opzet van het empirisch gedeelte van het onderzoek 

een uitwerking van de contingentie-benadering gegeven worden. 

2.4 SAMENVATTING 

Naast aandacht voor formele organisatiestructuren ontstond in de 

dertiger jaren in toenemende mate belangstelling voor informele aspekten 

in het gedrag van beroepsbeoefenaars in organisaties. 

De benaderingswijze van arbeid, arbeidsomstandigheden, de positie en het 

gedrag van beroepsbeoefenaars kreeg onder invloed van de sociale 

psychologie een steeds individualistischer karakter. 

Na de tweede wereldoorlog verschoof de aandacht ten aanzien van de 

inrichting van arbeid en arbeidsprocessen van vooral technisch en 

economisch getinte aspekten, naar gebieden van meer psychologische aard, 

waarbij aanvankelijk van de opvatting werd uitgegaan, dat arbeid in een 

organisatie slechts op één manier optimaal ingericht zou kunnen worden. 

Deze opvatting begon in de zestiger jaren langzaam maar zeker plaats te 

maken voor de idee, dat er weliswaar meerdere vormen zouden bestaan die 

optimale resultaten konden bewerkstelligen, maar dat niet elke wijze van 

organiseren tot hetzelfde resultaat zou leiden. 

verklaringen voor empirische verschillen werden aanvankelijk vooral 

binnen de organisatie zelf gezocht maar later ook daarbuiten. 

De Open systeembenadering won terrein en vormde de basis voor de 

gedachtengang, dat organisaties als open systemen afhankelijk zouden 
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zijn van de omgeving waarmee ze interacteren. Volgens deze opvatting, 

aangeduid als contingentie-benadering, zouden structurele variaties in 

de interne organisatie te verklaren zijn op grond van kenmerken van de 

omgeving. Onderzoek leverde grote aantallen typologie~n op van zowel 

organisatiestructuren als daarmee corresponderende omgevingen. 

In de zeventiger jaren nam kritiek op contingentie-modellen en 

benaderingswijzen vastere vormen aan. Belangrijke kritiekpunten zijn 

niet alleen gericht op theoretische noties maar ook op de praktische 

toepassing im empirisch onderzoek. 

Aan de hand van de kernbegrippen: omgeving, organisatiestructuur en 

bedrijfsresultaat, is een analyse gegeven van de invulling van het 

contingentie-paradigma, waarin de veelzijdigheid van de begripshantering 

tot uitdrukking is gebracht. In oe slotparagraaf is de balans opgemaakt 

en werd geconcludeerd, dat er niet sprake is van één uniforme 

contingentie-benadering, maar van stelsels benaderingen, die niet meer 

met elkaar gemeen hebben, dan dat er verbanden gezocht worden tussen de 

inrichting en het functioneren van de interne organisatie enerzijds en 

karakteristieken van de omgeving anderzijds. 

Dat er wel consensus bestaat over de opvattingen dat er niet éen 
optimale organisatiestructuur bestaat en dat niet elke structuur tot 

dezelfde bedrijfsresultaten leidt, wordt aangemerkt als belangrijk 

uitgangspunt om te zoeken naar verbeteringsmogelijkheden van de 

contingentie-benadering. 
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Hoofdstuk 3 

ORGANISEREN OP SCHAAL 

3.1 INLEIDING 

In het eerste hoofdstuk is gesteld, dat de probleemstelling niet alleen 

als structuurvraagstuk of als optimalisatievraagstuk uitgelegd kan 

worden, maar ook te beschouwen is als een schaalvraagstuk. Dat in de 

probleemstelling gevraagd wordt naar verhoudingen tussen elementen, 

lijkt die mogelijkheid te bieden. Er zijn echter een aantal argumenten 

aan te voeren, waarom dat ook zinvol zou kunnen zijn in contingentie

onderzoek. Met behulp van het schaalbegrip, dat in deze studie een 

invulling gegeven wordt die gebaseerd is op de verdeling van 

bevoegdheden en voorzieningen, kunnen organisatiestructurele verschillen 

tot uitdrukking worden gebracht, die in structuurtypologieên (zie 

bijlage 2) niet tot uitdrukking komen. De verdeling van bevoegdheden 

over ter beschikking staande voorzieningen mag aangemerkt worden als een 

belangrijke structuurparameter die wel gehanteerd wordt om tot 

structuurtypologieên te komen. Daarin ligt verwantschap tussen de 

concepten organisatiestructuur en schaalgrootte. In het schaalbegrip 

wordt echter tevens de spreiding van de ter beschikking staande 

voorzieningen uitgedrukt. 

Door die verwantschap is het schaalbegrip in het kader van de 

contingentie-benadering mogelijk bruikbaar om eventuele verbanden tussen 

omgeving en organisatiestructuur (uitgedrukt in termen van 

schaalgrootte) inzichtelijk te maken. Verschillen in omgevingen zouden 

kunnen samenhangen met verschillen in schaalgrootte van organisaties. 

Als er empirische evidentie is voor dat verband en we zouden de aard van 

die samenhang kennen, dan zouden er uitspraken gedaan kunnen worden over 

welk type schaalgrootte voor een systeem passend is, gegeven de omgeving 

van dat systeem. Toegepast op de organisatie van medisch-diagnostisch 

onderzoek in algemene ziekenhuizen, zou de schaalgrootte van dat deel 

van een ziekenhuis kunnen samenhangen met specifieke kenmerken van dat 

ziekenhuis en andere karakteristieken van de omgeving. 

In dit hoofdstuk zal het schaalbegrip nader uitgewerkt worden, waarbij 

aandacht besteed zal worden aan de inhoud en het gebruik in de 
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literatuur van dit concept. De soorten inhoud die aan het begrip gegeven 

worden, zo valt op te maken, lijken namelijk niet alleen van auteur tot 

auteur te verschillen, maar ook door de tijd heen te veranderen. 

In de organisatiekunde heeft het schaalbegrip, in termen van 

grootschaligheid en kleinschaligheid, nogal eens betrekking op de omvang 

van het bedrijf of de productie. Het begrip, ontleend aan de economie, 

heeft binnen de organisatiewetenschap echter langzaam maar zeker een 

ander soort invulling gekregen. Het begrip wordt niet alleen met 

productie-omvang in verband gebracht maar ook met de verdeling van 

bevoegdheden en productiemiddelen. 

Het verdelen van bevoegdheden over organisatorische eenheden brengt ons 

bij het begrippenpaar centralisatie en decentralisatie. Het verdelen van 

productiemiddelen daarentegen wordt uitgedrukt met behulp van het 

begrippenpaar concentratie en deconcentratie. Beide begrippenparen 

zullen behandeld worden, omdat ze ten grondslag liggen aan de invulling 

die in deze studie aan het begrip schaalgrootte wordt gegeven. Op basis 

daarvan wordt een typologie ontwikkeld, die gebruikt zal worden om de 

structuren van diagnostische systemen in algemene ziekenhuizen te 

typeren. 

3.2 CENTRALISATIE EN DECENTRALISATIE 

Er kan volgens Mintzberg gesproken worden van centralisatie, als alle 

macht om besluiten te nemen rust op eén punt in de organisatie; in het 

uiterste geval in handen van één individu (Mintzberg, 1979). 

Centralisatie zou opgevat kunnen worden, als de mate waarin macht 

geconcentreerd is in een sociaal systeem (Price, 1972), of als 

bevoegdheden ten aanzien van beslissingen inzake beleid en uitvoering in 

enkele handen worden gehouden (van der Schroeff, 1967). 

Tegenover het begrip centralisatie wordt het begrip decentralisatie 

geplaatst. 

Decentralisatie is de mate waarin, binnen een machtshiêrarchie, 

beslissingsbevoegdheid verschuift van een hoger naar een lager niveau 

(van Zuthem, 1979); als besluiten gedelegeerd worden naar direkt 

betrokkenen en andere lager in de hierarchie geplaatste personen (Dale, 

1956). 

Decentralisatie kan gezien worden als het verhogen van de autoriteit van 

ondergeschikten, zodat besluiten op ieder niveau binnen de organisatie 
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genomen kunnen worden (Wickesberg, 1966). Volgens Mintzberg is er sprake 

van decentralisatie, als de macht verdeeld is over meerdere individuen 

(Mintzberg, 1979). 

Deze definities vormen slechts een kleine, willekeurige greep uit de 

literatuur. Uit de daarin aangetroffen definities kan echter opgemaakt 

worden, dat het zowel bij centralisatie als bij decentralisatie gaat om: 

bepaalde beslissingsbevoegdheden; 

hierarchische ordeningen; 

statische verhoudingen; 

verschuivingen van bevoegdheden. 

Dat betekent, dat deze begrippen zowel in een relatieve betekenis als in 

een absolute betekenis worden gebruikt. 

Relatief, als ge~xpliciteerd wordt ten opzichte waarvan; bijvoorbeeld in 

een toestandvergelijking van een vroegere verdeling van bevoegdheden ten 

opzichte van de huidige. Ook kunnen de bevoegdheidsverdelingen van 

bijvoorbeeld twee organisaties op een bepaald tijdstip met elkaar 

vergeleken worden en leiden tot de uitspraak dat organisatie A ten 

opzichte van B gedecentraliseerd genoemd kan worden en B ten opzichte 

van A gecentraliseerd. Ten onrechte zou geconcludeerd kunnen worden, dat 

in organisatie B derhalve de beslissingsbevoegdheden (in absolute 

betekenis} geconcentreerd zouden zijn. Correct zou zijn als gesteld zou 

worden, dat de bevoegdheden in B sterker geconcentreerd zijn dan in A. 

In de formuleringen, zoals die in de literatuur worden aangetroffen, 

blijken niet alle auteurs duidelijk genoeg te expliciteren wat als 

referentiepunt aangemerkt wordt. 

De omschrijving van het begrippenpaar als een proces, zoals bijvoorbeeld 

bij van Zuthem (1979) wordt gevonden, laat veel minder aan duidelijkheid 

te wensen over. Het doelt dan op het aanbrengen van veranderingen in de 

bevoegdheden-verdeling; duidend op een reorganisatie. worden 

bevoegdheden naar actoren op een hoger niveau in de hierarchie gebracht, 

dan noemen we die verplaatsing centralisatie; worden echter bevoegdheden 

naar actoren op een lager hierarchisch niveau overgebracht, dan is er 

sprake van decentralisatie. Fayol (1949) betoogde reeds, dat 

centralisatie of decentralisatie een kwestie van verhouding is, waarbij 

het erop aankomt voor ieder bedrijf afzonderlijk de optimale dosering na 

te streven. In benaderingswijzen waarin het organisatiestructuurbegrip 

een invulling krijgt in de zin van 'Aufbau' wordt de verdeling van 

bevoegdheden als belangrijke structuur-parameter beschouwd. Verschillen 
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in de mate van centralisatie zijn dan ook op te vatten als 

organisatiestructuurverschillen. 

3.3 CONCENTRATIE EN DECONCENTRATIE 

Het betoog met betrekking tot de begrippen concentratie en 

deconcentratie, heeft dezelfde strekking als de beschouwing over 

centralisatie en decentralisatie, met dit verschil, dat het nu niet om 

de verdeling van bevoegdheden over actoren in de organisatie gaat, maar 

om de verdeling van voorzieningen. 

Bij de verdeling van voorzieningen, de productiemiddelen die nodig zijn 

om het primaire proces ten uitvoer te brengen, speelt de ruimtelijke 

spreiding een belangrijke rol. 

De behuizing van een bedrijf, een ziekenhuisorganisatie, of een andere 

organisatorische eenheid, kan een gebouwencomplex zijn, waarvan de 

afzonderlijke gebouwen op zekere afstand van elkaar staan. 

Voorzieningen, die nodig zijn om nauw met elkaar samenhangende 

deelprocessen uit te voeren, (bijvoorbeeld gekenmerkt door intensieve 

interacties in de vorm van goederen-, patiänten-, of informatiestromen), 

kunnen om die reden in elkaars nabijheid (in èèn gebouw; op dezelfde 

verdieping enz.) ondergebracht worden. Hoe korter de afstanden zijn, en 

dat wordt belangrijker naarmate het verkeer intensiever is, hoe beter 

het in principe voor de organisatie is (transporttijden, 

transportkosten). 

Om bepaalde activiteiten en dus ook de productie-middelen die daarvoor 

gebruikt worden, in ruimtelijke zin bij elkaar te plaatsen, kunnen ook 

andere argumenten gelden dan de hoge intensiviteit van interacties. zo 

kunnen overeenkomsten in eisen die aan de omgeving gesteld worden van 

doorslaggevende betekenis zijn. Gedacht kan worden aan behuizing die 

bestand is tegen straling (radiotherapie, r8ntgendiagnostiek). 

Belangrijker dan in te gaan op de verscheidenheid aan beweegredenen om 

productie-middelen in ruimtelijke zin over de werkvloeren van de 

organisatie te verdelen, is het gebruik van het begrippenpaar 

concentratie en deconcentratie in dit verband. 

Analóog aan het gebruik van de begrippen centralisatie en 

decentralisatie worden deze termen gehanteerd ter aanduiding van een 

bestaande verdeling, maar ook om een verandering in de spreiding van 

voorzieningen aan te geven. 
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Concentratie: 

als er ten opzichte van een geexpliciteerd referentiepunt sprake is 

van een, in ruimtelijk opzicht, hogere dichtheid van overeenkomstige 

activiteiten en voorzieningen; 

als veranderingsproces; het zodanig hergroeperen van activiteiten en 

voorzieningen, dat er een grotere dichtheid ontstaat. 

Er is echter sprake van deconcentratie: 

als ten opzichte van een bepaald referentiepunt een sterkere 

spreiding van de overeenkomstige activiteiten en voorzieningen wordt 

waargenomen; 

als het begrip gebruikt wordt in de procesbetekenis en duidt op het 

vergroten van de spreiding. 

Het gebruik van het werkwoord deconcentreren, als het om het proces 

gaat, in plaats van het zelfstandig naamwoord deconcentratie, verdient 

aanbeveling en kan onjuiste interpretatie helpen voorkomen. 

3.4 DE RELATIE TUSSEN DE MATE VAN CENTRALISATIE EN CONCENTRATIE 

De mate van centralisatie en de mate van concentratie, op te vatten als 

maatstaven die informatie kunnen verschaffen over de relatieve spreiding 

van verschillende aspekten, zouden van een systeem in kaart gebracht 

kunnen worden. 

Er zijn verschillende spreidingsmaatstaven die gekozen zouden kunnen 

worden. In deze studie is echter gekozen voor deze combinatie, omdat 

bevoegdheden betrekking hebben op voorzieningen. Aan te nemen is dat er 

in organisaties goede redenen bestaan om de ruimtelijke spreiding van 

voorzieningen en de verdeling van bevoegdheden in organisatorisch 

opzicht, op elkaar af te stemmen. Op individueel niveau ligt voor de 

hand, dat een werknemer bevoegdheden heeft die betrekking hebben op de 

voorzieningen die nodig zijn om zijn werkzaamheden uit te kunnen voeren. 

Om effici~nte taakuitvoering mogelijk te maken, zullen deze 

voorzieningen bij voorkeur in ruimtelijk opzicht bij elkaar geplaatst 

worden, teneinde de transporttijd die nodig is om van de ene voorziening 

naar de andere te gaan, zo kort mogelijk te houden. Op taakgroepniveau 

kan dat ook gelden, als de interactie-frequentie tussen de groepsleden 

hoog is en de leden intensief gebruik moeten maken van de voorzieningen 

die de groep ter beschikking staan. Het goed kunnen uitoefenen van 

direct toezicht door een leidinggevende functionaris is alleen dan 
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mogelijk, als datgene waarover toezicht gehouden moet worden in 

ruimtelijk opzicht niet te sterk gespreid is. De voorzieningen 

bijvoorbeeld, die geboden worden om klinische pati~nten verpleegkundige 

zorg te kunnen verlenen, vindt men in algemene ziekenhuizen dikwijls in 

het verpleegblok, een gedeelte van het gebouwencomplex waarbinnen alle 

verpleegafdelingen geconcentreerd zijn. Een verpleegafdeling. zal 

misschien bestaan uit een groot aantal patientenkamers en vertrekken, 

maar ruimtelijk zullen deze zelden gespreid zijn over het gehele 

gebouwencomplex. Bevoegdheden van de verpleegkundigen die tot die 

afdeling gerekend worden, hebben ook voornamelijk betrekking op de 

voorzieningen die de afdeling betreffen. 

Dat hoeft beslist niet te betekenen, dat het groeperen van voorzieningen 

en het samenvoegen van bevoegdheden met betrekking tot voorzieningen, 

altijd zou leiden tot het in zekere zin samenvallen van begrenzingen in 

ruimtelijk en in organisatorisch opzicht. Er kunnen namelijk 

verschillende redenen zijn om overeenkomstige voorzieningen zodanig te 

plaatsen, dat een relatief sterke ruimtelijke spreiding ontstaat. Hoewel 

er nog steeds afdelingskeukens bestaan, zijn in vrijwel alle 

ziekenhuizen de voorzieningen ter bereiding van maaltijden 

geconcentreerd (centrale keuken). De spreiding van kook.voorzieningen 

over de verpleegafdelingen was in het verleden zinvol, dicht bij de 

plaats waar de maaltijden uitgeserveerd moesten worden. Door 

technologische ontwikkeling is echter de noodzaak tot korte 

transportafstanden vervallen, omdat maaltijden aanzienlijk langer op 

temperatuur gehouden kunnen worden. Op het gebied van onderzoek en 

behandeling is er bijvoorbeeld lang niet in elk ziekenhuis sprake van 

een onderzoek en behandelhuis, waarin de voorzieningen geconcentreerd 

zijn in de mate waarin dat bij verpleegkundige voorzieningen meestal het 

geval is. Voorzieningen ten behoeve van een bepaalde categorie 

verrichtingen kunnen ruimtelijk sterk gespreid zijn, terwijl de 

verdeling van bevoegdheden gekenmerkt kan worden door een relatief hoge 

mate van centralisatie. Er zijn meerdere combinaties van posities 

denkbaar ten aanzien van de spreidingsmaatstaven. 

3 •. 5 DE SCHAAL VAN ORGANISEREN 

Het schaalbegrip is in de literatuur over het organiseren geen nieuw 

begrip. In de veertiger jaren wees Schumpeter, als een der eersten, op 
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een aantal maatschappelijke gevolgen van grootschalige productie, onder 

invloed van de relatief lage kostprijzen per eenheid produkt 

(Schumpeter, 1943). 

Als in een bedrijf de productie wordt opgevoerd, kan dat tot op zekere 

hoogte leiden tot een lagere kostprijs per eenheid produkt. vaste lasten 

worden immers bij toename van de produktie omgeslagen over een groter 

aantal produkten. 

Lange tijd lijkt het schaalbegrip uitsluitend gebruikt te zijn om de 

omvang van het bedrijf en het volume van de produktie aan te geven. In 

die betekenis laat de beschrijving van ontwikkelingen tot het midden van 

de zestiger jaren, in vrijwel alle maatschappelijke sectoren (in de 

westerse landen) als een proces van schaalvergroting, weinig aan 

duidelijkheid te wensen over. Bedrijven groeiden en hun productie nam 

toe. 

Eind zestiger jaren wordt in de literatuur melding gemaakt van een 

kentering en kon naast de beweging in de richting van grootschaligheid 

ook een beweging in tegenovergestelde richting, kleinschaligheid, worden 

waargenomen. Er werd in toenemende mate kritiek geuit op het 

functioneren van grootschalige organisaties (Blau c.s., 1966; Downs, 

1967; Schumacher, 1973). De gunstige verwachtingen van 

produktieverhoging bleken ook niet altijd uit te komen. Empirisch 

onderzoek had inmiddels ondermeer tot de bevinding geleid, dat bij 

organisaties die intern al sterk gedifferentieerd zijn, nauwelijks 

groeivoordelen te verwachten zijn (Blau, Heydebrand en Stauffer, 1966). 

Buitendam geeft voor het ontstaan van kritiek op het functioneren van 

grootschalige organisaties de volgende redenen: 

naast de voordelen van grootschaligheid kwamen de nadelen duidelijker 

naar voren; 

er vond prioriteitsverschuiving plaats van economische en technische 

zaken naar zaken als de kwaliteit van arbeid, mogelijkheden tot 

zelfontplooiing van de werknemer enz.; 

economische stagnatie, gebrek aan innovatie, verstarring van grote 

systemen. 

Om ondermeer deze redenen ontstond naast de tendens naar 

grootschaligheid een nieuwe tendens in de richting van kleinschaligheid 

(Buitendam, 1983). 
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Volgens Van Aken en Broekhuysen dient de aanleiding tot het streven naar 

kleinschaliger organisatie-structuren vooral gezocht te worden in 

vervreemdende invloeden die optreden in met name grote bureaucratische 

organisaties, die gekenmerkt worden door een sterk functionele 

differentiatie. Dikwijls, zo stellen zij, hebben deze organisaties 

onoverzichtelijke structuren met moeilijk beheersbare onderlinge 

afhankelijkheden en onduidelijke relaties van staf en beheersgroepen met 

operationele groepen (Van Aken en Broekhuysen, 1980). 

Bij de begrippen kleinschaligheid en grootschaligheid gaat het echter, 

aldus Kampfraath, niet om de omvang als een op zichzelf staand gegeven, 

maar om een verhoudingsmaatstaf (Kampfraath, 1977). Dat laat echter de 

mogelijkheid open, om de tendens tot grootschaligheid bijvoorbeeld in te 

vullen als een toename in de gemiddelde bedrijfsomvang. Een bedrijf zou 

in vergelijking met een ander bedrijf op grond van verschil in omvang 

grootschaliger genoemd kunnen worden. 

Buitendam wijst op de kentering in de ontwikkeling naar grootschaligere 

produktie-eenheden, door aan te geven, dat vanaf het eind der zestiger 

jaren in het maatschappelijk gebeuren twee (tegenover elkaar te stellen) 

tendensen tegelijkertijd konden worden waargenomen: 

enerzijds concenteratie en centralisatie van produktie-eenheden, met 

als hoofddoelstelling het verhogen van de bestuurbaarheid in een niet 

turbulente omgeving en het verlagen van de kostprijs door de 

'economies of scale'; 

anderzijds deconcentratie en decentralisatie van produktie-eenheden, 

met als hoofddoelstelling verbetering van sociaal- psychologische 

aspekten van het werkklimaat (Buitendam, 1983). 

Aan het oorspronkelijke gebruik van het begrip schaalvergroting, louter 

om groei aan te geven van een organisatie of een productie-eenheid, 

wordt kennelijk een dimensie toegevoegd als het gaat om de tendens naar 

kleinschaligheid. Het streven naar kleinschaligheid als 

tegenovergestelde van het streven naar grootschaligheid, zou dan immers 

de weinig realistische betekenis krijgen, dat bedrijven in omvang 

trachten af te nemen. 

Het is interessant dat we bij Buitendam het schaalbegrip, dat 

oorspronkelijk voornamelijk met de bedrijfsomvang te maken had, een 

invulling te zien krijgen in termen van centralisatie, decentralisatie, 

concentratie en deconcentratie. 
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Bij deze spreidingsmaatstaven gaat het immers om verhoudingen binnen een 

systeem. Groei of inkrimping van het systeem zelf geeft echter op zich 

geen informatie over interne verhoudingen. Van Aken en Broekhuysen 

ontkoppelen dan ook het schaalbegrip van de omvang en stellen, dat een 

systeem kleinschaliger is georganiseerd, naarmate de interne 

differentiatie meer ruimte laat voor autonomie van bevoegdheden en de 

beschikking over voorzieningen voor de delen van het systeem (Van Aken 

en Broekhuysen, 1980). 

Het begrip organisatieschaal wordt in deze studie opgevat als een 

spreidingsmaatstaf, waarin zowel de verdeling van bevoegdheden als de 

verdeling van voorzieningen tot uitdrukking worden gebracht. De schaal 

van organiseren geeft dus de mate aan, waarin bevoegdheden 

ge(de)centraliseerd en voorzieningen ge(de)concentreerd zijn, ten 

opzichte van een geexpliciteerd referentiepunt. 

In de literatuur wordt vooral aandacht geschonken aan de uitersten 

grootschaligheid en kleinschaligheid, waarmee de indruk wordt gewekt dat 

schaalgrootte afgezet kan worden op een continuum. 

Kleinschaligt-----------------------------------------•Grootschalig 

Omdat in deze studie het schaalbegrip gedef inie~rd is met behulp van 

twee parameters, zijn er niet twee extreme schaalgrootten denkbaar maar 

vier. 

r====================f============================================i 
lspreidings- 1 De mate van concentratie van voorzieningen 

!maatstaven I Laag I Hoog 

l====================l=====================I====================== 
1 1 Centralisatie 1 Centralisatie 

1 De mate 1 Deconcentratie 1 Concentratie 

Ivan 

!centralisatie 

Ivan 

!bevoegdheden 

Hoog 1 1 (relatief groot-

! 1 schalig) 

-----!--------------------------------------------
' Decentralisatie 1 Decentralisatie 

1 Deconcentratie 1 Concentratie 

Laag 1 (relatief klein- 1 

1 schalig) 1 

b====================~=====================~======================J 
Tabel 1:Typen schaalgrootte met extreme spreiding. 
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Naast de uitersten kleinschalig en grootschalig kan behalve een 

combinatie, die gekenmerkt wordt door een hoge mate van centralisatie 

met een hoge mate van deconcentratie, een andere combinatie 

onderscheiden worden, die juist gekenmerkt wordt door een hoge mate van 

decentralisatie met een hoge mate van concentratie. In tabel 1 wordt een 

indeling gegeven van deze vier typen schaalgrootte, die gekenmerkt 

worden door extreme spreiding ten aanzien van beide parameters. 

We zouden ons echter voor kunnen stellen, dat de spreiding met 

betrekking tot bevoegdheden en voorzieningen niet extreem behoeft te 

zijn. Een verfijndere indeling naar schaalgrootte, waarin ook rekening 

gehouden wordt met beperkte spreiding, wordt weergegeven in tabel 2. 

De negen typen, die in tabel 2 voorzien zijn van een letter (A t/m Il, 

werden benoemd. In tabel 3 zijn de typen schaalgrootte ingedeeld in 

categorieen. 

f==================================================================; 
1 Spreidings- 1 De mate van concentratie 1 

1 maatstaven 1 Laag 1 Matig 1 Hoog 1 
l=====================l============================================I 
1 De Hoog 1 Type F 1 Type E 1 Type I 1 

1 mate -----1-------------1--------------1---------------1 
1 van Matig! Type B 1 Type A 1 Type D 1 

1 centrali- -----1-------------1--------------1---------------1 
1 satie Laag 1 Type H 1 Type c 1 Type G 1 

b=====================,b=============,b==============,b===============J 
Tabel 2: Typen schaalgrootte 

- 45 -



================î====================-============= =============== 
SPREIDINGSM. TYPE SUBCATEGORIE CATEGORIE 
CENT. CONC. AANDUIDING 

===================================== ============= =============== 
Matig Matig 

Matig Laag 

Laag Matig 

Matig Hoog 

Hoog Matig 

Hoog Laag 

Laag Hoog 

Laag Laag 

Hoog Hoog 

Het beperkt ge
spreide type (A} 

Het gedeconcen
treerde type (B} 

Het decentrale 
type (C) 

Het geconcen
treerde type (D) 

Het gecentrali
seerde type (E} 

Het centrale 
gedeconcen
treerde type (F) 

Het decentrale ge
concentr. type (G) 

Het kleinschalige 
type (H) 

Het grootschalige 
type (I) 

Selectief 
sterk 
gespreide 
typen 

Selectief 
weinig 
gespreide 
typen 

Ongelijk 
gespreide 
typen 

Gelijk 
gespreide 
typen 

I Beperkt ge
spreide type 

II Selectief 
gespreide 
typen 

III Extreem 
gespreide 
typen 

================-====================-=============-=============== 
Tabel 3: Indeling van typen schaalgrootte in categorieen. 

3.6 SAMENVATTING 

In dit hoofdstuk is een beschouwing gegeven over het gebruik in de 

literatuur van een aantal nauw aan elkaar verwante begrippen. 

Verschillen in begripshantering en het dikwijls ontbreken van definities 

van de gehanteerde begrippen, zijn niet zelden de oorzaak van 

onduidelijkheid, verwarring en onjuiste interpretatie. Getracht is om 

enige duidelijkheid te brengen in de relaties tussen de begrippen 

centralisatie, decentralisatie, concentratie, deconcentratie en het 

begrip organisatieschaal. Onderbouwd werd waarom in deze contingentie

studie het schaalbegrip en een typologie naar schaalgrootte van belang 

worden geacht. Centralisatie en decentralisatie zijn uitersten op een 

continuum waarop informatie tot uitdrukking kan worden gebracht over de 

verdeling van bevoegdheden over actoren. Concentratie en deconcentratie 

zijn uitersten op een continuum waarop de verdeling van voorzieningen 
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kan worden weergegeven. De begrippen worden zowel in relatieve als in 

absolute betekenis gehanteerd. In relatieve betekenis gaat het om de 

mate van spreiding van bevoegdheden en voorzieningen ten opzichte van 

een geexpliciteerd referentiepunt. Wordt echter geen referentiepunt 

aangegeven, dan krijgen de begrippen een normatieve betekenis. 

Het begrip organisatieschaal, dat aanvankelijk gehanteerd werd om 

informatie te geven over de omvang van de produktie en de omvang van 

produktie-eenheden, krijgt een invulling, die gebaseerd is op een 

combinatie van de mate van centralisatie en de mate van concentratie. 

Daarmee vindt een ontkoppeling plaats van de oorspronkelijke betekenis 

in termen van omvang. 

Door het schaalbegrip in te vullen als combinatie van 

spreidingsmaatstaven, kunnen behalve de uitersten kleinschaligheid en 

grootschaligheid, nog tweè uitersten gedefinie@rd worden: 

enerzijds de combinatie waarin sprake is van een relatief hoge mate 

van centralisatie en deconcentratie; 

anderzijds het samengaan van een relatief hoge mate van 

decentralisatie en concentratie. 

Omdat de spreiding niet altijd extreme vormen behoeft aan te nemen, 

werden ook typen schaalgrootte ontwikkeld waarin beperkte spreiding van 

bevoegdheden en voorzieningen tot uitdrukking komt. 
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Hoofdstuk 4 

HET ALGEMENE ZIEKENHUIS 

4.1 INLEIDING 

Van de theoretische beschouwingen over de contingentie-benadering en 

aspekten met betrekking tot de schaal van organiseren, wordt in de 

volgende hoofdstukken de aandacht verlegd naar het veld van onderzoek, 

de algemene ziekenhuizen. 

Alvorens ons in hoofdstuk 5 in medisch-diagnostisch onderzoek en in 

hoofdstuk 6 in de opzet van het empirische onderzoek te verdiepen, wordt 

in dit hoofdstuk een beschouwing gegeven over het algemene ziekenhuis en 

de plaats daarvan in onze samenleving. Het ziekenhuis in zijn omgeving 

vormt immers de context van dat deel van de organisatie waarop het 

empirisch onderzoek is gericht. Het is van belang om die context en 

veranderingen daarin te leren kennen, omdat die doorwerken en tot 

uitdrukking komen in de opbouw en werking van diagnostische systemen. De 

opbouw en werking van ziekenhuisorganisaties in hun omgevingen en 

veranderingen die zich intern en extern voltrokken hebben, zullen 

beschouwd worden vanuit de contingentie-benadering met behulp van de in 

voorafgaande hoofdstukken behandelde concepten. 

4.2 DE ZIEKENHUISSEKTOR 

Binnen de gezondheidszorg vormen de ziekenhuizen samen de 

ziekenhuissektor. De sektor biedt de Nederlandse bevolking 

specialistische patientenzorg. In de ziekenhuizen ontmoeten vraag en 

aanbod elkaar. Het gaat daarbij om verschillende markten: 

de arbeidsmarkt: de ziekenhuizen bieden immers werkgelegenheid; 

- markten voor een uitgebreid assortiment kapitaalgoederen, gebruiks- en 

verbruiksartikelen (het gaat voor een ziekenhuis dikwijls om vele 

duizenden artikelen en om honderden leveranciers); 

het geboden functie-pakket; 

de cli~nten: de personen en instellingen waaraan diensten worden 

verleend (niet alleen de adherente bevolking, de burgers die als 

potentiele pati~nten aangewezen zijn op bepaalde voorzieningen, maar 
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bijvoorbeeld ook huisartsen die laboratorium-onderzoek laten 

uitvoeren enz.). 

Er zijn evenwel nog meer markten te onderscheiden waar ziekenhuizen 

transacties uivoeren en moeten onderhandelen met externe instanties. 

Een belangrijk aspekt is dat ziekenhuizen niet vrij zijn in het kiezen 

van hun eigen produkt-markt combinaties. Veel van de beperkingen vloeien 

voort uit wettelijke kaders, waardoor marktmechanismen dikwijls niet of 

slechts in beperkte mate werken. Dat maakt dat een ziekenhuis, deel 

uitmakend van de non-profit sector, een andere positie inneemt dan een 

particulier bedrijf dat commercille activiteiten uitvoert op markten 

waarop sterk geconcurreerd wordt. De overheid als wetgever, speelt een 

belangrijke rol in de vastlegging van de domeingrenzen van het 

ziekenhuis. 

Om die reden zal de aandacht allereerst uitgaan naar het sociaal

economische en politieke krachtveld en de veranderende invloed van met 

name de overheid, omdat dat van betekenis wordt geacht voor het 

functioneren van de individuele ziekenhuisorganisatie en de 

beslissingsruimte waarbinnen instellingsmanagement vorm kan geven aan de 

eigen organisatie. Gesteld zou kunnen worden, in termen van voorwaarden 

scheppend en voorwaarden stellend, dat de overheid door toenemende 

regelgeving een steeds meer voorwaarden stellende rol is gaan vervullen 

en gezien kan worden als een besturend systeem. De ziekenhuissector 

krijgt steeds meer de positie van een bestuurd systeem. 

Over de rol van de overheid in relatie tot de gezondheidszorg zijn 

inmiddels veel publicaties verschenen. Getuige de voortdurende stroom 

publicaties, zoals van betrekkelijk recente datum de nota van de 

commissie Dekker en de dissertatie van Grilnwald (1987), blijkt deze 

thematiek niet aan actualiteit te hebben ingeboet. Getracht zal worden, 

om in kort bestek aan te geven op welke punten, na de tweede 

wereldoorlog, door overheidsmaatregelen beslissingsbevoegdheden tussen 

ziekenhuizen en overheidsorganen zijn verschoven en welke veranderingen 

zich binnen de ziekenhuissektor zelf hebben voltrokken. 

4.2.1 HET SOCIAAL-ECONOMISCHE EN POLITIEKE KLIMAAT 

wettelijke en f inancille kaders, gericht op volumebeheersing van 

ziekenhuizen en funkties die daarin worden uitgeoefend, 

kwaliteitstoetsing van gezondheidszorgvoorzieningen, verbetering van de 
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afstemming van planning en financiering, zijn middelen waarmee de 

overheid tracht waarborgen te scheppen voor goede specialistische 

zorgverlening. De ontwikkeling en handhaving van een adequaat stelsel 

van ziekenhuisvoorzieningen, waardoor kwalitatief verantwoorde zorg 

geboden kan worden, heeft zekere kaders nodig, om redenen van 

maatschappelijke, financiele en inhoudelijke aard. Het vormen van 

infrastructurele waarborgen voor een toereikend stelsel van 

voorzieningen door structurele wetgeving, kan gezien worden als 

voorwaarden scheppend (Lansink, 1985). De wettelijke kaders moeten de 

randvoorwaarden bieden om tot een stelsel van voorzieningen te komen 

waarbinnen functionele, operationele en bestuurlijke samenhang bestaat 

(Schrijvers e.a., 1983). Anderzijds krijgt de regelgeving voor de 

ziekenhuizen in toenemende mate een voorwaarden stellend karakter. 

De eerste periode na de oorlog tot aan de zestiger jaren is voor de 

ziekenhuissektor te beschouwen, aldus Juffermans (1982), als een tijd 

van geleide ontwikkeling, waarbij de overheid gebruik maakte van 

wettelijke maatregelen (Wederopbouwwet, de Prijsopdrijvings- en 

Hamsterwet) om disproportionele groei en kostenstijgingen tegen te gaan. 

In 1956 kwam de Gezondheidswet tot stand. Daarmee werden een aantal 

taken, bevoegdheden en de samenstelling van diverse ambtelijke organen 

en adviesraden geregeld. 

Middels de Prijsopdrijvingswet en Hamsterwet had de Minister de 

bevoegdheid de verpleegprijs vast te stellen. Het overheidsbeleid was er 

zo kort na de oorlog op gericht om de verpleegprijzen niet sterker te 

laten stijgen dan de kosten van het levensonderhoud. 

De prijsbeheersing, voor de ziekenhuissektor een strakke beteugeling, 

weliswaar iets verlicht in de vijftiger jaren, zou tot de zestiger jaren 

voortduren. 

Ter regulering van de bouw hanteerde de overheid in de vijftiger jaren 

ook het Rijksfinancieringsstelsel en het Rijksgarantiestelsel, waarmee 

een koppeling was aangebracht tussen de afgifte van bouwvergunningen, de 

financiering van nieuwbouw of verbouw en de daarvoor benodigde 

Rijksgarantie. 

In 1957 werd de financieringsregeling ten aanzien van de ziekenhuizen 

afgeschaft en mochten alle exploitatiekosten doorberekend worden in de 

verpleegprijs, waarbij echter de Rijksbijdrage kwam te vervallen. 
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De algehele economische situatie was in de loop der vijftiger jaren 

dusdanig verbeterd, dat de overheid wat meer ruimte aan de 

gezondheidszorg bood om zich zelfstandig te ontwikkelen. 

In de zestiger jaren hadden de economische ontwikkelingen geleid tot 

hoogconjunctuur. Desondanks was er ook in deze jaren geen sprake van een 

ongeremde ontwikkeling; bouwvergunningen werden echter gemakkelijker dan 

in de vijftiger jaren verstrekt en de bouwproduktie nam dan ook snel 

toe. 

In 1961 werd de Prijzenwet van kracht, die de Minister de mogelijkheid 

bood prijsmaatregelen te treffen. In hetzelfde jaar werd het wetsontwerp 

Ziekenhuistarieven ingediend, omdat de Prijzenwet onvoldoende en slechts 

tijdelijk mogelijkheden bood om de verpleegprijs te be!nvloeden. Dit 

wetsontwerp werd (na wijziging) in 1965 van kracht. Het Centraal Orgaan 

Ziekenhuistarieven werd ingesteld en belast met het bepalen van de 

verpleegprijzen. De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid had 

echter de wettelijke mogelijkheid om besluiten van het c.o.z. tegen te 

houden. Ook de Minister van Economische Zaken had middels de Prijzenwet 

(waar de wet Ziekenhuistarieven onder viel) mogelijkheden om in te 

grijpen. 

Sinds 1965 was de Wederopbouwwet voor veel ziekenhuizen niet meer van 

kracht en kon met Gemeentelijke bouwvergunningen worden volstaan. Wel 

waren ziekenhuizen (door hun verslechterde financiäle positie) vaak 

afhankelijk van een positief advies van de Ziekenhuiscommissie om 

Rijksgaranties te krijgen, die het mogelijk maakten leningen aan te gaan 

ter financiering van nieuwbouw of verbouwingen. 

Sinds het Besluit Ziekenfondsverzekering (1941), dienden 

gezondheidszorginstellingen erkend te zijn om door de Ziekenfondsraad 

gefinancierd te kunnen worden. In de door de Ziekenfondsraad afgegeven 

erkenning werd tevens het aantal bedden van de instelling aangegeven. 

Het Besluit Ziekenfondsverzekering werd in 1964 vervangen door de 

Ziekenfondswet; voortaan zou de Minister erkenningen verlenen. 

De relatief autonome ontwikkeling van de afzonderlijke instellingen 

vroeg in toenemende mate om een planmatige aanpak en in 1968 werd dan 

ook het Wetsontwerp Ziekenhuisbouw ingediend. Kritiek op dit ontwerp, 

dat het bij de ontwikkeling van de ziekenhuissektor om meer dan alleen 

de bouw ging, leidde ertoe dat in 1969 een uitgebreider ontwerp werd 

ingediend, het Wetsontwerp Ziekenhuisvoorzieningen. 
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De Wet Ziekenhuisvoorzieningen (in 1971 aangenomen} voorzag in een 

vergunningenstelsel, dat de overheid meer greep zou moeten bieden op 

ontwikkelingen in de ziekenhuissektor. Zonder vergunning van de Minister 

mocht geen ziekenhuis meer gebouwd en geêxplolteerd worden. Een 

vergunning kon alleen worden afgegeven na advies van het College voor 

ziekenhuisvoorzieningen en een verklaring van de provincie, dat de 

aangevraagde bouwkundige voorziening zou passen in het landelijke plan. 

Niet alleen ten aanzien van bouwkundige voorzieningen moesten 

vergunningen aangevraagd worden, maar ook om bepaalde apparatuur te 

mogen aanschaffen en bepaalde verrichtingen in het zorgverleningspakket 

te mogen opnemen. 

Aan de ziekenhuisbouw kwam in 1971 voorlopig een einde door de 

afkondiging van een bouwstop. 

De economsiche situatie verslechterde snel en de kostenstijging van de 

ziekenhuissektor bracht de overheid ertoe verdergaande maatregelen te 

treffen. 

Aanzetten daartoe kwamen in 1974 in de vorm van de Structuurnota en Het 

Rapport Korte Termijn. In de Structuurnota werden voornemens 

aangekondigd als: beddenreductie, afremming van de vraag naar 

intramurale zorg door versterking van de eerste lijn en het verleggen 

van klinische zorgverlening naar meer poliklinische zorgverlening, 

selectief gebruik en regionale planning van voorzieningen. 

In Het Rapport Korte Termijn, beter bekend onder de latere benaming 

Toetsingscriteria voor het College voor Ziekenhuisvoorzieningen, werden 

ondermeer de volgende toetsingscriteria met betrekking tot nieuwbouw van 

algemene ziekenhuizen geformuleerd: de minimale omvang van een nieuw te 

bouwen algemeen ziekenhuis beloopt 250-300 bedden; kleinere ziekenhuizen 

kunnen slechts dan toegestaan worden, als de reistijd naar het 

dichtsbijzijnde algemene ziekenhuis per auto een half uur of langer in 

beslag neemt; voor grote steden geldt een minimum van 450 bedden. Inzake 

verbouwing van algemene ziekenhuizen werd ondermeer gesteld, dat 

kleinere algemene ziekenhuizen in steden in regionaal verband dienen te 

functioneren. Nieuwe funkties zouden slechts dan door een ziekenhuis 

opgenomen kunnen worden, als omliggende ziekenhuizen daarmee ingestemd 

hebben. Aanvragen, die een bestaande capaciteit van vier bedden per 

duizend inwoners te boven gaan, zouden worden afgewezen. 

De kosten van de gezondheidszorg, die in 1945 ± 3% van het nationaal 

inkomen bedroegen, waren in het midden der zeventiger jaren inmiddels 
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opgelopen tot ± 10%. Het kostenaandeel daarin van de intramurale sector 

steeg in hetzelfde tijdsbestek van ± 30% tot ± 50% . 

Om tot effectievere volumebeheersing te komen, werd in 1976 het 

erkenningenstelsel zodanig gewijzigd, dat de Minister voorwaarden kon 

verbinden aan de afgifte van een erkenning. Volume zou voortaan bepaald 

worden op grond van planning en in de erkenningsbeschikking zouden 

behalve de aantallen bedden ook de categorieAn specialismen en 

faciliteiten worden opgenomen. 

In 1982 werd de detaillering van erkenningen uitgebreid tot: 

aantallen categorieän in het ziekenhuis werkzame specialisten dan wel 

als consulent daaraan verbonden specialisten; 

aantallen in het ziekenhuis werkzame personen in totaal en op full

time basis; 

het aantal in het ziekenhuis aanwezige faciliteiten. 

De aantallen, die in de erkenningenbeschikking vermeld waren, mochten 

zonder ministeriäle goedkeuring niet veranderd worden. Het is voor 

ziekenhuizen een voorwaarde om erkenningen te krijgen, omdat anders de 

financiering krachtens de Ziekenfondswet en de Algemene Wet Bijzondere 

Ziektekosten niet gewaarborgd is. 

Het in een erkenningenbeschikking vastgelegde volume vormt tevens de 

basis voor de overeenkomst tussen ziekenhuis en ziektekostenverzekeraar, 

waarin het tarief wordt vastgelegd. 

Met de in 1982 aangenomen Wet Voorzieningen Gezondheidszorg wordt beoogd 

een structurele opbouw van gezondheidszorgvoorzieningen te 

bewerkstelligen, door planning op regionaal niveau, subregionaal en 

lokaal niveau. De erkenningsregelingen, zoals die van kracht waren 

overeenkomstig de Ziekenfondswet en de Algemene Wet Bijzondere 

Ziektekosten, zullen ook in de Wet voorzieningen Gezondheidszorg worden 

opgenomen. Erkenningen zouden volgens deze wet, die nog niet in werking 

is getreden, verleend kunnen worden door de Minister, Gedeputeerde 

Staten of Burgemeester en Wethouders, al naar gelang het betrokken 

ziekenhuis onder Rijk, Provincie of Gemeente valt. 

Met ingang van 1-1-1984 is het tariefsysteem, dat voor ziekenhuizen tot 

dan toe van kracht was, vervangen door budgetfinanciering, waarmee per 

instelling door de overheid een kostenplafond op jaarbasis wordt 

vastgesteld. 
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VERANDERINGEN IN DE ZIEKENHUISSEKTOR 

t
.2.2 

, innen de Nederlandse ziekenhuissektor onderscheiden we niet alleen 

~lgemene ziekenhuizen, maar ook categorale en academische ziekenhuizen. 

fn tabel 4 zijn van deze drie categorieên instellingen de aantallen 

~eergegeven over de periode 1953 tot en met 1985. 

µetracht zal worden ons zo veel mogelijk tot de algemene ziekenhuizen te 
i 
):>eperken. Dat is evenwel met betrekking tot het beschikbare 

~ijfermateriaal niet altijd mogelijk omdat daarin vaak geen onderscheid 

f

, s aangebracht in de categorieen ziekenhuizen. In tabel 5 is voor de 

lgemene ziekenhuizen per jaar het aantal bedden weergegeven en het 

emiddelde aantal bedden per ziekenhuis. 

==================================================================== 
Jaar Algemene 

ziekenhuizen 
Categorale 
ziekenhuizen 

Academische 
ziekenhuizen 

Totaal aantal 
ziekenhuizen 

==================================================================== 
1955 
1957 
1959 
1961 
1963 
1965 
1967 
1969 
1971 
1973 
1975 
1977 
1979 
1981 
1983 
1985 

221 
219 
219 
213 
212 
204 
207 
202 
198 
196 
192 
184 
179 
172 
167 
151 

42 
44 
51 
55 
47 
52 
52 
47 
49 
44 
46 
43 
48 
48 
48 
46 

5 
6 
6 
6 
6 
7 
9 
9 
9 
9 
9 
7 
8 
7 
7 
7 

268 
269 
276 
274 
265 
263 
268 
258 
256 
249 
247 
234 
235 
226 
222 
204 

==================================================================== 
Tabel 4: De ziekenhuispopulatie in Nederland 1955 - 1985. 

Hoewel ziekenhuisbouw, ten opzichte van andere maatschappelijke 

sektoren, tot de zestiger jaren een betrekkelijk lage prioriteit had, 

nam het aantal bedden in algemene ziekenhuizen (maar ook in de andere 

1categorieän ziekenhuizen) in de periode van 1945 tot 1976 toe. De 

ziekenhuissektor groeide. Ten gevolge van de koppeling van de 

verpleegprijzen aan de kosten van levensonderhoud, stonden er in de 

vijftiger jaren echter onvoldoende inkomsten tegenover de kosten, 

waardoor ziekenhuizen in toenemende mate afhankelijk werden van banken 

en andere kapitaalverschaffers. De ziekenhuizen begonnen onder invloed 
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van overheidsmaatregelen langzaam maar zeker op hun vermogen in te 

teren. 

==================================================================== 
Jaar Algemene 

ziekenhuizen 
Totaal aantal Gemiddeld aantal bedden 
bedden* per algemeen ziekenhuis 

==================================================================== 
1955 
1957 
1959 
1961 
1963 
1965 
1967 
1969 
1971 
1973 
1975 
1977 
1979 
1981 
1983 
1985 

221 
219 
219 
213 
212 
204 
207 
202 
198 
196 
192 
184 
179 
172 
167 
151 

39474 
41275 
43461 
45842 
47353 
49668 
52040 
54736 
57614 
58979 
59683 
58855 
58273 
54675 
55352 
54837 

178.6 
188.5 
198.4 
215.2 
223.4 
243.5 
251.4 
271.0 
291.0 
300.9 
310.8 
319.9 
325.5 
323.5 
331.4 
363.1 

==================================================================== 
Tabel 5: Algemene ziekenhuizen naar beddental, 1955 -1985. 
* Inclusief wiegen voor gezonde zuigelingen. 
Bron: Geneeskundige Hoofdinspektie van. de Volksgezondheid (gegevens over 
de periode 1955 t/m 1978), NZI en CBS. 

Bedden 
3000 
2750 
2500 
2250 
2000 
1750 
1500 
1250 
1000 
750 
500 
250 

1950 

1 

'55 '60 '65 '70 '75 

Tabel 6: Aantal in nieuwbouw gerealiseerde ziekenhuisbedden. Bron: 
Juffermans (1982). 

Voor de ziekenhuizen werd de situatie steeds nijpender, omdat er in veel 

gevallen sprake was van overbezetting. De vaak sterk verouderde bouw, 

soms provisorisch aangevuld met houten barakken, verklaart echter maar 

ten dele de stijgende behoefte aan nieuwbouw of verbouw. van belang is 

echter, dat ziekenhuisverpleging werd opgenomen in het pakket van de 

verplichte verzekering; een verandering waarvan gesteld wordt, dat daar 
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zeker een drempelverlagende werking van uitging. Daar komt bij dat de 

zorgverleners, onder invloed van de medisch-technologische 

ontwikkelingen, wellicht meer en betere ruimtelijke voorzieningen nodig 

adden voor de zorgverlening. Een gevolg was echter wel, dat het 

ddentekort toenam, ondanks het feit, dat de bouwproduktie in de loop 

jaren snel groeide (tabel 6). 

het aantal algemene ziekenhuizen daalde, terwijl de 

termen van het aantal bedden en het aantal 

rsoneelsleden dat daarin werkzaam was (zie ook bijlage 9) groeide,. Er 

trad concentratie op van ziekenhuisvoorzieningen. De gemiddelde omvang 

I an algemene ziekenhuizen is in de na-oorlogse periode met ruim 200 

ltiedden toegenomen. De gemiddelde omvang steeg tot 363 bedden in 1985. In 

!tabel 7 en 8 zijn de algemene ziekenhuizen naar grootte-klasse ingedeeld 

~et betrekking tot de jaren 1957, 1962, 1968, 1972, 1980 en 1983. In die 

~egevens komen de verschuivingen duidelijk tot uitdrukking. 

===================================================================== 
Grootte
klasse naar 
bedden tal 

< 100 
100 - 249 
250 - 499 

2. 500 

Het aantal algemene ziekenhuizen in Nederland 
1957 1962 1968 1972 

abs. % abs. % abs. % abs. % 

74 33,8 51 24 18 8,9 13 6,5 
92 42 91 42,7 93 45,8 75 37,7 
39 17,8 55 25,8 75 36,9 86 43,2 
14 6,4 16 7,5 17 8,4 25 12,6 

===================================================================== 
Totaal 219 100 213 100 203 100 199 100 

========================;:============================================ 
abel 7: Overzicht van het aantal algemene ziekenhuizen naar grootte
lasse voor 1957, 1962, 1968 en 1972. Bron: Gitmans en van Wersch 

(1976). 

===================================================================== 
Het aantal algemene ziekenhuizen in Ned. 

Beddental* 1980 1983 
abs. % abs. % 

===================================================================== 
200 

< 
t/m 

2. 

200 
399 
400 

46 
78 
52 

26, 1 
44,3 
29,6 

41 
72 
52 

24,9 
43,6 
31,5 

===================================================================== 
Totaal 176 100 % 165 100 % 

===================================================================== 
abel 8: overzicht van het aantal algemene ziekenhuizen naar grootte
lasse voor 1980 en 1983. Bron: NZI. Instellingen voor intramurale 
ezondheidszorg, publicatie nr. 83.335 en Productiestatistiek 1980, 

licatie nr. 83.331. 
~= Deze grootte-klasse indeling komt overeen met de typologie naar 
kleine, middelgrote en grote ziekenhuizen, zoals die gehanteerd wordt 
door de S.M.R. (SMASH-jaarboek, 1981). 
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4.2.3 SAMENWERKINGSVERBANDEN 

De daling in het totale aantal ziekenhuizen is veroorzaakt zowel door 

ziekenhuissluitingen als door fusies tussen ziekenhuizen. Een overzicht 

van de sluitingen is opgenomen in de bijlagen (zie bijlage 5). In de 

categorie algemene ziekenhuizen is de afname van het aantal vanaf het 

midden van de zestiger jaren vooral toe te schrijven aan fusies (tabel 

9). 

Een fusie is een samenwerkingsvorm, die gekenmerkt wordt door zo'n hoge 

mate van organisatorische vervlechting, dat er in feite nog maar één 

organisatie over blijft. 

Intensivering van samenwerkingsverbanden en fusies met andere 

ziekenhuizen hebben geleid tot een toenemend aantal gradaties van 

organisatorische en juridische vervlechting. 

Hebben we te maken met drie organisaties, die verenigd zijn in een 

samenwerkingsverband, of is er sprake van één ziekenhuisorganisatie die 

z'n aktiviteiten ten uitvoer brengt op meerdere lokaties? Deze vraag is 

voor niet-ingewijden dikwijls niet te beantwoorden. 

Systeemtheoretisch is begrenzing een kwestie van def iniären; in de 

empirie echter blijken de organisatiegrenzen van ziekenhuizen steeds 

moeilijker vast te stellen te zijn, zonder de realiteitswaarde van de 

begrenzing te beperken. De muren van het gebouwencomplex waarin een 

ziekenhuis de patientenzorg ten uitvoer brengt vallen steeds minder vaak 

samen met de organisatie-grenzen. 

8 

7 1 1 

6 1 1 
s 1 1 1 I_ 
4 1 1 1 u 1 1 1 1 
3 1 1 1 LI 1 1 1 _I 1 1 
2 _I U U 1 1 1 1 1 1 U 1 1 I_ 
11_1~~~1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1 

1960 65 70 75 80 

Tabel 9: Het aantal ziekenhuisfusies. Bron: KÖnnen (1984). 
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Gitmans en van Wersch onderscheiden verschillende vormen van 

vervlechting bij ziekenhuizen: 

fusie; 

concern: als twee of meer in juridisch opzicht zelfstandig 

georganiseerde ondernemingen binnen een grotere economische 

ondernemingseenheid zijn onderworpen aan een gemeenschappelijke, 

uniforme concernleiding; een moederstichting, met een aantal 

dochterstichtingen onder zich, die ieder een ziekenhuis exploiteren}; 

een stichting samenwerkende ziekenhuizen; een in vele regio's 

voorkomend verschijnsel. De bedoeling van zo'n stichting is om 

activiteiten meer op elkaar af te stemmen o.a. ter vermijding van 

doublures (Gitmans en van Wersch, 1976). 

In de Verenigde Staten heeft, volgens Barrett, f inanciäle druk en 

wetgeving in de laatste decennia er toe geleid, dat er een grote 

verscheidenheid aan 'multi-hospita!' systemen is ontstaan. Het wordt 

voor veel ziekenhuizen steeds moeilijker om onafhankelijk van andere 

ziekenhuizen te blijven functioneren en het aantal ziekenhuizen dat 

toetreedt tot zo'n systeem neemt snel toe. Ze komt tot de, uit 

contingentie-oogpunt interressante bevinding, dat de leeftijd van zo'n 

multi-hospital systeem van grote betekenis is voor de mate waarin het 

systeem in staat is om adequaat in te spelen op de eisen die de omgeving 

aan het systeem stelt. Hoewel de Amerikaanse ziekenhuissektor sterke 

verschillen vertoont met de Nederlandse en ook in andere opzichten de 

vergelijkbaarheid zeer discutabel is, zou op macro-niveau zich een 

soortgelijke tendens voor kunnen doen. Ter illustratie van de snelle 

toename in samenwerking tussen ziekenhuizen in de Verenigde Staten is 

het volgende overzicht {tabel 10) opgenomen. 

r=============================================T======================1 
1 1 1973 1975 1977 1 
1---------------------------------------------1----------------------1 
1 Aantal ziekenhuizen van het totaal in M.H.S.I 845 1405 2366 1 

1---------------------------------------------1----------------------1 
1 Aantal M.H.S.-ziekenhuizen in procenten 1 1 
1 van het totaal aan ziekenhuizen 1 15% 25% 42% 1 

b=============================================~======================J 
Tabel 10: Overzicht van samenwerkingsverbanden in de V.S. Barrett, 1980. 
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De interorganisationele samenwerkingsverbanden van ziekenhuizen, een 

zowel in de verenigde Staten als in Nederland steeds vaker voorkomend 

verschijnsel, kunnen gezien worden als defensieve constructies. met een 

grotere countervailing power dan instellingen afzonderlijk vormen. 

Hierdoor kunnen de samenwerkende instellingen tegendruk op de omgeving 

(de overheid) uitoefenen. Deze beweging is, aldus verschillende auteurs, 

niet alleen op gang gekomen als resultante van het streven naar 

consolidatie, om beddenreductie of ziekenhuissluiting te voorkomen, maar 

ook uit economische en kwalitatieve overwegingen. De positie van de 

instellingen, vooral bepaald door erkenning van het bestaansrecht en de 

beschikking over financiele middelen ter exploitatie, kan juist door het 

aangaan van samenwerkingsverbanden verbeterd worden {Windig, 1984; 

Galbraith 1973). 

4.3 HET ZIEKENHUIS 

Tot aan deze paragraaf is voornamelijk aandacht geschonken aan het 

verschijnsel ziekenhuis in onze samenleving, echter zonder in te gaan op 

de aard van de organisatie en de activiteiten die daarbinnen plaats 

vinden. In de volgende paragrafen zullen, met betrekking tot het 

ziekenhuis op instellingsniveau, onder de loep worden genomen: 

het primaire proces en de daarin gehanteerde technologie; 

de ziekenhuisomgeving; 

de omvang van het ziekenhuis en het functie-pakket; 

het ontwikkelingsstadium; 

ziekenhuisbouw; 

de organisatie van pati@ntenzorg. 

4.3.1 HET PRIMAIRE PROCES 

Het algemene ziekenhuis ontleent z'n bestaan aan het bieden van algemeen 

specialistische patiêntenzorg. In dat proces van zorgverlening zijn een 

aantal categorieên activiteiten te onderscheiden: 

medisch-diagnostische activiteiten; 

behandeltechnische activiteiten; 

verpleegkundige activiteiten; 

ondersteunende aktiviteiten. 
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'!Deze indeling is bruikbaar om de zorgverlening van elk algemeen 

,ziekenhuis te typeren, ongeacht of het om zorgverlening in de vijftiger 

jaren of de tachtiger jaren gaat. De inhoud van en de onderlinge 

~erhouding tussen de onderscheiden categorieän activiteiten is echter 

Foor de tijd, mede onder invloed van technologische ontwikkelingen, 

' undamenteel veranderd . 

. 3.2 TECHNOLOGIE 

et begrip technologie heeft betrekking op de kennis van het handelen en 

de werkwijzen, die door mensen aan de dag worden gelegd, in het 

~anbrengen van wijzigingen in de toestand van objecten (grondstoffen, 

~aterialen, mensen). 
' In de literatuur worden diverse uitwerkingen van het technologie begrip 

t
angetroffen. Buitendam onderscheidt de volgende begripsopvattingen: 

, technologie als technische instrumentatie en als eigenschappen van de 

te verwerken materialen; 

l 
technologie als type produktieproces; 

technologie als eigenschappen van organisaties. 

~ij wijst op de arbitraire keuze van èèn organisatie-eigenschap bij de 

begripsbepaling en wijst definities waarin à priori consequenties van 

Jie keuze zijn vastgelegd af. Buitendam pleit voor een eenvoudige 

definitie, waarin technologie in z'n algemeenheid duidt op de wijze van 

~roduceren (Buitendam,1974). Daarin volgt hij Perrow, die het 

~echnologiebegrip betrekt op de soorten taken die in de organisatie 

worden verricht (Perrow, 1972). 

~n deze studie wordt het begrip technologie dan ook in deze brede 

betekenis opgevat. 

~n algemene zin kan gesteld worden, dat technologische ontwikkelingen 

~oortdurend nieuwe produktietechnieken brengen, die ingrijpen in de 

Jnrichting van arbeidsprocessen en de verdeling van arbeid over 

rknemers. 

chanisering, automatisering en andere technologische verworvenheden, 

ie gericht zijn op effectievere aanwending van schaarse middelen, 

l"ggen ten grondslag aan de voortdurende taakdifferentiatie. 

rspronkelijke ambachten maken plaats voor nieuwe beroepen. Nieuwe 

Pfoductietechnieken zijn van invloed op zaken als productievolume, 

o~ganisatiestructuur, bedrijfsomvang enz. Het is dan ook niet 
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verwonderlijk, dat bedrijven onder invloed van differentiatie en groei 

steeds meer variaties zijn gaan vertonen. In de zestiger jaren is echter 

naast de trend van expansie tot relatief grote produktie-eenheden een 

trend in de richting van relatief kleine, tamelijk zelfstandig 

functionerende eenheden ontstaan. 

Onder invloed van technologische ontwikkelingen, die geleid hebben tot 

het ontstaan van grote industriele ondernemingen, treden ook 

veranderingen op in andere maatschappelijke sektoren, waaronder de 

ziekenhuissektor. 

Ten aanzien van de ziekenhuissektor zijn er in de na-oorlogse 

ontwikkelingen duidelijke overeenkomsten, in vergelijking met die in 

andere maatschappelijke sektoren. Ontwikkelingen die van invloed zijn op 

de opbouw en werking van de ziekenhuissektor. 

Ontwikkelingen, die soms hun oorsprong vinden buiten de ziekenhuissektor 

maar soms ook daarbinnen. 

De invloed van de medisch technische ontwikkeling, op het karakter en de 

inrichting van specialistische patiäntenzorg, manifesteert zich steeds 

duidelijker. Een ontwikkeling, die door Feitsma getypeerd wordt als een 

overgang van de dokter met een instrument naar een bemand instrument. 

Hij merkt tevens op, dat de verdergaande technische ontwikkeling het 

grote ziekenhuis hebben doen ontstaan en wijst op de tendens van de 

overgang van een groot aantal kleine ongelijksoortige organisatorische 

eenheden naar een klein aantal grote gelijksoortige eenheden (Feitsma, 

1983). 

Kennisverrijking ten aanzien van de opbouw en werking van het menselijk 

lichaam en de invloed van externe faktoren daarop (milieu invloeden; 

maar ook die van het medisch en verpleegkundig handelen), heeft het 

spectrum aan activiteiten op het terrein van diagnostiek, behandeling, 

verpleging en ondersteuning sterk uitgebreid. In een stijgend tempo 

volgen de ontwikkeling en implementatie van nieuwe methoden en 

technieken elkaar op al deze gebieden. 

Door de uitbreiding van kennis en vaardigheden is er binnen de 

beroepsgroepen, die op de onderscheiden aandachtgebieden actief zijn, 

zowel horizontale differentiatie als verticale differentiatie 

opgetreden. Het gemiddelde aantal beroepsbeoefenaren in algemene 

ziekenhuizen per 100 ziekenhuisbedden nam toe tot 219 in 1984 (zie tabel 

11). 
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=================================================================== 
Personeelscategorie 

=================================================================== 
Algemeen personeel 
Gedipl. verpleegk., verzorgend, opvoedkundig personeel 
Leerling verpl., verzorgend, opvoedk. personeel 
Ander verpl., verzorgend, opvoedk. personeel 
Paramed. en medisch hulppersoneel 
Med.- en soc. wetenschappelijke staf 
Stagiaires 

' Personeel niet in loondienst 

69,9 
63,9 
31,8 

1, 8 
39,9 
6,5 
1,6 
3,7 

=================================================================== 
Totaal personeel 219,2 

=================================================================== 
fabel 11: Gemiddelde personeelsbezetting per 100 bezette bedden in 
~lgemene ziekenhuizen over 1984. Bron: NZI, Statistiek 
'ersoneelssterkte, 1985). 

ieuwe disciplines, die voorheen niet in de organisatie van het algemene 

iekenhuis te vinden waren, deden hun intrede en hebben inmiddels een 

aste plaats verworven, terwijl binnen de vertegenwoordigde disciplines 

pecialisatie optrad. 

$eroepsbeoef enaars die we nu in het ziekenhuis tegen kunnen komen hebben 

functie-aanduidingen als: radiodiagnostisch laborant, longfunctie

+ssistent, obstetrisch echografist, optometrist, gipsverband.meester, 

~oulage-technicus, neurofysiologisch laborant, ziekenhuishygienist, 

~artfunctie medewerker, dosimetrist, nucleair laborant in vivo, 

versnellertechnicus, acoupedist, medisch codist, klinisch perfusionist, 

f
atlaborant enz.; benamingen voor slechts een greep uit het snel 

oeiende aantal in ziekenhuizen vertegenwoordigde diciplines. Deze 

roepen bestonden echter enkele decennia geleden nog niet. 

fn de sfeer van materiêle voorzieningen verveelvoudigde het assortiment 

~ebruiksartikelen en verbruiksartikelen. 
1

et huidige, omvangrijk geworden arsenaal aan instrumenten en 

pparatuur, is in belangrijke mate verantwoordelijk voor veranderingen 

n de personele, ruimtelijke en procesmatige inrichting van het 

iekenhuis. Om nieuwe hulpmiddelen te kunnen gebruiken moet geschoold 

rsoneel aangetrokken worden of medewerkers worden opgeleid. De 

hulpmiddelen nemen in fysiek opzicht plaats in beslag en kunnen door 

paalde beperkingen (bijvoorbeeld in mobiliteit) noodzaken tot 

eranderingen in de inrichting van werkprocessen. 
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4.3.3 DE ZIEKENHUISOMGEVING 

In de wat engere betekenis van het begrip omgeving gaat het om personen 

en instellingen buiten het ziekenhuis waarmee transacties plaatsvinden. 

Dat gebeurt op vrijwel alle niveaus van de organisatie; in de vorm van 

overleg, onderhandeling, informatie-overdracht, geldverkeer, 

goederenverkeer, dienstverlening, patil!ntenverkeer enz. 

De partijen buiten het ziekenhuis waarmee transacties worden aangegaan 

en de aard van de transacties, kunnen van organisatie-niveau tot 

organisatie-niveau verschillen. 

Op top-management niveau, bestuur en ziekenhuisdirectie, bestaan de 

externe transactie-partners vooral uit overlegorganen, adviserende 

instanties, financi@le instellingen en overheidsorganen. De inzet 

bestaat doorgaans uit de overdracht van informatie. 

Op middelmanagementniveau, de sektorhoofden en diensthoofden, gaat het 

bij de transakties net als op top-management niveau vrijwel uitsluitend 

om informatie-overdracht. Het zijn echter wel andere instellingen en 

personen in de.externe omgeving, waarmee transacties plaatsvinden. Te 

denken valt ondermeer aan opleidingscentra, vakverenigingen, 

gezondheidszorginstanties, leveranciers en serviceverlenende 

instellingen. Op beide management-niveaus gaat het vooral om verbale 

communicatie en een beperkte stroom van formulieren en andere 

documenten. 

Op operationeel niveau, medici, paramedici, technici en alle overige 

werknemers met uitvoerende taken, zijn zowel de aard van de transakties 

als de partijen in de externe omgeving van andere signatuur. Als 

partijen kan men denken aan patil!nten, patil!ntenverenigingen, 

verwijzende instanties en instellingen waar pati@nten van het ziekenhuis 

naar verwezen worden zoals huisartsen, verpleeghuizen en andere 

gezondheidszorg-instellingen, vakgenoten, opleidingsinstituten, 

leveranciers, vervoerders, serviceverleners, laboratoria, 

vakverenigingen, enz. De inzet van transakties is hier voor een 

aanzienlijk deel van stoffelijke aard; stromen formulieren, patiênten en 

goederen. Het volume hiervan is groot geworden en dat stelt hoge eisen 

aan de organisatie van de fysieke distributie om alles op de juiste tijd 

op de juiste plaats te krijgen. 

- 63 -



De indruk bestaat dat over de af9elopen decennia op vrijwel alle niveaus 

het aantal partijen in de externe om9eving waarmee transacties worden 

gevoerd is gegroeid. Het volume van de stromen patienten en goederen, is 

sterk toegenomen. Verkorte gemiddelde ligduur voor klinische patienten 

betekent een kortere doorlooptijd, een intensivering van de 

zorgverlening. Het aantal polikliniek-bezoeken is gestegen en komt 

ondermeer tot uitdrukking in een toename van poliklinische 

verrichtingen. Er zijn steeds meer soorten produkten te onderscheiden, 

die aangewend worden ten behoeve van de zorgverlening. Het aantal 

soorten magazijnartikelen dat in een ziekenhuis op voorraad gehouden 

wordt is indrukwekkend te noemen. Elk soort artikel betekent een relatie 

van het ziekenhuis met producenten, vertegenwoordigers, leveranciers 

enz. 

Technologische ontwikkelingen hebben in hoge mate bijgedragen aan die 

assortimentsuitbreiding. 

4.3.4 ZIEKENHUISOMVANG EN FUNCTIEPAKKET 

Om een specifiek ziekenhuis te typeren wordt dikwijls informatie gegeven 

over de orde van grootte van de organisatie of de daarbinnen 

gerealiseerde produktie. 

In deze paragraaf zal aandacht besteed worden aan enkele indicatoren die 

daarvoor gebruikt worden. In de praktijk blijken deze indicatoren 

tegenwoordig nogal eens van beperkte waarde te zijn, om een ziekenhuis 

en wat daarbinnen plaatsvindt te typeren. Impliciet wordt bij het 

gebruik van indicatoren van de assumptie uitgegaan dat andere variabelen 

zich evenredig gedragen. De realiteitswaarde van die assumptie is 

betrekkelijk zolang dat niet aangetoond is. Het is geen wet van Meden en 

Perzen dat een ziekenhuis met meer bedden dan een ander ziekenhuis ook 

meer poliklinische verrichtingen uitvoert of meer medische specialismen 

biedt. Beschouwd over grote aantallen ziekenhuizen zullen dergelijke 

verbanden wel aangetoond kunnen worden, dikwijls echter met een relatief 

hoge standaarddeviatie. 

Een veel gebruikte indicator is het aantal bedden. Vergelijking van 

ziekenhuizen op basis van beddental kan echter een vertekend beeld 

opleveren ten aanzien van de aard en de hoeveelheid werk, die er wordt 

uitgevoerd. De gemiddelde bedbezetting zou immers van ziekenhuis tot 
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ziekenhuis kunnen verschillen. De bruikbaarheid van opgegeven aantallen 

ziekenhuisbedden dient zeker gerelativeerd te worden, als men bedenkt 

dat aan het begrip beddental verschillende invullingen worden gegeven. 

Of het gaat om geêxploiteerde.bedden, om erkende bedden, gemiddeld 

bezette bedden, inclusief of exclusief wiegen voor gezonde zuigelingen 

of bedden ten behoeve van psychiatr~sche pati@nten, is niet altijd 

duidelijk. 

Een andere vertekening kan ontstaan doordat de bedbezetting uitsluitend 

betrekking heeft op klinische aktiviteiten. Dit probleem doet zich ook 

voor bij het gebruik van indicatoren zoals aantallen gerealiseerde 

verpleegdagen, aantallen opgenomen of ontslagen patiênten enz. 

Poliklinische aktiviteiten en dagbehandeling worden dan buiten 

beschouwing gelaten. 

De gehanteerde indicatoren zijn afzonderlijk van beperkte waarde ter 

categorisering of bedrijfsvergelijking van de totale produktie en deze 

indicatoren kunnen uitsluitend als adequaat aangemerkt worden ter 

vergelijking van het aspekt, dat de indicator aangeeft. 

In Nederland is de gemiddelde omvang van het algemene ziekenhuis sinds 

de 2e wereldoorlog voortdurend gestegen; uitgedrukt in termen van 

beddental, ongeacht welke invulling voor het begrip gehanteerd wordt. 

Dit geldt ter aanduiding van volumeontwikkeling in de gehele 

ziekenhuissektor ten aanzien van de klinische zorgverlening. 

Tot het midden van de zeventiger jaren zagen we toename van het totale 

aantal bedden in Nederlandse algemene ziekenhuizen. Daarna nam het 

totale aantal bedden af. 

Sinds de vijftiger jaren daalt het aantal algemene ziekenhuizen; 

aanvankelijk door sluitingen, later vooral door fusies. De gemiddelde 

omvang per ziekenhuis, uitgedrukt in bedden, is echter voortdurend 

gestegen. Sinds het begin van de vijftiger jaren is het gemiddelde 

aantal bedden per algemeen ziekenhuis toegenomen met ruim 200 bedden. De 

verschillen tussen algemene ziekenhuizen in aantallen bedden waren 

enkele decennia geleden aanmerkelijk groter dan in de tachtiger jaren 

(tabel 12). 

De categorieên algemene ziekenhuizen met minder dan 100 bedden en die 

met meer dan 1000 bedden, zijn uit de Nederlandse samenleving verdwenen. 

De verschillen in aantallen bedden tussen ziekenhuizen zijn daardoor 

kleiner geworden. 
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f .................................................................. , 
' Jaar Kleinste alg. Grootste alg. 1 

1 ziekenhuis ziekenhuis 1 

1==:;;::=====================;;======================:;::==========: 

~~;'.~;::;;:;~~;:;~:~;:~;;;;:~:;:~;~;::;:~;~~;~~:;;;;:~ 
jaren 1954 en 1984. 

f bron: Het Ziekenhuiswezen. 28e jrg. 1955, nr. 8. 

I
1ogelijk tendeert de omvang in de richting van een 'optimale omvang'. 

erklaringen voor deze ontwikkeling zouden gevonden kunnen worden in de 

actoren, die van invloed geacht worden en bepalend zouden zijn voor wat 

,e optimale omvang van een ziekenhuis, een bedrijf of andere 

Órganisatorische eenheid is. De overheid als besturend systeem kan 

*eleidsmaatregelen treffen om de ziekenhuisomvang aan te passen, 

bijvoorbeeld door middel van erkenningen. Het sluiten van kleine 

l
iekenhuizen en het (doen) fuseren van ziekenhuizen leidt tot 

eranderingen in de gemiddelde omvang en kan beschouwd worden als een 

roces van concentratie. Wat de meest geschikte omvang is hangt volgens 

,an Aken en Broekhuysen af van de volgende factoren: 

economies of scale; 

J kritische massa per activiteit of functie; 

het opnamevermogen van de markt; 

veranderingen op de markt; 

i 

de mate van homogeniteit van de technologie en/of markt; 

de deelbaarheid van technologiegn; 

de complexiteit van de onderlinge taakafhankelijkheden (Van Aken en 

Broekhuysen, 1980). 

ln een ziekenhuis, dat gezien het activiteitenpakket beneden de optimale 

j
mvang zit, zouden de kosten van het organiseren relatief hoog zijn. 

oven de optimale omvang, een punt dat Starkweather 'the point of cross

ver' noemt, zouden daarentegen de kosten van het organiseren sterk 

oenemen (Starkweather, 1970). 

]n het begin van deze eeuw kenden we een beperkt aantal medische 
! 

~pecialismen. Inwendige geneeskunde, chirurgie, gynaecologie/verloskunde 
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en zenuw- en zielsziekten, dekten een deskundigheidsgebied, waarvoor nu 

door vergaande arbeidsdeling een veelvoud aan specialismen nodig is. Dat 

brengt tevens een veelvoud aan specialisten met zich mee. 

Het aantal voorzieningen per bed is tegenwoordig niet alleen 

omvangrijker in aantal, maar ook in samenstelling gevarieerder en deze 

aspekten hebben geleid tot relatief grote verschillen tussen algemene 

ziekenhuizen en daardoor tot beperkte vergelijkbaarheid. 

onder invloed van deze ontwikkeling is de betekenis van het aantal 

ziekenhuisbedden als algemene indicator gereduceerd en is nuancering, 

waarin gespecificeerde produktiecapaciteit naar volume tot uitdrukking 

wordt gebracht, noodzakelijk geworden om tot realistische vergelijkingen 

te kunnen komen. Niet alleen ten behoeve van wetenschappelijke studies 

is er behoefte aan betere indicatoren, maar ook ter uitbreiding van het 

planningsinstrumentarium, om tot adequate verdelingen van voorzieningen 

en funktieplanning te komen. 

Als uitgangspunt wordt daartoe steeds meer het geboden aantal medische 

specialismen naar soort, aangeduid als funktiepakket, gehanteerd. 

Meegdes stelt dat alle aktiviteiten en faciliteiten, die betrekking 

hebben op de zorgverlening aan een bepaalde groep patilhiten, 

gerangschikt kunnen worden onder èèn funktie. 

Daarmee hangen funkties direkt samen met het aantal te onderscheiden 

eategoriein patiäntenproblematiek (Meegdes, 1984}. 

Reeds. werd gesteld dat ziekenhuizen beperkingen zijn opgelegd in het 

kiezen van functies, het exploiteren van voorzieningen. De adherente 

bevolking, de afzetmarkt van een ziekenhuis, kan slechts die 

patilhitenzorg en service (laboratorium onderzoek ten behoeve van 

huisartsen, enz.) geboden worden, waarin het functiepakket voorziet. Ten 

aanzien van andere functies zijn potentiäle cliänten afhankelijk van 

voorzieningen die door andere ziekenhuizen binnen de regio geboden 

worden. Een beleidsuitgangspunt is, dat voor elke categorie 

gezondheidsproblematiek voldoende ziekenhuisvoorzieningen aanwezig zijn 

binnen een bepaald geografisch gebied. Grote verschillen in 

gezondheidsproblematiek naar soort en frequentie zijn er tussen de 

geografische gebieden niet. De 

verschillen die er zijn hangen over het algemeen samen met verschillen 

in leeftijdsopbouw. Zo kunnen er gebieden zijn waar door een relatief 

sterke vergrijzing een grotere behoef te zal zijn aan geriatrische 

voorzieningen en andere voorzieningen die aangewend worden in de 

specifieke, leeftijdgebonden gezondheidsproblematiek. 

- 67 -



oe gedifferentieärd de patronen zijn ten aanzien van de verdelingen van 

iekenhuizen naar aantallen soorten faciliteiten en de aantallen geboden 

edische specialismen, komt tot uitdrukking in de tabellen 13 en 14. 

antal algemene ziekenhuizen 

P6 
5 

1l - l1_11_ 
~ _l_I 
l _, '1 
l _,-1-r_ -r__, 
_l ______ __,--,-------------'----

5 10 15 20 Faciliteiten 

tabel 13: Aantal algemene ziekenhuizen naar het aantal faciliteiten (een 
~verzicht van deze faciliteiten is opgenomen als bijlage 4). 
Bron: Riegen, 1984. 

Jet Centraal College voor de Erkenning en Registratie van Medische 

1pecialisten onderscheidde in 1984 een aantal erkende en een aantal 

~iet-erkende specialismen (zie bijlage 10), die onder te verdelen zijn 

naar de functie die ze vervullen. De aanduidingen van deze functies 

~erwijzen naar een drietal ontwikkelde normatieve modellen: het top 

Jiekenhuis, het centrumziekenhuis en het basisziekenhuis. Het 

~iekenhuiswezen zou opgebouwd dienen te zijn uit instellingen, die ten 
i 

~anzien van het geboden funktiepakket en beddenomvang overeenkomstig 

eze typologie te differentiären zijn. 

lgens de Richtlijnen Wet Ziekenhuisvoorzieningen wordt in beginsel in 

lk ziekenhuis een bepaald funktiepakket geacht vertegenwoordigd te 

en dit afhankelijk van de regionale situatie en 

andere instellingen, aangevuld met enige facultatieve 

kties. Daarmee is de wenselijkheid om te voorzien in èên of meerdere 

cultatieve funkties sterk situationeel bepaald. 

oogd werd om deze normatieve modellen te hanteren bij planning en 

rstructurering van de ziekenhuissector. 
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Dentomax 
Thoraxchirurgie 
Allergologie 
Klin. fysiologie 
Gastro-enterol. 
Radiotherapie 
Klin. fysicus 
Erkend labarts 
Neurochirurgie -------
Rheumatologie --------
Med. microbiol. -----------
Revalidatie --------------
Plastische chir. ----------------
Raakchir./ mondz.------------------
Psychiatrie -------------------
Pathol. anatomie -----------------------
Longziekten ---------------------------
Cardiologie ------------------------------
Urologie ---------------------------------
Apotheker ------------------------------------
Orthopedie ----------------------------------------
Klin. chemie ------------------------·-----------------
Oogheelkunde ---------------------------------------------
Kindergeneesk. ---------------------------------------------
Radiodiagn. ---------------------------------------------
Dermatologie -----------------------------------------------
Neur. /psych. ------------------------------------------------
Anaesthesie -------------------------------------------------
Gyn. /obst. -----------------------------------~--------------
Chirurgie --------------------------------------------------
K.N .O. --------------------------------------------------
Interne geneesk. --------------------------------------------------

0 50 % .100 % 

Tabel 14: De frequentie van voorkomende specialismen in algemene 
ziekenhuizen. Bron: Riegen, 1984. 

Hoe de functiepakketten van deze typen ziekenhuizen zijn samengesteld is 

weergegeven in een drietal overzichten, die opgenomen zijn in de 

bijlagen (bijlage 11, 12 en 13). 

Deze modellen zijn op te vatten als ideaaltypen. Voor het vergelijken 

van ziekenhuizen met elkaar is deze typologie echter van beperkte waarde 

door de gevarieerdheid in de samenstelling van funktiepakketten in de 

werkelijkheid. 

4.3.5 ONTWIKKELINGSSTADIUM 

De leeftijd van de organisatie wordt in het denken over organisaties 

gerelateerd aan ontwikkelingsstadia die organisaties zouden doormaken. 
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Mintzberg (1983) stelt dat oudere organisaties in het algemeen meer 

bureaucratische eigenschappen zullen vertonen dan relatief jonge 

rrganisaties. Ervaring zal immers leiden tot gedragsformalisatie, de 

f 

ntwikkeling van standaarden, routine in de uitvoeringsprocessen en in 

et zoeken naar probleemoplossingen. Dat geldt in principe zowel voor 

ndividuele instellingen als voor gehele bedrijfstakken. Er zijn echter 

erschillen die te maken hebben met de aard van het uit te voeren werk. 

oor ziekenhuizen, maar ook voor andere instellingen en bedrijfstakken 

aarbinnen veel professionals werkzaam zijn in de uitvoering van het 

rimaire proces en als coordinatiemechanisme standaardisatie van 

aardigheden een dominante rol vervult, is het ontwikkelingsstadium van 

inder belang vergeleken met andere organisaties. Een verklaring 

aarvoor is, dat de vorming tot professionals en de ontwikkeling van 

tandaarden op dit gebied vooral een externe aangelegenheid is. Te 

~enken valt aan de Landelijke specialisten-vereniging, de KNMG, medische 

faculteiten en andere opleidingsinstituten. Dat staat in contrast met 

~rijven en organisaties waar het opstellen van procedures, de 

bntwikkeling van normen en standaarden voornamelijk een interne, 

i'edrijfsgebonden aangelegenheid is. Dat vergt immers tijd; tijd waarin 

f 
et bedrijf een zekere ontwikkeling door maakt. 

n een nieuw ziekenhuis behoeven op het gebied van de medische professie 

een standaarden ontwikkeld te worden. Formeer een medische staf, 

erschaf de nodige faciliteiten en na korte tijd functioneert het nieuwe 

~iekenhuis alsof het al jaren bestaat, aldus Mintzberg (1983). 

' 

.3.6 ZIEKENHUISBOUW 

en aspekt dat indirect met de leeftijd te maken heeft is het 

uwontwerp en de bouwkundige staat van het ziekenhuis. 

n deze paragraaf wordt daarom enige aandacht besteed aan de behuizing 

*an ziekenhuisorganisaties. 

Er zijn algemene ziekenhuizen in Nederland waarvan de geschiedenis 

~euwen terug gaat. Zo gaat bijvoorbeeld de historie van het Reinier de 

braafgasthuis, voorheen Oude- en Nieuwe Gasthuis te Delft, terug tot het 

~aar 1252 (Oosterbaan, 1954). 
1

an de oorspronkelijke behuizing van oude ziekenhuisorganisaties is 

chter meestal weinig of niets meer terug te vinden. Ziekenhuisgebouwen 

orden in de praktijk van tijd tot tijd aangepast, overeenkomstig de 
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voorwaarden die moderne bedrijfsvoering eraan stelt. Aanbouw en verbouw 

bieden weliswaar tot op zekere hoogte mogelijkheden, maar op een gegeven 

moment zal echter vervangende nieuwbouw onontkoombaar zijn. In dit 

evolutieproces is een voortdurend spanningsveld aanwezig tussen de 

organisatie van bedrijfsprocessen volgens eigentijdse opvattingen en de 

bestaande ruimtelijke mogelijkheden die de behuizing daartoe biedt. 

Bouwontwerpen worden niet alleen gebaseerd op algemeen geldende 

principes aangaande de ziekenhuisbranch, maar ze worden ook toegesneden 

op de specifieke inrichting van de bestaande organisatie waarvoor de 

bouw bestemd is en het functie-pakket waarin voorzien moet worden. Er 

zijn, zo leert de praktijk, in Nederland mede daardoor geen twee 

algemene ziekenhuizen met een identieke behuizing. 

Querido gaf in Nederland als eerste het verband aan tussen 

ziekenhuisbouw en ontwikkelingen in de geneeskunde. Tot aan de 19e eeuw 

was er geen sprake van specifieke ziekenh;lisbouw en dienden gasthuizen 

uitsluitend te voorzien in het onderdak bieden aan grote aantallen 

mensen. Bouwkundig werden er aanvankelijk geen andere eisen aan gesteld 

dan aan weeshuizen, armenhuizen of gevangenissen (Querido, 1967). 

Van den Ban, die zich voor een deel op Querido baseert, schetst hoe in 

Nederland in de loop der tijd opvattingen over wat voor algemene 

ziekenhuizen goede bouwkundige ontwerpen zijn, verschillende keren 

ingrijpend zijn gewijzigd. 

Als eerste bouwvorm onderscheidt van den Ban de pavilioenbouw. In de 19e 

eeuw werd steeds sterker het belang van een goede hygiêne onderkend en 

tegen het einde van die eeuw kwam dat tot uitdrukking in de bouw van 

ziekenhuizen als verzamelingen los van elkaar staande paviljoens. Een 

ziekenhuis bestond, volgens dit bouwconcept, uit aparte paviljoens voor 

mannen, vrouwen, besmettelijke ziekten en vanaf het begin van de 20e 

eeuw, voor de te onderscheiden medische specialismen. Elk paviljoen 

waarin een specialisme ondergebracht was, ontwikkelde zich als het ware 

tot een klein, relatief autonoom ziekenhuis met een eigen operatiekamer, 

laboratorium en andere voorzieningen. Ziekenhuizen die volgens dit 

concept gebouwd waren, bleken in de loop der tijd in een aantal 

opzichten steeds minder goed te voldoen. Personen- en goederenverkeer 

ondervond in toenemende mate hinder van de relatief grote afstanden, die 

in dit type ziekenhuisbouw dienden te worden afgelegd. Van den Ban wijst 

op inefficiênt gebruik van voorzieningen. 

In de loop van de jaren twintig werden de eerste ziekenhuizen gebouwd 

volgens een nieuw bouwconcept, het vleugelziekenhuis. Transportafstanden 
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werden ten opzichte van paviljoenbouw gereduceerd door in deze generatie 

ziekenhuizen de paviljoens tegen het hoofdgebouw (waarin een aantal 

collectieve voorzieningen werden gehuisvest) aan te plaatsen. 

In de vijftiger jaren werden in Nederland de eerste ziekenhuizen gebouwd 

volgens het blokbçuwprincipe, inmiddels de derde generatie specifieke 

ziekenhuisbouw, waarin voor het eerst elementen van een procesopstelling 

te herkennen zijn en ter reductie van transportafstanden hoogbouw 

geîntroduceerd werd. Kenmerkend is het beddenhuis, bestaande uit een 
1opeenstapeling van verpleegafdelingen; een behandelblok, bestaande uit 

een aantal verdiepingen ter huisvesting van voorzieningen ten behoeve 

Ivan onderzoek en behandeling; soms aangevuld met een blok waarin de 

lpolikliniek was ondergebracht. 

De eerste ziekenhuizen die gebouwd werden volgens het Breitfuss

principe, de vierde generatie, dateren uit het begin van de jaren 

zeventig. Op een brede voet, waarin alle onderzoek- en 

behandelafdelingen, poliklinieken en niet patiêntgebonden afdelingen 

zijn ondergebracht, staat het blok verpleegafdelingen. Niet alleen biedt 

dit bouwconcept relatief korte transportafstanden, maar tevens wordt een 

deel van de klinische en de niet klinische stromen gescheiden. Dit 

aspect wordt in de dubbele kam constructie, de vijfde generatie 

ziekenhuizen die zijn intrede doet in het begin van de tachtiger jaren, 

verder uitgewerkt. Volgens dit bouwprincipe, dat tot nu toe voornamelijk 

!toegepast werd bij relatief grote ziekenhuizen, worden afdelingen die 

grote aantallen patiänten te verwerken krijgen op de begane grond 

!gesitueerd, om het verticale verkeer zo veel mogelijk te beperken tot de 

zorgverlening rond klinische patiênten. Op de eerste verdieping worden 

niet-patiêntgebonden afdelingen ondergebracht. De verpleegafdelingen 

zijn hier in een aantal verdiepingen bovenop geplaatst. Een belangrijk 

voordeel dat deze bouwvorm met zich mee brengt is dat de onderzoek- en 

behandelafdelingen, de poliklinieken, afdelingen met intensief 

patientenverkeer, door hun situering op de begane grond op betrekkelijk 

!eenvoudige wijze bouwkundig uitgebreid kunnen worden. 

IEr is in de twintigste eeuw gezocht naar bouwvormen die pasten bij 

!veranderende zorgverlening en de organisatie daarvan. Nieuwe materialen 

en bouwtechnieken hebben de constructiemogelijkheden uitgebreid. 

Gewapend beton bracht hogere gebouwen binnen het bereik (met liften voor 

verticaal transport) en grotere overspanningen werden mogelijk (Van den 

Ban, 1986). 
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Er zijn, aldus Wheeler, weinig architectonische problemen die meer 

complex zijn, dan de planning en groei van bestaande ziekenhuisbouw. 

Steeds vaker moeten ziekenhuisgebouwen aangepast worden. Aanpassingen, 

die noodzaken tot planning: 

lange-termijn planning voor aanpassing en uitbreiding; 

gedetailleerde korte-termijn planning. 

Het opstellen en hanteren van lange-termijn plannen geniet verreweg de 

voorkeur boven het op korte termijn uitbreiden door het aanbouwen van 

vleugels of nieuwe verdiepingen en het at random opvullen van pleinen 

totdat verdere uitbreiding onmogelijk is en de enige oplossing een nieuw 

ziekenhuis is. In het plannen en uitbreiden bestaat geen eenvoudig, 

logisch traject en er kunnen zich talrijke valkuilen voordoen. Enkele 

daarvan zullen in kort bestek weergegeven worden. 

Een aspekt waar te vaak aan voorbij gegaan wordt is, dat toename van het 

aantal ziekenhuisbedden gepaard dient te gaan met uitbreiding van veel 

ondersteunende afdelingen. In feite is de benodigde uitbreiding hiervan 

doorgaans groter, dan wat op grond van de beddentoename 

verhoudingsgewijs verwacht zou worden. Dit wordt veroorzaakt door de 

accumulatie van deficiänties in de ondersteunende afdelingen. Zodoende 

is toevoeging van bedden zelden afdoende en dient uitbreiding van het 

aantal bedden vergezeld te gaan met uitbreiding van meerdere afdelingen. 

Een andere factor is dat uitbreiding op korte termijn zodanig dient 

plaats te vinden dat ook latere expansie, in de verre toekomst, mogelijk 

moet blijven. Deze overweging kan leiden tot verplaatsing van afdelingen 

die anders gebleven zouden zijn waar ze waren. Zelfs als deze afdelingen 

in de bestaande vorm voldoen aan de verwachtingen en passen in de korte

termi jn planning, kan vroegtijdige verplaatsing problemen op lange 

termijn reduceren. 

In lange termijnplanning schuilt het gevaar, dat duurzame 

constructies, zoals de bouw zelf en de mechanische systemen, eerder 

gemoderniseerd moeten worden dan uit gebruiksoverwegingen 

noodzakelijk is. 

Voorts dient er rekening gehouden te worden met de mogelijkheid, dat 

ruimtelijke behoeften voor bijzondere voorzieningen veranderen. In de 

planning dienen derhalve soms ruimere maatstaven gehanteerd te worden 

dan die waar ziekenhuizen nu op gebaseerd zijn. 

Tenslotte moet er in de planning rekening gehouden worden met een 

gefaseerde uitvoering, onder de conditie dat tijdelijke reductie van 
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beschikbare ruimten en operationele capaciteit binnen aanvaardbare 

grenzen blijft. 

elangrijke genererende krachten, die van betekenis zijn voor groei van 

iekenhuizen zijn: 

bevolkingstoename (stijging van de adherente bevolking); 

groeiende zorgbehoeften (morbiditeitstoename, drempelverlaging); 

uitgestelde behoeften aan verbeteringen (veranderingen in 

zorgtechnologie); 

onderzoek en onderwijs (verhoging van veiligheidseisen aan het 

zorgklimaat); 

erkenning van behoefte aan voorzieningen (accelererende veroudering); 

~
' beschikbaarheid van middelen (uitbreidingskapitaal). 

zonderlijk of in combinatie kunnen deze krachten leiden tot 

uwkundige veranderingen, modernisering, nieuwbouw en aanpassingen van 

arin gebruikte mechanische, electrische en andere systemen. Op deze 

krachten zouden ziekenhuizen moeten anticiperen in het opstellen van 

~ange-termijn plannen. In de praktijk blijkt het echter onmogelijk om 

~lle invloeden te voorzien {Wheeler, 1971). 

~anbouw, nieuwbouw en verbouw zijn echter betrekkelijk extreme, 

dchoksgewijze aanpassingen, om krachten in het voornoemde spanningsveld 

te reduceren. Reallocatie over te onderscheiden organisatorische 

Jeledingen en multifunktionele aanwending van ruimten bieden daartoe 

lchter gelimiteerde aanpassingsmogelijkheden. 

Een drietal ontwikkelingen, die al eerder aan de orde zijn gesteld, 

Iiaken de ruimtelijke inrichting op instellingsniveau: 

-, de groei van het produktievolume; 

de technologische vooruitgang en de groei van het produktassortiment 

en daartoe benodigde voorzieningen (in personele en materi~le sfeer); 

- de acceleratie van het aantal veranderingen. 

~staande financi~le kaders en regelingen beperken de veranderbaarheid 

ib een dynamischer omgeving en dat terwijl ziekenhuisgebouwen sneller 

aangepast moeten worden dan voorheen, om bij te kunnen blijven in de 

uf<ïisch-technische ontwikkeling. Ziekenhuisgebouwen verouderen als het 

wjare sneller dan voorheen. 

B~j de allocatie en reallocatie van het relatief schaarse goed ruimte, 
! 

ohtkomt het ziekenhuismanagement zelden aan consessies ten aanzien van 

de meest wenselijke inrichting. Vooral in oudere algemene ziekenhuizen 

z~jn de praktische mogelijkheden om bouwkundige aanpassingen te 

1 
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realiseren dikwijls beperkter, ten opzichte van ziekenhuizen die over 

relatief moderne behuizing beschikken. Dat kan ertoe leiden, dat 

bedrijfsaktiviteiten en voorzieningen aangetroffen worden op plaatsen, 

die daar volgens de huidige opvattingen minder geschikt voor worden 

geacht. Nadat een ziekenhuisorganisatie regelmatig 'noodoplossingen' 

heeft moeten treffen, kunnen situaties ontstaan, waarin aktiviteiten 

ruimtelijk sterker geconcentreerd dan wel gedeconcentreerd zijn dan 

wenselijk is. Het spanningsveld, tussen de feitelijk waarneembare 

verdeling van zorgverlenende activiteiten over de beschikbare ruimten en 

de uit bedrijfsmatig oogpunt wenselijke indeling, mag derhalve niet los 

gezien worden van de ouderdom van de behuizing en de aanpassingen die er 

hebben plaatsgevonden. 

4.3.7 ORGANISATIE VAN PATIENTENZORG 

Organiseren kan gezien worden als het verdelen van arbeid in deeltaken 

die toegewezen worden aan mensen, alsmede de co8rdinatie van deze 

deeltaken om de arbeid te volbrengen. In het algemene ziekenhuis bestaat 

die arbeid uit het verlenen van specialistische patiäntenzorg. Arbeid 

waarin het onderzoeken van pati~ten, het behandelen, verplegen en 

activiteiten ter ondersteuning daarvan als categorieln werden 

onderscheiden. Arbeid die verdeeld is over beroepsbeoefenaars, waarvan 

het aantal van ziekenhuis tot ziekenhuis varieert. Er zijn in Nederland 

algemene ziekenhuizen waarvan het aantal werknemers niet meer dan 200 

bedraagt, maar er zijn ook ziekenhuizen waarin het aantal hoger ligt dan 

1500 werknemers. Dat hangt uiteraard samen met de inhoud van de arbeid; 

het functiepakket dat geboden wordt en de voorzieningen die daarvoor 

beschikbaar worden gesteld. 

Activiteiten met betrekking tot elke afzonderlijke patiänt waaraan 

meerdere disciplines en beroepsbeoefenaars te pas komen en waarbij 

beslag wordt gelegd op diverse voorzieningen, noodzaken tot co8rdinatie. 

Beroepsbeoefenaars dragen voor hun inbreng in zorgverleningsprocessen 

verantwoordelijkheden en dienen te weten welke inspanningen, wanneer en 

waar van hen verlangd worden. Informatie, de overdracht daarvan, de 

toewijzing van voorzieningen en de aan verantwoordelijkheden gekoppelde 

beslissingsbevoegdheden, zijn elementen die inhoud moeten geven aan de 

afstemming, die uiteindelijk moet leiden tot integrale specialistische 

patiäntenzorg. 

- 75 -



Administrat.ieve 
Dienst 

Automatisering 
Boekhouding 
Magazijn 
Med. Secreta
riaat/Archief 
Facturering 
Pa tiëntenadm. / 
Opname 
Salarisadm. 
Statistiek 

Huishoudelijke 
Dienst 

Diëtetiek 
Intern Transp. 
Keuken 
Linnenkamer 
Restaurant 
Schoonmaak
dienst 
Voedings
assistenten 
Wasserij 

Para-Medische 
Diensten 

Laboratorium 
Radiologie 

Poliklinieken 

Afspraken-
bureaiJ 
Functie-
afdelingen 
Medicijnen-
kamer 
Polikli-
nieken 
Scopiekamer 

- -[ Ondernemingsraad 

Technische Verpleegdienst 
Dienst 

Electrische Bezigheids-
installaties theraple 
Extern - Centrale 
transport Sterilisatie 
Portiersdienst E.H.B.O./ 
Telefoon- opname 
centrale Mortuarium/ 
Terreinen en Sectiekamer 
gebouwen Operatiekamers 
Werkplaatsen/ Receptionistes 
technisch Verpleegafde-
personeel lingen 
Werktuigkun- Ziekenhuis-
dige installa- hygiëne 
ties 

Een voorbeeld van eon organisatieschema van een algemeen ziekenhuis. 

Overige 
Afdelingen 

- Directie-
secretariaat 

- Geestelijke 
verzorging 

- Maatschappelijk 
Werk 

- Mentrix 
- Personeelszaken 



De componenten waaruit zorgverleningsprocessen zijn opgebouwd zijn 

bepalend voor de afstemming die nodig is. Die afstemming kan betrekking 

hebben op een groot aantal organisatorische eenheden binnen maar ook 

buiten het ziekenhuis. Afstemming die niet beperkt blijft tot een 

bepaald hiärarchisch niveau. 

De hiärarchische opbouw, gebaseerd op de verdeling van formele 

bevoegdheden, duidt op verschillen in de reikwijdte van die 

bevoegdheden. Verschillen, die samenhangen met het niveau waarop men 

zich binnen de hiärarchie bevindt, komen tot uitdrukking in de posities 

die ingenomen worden op de verticale gezagslijnen, die van de top van de 

organisatie tot het uitvoerende niveau lopen. 

Van top-management niveau (bestuur en directie) via middelmanagement 

niveau (sectorhoofden, hoofden van dienst en afdelingshoofden) tot 

operationeel niveau. Op operationeel niveau komen de formele 

bevoegdheden van beroepasbeoef enaars van organisatorische eenheden 

bijeen in functies als: teamhoofd, afdelingshoofd, unit hoofd, 1e 

verantwoordelijke en dergelijke. 

De beleidsondersteunende staforganen (die rechtstreeks rapporteren en 

adviseren aan het top-management) en de medische staf zijn niet in de 

lijn opgenomen. 

In deze lijn-staf structuur bekleden de medici een uitzonderlijke 

positie. In collectief verband vormen zij de medische staf, maar 

individueel liggen hun uitvoerende werkzaamheden op operationeel niveau. 

Op dat niveau maakt de medicus echter in formeel hiärarchisch opzicht 

geen deel uit van een organisatorische eenheid. Hoewel de medisch 

specialist in zijn of haar uitvoerende werkzaamheden meestal direct te 

maken heeft met verschillende organisatorische eenheden (het team van 

polikliniekmedewerkers, medewerkers van de verpleegafdeling, de OK, 

onderzoek-teams enz.), ontleent hij /zij ten opzichte van die 

organisatorische eenheden geen gezag op formeel hiärarchische gronden. 

De meeste specialisten zijn ook niet in dienst van het ziekenhuis en hun 

positie kan dan ook het best vergeleken worden met die van zelfstandige 

ondernemers, vaak verenigd in maatschappen. Tegen vergoeding maken zij 

gebruik van de materiäle en personele voorzieningen die het ziekenhuis 

hen biedt. 

De verantwoordelijkheid voor de invulling van het onderzoek-, behandel

en verpleegprogramma berust bij de behandelend arts. Deze bepaalt in het 

belang van de gezondheid van de patilnt hoe dat programma er uit ziet en 

stuurt daarmee het proces van zorgverlening. 
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~n de uitvoering van arbeid waarbij beroepsbeoefenaars van verschillende 
1 

organisatorische eenheden betrokken zijn, bestaan echter niet alleen 

· ormeel hiMrarchische gezagsverhoudingen, maar ook gezagsrelaties die 

ebaseerd zijn op verschillen in deskundigheid. Dat leidt tot matrix

chtige structuren. Zo kan een arts aanwijzingen geven aan assisterend 

rsoneel dat niet in een hiMrarchische relatie tot hem of haar staat . 

. eze niet-hiMrarchisch bepaalde gezagsrelaties zijn niet beperkt tot 

redici en ze komen veelvuldig voor binnen de ziekenhuisorganisatie. 

Clusters van taken, beroepsbeoefenaars, apparatuur en ruimtelijke 

voorzieningen vormen organisatorische eenheden met elk een formele 

bezagsdrager aan het hoofd. Dit geldt in wezen voor alle niveaus van de 

brganisatie. De samenvoeging van operationele eenheden tot 

~ubafdelingen, subafdelingen tot afdelingen, afdelingen tot diensten en 

~ectoren, weerspiegelt de formeel-hiärarchische bevoegdhedenverdeling 

over de betreffende domeinen. 

bo8rdinatie geschiedt niet alleen langs de formele hiMrarchische lijnen 

~ door toepassing van diverse vormen van standaardisatie, maar, zoals 

~
. eeds gesteld werd, ook langs horizontale lijnen binnen een hiärarchisch 

iveau. Daarbij kunnen meerdere organisatorische eenheden betrokken 

ijn. Op operationeel niveau gaat het vooral om het op elkaar afstemmen 

~an reeksen deelprocessen. zo kunnen organisatorische eenheden met taken 

van verschillende aard, door hun gemeenschappelijke betrokkenheid in een 

!frequent voorkomend produktieproces, sterk van elkaars functioneren 

afhankelijk zijn. 

t
erkoverleg, standaarden, procedures en andere co8rdinatiemiddelen 

orden in afhankelijkheidsrelaties aangewend om het produktieproces te 

ptimaliseren. Ge!nstitutionaliseerde functionele overlegorganen, 

ikwijls multidisciplinair samengesteld, kunnen opgevat worden als een 

soort organisatorische eenheden, die zich echter onderscheiden doordat 

lze niet opgenomen zijn in de formele hiMrarchische structuur. Een 

aanzienlijk deel van de afstemming, de organisatie van zorgverlening in 

het ziekenhuis, vindt plaats in dergelijke overlegorganen. 

Dat er relatief veel van dergelijke overlegorganen in 

ziekenhuisorganisaties worden aangetroffen, houdt verband met wat 

genoemd zou kunnen worden het aantal produktlijnen. omdat elk integraal 

!specialistisch zorgverleningsproces opgevat kan worden als een uniek 

1 (patiMntbepaald) proces, is het aantal produktlijnen groot. 

Bij de start van de professionele zorgverlening ligt niet vast hoe dat 

proces zal verlopen, hoe lang de doorlooptijd zal zijn, welk beslag dat 
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zal leggen op de produktiemiddelen en welke produktiemiddelen dat zullen 

zijn. De produktlijnen komen stap voor stap tot stand en per stap wordt 

bepaald welke deelbewerkingen de volgende zullen zijn. Het aantal 

mogelijke variaties in reeksen achtereenvolgende deelbewerkingen, die 

tesamen het integrale zorqverleningsproces vormen, is in enkele decennia 

door de toevloed aan medische hulpmiddelen, zeer groot geworden. 

Ervaring heeft weliswaar geleerd, dat er patronen in reeksen 

deelbewerkingen te onderscheiden zijn naar soort en volgorde, maar de 

kennis daarover is fragmentarisch van aard. De planning van 

zorgverlening geschiedt dan ook voornamelijk op basis van tamelijk 

gestandaardiseerde deelbewerkingen (Mintzberg, 1979). 

In de praktijk worden produktiemiddelen samengevoegd tot 

organisatorische eenheden, bewerkingstations, op basis van bepaalde 

overeenkomsten. Het komt echter ook voor dat bestaande organisatorische 

eenheden worden gesplitst. Met het differentiêren van taken, 

bevoegdheden en voorzieningen worden nieuwe organisatorische eenheden 

gecreêerd. Door te clusteren of te differentiêren komen organisatorische 

eenheden tot stand; de teams, taakgroepen, units, afdelingen, diensten, 

divisies, segmenten (Koot, 1983), blokken (de Greve, 1979), modulen 

(Kastelein, 1985). Met het inrichten van bijvoorbeeld een kinderafdeling 

kan beoogd worden, dat voortaan geen kinderen meer verpleegd zullen 

worden op de overige verpleegafdelingen. Een kinderafdeling kan echter 

op een gegeven moment een splitsing wenselijk maken in eenheden als 

praematuren, kleuters en tieners. 

Voorschriften op de vraag wanneer te clusteren en wanneer te 

differentieren, in concrete situaties, zijn niet zondermeer voor handen. 

Intensieve interacties en diverse vormen van afhankelijkheid kunnen 

belangrijke motieven zijn om voorzieningen te concentreren en die onder 

een leiding te stellen (te centraliseren). Echter, dezelfde motieven 

kunnen ook aanleiding zijn om juist te deconcentreren dan wel te 

decentraliseren. Het gaat in beide gevallen om een gewenste 

verbijzondering. Voor een groot deel liggen de randvoorwaarden in het 

economische vlak. Efficiêncy overwegingen spelen daarin de hoofdrol. Het 

creeren van een aparte tienerafdeling of een verpleegafdeling voor 

oncologische patienten, lijkt bijvoorbeeld pas dan zinvol als er, zowel 

in vraag als aanbod, voldoende continu!teit te verwachten is. Er kunnen 

echter meer factoren een rol spelen. Thompson noemt als argument het zo 

laag mogelijk houden van de benodigde hoeveelheid coördinatie en de 

kosten daarvan (Thompson, 1967). Het verbeteren van de continu!teit in 
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oorvoerprocessen of reductie van doorlooptijden kunnen bijvoorbeeld ook 

weegredenen zijn. Hoewel primair gedacht zal worden aan rationele 

moeten motieven van een andere orde niet uitgesloten worden. 

valt aan een verpleegafdeling chirurgie, die gesplitst wordt 

grond van conflicten binnen de chirurgische maatschap. 

het algemeen kan gesteld worden, dat bij het vormgeven van 

9rganisatorische eenheden van twee hoofdprincipes gebruik gemaakt wordt: 

'"" functie-gericht groeperen 

l en marktgericht groeperen 

Ontwerpen waar factoren als gelijksoortigheid van kennis, vaardigheden 
1
n bedrijfsfunctie als ordeningscriterium gehanteerd worden, kunnen 

pgevat worden als functie-gerichte ontwerpen. Ordeningen waarin 

aarentegen overeenkomsten in soort output, in kenmerken van de cliänt 

f geografische factoren als leidraad fungeren, worden marktgericht (of 

roductgericht) genoemd (Mintzberg, 1983). 

kij organisatie-analyse van het algemene ziekenhuis is het echter van 

pelang op welk analyseniveau getracht wordt om ordeningsprincipes te 

bnderscheiden. zo kan gesteld worden, dat op instellingsniveau het 

tiekenhuis meestal gekenmerkt wordt door een sterk functie-gerichte 

rganisatie. De verpleging van patiänten over het gehele ziekenhuis is 

~eorganiseerd in een verpleegkundige dienst; de voeding voor de gehele 
i 
instelling in een voedingsdienst; paramedische zorgverlening in een 

para-medische dienst enz. Marktgerichte organisatie op instellingsniveau 

'omen we slechts in zeer beperkte mate tegen binnen de Nederlandse 

ektor algemene ziekenhuizen. Daarbij zouden we ons bijvoorbeeld voor 

unnen stellen een ziekenhuis, waarin onderzoek, behandeling, verpleging 

n ondersteuning per specialisme in een kliniek is georganiseerd. Elke 

liniek heeft z'n eigen OK, verpleegkundigen, technici, 

~choonmaakpersoneel, keuken, para-medici enz.; voorzieningen die niet 

9edeeld behoeven te worden met andere klinieken die bij het ziekenhuis 
1 

~oren. De paviljoenbouw van ziekenhuizen in het verleden zou opgevat 

kunnen worden als een bouwvorm die gebaseerd is op een marktgerichte 

rganisatie-inrichting. In grote algemene ziekenhuizen en academische 

iekenhuizen zijn dikwijls elementen van een marktgerichte organisatie

orm terug te vinden. 

alyse op afdelingsniveau toont echter een ander beeld. Daar zijn juist 

elatief veel organisatorische eenheden die de aanduiding marktgericht 

erdienen. De indelingscriteria, die we aan kunnen treffen bij een 

arktgerichte organisatie op afdelingsniveau zijn zeer gevarieerd. 
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Enkele voorbeelden met betrekking tot verpleegafdelingen zijn: indeling 

naar geslacht (m/v), status (klasse), specialisme (interne), 

zorgbehoefte (intensive care), aandoening (oncologie, 

brandwondencentrum), aard van de aandoening (infectie), therapie 

(nierdialyse-centrum) en leeftijdscategorie (tieners). Er komen ook 

indelingen voor die gebaseerd zijn op combinaties van criteria; 

bijvoorbeeld de klasse afdeling interne dames, enz. Een functie-gerichte 

organisatie van de verplegingsdienst op afdelingsniveau zou daarentegen 

een indeling tonen met gelijke afdelingen, die geen van alle 

gespecialiseerd zijn in een bepaalde categorie patienten. 

4.4 SAMENVATTING 

In dit hoofdstuk is het algemene ziekenhuis geschetst in een 

veranderende omgeving. Een aantal factoren die van invloed worden geacht 

op de opbouw en werking van het ziekenhuis als organisatie, werden aan 

de orde gesteld. Tevens werden in kort bestek een aantal aspekten 

behandeld over de opbouw en werking zelf. Die beschrijving verschaft een 

beeld van de context van de organisatie van medisch-diagnostisch 

onderzoek, het gebied waarop het empirische gedeelte van de studie 

gericht is. 

Allereerst werd in dit hoofdstuk een beschrijving gegeven van 

verschuivingen in machtsverhoudingen tussen de ziekenhuizen enerzijds en 

diverse overheidsorganen, koepelorganisaties en adviserende instanties 

anderzijds. Verschuivingen in bevoegdheden hebben de autonomie van het 

ziekenhuis doen afnemen. De afhankelijkheid van ambtelijke organen en de 

van kracht geworden regelingen ten aanzien van de invulling van 

beleidsruimte, is aanzienlijk vergroot. Gitmans en van Wersch (1976) 

stellen in dat verband, dat er voor ziekenhuizen tijden waren waarin 

voor de organisatie gesproken kon worden van een dubbele autonomie: 

vrij om te beheren en te besturen zoals de oprichters zelf goed 

dunkten; 

en tot op grote hoogte vrij van bemoeienis van de overheid; men was 

baas in eigen huis. 

De huidige situatie is echter anders. Ziekenhuizen verkeren in een 

spanningsveld, aldus deze auteurs; enerzijds is er een groeiende 

afhankelijkheid en toenemende complexiteit, anderzijds blijkt autonomie 
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1van levensbelang te zijn voor een gecompliceerde organisatie (Gitmans en 

van Wersch, 1976). Het nemen van strategische beslissingen, ten aanzien 

van de samenstelling en hoeveelheid voorzieningen, is voor een 

~langrijk deel verschoven van de ziekenhuizen naar 

l:~erheidsinstellingen. Het zijn niet meer de ziekenhuisbesturen en 

directies die bepalen of er een nieuw specialisme aangetrokken zal 

!worden, of er bepaalde diagnostische voorzieningen aangeschaft zullen 

!worden, of een nieuw gebouw zal worden betrokken, of het aantal 
1geexploiteerde bedden zal worden uitgebreid. Over het al dan niet 

toekennen van vergunningen, erkenningen en het bepalen van de hoogte van 

het instellingsbudget, beslissen externe instanties. Op grond van de Wet 

ziekenhuisvoorzieningen kan de overheid ziekenhuizen sluiten maar ook 

!dwingen tot fusie. 
1 

iMet het aangeven van de verschuiving van beslissingsbevoegdheden, wordt 

!echter niet meer beoogd dan te wijzen op een tendens tot centralisatie 

en de daardoor veranderde positie van ziekenhuismanagers met betrekking 

tot het te voeren instellingsbeleid. Steeds meer verschuift de rol van 

overheid van een voorwaarden scheppende naar een voorwaarden 

llende rol. De overheid vormt een element in de relevante omgeving, 

steeds meer het karakter krijgt van een besturend systeem, waarbij 

het ziekenhuis in de positie wordt geschoven van het bestuurde systeem. 

Daar staat tegenover, dat de positie van de ziekenhuizen ook in een 

ander opzicht is veranderd; ziekenhuizen zijn weerbaarder geworden. Was 

de ziekenhuissektor tot de zeventiger jaren nog aan te duiden als een 

1

1gefragmenteerde 

1

tachtiger jaren 

verzameling relatief autonome instellingen, in de 

heeft dat beeld plaats gemaakt voor een minder 

gefragmenteerde verzameling ziekenhuizen. 

Aangenomen wordt, dat het gedrag van ziekenhuizen voor een deel te 

verklaren is op grond van het gedrag van de overheid {Galbraith, 1973). 

Groeiende overheidsinvloed kan opgevat worden als een bedreiging voor 

het voortbestaan van ziekenhuizen. Verwacht kan worden, dat organisaties 

tegen dergelijke bedreigingen defensieve maatregelen zullen tref fen, hun 

weerbaarheid trachten te verhogen. Collectieve actie-strategieen, 

samenwerkingsverbanden in allerlei gradaties (tot zware fusies aan toe), 

het zich niet aan regelgeving houden {bijvoorbeeld het zonder vergunning 

aanschaffen van voorzieningen, die onder artikel 18 van de wet 

ziekenhuisvoorzieningen vallen), kunnen gezien worden als defensieve 

maatregelen van ziekenhuizen. 
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Na de beschouwing over veranderingen in de opbouw van de sektor algemene 

ziekenhuizen en de rol van de overheid daarbij, leidend tot 

centralisatie, werd ingegaan op het ziekenhuis als instelling. Aan de 

orde kwamen een aantal aspecten die aangemerkt worden als determinanten 

van de situatie. Ingegaan werd op het primaire proces, ontwikkelingen op 

medisch-technologisch gebied en gevolgen daarvan voor de inrichting van 

de zorgverlening. De inhoud van het primair proces en de onderlinge 

verhoudingen tussen te onderscheiden categorieän activiteiten hebben 

wezenlijke veranderingen ondergaan onder invloed van technologische 

ontwikkelingen. Het spectrum activiteiten op medisch diagnostisch, 

behandeltechnisch, verpleegkundig en ondersteunend terrein is sterk 

uitgebreid, hetgeen z'n weerslag vindt in differentiatie en uitbreiding 

van disciplines en voorzieningen. Het gegroeide arsenaal instrumenten en 

apparatuur heeft geleid tot veranderingen in de personele inrichting, de 

ruimtelijke inrichting en de procesmatige inrichting van het ziekenhuis. 

Tevens werd aandacht besteed aan de fysieke omgeving van het ziekenhuis 

en de aard van de transacties die op verschillende niveaus in de 

organisatie met externe partijen plaatsvinden. Niet alleen is de inhoud 

van de transacties gedifferentieerder en het volume daarvan toegenomen, 

maar ook is het aantal soorten transactiepartners gestegen. 

In het veld van algemene ziekenhuizen werden instellingen onderscheiden 

ten aanzien van de inhoud van de zorgverlening, waarbij als indicatoren 

de omvang en het functie-pakket onder de loep werden genomen. 

Differentiaties hebben er in enkele decennia toe geleid, dat 

ziekenhuizen onderling steeds meer verschillen zijn gaan vertonen. 

Historisch beschouwd is met name het beddental als generale indicator 

gehanteerd ter typering. De bruikbaarheid daarvan is in de loop der tijd 

afgenomen en dient zeker heden ten dage sterk gerelativeerd te worden. 

Typologieän, waarbij van combinaties variabelen gebruik gemaakt wordt, 

zouden een genuanceerder beeld kunnen opleveren, maar deze zijn nog 

nauwelijks ontwikkeld ten behoeve van bedrijfsvergelijking. Ten behoeve 

van planning van ziekenhuisvoorzieningen zijn wel ideaaltypen 

(normatieve modellen) ziekenhuizen ontwikkeld op basis van functiepakket 

en beddenaantal. Ter categorisering van ziekenhuizen in de empirie zijn 

deze normatieve modellen echter niet geschikt. Terwijl de spreiding van 

ziekenhuizen naar beddental in enkele decennia sterk is afgenomen, is de 

gemiddelde omvang door het teruglopende aantal ziekenhuizen toegenomen 

(een concentratie-tendens), evenals de variatie in aangeboden 

functiepakketten. 
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lngega~ werd op de betekenie van de l~ftijd van het ziekenhuis en 

~aarmee samenhangend het ontwikkelingsstadium als determinant van de 

situatie. Hoewel de invloed van deze factor op de formalisatie van 

~edrag, ten opzichte van andere organisties, in ziekenhuizen van minder 

~rote betekenis lijkt te zijn, komt de leeftijd wel tot uitdrukking in 

het bouwkundige ontwerp. Om die reden werd aandacht geschonken aan 

reranderingen in de bouw van ziekenhuizen. De ouderdom van de 

iekenhuisbouw is vooral van betekenis inzake de aanpasbaarheid van de 

uimtelijke inrichting aan voorwaarden, die moderne bedrijfsvoering 

telt. 

et hoofdstuk werd afgesloten met een algemene beschouwing over de 

rganisatie van patientenzorg. Activiteiten op het gebied van onderzoek, 

ehandeling, verpleging, de ondersteuning daarvan en daartoe benodigde 

oorzieningen noodzaken tot co8rdinatie, om deelprocessen samen te 

voegen tot integrale specialistische zorgverlening. Overleg en 

besluitvorming geven inhoud aan de co8rdinatie. De hiärarchische 

yerdeling doet formele bevoegdheden binnen een domein in verticale 

~ichting, samenkomen bij de hoogste gezagdrager. Functioneel werkoverleg 

~ertakt zich echter in alle richtingen over de gehele organisatie, 

waarbij de formele domeingrenzen van ondergeschikt belang zijn. De 

verlegstructuur is dan ook een wezenlijk andere dan de formele 

iärarchische organisatiestructuur. In de lijn-stafstructuur bekleden 

edici een uitzonderlijke positie, doordat ze niet alleen collectief als 

taforgaan functioneren, maar ook aktief zijn binnen verschillende 

rganisatorische eenheden op operationeel niveau. Op dit niveau worden 

p veel plaatsen binnen de ziekenhuisorganisatie matrixachtige 

tructuren aangetroffen, waarin zowel formele als functionele 

ezagsverhoudingen gelden. 

ket proces van zorgverlening verschilt van patiänt tot patiänt; welke 

deelbewerkingen achtereenvolgend plaats zullen vinden, de volgorde 

~aarvan, de totale doorlooptijd, zijn aspekten die elk 

korgverleningsproces uniek maken. De planning van dat proces gebeurt dan 

ook vooral op het niveau van de deelbewerkingen. In de creatie van 

~rganisatorische eenheden die deelbewerkingen uitvoeren kunnen twee 

ndelingsprincipes onderscheiden worden; functiegerichte en 

arktgerichte indelingen. Het niveau waarop deze principes gehanteerd 

orden speelt daarbij een belangrijke rol. Op instellingsniveau treffen 

e overwegend functiegerichte indelingen aan, terwijl op afdelingsniveau 

ooral marktgerichte indelingen aangetroffen worden. 
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Hoofdstuk 5 

MEDISCH-DIAGNOSTISCH ONPERZOEK 

5.1 INLEIDING 

In dit hoofdstuk wordt de aandacht toegespitst op een beperkt deel van 

de activiteiten die binnen een algemeen ziekenhuis zouden kunnen 

plaatsvinden, de medisch-diagnostische onderzoeksactiviteiten. Het zijn 

deze activiteiten en de organisatorische inpassing daarvan, waar het in 

het empirische gedeelte van deze studie om zal gaan. Uiteengezet zal 

worden wat onder diagnostische onderzoeksactiviteiten wordt verstaan, 

welke onderzoeksmethoden onderscheiden kunnen worden, door wie 

verrichtingen worden uitgevoerd, welke voorzieningen nodig zijn en welke 

plaats diagnostisch onderzoek inneemt in de specialistische 

patientenzorg. 

5.2 DIAGNOSTISCH ONDERZOEK 

Diagnostisch onderzoek omvat alle handelingen en activiteiten die erop 

gericht zijn om inzicht te verschaffen in eventuele ziekelijke 

afwijkingen in de opbouw en werking van het menselijk lichaam of delen 

daarvan. Dat inzicht moet leiden tot een oordeel, de diagnose. De 

diagnose is bepalend voor de acties die daarna met betrekking tot de 

betreffende patient worden ondernomen. 

De uiteindelijke diagnose heeft voor de ziekenhuisorganisatie in 

principe twee mogelijke uitkomsten: 

er zullen geen zorgverlenende activiteiten (meer) plaatsvinden (de 

gediagnostiseerde persoon verlaat het ziekenhuis}; 

er zullen wel (aanvullende} zorgverlenende activiteiten plaatsvinden 

in het ziekenhuis (diagnostisch/ therapeutisch/ verpleegkundig). 

Beide uitkomsten zijn van betekenis voor de doorvoerprocessen, het 

beslag op voorzieningen en daarmee de organisatorische inrichting van 

het ziekenhuis. 
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.2.1 DE PLAATS VAN DIAGNOSTISCH ONDERZOEK IN HET 

ZORGVERLENINGSPROCES 

et is van belang te onderkennen, dat diagnostische 

nderzoeksactiviteiten altijd voorafgaan aan therapeutische 

ctiviteiten. De keuze of er therapeutische activiteiten in het 

iekenhuis plaats zullen gaan vinden en zoja welke, hangt immers af van 

e diagnose en die wordt gebaseerd op uitkomsten van diagnostisch 

nderzoek. Het behoeft niet altijd om nieuwe pati~nten te gaan, er kan 

eeds eerder onderzoek of behandeling hebben plaatsgevonden. Hoewel het 

an in het zorgverleningsproces als een vervolg of een controle 

schouwd kan worden, de opnieuw te stellen diagnose vormt het startpunt 

oor het vervolg. Met dat gegeven kan een fasering aangebracht worden in 

e doorvoer en routing van pati~nten. 

erwijzing \ \ 

aar het \ diagnostisch \ diagnosestelling 

!gemene I onderzoek I 
iekenhuis I ~ I 

fase schema van het doorvoerproces. 
! 

METHODEN VAN DIAGNOSTISCH ONDERZOEK 

\ 
\ 

I 
I 

\ 
geen 

zorgverlening 

wel zorgverl. 

t
.2.2 

iagnostisch onderzoek op specialistisch niveau biedt aanvullende 

~ogelijkheden ten opzichte van die in de eerste lijn. Mogelijkheden, die 

bepaald worden door de in het ziekenhuis aanwezige voorzieningen. 

9nderscheiden kunnen worden de volgende methoden van diagnostisch 

tnderzoek: 

Al Klinisch fysiologisch onderzoek 

Dit betreft onderzoek naar het functioneren van organen. Hiertoe wordt 

pndermeer gerekend: 
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electrofysiologisch onderzoek, waarin met behulp van electrische 

verschijnselen informatie wordt verschaft over de werking van 

organen; 

mechanisch, ergometrisch en spirometrisch onderzoek, waarbij maximale 

prestaties gemeten worden onder een bepaalde belasting; 

dynamisch biochemisch onderzoek, waarbij onder belasting 

capaciteitsveranderingen worden gemeten in de orgaanfuncties; 

balansonderzoek, wat inhoudt dat door de tijd gemeten wordt in welke 

mate organen bepaalde stoffen vasthouden of uitscheiden; 

isotopenonderzoek, waarbij met behulp van radio-actieve stof fen 

inzicht kan worden verkregen in de orgaanfunctie. 

B) Morfologisch onderzoek 

Onderzoek ter vaststelling van de plaats en vorm van organen. Hiertoe 

wordt onder meer gerekend: 

radiologisch onderzoek, waarbij beeldvorming plaatsvindt met behulp 

van rontgenstraling; 

echografie, waarbij beeldvorming plaatsvindt met behulp van 

geluidsgolven; 

thermografie, waarbij beeldvorming plaatsvindt op grond van 

temperatuurverschillen; 

endoscopisch onderzoek, waarbij met behulp van optische apparatuur 

lichaamsholten onderzocht worden; 

proefexcisies, waarbij stukjes weefsel weggenomen worden voor 

microscopisch onderzoek. 

Deze onderzoeksmethoden betreffen zowel verrichtingentechnieken die op 

de patient zelf worden toegepast, als technieken die onafhankelijk van 

de directe aanwezigheid van de pati~nt plaatsvinden in laboratoria 

(zoals het klinisch chemisch lab, het bacteriologisch lab, het 

pathologisch anatomisch lab, het hematologisch lab, het cytologisch 

laboratorium) op basis van lichaamsvocht, uitgescheide produkten en 

monsters van weefsel. 

De aanwezigheid of afwezigheid van de patient bij de verrichting is een 

aspekt dat zeker uit organisatorisch oogpunt van belang is en een rol 

zal spelen bij de afbakening van het empirisch gedeelte van het 

onderzoek. Welke methoden van onderzoek in een ziekenhuis voorkomen 

hangt slechts in beperkte mate af van de soorten specialismen die in dat 

ziekenhuis aangetroffen worden. Voor de verrichtingen zelf ligt dat 
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~ers; een pleurapunctie is bijvoorbeeld een verrichting die 

yoornamelijk uitgevoerd zal worden in ziekenhuizen waarin longartsen 

~erkzaam zijn. De methode waarop deze verrichting is gebaseerd, een 

rroefexcisie, zal ook in ziekenhuizen zonder longartsen toegepast worden 

bij andere verrichtingen. Anderzijds komt het voor, dat een bepaalde 

errichting, die betrekking heeft op een orgaan, stelsel of lichaamsdeel 

aarvoor een apart specialisme bestaat, uitgevoerd wordt in een 

iekenhuis waarin dat specialisme niet vertegenwoordigd is. Een ECG 

ijvoorbeeld (een electrofysiologisch onderzoek) is een verrichting op 

et gebied van de cardiologie die in elk ziekenhuis uitgevoerd wordt, 

hngeacht of er in het ziekenhuis cardiologen praktizeren. Het is echter 

f
el zo, dat vrijwel elk medisch specialisme specifieke onderzoeken met 

ich mee brengt. 

Lz.3 MEDISCHE HULPMIDDELEN 

kij het uitvoeren van diagnostische verrichtingen kan gebruik gemaakt 

~orden van een verscheidenheid aan medische hulpmiddelen. Deze kunnen 

variêren van relatief eenvoudig instrumentarium (thermometer, 

;

tetoscoop, enz.) tot uiterst geavanceerde apparatuur (bijvoorbeeld 

.M.R. apparatuur, C.T.scanners, röntgenapparaten). 

e ten behoeve van medisch onderzoek aanwendbare hulpmiddelen kunnen als 

Lichte hulpmiddelen 

f 

olgt worden ingedeeld: 

Hieronder vallen de handzame, niet ruimtegebonden instrumenten en 

apparaten. 

Middelzware hulpmiddelen 

Daarbij gaat het om apparatuur die slechts in zeer beperkte mate 

voorwaarden stelt aan de omgeving waarin het gebruikt wordt. In de 

praktijk is deze apparatuur (door volume, gewicht, kwetsbaarheid) 

zelden echt mobiel aan te wenden. 

~ zware hulpmiddelen 

Met name apparatuur, die bijzondere voorwaarden stelt aan de omgeving 

waarin die apparatuur geexploiteerd wordt. Er zijn bijzondere 

voorzieningen nodig, die mede de oorzaak vormen dat deze apparatuur 
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plaatsgebonden is binnen het ziekenhuis. Het constant moeten houden 

van klimatologische omstandigheden (temperatuur, vochtigheidsgraad) 

kan bijvoorbeeld een rol spelen, maar ook het gebruik van 

randapparatuur of de vereiste aanwezigheid van geluid-isolerende of 

stralingsbestendige behuizing. 

5.2.4 DE PLAATS VAN HANDELING EN RUIMTELIJKE VOORZIENINGEN 

Diagnostische verrichtingen worden ten uitvoer gebracht binnen 

ruimtelijke voorzieningen die toegerekend worden tot organisatorische 

eenheden. Organisatorische eenheden die we in ziekenhuizen kunnen 

aantreffen met aanduidingen als: polikliniek, dagbehandelingscentrum, 

functie-afdeling, verpleegafdeling, eerste hulp afdeling, operatie

kamers, verloskamers, r8ntgenafdeling, interne behandelkamers, 

laboratorium enz. Elke eenheid heeft zowel binnen de organisatie als in 

ruimtelijk opzicht (het gebouwencomplex waarin de zorgverlening 

uitgevoerd wordt) een eigen plaats. Afhankelijk van de diagnostische 

activiteiten die uitgevoerd worden, zullen ruimtelijke voorzieningen 

getroffen zijn. De geschiktheid van de vertrekken hangt ondermeer samen 

met het aantal mensen dat er werkt, de plaats die in beslag genomen 

wordt door apparatuur en benodigd meubilair, de toegankelijkheid voor 

patienten die met bed en al in de onderzoeksruimte komen enz. De 

hulpmiddelen stellen in mindere of meerdere mate eisen ten aanzien van 

voorzieningen als aanvoerleidingen en afvoerleidingen (electriciteit, 

vloeistoffen, gassen). Er zullen ook bijbehorende nevenruimten zijn, die 

aan specifieke voorwaarden moeten voldoen; wachtruimten, kleedruimten, 

sanitaire voorzieningen, gangen en tussenruimten ter afscheiding van 

septische en a-septische vertrekken enz. 

Een stelsel van ruimtelijke voorzieningen (onderzoekskamers en 

nevenvertrekken) wordt in geografisch opzicht gekenmerkt door een zekere 

mate van concentratie. De hoogste dichtheid wordt bereikt als de 

elementen van het stelsel aan elkaar grenzen. Naarmate echter de 

elementen geografisch verder van elkaar gesitueerd zijn, neemt de mate 

van deconcentratie toe. Uit logistiek oogpunt zijn de aard en 

intensiteit van interacties en de te overbruggen afstanden tussen de 

elementen van het stelsel, van betekenis. Sterke spreiding van delen van 

het stelsel (lange transportwegen) in combinatie met een hoge 
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'nteractie-frequentie en een hoog transportvolume brengen immers hoge 

ransportkosten en lange doorlooptijden met zich mee. 

e ruimtelijke voorzieningen bepalen voor welke arbeidsactiviteiten ze 

peschikt zijn. Omgekeerd geldt, dat specifieke arbeidsactiviteiten 

bepalen aan welke eisen de ruimtelijke voorzieningen moeten voldoen . 

. 2.5 UITVOEREND PERSONEEL 

et is niet zo lang geleden, dat medisch diagnostisch onderzoek in het 

iekenhuis uitsluitend een aangelegenheid was van arts en pati~nt. Daar 

's inmiddels verandering in gekomen. Hoewel het artsen zijn die op basis 

an onderzoeksgegevens diagnoses stellen, bestaat tegenwoordig het 

vergrote deel aan personeelsleden, met uitvoerende taken op het gebied 

an diagnostisch onderzoek, uit niet-medici. 

et diagnostisch onderzoek dat een patient ondergaat kan bestaan uit 

ele deelbewerkingen, die ten uitvoer worden gebracht door beroeps

eoefenaars, die gerekend worden tot verschillende organisatorische 

enheden. De aard van elke handeling bepaalt welke deskundigheden en 

evoegdheden vereist zijn en wie met de uitvoering belast zou kunnen 

rorden. Bij de uitvoering van een onderzoek kunnen tegelijkertijd 

ertegenwoordigers van verschillende disciplines betrokken zijn. Een 

orronair angiografie, bijvoorbeeld, wordt in principe uitgevoerd door 

en multidisciplinair samengesteld team. De teamleden maken niet altijd 

eel uit van dezelfde organisatorische eenheid. Een team dat een 

orronair angiografie uitvoert zou kunnen bestaan uit: 

een cardioloog, die de feitelijke catheterisatie uitvoert; 

een röntgenoloog, die foto's of filmopnamen maakt; 

twee onderzoeksassistenten (personeelsleden, die organisatorisch 

gezien gerekend kunnen worden tot de röntgenafdeling, polikliniek of 

functie-afdeling) met taken op het gebied van onderzoeksvoorbereiding, 

instrumentatie, verslaglegging, administatie en pati~ntenverzorging 

gedurende het onderzoek; 

en een technicus voor de bediening van de computer en andere 

apparatuur (organisatorisch zou deze medewerker kunnen vallen onder de 

dienst klinische fysica, technische dienst of röntgenafdeling). 

öntgenlaboranten, medewerkers van functieafdelingen, laboratorium

nalisten en polikliniekmedewerkers vervullen vrijwel zonder 
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uitzondering werkzaamheden op het gebied van medisch diagnostisch 

onderzoek. 

5.2.6 PATIENTEN 

Diagnostisch onderzoek kan slechts plaatsvinden als er patil!nten zijn 

die specialistische zorg behoeven. Die zorgvraag komt tot uitdrukking in 

het aanbod van pati3nten. Binnen dat aanbod van patil!nten kunnen een 

aantal categoriel!n onderscheiden worden op basis van kenmerken die 

bekend zijn bij binnenkomst. 

Dat onderscheid in het aanbod van pati@nten is van belang voor het 

doorvoerproces dat zal volgen. Of er voorselectie heeft plaatsgevonden 

en of het om een bekende patient gaat of niet, kan ondermeer van invloed 

zijn op de planbaarheid van het werk, het soort benodigde voorzieningen 

en het beslag daarop. 

a) Patienten met verwijzing 

Het gaat hierbij om de directe instroom van patiänten, van buiten de 

ziekenhuisorganisatie. Meestal zal een patient door een huisarts of een 

andere instantie binnen de eerstelijns gezondheidszorg naar het 

ziekenhuis verwezen zijn. 

Patil!nten worden meestal verwezen naar een bepaalde specialist of naar 

een bepaald specialisme. Voor het ziekenhuis betekent dat, dat een deel 

van het patil!ntenaanbod als het ware voorgeselecteerd is. 

Binnen het ziekenhuis wordt de verwezen patiänt 'gezien' door een 

medicus, die op grond van de verwijsbrief, anamnese (voorgeschiedenis) 

en eenvoudig lichamelijk onderzoek (inspectie, palpatie, percussie, 

auscultatie) zich een voorlopig oordeel tracht te vormen. 

Als het om een eerste consult gaat -de patiänt is voor de actuele 

klachten niet bij het ziekenhuis bekend- vormen de verwijsbrief, de 

beleving van de patil!nt en eenvoudig lichamelijk onderzoek de enige 

aanknopingspunten voor de geconsulteerde specialist om zijn 

onderzoeksplan op te baseren. Een tamelijk breed geori@nteerde reeks van 

diagnostische onderzoeks-activiteiten naar de algehele 

gezondheidstoestand zal dan ook voorafgaan aan de meer gerichte 

onderzoeken. Is de pati@nt wel bekend in het ziekenhuis, dan zal van die 

patil!nt de status uit het medisch archief richting kunnen geven aan de 

opstelling van een onderzoeksprogramma. 
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~ij een herhalinqs-consult is de patient en z'n ziektegeschiedenis 

*ekend en zal eventueel onderzoek, er van uitgaande dat het consult past 

in het behandelprogramma en betrekking heeft op de oorspronkelijke 

klachten, meer het karakter hebben van gerichte controle, 

rocesbewaking, dan van een breed opgezet zoekproces naar mogelijke 

orzaken van ziekteverschijnselen. 

) Patiënten zonder verwijzing 

atientenaanbod kan ook plaatsvinden zonder verwijzing. Te denken valt 

an mensen waarvan de gezondheidstoestand aanleiding geeft tot acute 

$pecialistische zorgverlening. 

Dit deel van het patiäntenaanbod heeft niet de voorselectie ondergaan 

~oals de categorie verwezen patiänten. Patiänten die tot deze categorie 

9erekend worden vinden ingang in het systeem onder meer via de 

JfOlikliniek (consult zonder afspraak), de afdeling EHBO en verloskamers. 
i 

i) Klinische patiänten 

aast de directe instroom van patiänten (van buiten het ziekenhuis) 

aarop diagnostisch onderzoek uitgevoerd wordt, vinden we de categorie 

i1inische patiänten die voor dezelfde onderzoeken in aanmerking kan 

tomen. Voor deze patiänten geldt, dat relatief veel informatie over hun 

~ezondheidstoestand bekend is. Deze categorie pati~ten komt in zekere 

zin overeen met de categorie die voor een herhalings-consult komt, met 

~et verschil, dat het nu om reeds opgenomen patiänten gaat waarvoor een 
! 
9nderzoek en behandelprogramma gemaakt is. De veelal gerichte 

onderzoeken vervullen soms meer een controlerende functie, waarbij naar 

nformatie wordt gezocht over het ziektebeloop, dan een diagnostische 

unctie. Dikwijls zal ten aanzien van de klinische patiänten een 

yclisch proces waarneembaar zijn, waarin gedurende de verpleging en 

ehandeling met zekere regelmaat controlerend onderzoek uitgevoerd zal 

orden. Een extreme vorm van controlerend onderzoek is de permanente 

waking, waarbij het er om gaat veranderingen in de toestand en het 

unctioneren van de patient voortdurend in de gaten te houden, teneinde 

bij overschrijding van zekere waarden onmiddelijk tot actie over te 

tunnen gaan. Het gaat dan niet om het zoeken naar oorzaken die leiden 

; ot het vaststellen van een ziektebeeld. De instrumenten en apparaten 

die nodig zijn ter controle zijn evenwel meestal dezelfde als die nodig 

'ijn voor de diagnostiek. 
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5.2.7 DIAGNOSTISCH ONDERZOEK ALS REEKS VEllRICHTINGEN 

Medisch-diagnostisch onderzoek is te beschouwen als een reeks van met 

elkaar samenhangende verrichtingen. Om over voldoende informatie te 

beschikken om een diagnose te kunnen stellen, zijn dikwijls meerdere 

onderzoeken nodig. Bij de uitvoering van een diagnostisch onderzoek dat 

uit meerdere verrichtingen bestaat, zullen in de praktijk dikwijls 

verschillende organisatorische eenheden betrokken zijn. Een voorbeeld: 

op de verpleegafdeling wordt de patiint voorbereid op een diagnostisch 

onderzoek; op de functie-afdeling wordt van deze patient een monster 

afgenomen; in het laboratorium wordt het afgenomen monster geanalyseerd. 

Dit voorbeeld illustreert tevens, hoe organisatorische eenheden op grond 

van een diagnostisch onderzoek, ten aanzien van hun invoerstromen en 

uitvoerstromen, wederzijds afhankelijk kunnen zijn. Als men bedenkt, dat 

dikwijls de uitslagen van een uitgebreid onderzoeksprogramma nodig zijn 

alvorens een diagnose gesteld kan worden, dan zal duidelijk zijn dat 

patiinten in dat deel van het zorgverleningsproces met veel 

organisatorische eenheden te maken kunnen krijgen. 
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Hoofdstuk 6 

1DE OPZET VAN HET EMPIRISCH ONDERZOEK 

6.1 INLEIDING 

In dit hoofdstuk wordt aangegeven hoe het empirische gedeelte van deze 

studie is opgezet. Begonnen wordt met de afbakening van datgene wat 

onderzocht zal worden. Daarin worden de grenzen aangegeven van wat in 

~eze studie beschouwd wordt als diagnostisch systeem. Vervolgens zal de 

~anpak van het onderzoek uiteengezet worden en zal worden beschreven hoe 

!ziekenhuizen, ten behoeve van data-verzameling, geselecteerd werden. 

6.2 BEGRENZING VAN HET DIAGNOSTISCH SYSTEEM 

~n de probleemstelling worden medisch-diagnostische 

bnderzoekactiviteiten als categorie onderscheiden en is er sprake van 

et medisch-diagnostisch systeem. Dit onderscheid is, met betrekking tot 

ndere activiteiten die in het ziekenhuis plaatsvinden, een theoretische 

grenzing. Het is echter belangrijk om te onderkennen, dat deze 

egrenzing beslist niet samen behoeft te vallen met in de praktijk aan 

e treffen organisatie-grenzen. Het gaat met betrekking tot de 

bnderscheiden categorie~n activiteiten (diagnostisch onderzoek, 

Cerpleging, behandeling en ondersteunende activiteiten) vooral om 

kccentverschillen; op welke soort activiteit ligt binnen een 

~rganisatorische eenheid de nadruk. Dit aspekt is echter van belang voor 

Óe realiteitswaarde van uitspraken over eenheden met taken op medisch

diagnostisch gebied. 

In de praktijk is een scheidslijn tussen diagnostische en niet

diagnostische activiteiten niet altijd even duidelijk te trekken. Het 

kan voorkomen, dat tijdens een diagnostische verrichting de oorzaak van 
1 
nwelbevinden opgespoord wordt en meteen kan worden weggenomen. Daarmee 

's de van oorsprong diagnostische verrichting overgegaan in een 

herapeutische verrichting (bijvoorbeeld het verwijderen van een poliep 

ijdens een colonscopie). 

en ander aspekt is, dat een aantal voorzieningen ten behoeve van 

iagnostisch onderzoek ook gebruikt worden voor therapeutische of 
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verpleegkundige doeleinden. Zo kunnen röntgenfaciliteiten gebruikt 

worden voor therapeutische verrichtingen onder doorlichting en wordt 

bijvoorbeeld E.C.G. apparatuur ook aangewend bij hartbewaking op 

verpleegafdelingen en op de operatiekamers. 

Die multifunctionele inzetbaarheid betreft niet alleen apparatuur en 

ruimten, maar ook de personeelsleden die in hun dagelijkse werkzaamheden 

zowel diagnostische, therapeutische als verpleegkundige handelingen 

kunnen uitvoeren. 

Deze aspekten maken duidelijk, dat van een heel strikt onderscheid 

tussen diagnostische, therapeutische, verpleegkundige en ondersteunende 

organisatorische eenheden in de praktijk zelden sprake zal zijn. Het kan 

evenwel een bruikbaar onderscheid zijn, als er een relatief sterk accent 

ligt op een bepaalde categorie verrichtingen. 

6.3 PROBLEEMAANPAK 

In hoofdstuk 1 werd gesteld, dat er zowel behoef te is aan analytische 

uitspraken over de organisatorische inrichting en werking van 

diagnostische systemen, als aan normatieve uitspraken over hoe medisch

diagnostisch onderzoek in algemene ziekenhuizen georganiseerd zou moeten 

worden. Er bestaat echter onvoldoende fundering om normatieve uitspraken 

op te baseren. Waarom er nog geen praktisch toepasbare 

ontwerpvoorschriften gegeven kunnen worden voor diagnostische systemen 

in een gegeven situatie, schuilt vooral in het ontbreken van kennis 

over: 

de feitelijke organisatorische inrichting van dat deel van het 

ziekenhuis; 

de specifieke omstandigheden waaronder bedrijfsvoering plaatsvindt; 

- het functioneren van dat deel van de organisatie in de praktijk. 

In ziekenhuizen is weinig onderzoek verricht naar de optimalisering van 

organisatiestructuren (Al, 1977). Als we ons echter richten op 

specifieke gebieden, dan blijkt naar de organisatorische inrichting van 

medisch-diagnostisch onderzoek nauwelijks systematisch onderzoek 

verricht te zijn. Datgene, wat er met betrekking tot de organisatie van 

diagnostisch onderzoek aan literatuur voorhanden is, is een aantal 

studies die beperkt blijven tot de polikliniek. Er zijn echter meer 

delen in de ziekenhuisorganisatie aan te wijzen waar het accent ligt op 
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d'agnostische activiteiten. Bij deze studies gaat het vooral om case-

schrijvingen; vergelijkende studies zijn echter zeldzaam. 

Z~wel het nagenoeg ontbreken van literatuur over de organisatie

shructurering van het onderhavige deel van de ziekenhuisorganisatie, als 

de exploratieve elementen in de doelstelling van het onderzoek, vormden 

argumenten voor een kwalitatieve analytische benaderingswijze. 

uit vooronderzoek en de analyse van door ruim honderd ziekenhuizen ter 

bt
1
schikking gestelde gegevens over hun organisatiestructuur en personele 

o,bouw, was duidelijk geworden, dat te verwachten verschillen op 

relevante aandachtgebieden zo groot zouden zijn, dat meer 

kwantificerende methoden niet te prefereren waren. 

OM een indruk te krijgen van de opbouw en werking van organisatie

o~derdelen met taken die primair op diagnostisch gebied liggen, is in 

e n aantal algemene ziekenhuizen empirisch materiaal verzameld. 

A s methode van onderzoek is gekozen voor een case-vergelijkende studie. 

C se-studies worden toegepast in onderzoek waarin het gaat om verkenning 

e orientatie in een nog onvoldoende gekend probleemveld of organisatie. 

M t behulp van de case study methode kan door verklaring en 

i terpretatie van processen bestaande kennis verdiept worden (van der 

Zaan, 1984). Omdat het in beginsel om een methode gaat waarin een geval 

b schreven wordt, ontbreekt wat van der zwaan noemt 'het hart' van 

w tenschappelijk onderzoek, namelijk de mogelijkheid om tot 

s stematische vergelijking te komen (van der Zwaan, 1984). Deze 

b perking kan echter ten dele ondervangen worden door het uitvoeren van 

m erdere cases. 

I dit onderzoek is een case-vergelijkende studie uitgevoerd, die zich 

u tstrekte over een selectie van 14 algemene ziekenhuizen. 

H t aspekt van vergelijking verdient enige toelichting. In veel 

disciplines wordt gewerkt met vergelijkende studie-methoden; de 

systematiek in onderzoeksmethoden kan echter van onderzoek tot onderzoek 

sterk verschillen. Te bestuderen objecten of verschijnselen zullen in 

enigerlei opzicht vergelijkbaar dienen te zijn of vergelijkbaar gemaakt 

m~eten worden. Het vergelijkbaar maken vindt bijvoorbeeld plaats in 

v~rgelijkende expirimenten. Door het systematisch varieêren of constant 

h~uden van bepaalde variabelen in het experiment, kan het gedrag van 

a~dere variabelen bestudeerd worden. Niet elk te bestuderen object of 

v~rschijnsel kan echter ten aanzien van variabelen door de onderzoeker 

gemanipuleerd worden. De systematiek kan dan aangebracht worden door het 
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volgen van een selectieprocedure. Volgens een bepaald patroon of 

criterium worden de te bestuderen objecten of verschijnselen 

geselecteerd. 

De ziekenhuizen waaraan empirisch materiaal is ontleend, werden gekozen 

op grond van het aantal soorten diagnostisch onderzoek, dat in 1983 in 

de instellingen werd uitgevoerd (hoe die selectie werd uitgevoerd zal 

beschreven worden in paragraaf 6.4). 

In elk algemeen ziekenhuis wordt diagnostisch onderzoek uitgevoerd. Voor 

de organisatie is het aanbod van verrichtingen een belangrijke variabele 

en dat pakket hangt in hoge mate af van het aantal in het ziekenhuis 

voorkomende medische specialismen. Vrijwel elk medisch specialisme heeft 

specifieke diagnostische onderzoeken, hetgeen in het vorige hoofdstuk 

reeds werd belicht. Als er verschillen zijn in functie-pakketten, dan is 

te verwachten dat er tussen ziekenhuizen ook verschillen zijn in het 

aantal soorten diagnostische verrichtingen. 

Aangenomen werd, dat het aantal soorten diagnostisch onderzoek van 

invloed zou kunnen zijn op de wijze waarop diagnostische activiteiten 

georganiseerd zouden zijn. 

Bedrijfsvergelijkende gegevens over het aantal soorten diagnostische 

verrichtingen die hiervoor nodig waren, werden -met toestemming van 

staatstoezicht- door het Nationaal Ziekenhuis Instituut verstrekt. De 

bedrijfsvergelijkende tabellen waarover beschikt kon worden, waren 

afkomstig uit de landelijke enquête algemene ziekenhuizen 1983. In die 

enquête zijn ondermeer vragen opgenomen over diagnostische verrichtingen 

(functie-onderzoekingen, blad 16). De enquêtegegevens leverden van 151 

van de 165 algemene ziekenhuizen bruikbaar materiaal op. Uit de 151 

betreffende ziekenhuizen werden 14 instellingen geselecteerd voor de 

uitvoering van het empirische gedeelte van het onderzoek. 

Van de geselecteerde ziekenhuizen werd de organisatorische inrichting 

van een bepaald pakket medisch-diagnostische verrichtingen in kaart 

gebracht. Een overzicht van de verrichtingen / verrichtingen

categoriel!n, is weergegeven in tabel 15 (tot de interne onderzoeken 

worden ondermeer endoscopie~n gerekend; een aanduiding voor een reeks 

van verschillende verrichtingen, die echter allemaal gebaseerd zijn op 

dezelfde methode van onderzoek). 
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f=================================================================i 
j DIAGNOSTISCHE VERRICHTINGEN 

!================================================================= 
1 Intern onderzoek: - endoscopieän 

1 puncties 

1 maagzuuronderzoek 

1 - allergenentesten 

1 echografieän 

!-----------------------------------------------------------------
1 Hart onderzoek: - electrocardiograf ie 

!-----------------------------------------------------------------
1 Neurologisch onderzoek: - electro-encephalografie 

1-----------------------------------------------------------------
1 KNO onderzoek: - endoscopieän 1 

1 - audiometrie 1 

!-----------------------------------------------------------------! 
1 Gyn./ verlosk. onderzoek: - antepartaal cardiotocografie 1 

1 - laparoscopie 1 

1 - echografie 1 

!b=================================================================J 
1 

fabel 15: De medisch diagnostische verrichtingen waarvan de organisatie 

[erd onderzocht. 

t

e verzameling organisatorische eenheden, die onderdelen van dit 

takenpakket uitvoerden, werd daarbij beschouwd als het diagnostische 

ysteem van het betreffende ziekenhuis. De organisatie van het 

iagnostische systeem, waarvan de grenzen bepaald werden door het 

eselecteerde pakket verrichtingen, wordt beschouwd als indicatief voor 

e organisatie van al het diagnostisch onderzoek in dat ziekenhuis. 

Uit de bedrijfsvergelijkende tabellen die ontleend werden aan de NZI-

nquete werd afgeleid, dat de daarin opgenomen functie-onderzoeken 

slechts voor een zeer klein deel in alle algemene ziekenhuizen werd 

itgevoerd (zie tabel 16). om die reden werd een alternatief pakket 

verrichtingen samengesteld (tabel 15), waarvan werd aangenomen dat die 

~errichtingen wel worden uitgevoerd in alle algemene ziekenhuizen. 

kozen is voor verrichtingen die aan de patient worden uitgevoerd. 

aardoor zijn laboratoria buiten het onderzoeksgebied geplaatst. 
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Argumenten voor die keuze waren ondermeer, dat het bij laboratorium

onderzoek in wezen om indirecte bijdragen aan patientenzorg gaat; 

activiteiten die strikt genomen niet noodzakelijkerwijs daar plaats 

hoeven te vinden waar de patilnt is. zeer veel ziekenhuizen besteden een 

deel van het laboratorium-onderzoek dan ook uit (er zijn ook ziekenhuis

laboratoria, die bepalingen uitvoeren voor andere dan hun eigen 

patienten) • 

In het pakket zijn geen exclusief rontgenologische verrichtingen 

opgenomen, omdat vooronderzoek had uitgewezen, dat ziekenhuizen ten 

aanzien van de organisatorische inrichting van r8ntgenafdelingen naar 

verhouding slechts kleine verschillen vertoonden. Het gebruik van 

relatief veel zware hulpmiddelen, die bijzondere voorwaarden stellen aan 

de bedrijfsruimten, lijkt weinig mogelijkheden te bieden tot variatie in 

organisatie. 

Met betrekking tot het geselecteerde pakket medisch-diagnostische 

verrichtingen werden per ziekenhuis gegevens verzameld over: 

de organisatorische eenheden die bij de uitvoering van deze 

verrichtingen zijn betrokken; 

andere delen van de ziekenhuisorganisatie waarmee relaties 

onderhouden worden; 

de lokaties van uitvoering; 

de voorzieningen waarvan gebruik gemaakt wordt; 

de verdeling van formele bevoegdheden. 

Op basis van gegevens over deze onderwerpen werd de relatieve 

schaalgrootte bepaald en tot uitdrukking gebracht in een typologie van 

diagnostische systemen naar schaalgrootte. 

Voorts werden per ziekenhuis gegevens verzameld over specifieke 

kenmerken van de instelling en omstandigheden ter typering van de 

omgeving van het diagnostisch systeem. 

Het empirisch materiaal werd verkregen door middel van semi

gestructureerde intervieuws met ziekenhuismedewerkers. 

De structurering van de interviews hield in, dat in elk vraaggesprek in 

principe een bepaalde reeks onderwerpen ter sprake werd gebracht. Welke 

onderwerpen dat waren was afhankelijk van de positie in de organisatie 

van de gefnterviewde functionaris. Als in de loop van een gesprek 

duidelijk werd, dat bepaalde thema's voor het betreffende ziekenhuis 

niet relevant waren, werd van het vaste patroon onderwerpen afgeweken. 

- 99 -



E~ werd ruimte gelaten voor gespreksonderwerpen die niet in het 

pkogramma opgenomen waren maar mogelijk relevante gegevens konden 

opleveren. 

or ziekenhuismedewerkers waarmee per instelling vraaggesprekken werden 

g voerd, zijn op drie niveaus in de organisatie te onderscheiden: 

top-management niveau; 

middel-management niveau; 

operationeel niveau. 

top-management niveau {ziekenhuisdirectie) werd informatie verzameld 

o er de algemene organisatorische inrichting van het ziekenhuis. 

middel-managementniveau werden vraaggesprekken gevoerd met sektor

fden, hoofden van dienst en afdelingshoofden. De meest voorkomende 

f ctie-aanduidingen waren: hoofd onderzoek- en behandelafdelingen, 

h ofd poliklinieken, hoofd funktie-afdeling(en) en hoofd para-medische 

d'enst. Deze functionarissen verschaften informatie over de inrichting 

v n het medisch-diagnostische systeem en de daarbinnen te onderscheiden 

o
1 
ganisatorische eenheden. 

o~ operationeel niveau werden gesprekken gevoerd met functionarissen van 

o~ganisatorische eenheden die deel uitmaakten van het diagnostisch 

systeem. In die gesprekken werd informatie verzameld over de inrichting 

en het functioneren van organisatorische eenheden met taken op het 

gtbied van het te beschouwen pakket diagnostische verrichtingen. 

H t empirisch onderzoek in de veertien ziekenhuizen is te beschouwen als 

e n reeks case-studies, waarin door de daarin aangebrachte systematiek 

getracht is vergelijkbaar materiaal te verzamelen. Getracht is om 

z~ekenhuizen zodanig te selecteren, dat zij beschouwd zouden kunnen 

wrrden als een representatieve afspiegeling van de populatie algemene 

z~ekenhuizen in Nederland. De betrouwbaarheid van gegevens waaruit 

a~geleid zou kunnen worden in welke mate de geselecteerde ziekenhuizen 

ipresentatief zijn als doorsnede, bleek bij nadere analyse dikwijls 

perkt te zijn. Bevindingen hebben om die reden voornamelijk betrekking 

de ziekenhuizen waaraan empirisch materiaal is ontleend. 

op basis van analyse van het empirisch materiaal werden de 

o~ganisatiestructuren van de diagnostische systemen binnen de veertien 

z.:i.ekenhuizen getypeerd naar schaalgrootte. 
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In plaats van veertien case-beschrijvingen worden de variabelen 

afzonderlijk behandeld, toegelicht met voorbeelden uit de praktijk van 

de onderzochte ziekenhuizen. 

6.4 DE SELECTIE VAN ZIEKENHUIZEN 

De ziekenhuizen waarin empirisch materiaal werd verzameld, werden 

geselecteerd op basis van het aantal soorten diagnostische 

verrichtingen. 

Als indicator van het totale pakket diagnostische verrichtingen werd 

genomen het aantal soorten functie-onderzoekingen, dat volgens de 

enquête in 1983 per ziekenhuis werd uitgevoerd (tabel 16). 

=======~=========================================================== 
Verrichtingen Klinisch Poliklinisch 

N=151 n=14 N=151 n=14 
=================================================================== 
E.C.G. 100 ' 100 ' 99,3 ' 100 ' B.M. 7,9 7,1 9.3 14,3 
Contact allergisch onderz. 27,8 28,6 45 35,7 
Bronchoscopie 45 42,9 43 35,7 
Controle pacemaker ** 0 0 45,7 35,7 
Electro fonocardiografie 56,3 57,1 62,9 57, 1 
Diagnostische telemetrie 0 0 18,5 14,3 
Longfunctie-onderzoek 90,7 92,9 92 100 
Fluor. angiografisch onderz. 23,8 14,3 39, 1 28,6 
E.E.G. / E.N.G. 92 92,9 91,4 92,9 
Electro-myografie 76,8 85,7 76,2 85,7 
Echo-encephalografie 72,2 78,6 72,2 71,4 
Vector-cardiografie 32,4 42,9 33,8 57, 1 
Fiets-ergometrie 75.5 100 83,4 92,9 
Echografie 84,8 92,9 87,4 92,9 
Haemotachografie 62,9 57,1 64,2 57,1 
Electro-retinografie 9,3 0 11, 9 0 
Electro-oculografie 7,9 14,3 9,9 7,1 
Locale electro-retinografie 2 0 2,6 7' 1 
Visuele corticale responsies 33,8 35,7 33,8 28,6 
Electro-corticograf ie 1,3 0 2 0 
Puva behandeling ** 17,2 35,7 39,7 50 
24-Uurs dynamisch E.C.G. 18,5 35,7 0 0 

=================================================================== 
Tabel 16: Overzicht van het aantal ziekenhuizen (populatie en 
steekproef) waaarin de in de tabel opgenomen verrichtingen (23) in 1983 
werden uitgevoerd, in procenten. 
* Bron: NZI-Enquête jaarcijfers algemene ziekenhuizen. Van de overige 

algemene ziekenhuizen (veertien) ontbraken gegevens. 
** Bij deze verrichting gaat het in feite niet om een diagnostisch 

onderzoek. 
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In deze tabel zijn tevens de percentages weergegeven van de veertien 

algemene ziekenhuizen waarvan empirisch materiaal is verzameld. 

Pnderzocht werd hoe de ziekenhuizen verdeeld waren ten aanzien van het 

rantal soorten verrichtingen. Als een ziekenhuis een van de 

rerrichtingen (die in de tabel 16 zijn opgenomen) zowel klinisch als 

/;>oliklinisch uitvoerde, dan werd daaraan de score 2 toegekend. Indien 

een verrichting uitsluitend klinisch of poliklinisch werd uitgevoerd, 

dan kreeg het ziekenhuis daarvoor een score van 1 punt. Als maximale 

score konden 

lantal 
~!gemene 
f iekenhuizen 
N=151) 

per ziekenhuis 46 punten worden toegekend. 

40 
35 
30 
25 
20 
, 5 
10 

5 
0 

15 20 25 30 
Aantal soorten klin. en poliklin. verr. 

40 
1983 

1

1

abel 17: De verdeling van algemene ziekenhuizen naar het aantal soorten 
linische en poliklinische diagnostische verrichtingen (functie
nderzoekingen, blad 16, NZI-enquête) over het jaar 1983. 

Uit tabel 17 kan opgemaakt worden, dat er binnen de ziekenhuispopulatie 

een sterke spreiding is ten aanzien van het aanbod van deze 

verrichtingen (range: 3 - 40). 

Op basis van deze score, als indicator voor het aantal soorten 

~iagnostische verrichtingen, werden vervolgens de ziekenhuizen (N=151) 

l
,ecategoriseerd. De categorie~n kwamen als volgt tot stand. Allereerst 

erd de gemiddelde score berekend voor de gehele populatie ziekenhuizen. 

et gewogen gemiddelde werd afgerond op een geheel getal. 

==================================================================== 
Groep Range verrichtingen Gewogen gemiddelde Afgerond 

==================================================================== 
I 
II 
III 
IV 
v 
VI 
VII 

3 
3 

15 
3 

21 
21 
27 

t/m 13 
t/m 19 
t/m 19 
t/m 40 
t/m 25 
t/m 40 
t/m 40 

8,7 
13,7 
17,4 
20,0 
23, 1 
26,0 
29.B 

9 
14 
17 
20 
23 
26 
30 

==================================================================== 
abel 18: Verrichtingen per groep ziekenhuizen. 
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zo werden in eerste instantie drie groepen ziekenhuizen onderscheiden: 

ziekenhuizen met een score van minder dan twintig; ziekenhuizen met een 

score van twintig en ziekenhuizen met een score van boven de twintig. 

Van de groepen ziekenhuizen met een score beneden en boven de twintig 

werden op overeenkomstige wijze de gewogen gemiddelden bepaald. Dit 

proces werd nog eenmaal herhaald voor de groepen die ontstaan waren 

(tabel 18). 

Uit elk van de zeven groepen werden at random twee ziekenhuizen 

geselecteerd. Deze veertien ziekenhuizen werden aangeschreven met het 

verzoek mee te werken aan het empirische gedeelte van het onderzoek. 

Twaalf ziekenhuizen reageerden positief; êên negatief en äên kon slechts 

ten dele medewerking verlenen. Voor de laatstgenoemde twee werden at 

random uit de betreffende groepen andere ziekenhuizen geselecteerd, die 

na aanschrijven zich bereid verklaarden mee te werken. 

6.5 ZIEKENHUIZEN IN DE STEEKPROEF 

In deze paragraaf worden enige opmerkingen gemaakt over de ziekenhuizen 

in de steekproef en hoe die. zich verhouden ten opzichte van de 

Nederlandse populatie algemene ziekenhuizen (tabel 19). 

===•======================~=====··================================== 
Groep Aantal soorten Aantal medische Aantal medische Aantal 

diagn. verr. specialismen specialisten bedden 
==================================··================================ 
I 8,7 14,9 26,4 205, 1 
II 13,7 15,3 29,2 246,7 
III 17,4 15,2 29,9 272,8 
IV 20,0 17,3 36,9 354,6 
v 23, 1 18,6 43,3 415,9 
VI 26,0 19, 1 46,6 461,4 
VII 29,8 19,6 51,2 521,9 

==================================================================== 
(N=151) (N=147) (N=146) (N=149) 

==================================================================== 
Tabel 19: Gewogen gemiddelden van aantallen diagnostische verrichtingen, 
specialismen, specialisten en bedden per groep. 

Van de populatie ziekenhuizen werden per geformeerde groep de gewogen 

gemiddelden berekend over de aantallen vertegenwoordigde medische 

specialismen, de aantallen aan het ziekenhuis verbonden medische 

specialisten en de beddenaantallen. Verwacht werd dat het aantal soorten 

diagnostische verrichtingen recht evenredig zou toenemen met de 

aantallen bedden, specialismen en specialisten. 
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H e de veertien ziekenhuizen in de steekproef zich ten aanzien van de 

a ntallen soorten diagnostische verrichtingen, medische specialismen, 

s ecialisten en bedden bleken te verhouden, is in tabel 20 tot 

u'tdrukking gebracht. 

=================================================================== 
Zh. Soorten 

diagnostische 
verrichtingen 

Aantal 
medische 
specialismen 

Aantal 
medische 
specialisten 

Aantal 
bedden 

=================================================================== 
IA 
IB 

( 9) 10 
( 9) 10 

( 11) 12 
( 10) 12 

( 15) 17 
(14) 19 

(175) 175 
(126) 126 

-------------------------------------------------------------------
IIA ( 14) 16 ( 18) 18 (32) 32 (323) 323 
IIB ( 14) 14 ( 16) 17 ( 31) 33 (270) 270 

IIIA ( 17) 17 ( 14) 14 (25) 26 ( 184) 184 
IIIB (17) 19 (15) 14 (26) 29 (287) 287 

IVA (20) 20 ( 17) 17 (35) 34 (358) 358 
IVB (20) 20 ( 18) 18 (30) 30 (250) 250 
~-------------------------------------------------------------------
i VA (23) 23 (16) 16 (36) 36 (375) 375 
1 VB (23) 23 (21) 21 (59) 57 (630) 630 
~-------------------~-----------------------------------------------
VIA 

: 
VIB 

VIIA 
• VIIB 

{26) 29 
(26) 29 

(30) 30 
( 30) 30 

(22) 22 
(22) 22 

(23) 23 
(12) 17 

(49) 50 
( 61) 61 

(58) 57 
(27) 32 

(422) 422 
(605) 605 

(528) 528 
(317) 317 

~=================================================================== 
T~bel 20: Overzicht van gegevens van de ziekenhuizen in de steekproef 
over 1983. De tussen haakjes geplaatste getallen zijn gebaseerd op 
v oronderzoek; de getallen daarachter werden in het empirisch onderzoek 
o egeven door functionarissen van de ziekenhuizen. 

T r vergelijking zijn in tabel 21 de populatie-gemiddelden afgezet tegen 

d gemiddelden van de 14 geselecteerde ziekenhuizen. 

=================================================================== 
roep Aantal diagn. Aantal med. 

verrichtingen specialismen 
Aantal med. 
specialisten 

Aantal 
bedden 

=================================================================== 
I 8,7 10 14,9 12 26,4 18 205, 1 150,5 
II 13, 7 15 15,3 17,5 29,2 32,5 246,7 296,5 
III 17,4 18 15,2 14 29,9 27,5 272,8 235,5 
IV 20,0 20 17,3 17,5 36,9 32 354,6 304 
v 23,1 23 18,6 18,5 43,3 46,5 415,9 502,5 
VI 26,0 29 19, 1 22 46,6 55,5 461,4 513,5 
VII 29,8 30 19,6 20 51,2 44,5 521,9 422,5 

N=151 n=2 N=147 n"'2 N=146 n=2 N=149 n=2 

Tabel 21: Overzicht van populatie-gemiddelden en steekproef gemiddelden 
(1983). 
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Hoofdstuk 7 

DE WERKWIIZE EN UllYOERING 

7.1 INLEIDING 

In dit hoofdstuk wordt uiteengezet op welke wijze het empirisch gedeelte 

van dit onderzoek werd uitgevoerd. Achtereenvolgend zullen het 

theoretisch model en de uitwerking in operationele variabelen van de in 

het model opgenomen concepten worden behandeld. 

7.2 HET THEORETISCH MODEL 

In hoofdstuk 2 is het basismodel gepresenteerd waarin de contingentie

benadering tot uitdrukking is gebracht. 

Organisatiestructuur Il Il Omgeving 

------------------------1 1---------------------
Sálllenstelling en eigen-Il Il Samenstelling en 

schappen van de delen 11.._ _______ .... ll eigenschappen van 

waarin de organisatie 1 overeen- Il de delen waarin de 

gedifferentieerd is. ~ stemming Il relevante omgeving 

Il 1 Il gedifferentieerd / 

Integratie van de 1 1 Il gesegmenteerd is. 

delen waarin de orga- 1 1 Il 

nisatie gedifferen- Il 1 Il 

tiel:!ird is. Il 1 1 
1 

t 

Bedrijfsresultaat 

Basismodel van de contingentie-benadering. 

De hypothesen waar volgens die visie van uitgegaan wordt, werden als 

volgt geformuleerd: 
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Naarmate een sterkere overeenstemming wordt bereikt in 

karakteristieken van organisatie en omgeving zal de effectiviteit van 

de organisatie toenemen. 

Een organisatie, die gekenmerkt wordt door interne taak

differentiatie, zal opnieuw een eenheid moeten vormen om effectief te 

kunnen functioneren. 

an oorsprong werd in de contingentie-benadering uitgegaan van een 

eterministisch verband: de omgevingsvariäbelen werden daarin beschouwd 

ls onafhankelijke variabelen en de organisatiestructuur-variabelen als 

afhankelijke variabelen. Naarmate er een grotere overeenstemming is 

~ussen de mate van differentiatie van de organisatie en die van de 

9mgeving, zal de effectiviteit van de organisatie toenemen (onder de 

danname, dat de delen waarin de organisatie opgesplitst is, goed op 

elkaar afgestemd zijn). Daarmee is de effectiviteit van de organisatie 

indirect een afhankelijke variabele. Indirect, omdat de afstemming van 

de organisatie-delen van belang is. De kritiek op het deterministische 

~
1arakter heeft ertoe geleid dat organisatiestructuur-variabelen en 

mgevingsvariabelen niet meer beschouwd worden als afhankelijke en 

nafhankelijke variabelen. De mate van effectiviteit blijft over als 

fhankelijke variabele. 
1 

Jn het onderzoek naar de organisatie van diagnostisch onderzoek wordt 

~itgegaan van het volgende model: 

Het medisch-diagnostischll 

systeem Il 
J------------------------11 
Fe mate waarin het 11 

edisch-diagnostische 

edifferentieerd is. 

? 

overeen-

komstigheid 

in de mate 

van differen

tiatie 

Il Het ziekenhuis als 

Il deel van de omgeving 

~-----------------------
11 De mate waarin de 

relevante omgeving 

van het diagnostische 

systeem gedifferen

tieerd is. 

it model wijkt in een aantal opzichten af van het basismodel. In het 

derzoek worden, zoals in veel contingentie-studies, bedrijfsresultaten 
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buiten beschouwing gelaten. Als belangrijke redenen daarvoor kunnen 

aangemerkt worden: 

- wat goede of minder goede bedrijfsresultaten zijn is normatief 

bepaald; 

- het is geen noodzakelijke voorwaarde om bedrijfsresultaten te kennen 

om tot uitspraken over contingenties te kunnen komen. 

Ter toelichting van het eerste argument kan gesteld worden, dat 

bedrijfsresultaten bepaald worden door waardeoordelen (ten aanzien van 

talloze aspecten) van alle betrokken partijen, zowel die binnen het 

systeem als die welke deel uitmaken van de relevante omgeving. Praktisch 

gezien zou een poging om die waardeoordelen te inventariseren een 

buitengewoon omvangrijk onderzoek vergen. Dan rest het probleem nog om 

die waardeoordelen een wegingsfactor toe te kennen. Wachttijden en 

doorlooptijden met betrekking tot een diagnostische verrichting kunnen 

binnen een diagnostisch systeem bijvoorbeeld relatief kort zijn terwijl 

de verrichting relatief onnauwkeurig uitgevoerd wordt. Dezelfde 

verrichting in een ander ziekenhuis kent relatief lange wacht- en 

doorlooptijden, terwijl de verrichting nauwkeuriger wordt uitgevoerd. 

Welk ziekenhuis levert met betrekking tot deze verrichting het beste 

resultaat? 

Het tweede argument, dat bedrijfsresultaten niet noodzakelijkerwijs 

gekend behoeven te worden, is gebaseerd op de assumpties waarvan 

uitgegaan wordt en wat als doelstelling gekozen is. Als er van uitgegaan 

wordt dat, als een evenwicht tussen organisatie en omgeving bereikt 

wordt, voldaan is aan een voorwaarde om tot goede bedrijfsresultaten te 

komen, dan kan een studie beperkt blijven tot het onderzoeken in welke 

mate dat· evenwicht gerealiseerd wordt. Kiest men ervoor om te 

onderzoeken of een evenwicht ook daadwerkelijk tot een beter 

bedrijfsresultaat leidt, dan ontkomt de onderzoeker niet aan 

resultaatmeting. 

Een ander verschil ten opzichte van het basis-model van de contingentie

benadering is dat de omgeving van een diagnostisch systeem beperkt is 

tot het ziekenhuis waar het systeem een onderdeel van vormt. Bij die 

keus hebben verschillende overwegingen een rol gespeeld. Alle 

omgevingselementen buiten het ziekenhuis, die mogelijk van invloed 

kunnen zijn op de interne organisatie van het diagnostische systeem, in 

het onderzoek te betrekken, is een onmogelijke opgave. Daar komt bij dat 

ten aanzien van een groot aantal externe factoren aangenomen wordt, dat 

de invloeden op alle ziekenhuizen min of meer gelijk zullen zijn. 
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G kozen is voor die omgevingselementen, waarvan verondersteld mag 

w rden dat de invloeden het sterkst zijn en die elementen liggen vooral 

b,'nnen de grenzen van de ziekenhuisorganisatie. Veel invloeden van 

b iten het ziekenhuis worden als het ware gefilterd door elementen in 

t ziekenhuis die echter buiten het diagnostische systeem vallen. 

direct kunnen die invloeden doorwerken, waarbij besturen, directies, 

o dernemingsraden, medische staven, hoofden van dienst enz. 

i terveniärende rollen vervullen. Voor het cliäntsysteem ligt dat 

a ders. De frequenties waarin de onderzochte verrichtingen uitgevoerd 

wprden zijn van betekenis voor de omvang van de organisatie die belast 

is met de uitvoering. Voor elke diagnostische verrichting of 

tperapeutische activiteit kent een ziekenhuis een eigen adherente 

~volking. In het algemeen wordt die adherentie vastgesteld met 

betrekking tot het totale voorzieningenpakket en eventuele bijzondere 

vporzieningen. De opbouw van de adherente bevolking kan dan ook van 

z'ekenhuis tot ziekenhuis verschillen en daarmee de 

p tientenproblematiek naar soort en frequentie. 

O basis van de contingentie-benadering, uitgewerkt in het 

g presenteerde onderzoeksmodel, is te verwachten dat diagnostische 

systemen, waarvan de organisatie-structuren gekenmerkt worden door een 

r latief hoge mate van differentiatie (relatief kleinschalig), vooral 

a getroffen zullen worden in omgevingen die gekenmerkt worden door een 

r latief hoge mate van gedifferentieerdheid / gesegmenteerdheid. 

T vens wordt verwacht dat diagnostische systemen, waarvan de 

o ganisatie-structuren gekenmerkt worden door een relatief geringe mate 

v,n differentiatie (relatief grootschalig), vooral aangetroffen zullen 

worden in omgevingen die gekenmerkt worden door een relatief geringe 

m~te van gedifferentieerdheid / gesegmenteerdheid. 

Hie de variabelen die in het onderzoeksmodel opgenomen zijn 

g~operationaliseerd worden zal in de volgende paragrafen uiteengezet 

w~rden. 

7 3 OPERATIONELE VARIABELEN 

het onderzoeksmodel zijn twee categorie~n variabelen opgenomen: 

omgevingsvariabelen; 
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organisatiestructuurvariabelen. 

De omgevingsvariabelen en àe organisatiestructuurvariabelen worden niet 

als onafhankelijke en afhankelijke variabelen beschouwd, maar als 

variabelen die elkaar kunnen beinvloeàen. 

7.3.1 OMGEVINGSVARIABELEN 

Omdat getracht zal worden om tot uitspraken te komen over àe mate van 

gedifferentieerdheid van de omgeving, is gezocht naar variabelen die 

voor het diagnostisch systeem relevant geacht worden en waarin een 

zekere mate van gedifferentieäràheid tot uitdrukking kan komen. Er zijn 

echter zeer veel aspekten waar karakteristieken van de relevante 

omgeving uit opgemaakt kunnen worden. In dit onderzoek hebben we ons 

beperkt tot een achttal aspekten: 

VARIABELE 1) Het aantal medische specialismen 

In het onderzoek zijn àe aantallen specialisten en specialismen 

beschouwd als karakteristieken van àe omgeving van het diagnostisch 

systeem. 

Dat is een belangrijke, mogelijk arbitraire keuze. In hoofdstuk 4 werd 

reeds de positie van medici in het ziekenhuis geschetst. Argumenten om 

medici niet te rekenen tot het diagnostisch systeem, vinden hun 

oorsprong in hun positie. Hun werkzaamheden liggen niet primair op 

diagnostisch gebied en omvatten onde1'!1eer ook therapeutische, 

zorgco6rdinerenàe, educatieve en beleidsadviserende componenten. oat 

zegt overigens niets over hun inbreng in diagnostische verrichtingen en 

de betekenis daarvan in het medische werk. 

Medici, meestal als vrije ondernemers aan het ziekenhuis verbonden, 

maken geen deel uit van de formeel hiärarchisch opgebouwde 

lijnstructuur. Ze bewegen zich vrij binnen de grenzen van verschillende 

organisatorische eenheden, waar hun werkzaamheden liggen, maar vormen 

daar geen onderdeel van. De arts, die spreekuur houdt op de polikliniek, 

tevens onderzoek verricht op de functie-afdeling, verrichtingen uitvoert 

op de behandelpoli en OK, patiänten ziet op de verpleegafdeling en 

intensive care, hoort bij al deze organisatorische eenheden, maar niet 

bij een in het bijzonder. Bezien van de kant van bijvoorbeeld een 
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f~ctie-afdeling, een organisatorische eenheid binnen het diagnostische 

s steem, maakt het wel degelijk uit met hoeveel specialisten en 

cialismen een directe relatie bestaat. 

s medische staf vormen medici als het ware een aparte organisatorische 

Stevens noemt de medische afdeling; opgebouwd uit 

systemen, medische specialismen (Stevens, 1987). 

G vraagd werd naar de soorten medische specialismen die in 1983 geboden 

w~rden in het ziekenhuis. Niet werden meegerekend de specialisten (en de 

d~or hen vertegenwoordigde specialismen) die louter als consulent aan 

Î t •iekenhuis verbonden w•ren. 

V:ARIABELE 2) Het aantal medische specialisten 

P~r specialisme werd het aantal beroepsbeoefenaars (exclusief 

a.fsistenten in opleiding) geteld per 1 januari. Geen rekening werd 

~~houden met de intensiviteit van hun activiteiten en mutaties in de 

fi\edische staf in 1983. Part-timers en full-timers werden even zwaar 

~egerekend. Het bleek niet mogelijk te zijn om voldoende en betrouwbare 

gegevens te krijgen over het aantal full-time equivalent. 

V~IABELE 3) Het aantal klinische en poliklinische diagnostische 

verrichtingen 

Jebruik werd gemaakt van de verrichtingen die opgenomen waren op blad 16 

~an de NZI-enquête en de daarop door de ziekenhuizen aangekruiste 

Verrichtingen (zie tabel 16, blz. 10\). De scores op de aantallen 

~
oorten verrichtingen per instelling worden gevormd door de som van de 

antallen soorten klinische en poliklinische verrichtingen. 

en overweging om de som van deze verrichtingen te nemen was, dat 

ogelijk een beroep gedaan wordt op verschillende 

~iekenhuisvoorzieningen. Door te werken met de som van klinische en 

liklinische verrichtingen is het echter niet mogelijk om te 

nderscheiden of we te maken hebben met een ziekenhuis dat vijf soorten 

errichtingen zowel klinisch als poliklinisch uitvoert, of met een 

iekenhuis dat tien soorten verrichtingen uitsluitend klinisch uitvoert. 

et laatstgenoemde ziekenhuis biedt in technologisch opzicht echter een 

reder assortiment aan diagnostische mogenlijkheden. Mede op grond van 
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deze overwegingen werden de soorten verrichtingen uitgesplitst naar de 

klinische verrichtingen en de poliklinische verrichtingen. 

Een belangrijk aspekt is, dat de veertien ziekenhuizen geselecteerd 

werden op basis van het geboden aantal soorten verrichtingen. Uitgegaan 

werd van de assumptie dat het aantal soorten verrichtingen een directe 

samenhang zou vertonen met het aantal soorten benodigde voorzieningen 

{zowel in de personele sfeer als in de materieele sfeer). zo werd 

verwacht, dat naarmate het aantal soorten verrichtingen groter is de 

aantallen specialismen, specialisten en bedden ook groter zouden zijn. 

VARIABELE 4) Het aantal klinische diagnostische verrichtingen 

Om per ziekenhuis te kunnen beoordelen of er verschillen bestonden 

tussen het klinische aanbod van verrichtingen en het poliklinische 

aanbod, werden de betreffende aantallen onderscheiden. 

VARIABELE 5) Het aantal poliklinisçhe diagnostische verrichtingen 

VARIABELE 6) Het aantal bedden 

Het gaat om de door de ziekenhuizen opgegeven aantallen erkende bedden, 

inclusief wiegen voor gezonde zuigelingen, voor het jaar 1983. 

VARIABELE 7) Het aantal yerpleeqaf4elinqen 

Gevraagd werd naar het aantal verpleegafdelingen met een eigen 

afdelingshoofd. 'l'ussen diagnostische afdelingen en verpleegafdelingen 

worden afspraken gemaakt over klinische pati8nten. Verpleegafdelingen 

kunnen beschouwd worden als afzonderlijke organisatorische eenheden 

binnen de verplegingsdienst, elk met eigen karakteristieken. De leiding 

van een afdeling berust in principe bij een verpleegkundig 

afdelingshoofd; een functionaris met vergaande bevoegdheden op het 

gebied van de inrichting van uitvoerende werkzaamheden, het beleid op 

afdelingsniveau. Het beleid en de organisatie kunnen per verpleeg

afdeling verschillen omdat het om een specifieke groep pati8nten gaat. 
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t
m die reden kunnen de te onderscheiden verpleegafdelingen beschouwd 

orden als verschillende partijen waarmee het diagnostisch systeem 

erkafspraken moet maken over onderzoeksvoorbereiding van klinische 

fatiHnten, informatie-uitwisseling, aanvraagprocedures voor onderzoeken, 

~erkplanning enz. Het aantal verpleegafdelingen met een eigen 

t
fdelingshoofd wordt daarom opgevat als een indicator die informatie 

eeft over de mate waarin de relevante omgeving van het diagnostisch 

ysteem (met betrekking tot de klinische verrichtingen) gesegmenteerd 

s. 

VARIABELE 8) Het aantal spreekuurhoudende specialismen 

tl vraagd werd naar de aantallen specialismen die in de veertien 

ekenhuizen spreekuur boden voor poliklinische patiHnten (er zijn 

pecialisten die wel aan een ziekenhuis verbonden zijn, maar uitsluitend 
i 

elders spreekuren houden). Uit het aantal vertegenwoordigde specialismen 

tn het aantal spreekuurhoudende specialismen kan afgeleid worden welk 

!eel toegerekend kan worden aan ondersteunende specialismen. Aangenomen 

s, dat alle spreekuurhoudende specialisten diagnostische verrichtingen 

1itvoeren en laten uitvoeren, dikwijls met ondersteuning van eenheden 

die gerekend worden tot het diagnostische systeem. Om die reden is deze 

t
ariabele op te vatten als een indicator, die informatie verschaft over 

e mate van differentiatie van de relevante omgeving van het 

iagnostische systeem. 

i.3.2 ORGANISATIESTRUCTUUR-VARIABELEN 

~
n dit onderzoek zijn niet alleen aspecten in beschouwing genomen die 

nformatie geven over de formeel hiHrarchische structuur en als zodanig 

ls structuurvariabelen aan te merken zijn. Er werden ook aspekten van 

e diagnostische systemen in kaart gebracht, die informatie verschaffen 

~
ver hoe het werk daarbinnen geregeld is. Omdat de invulling beschouwd 

an worden als kenmerkend voor de infrastructuur van een medisch

iagnostisch systeem, worden verschillen uitgelegd als 

tructuurverschillen. 
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VARIABELE 9) Het aantal organisatorische eenheden 

Het aantal organisatorische eenheden waarbinnen activiteiten uitgevoerd 

worden die deel uitmaken van het onderzochte pakket diagnostische 

verrichtingen, werd geteld. Het gaat hier om het aantal groepen en / of 

individuen, die op grond van hun werkzaamheden op operationeel niveau 

door de organisatie als kleinste eenheid worden beschouwd. Binnen deze 

organisatorische eenheden bestaan in hilrarchisch opzicht geen 

niveauverschillen. Voor elke organisatorische eenheid geldt, dat zij 

verantwoording af legt aan en instructies / taken uitvoert in opdracht 

van een leidinggevende functionaris. Dit is een omschrijving die 

mogelijk wat theoretisch van aard is. In de praktijk van de 

specialistische patilntenzorg is echter de afbakening van 

organisatorische eenheden dikwijls zeer onduidelijk. Dit geldt 

zondermeer voor organisatie onderdelen met taken die primair op 

diagnostisch gebied liggen. Juist ter onderscheiding is een nauwkeurige 

begripsomschrijving op z'n plaats. 

De verrichtingen, waarvan onderzocht werd in welke organisatorische 

verbanden ze werden uitgevoerd (zie tabel 15, blz. 101), komen relatief 

frequent voor. Voor het merendeel van deze verrichtingen geldt, dat er 

bijzondere voorzieningen voor nodig zijn. Speciaal daartoe ingerichte 

onderzoekkamers, apparatuur, gespecialiseerd personeel enz. Dat is dan 

ook de belangrijkste reden waarom die verrichtingen met name in het 

ziekenhuis plaatsvinden en zelden in de eerste lijn. 

VARIABELE 10) De concentratie van voorzieningen 

Bij deze variabele gaat het om de mate van concentratie van 

voorzieningen die aangewend worden bij de uitvoering van de betreffende 

verrichtingen. Per organisatorische eenheid werd de ruimtelijke 

spreiding onderzocht, waarbij de volgende mogelijkheden in beschouwing 

werden genomen: 

er is èèn werkruimte (onderzoeksvertrek); 

de te onderscheiden ruimten zijn aangrenzend; 

de betreffende ruimten zijn op enkele uitzonderingen na aangrenzend; 

deze werkruimten liggen verspreid, maar op dezelfde werkvloer 

(verdieping); 
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de betreffende ruimten zijn verspreid over verschillende 

verdiepingen; 

de werkruimten zijn verspreid over verschillende gebouwen. 

1
Deze mogelijkheden hebben vooral betrekking op ziekenhuizen waarvan het 

gebouwencomplex op een lokatie ligt. Het komt evenwel voor dat, in 

!geografisch opzicht, gebouwen gespreid zijn over meerdere lokaties. De 

exploitatie van buiten-klinieken of poliklinieken op andere plaatsen in 

of buiten de stad, maar ook het ziekenhuis waarmee gefuseerd is dat tot 

dezelfde organisatie gerekend wordt, zijn daarvan voorbeelden. 

1VARIABELE 11) De centralisatie van bevoegdheden 

!Per organisatorische eenheid werd gevraagd naar de bevoegdhedenverdeling 

aangaande beleid, beheer, planning en uitvoering (werkplanning, de 

~
pstelling van dienstroosters, vakantie-planning, bestellijsten voor 

agazijn en inkoop, enz.). Naarmate bevoegdheden op een hoger 

i~rarchisch niveau in de ziekenhuisorganisatie liggen en de mate van 

elfstandigheid van de operationele eenheden lager blijkt te zijn, is er 

!sprake van een hogere mate van centralisatie. 

VARIABELE 12) Bouwkundige staat 

De leef tijd van een ziekenhuisgebouw of gebouwencomplex geeft 

nvoldoende informatie over de actuele staat van de ruimtelijke 

oorzieningen en de geschiktheid daarvan voor de doeleinden waarvoor ze 

9ebruikt worden. In relatief oude gebouwen kan door reallocatie en 

~erbouwingen een moderne inrichting van bedrijfsruimten worden 
! 

~erkregen. Het is echter een haast onmogelijke opgave om een ziekenhuis, 

~at gekenmerkt wordt door bijvoorbeeld paviljoenbouw, zodanig te 

~
rbouwen dat alle oorspronkelijke karakteristieken zijn verdwenen. 

derzijds kan er in een relatief jong gebouw of gebouwencomplex sprake 

jn van een verouderde bouwkundige vormgeving. Juist op diagnostisch 

bied is er de laatste jaren veel apparatuur bijgekomen. Door 

bijvoorbeeld ruimtelijke beperkingen is het niet altijd mogelijk om 

rpparatuur te plaatsen en activiteiten uit te voeren op lokaties die 

daar het meest geschikt voor zijn. 
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Per organisatorische eenheid werd gevraagd naar de geschiktheid van de 

ruimten voor het werk dat er uitgevoerd wordt. 

VARIABELE 13) De scbeiding van voorzieningen 

De scheiding tussen spreekuurvoorzieningen enerzijds en voorzieningen 

ten behoeve van poliklinisch onderzoek / behandeling anderzijds. Het 

gaat hierbij zowel om de organisatorische scheiding als de fysieke 

scheiding in ruimtelijke, materille en personele voorzieningen. 

VARIABELE 14) Multifunctionele aanwending van ruimteliike voorzieningen 

Per organisatorische eenheid werd gevraagd of de ten dienste staande 

ruimtelijke voorzieningen ook door andere organisatorische eenheden 

werden gebruikt en als dat zo was, in welke frequentie. Tevens werd 

gevraagd naar de aard der verrichtingen en de discipline(s) waartoe deze 

gerekend konden worden. 

VARIABELE 15) HYltifunctionele inzet yan personeel 

Beoogd werd inzicht te krijgen in de eventuele multifunctionele of 

multidisciplinaire inzet en inzetbaarheid van personeelsleden die 

behoren tot het diagnostisch systeem. Gevraagd werd of zij ook taken 

vervulden (of konden vervullen) binnen andere organisatorische eenheden 

en of zij verrichtingen uitvoerden (of konden uitvoeren), die gerekend 

worden tot andere medische disciplines. Tevens werd gevraagd of nieuw 

personeel mono-functioneel of multi-functioneel werd ingewerkt, om er 

achter te komen of deze personeelsleden in bijzondere gevallen 

(vakantie, ziekte) werkzaamheden van anderen over zouden kunnen nemen. 

VARIABELE 16) Multifunctionele aanwending van instrumentarium en 

apparatuur 

Gevraagd werd in welke mate de organisatorische eenheden binnen het 

diagnostisch systeem zelfstandig konden beschikken over instrumentarium 
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~ apparatuur. Het kan i~era voorkomon, dat ook andere organisatorische 

eenheden van dezelfde voorzieningen gebruik maken. Tevens werd gevraagd 

4f het om specialisme-gebonden apparaten en instrumenten gaat of meer om 

1et soort techniek. 

~!ABELE 17) Het geb~ik van job·rotation svste~ 
Het bestaan van job-rotation systemen binnen en tussen de betreffende 

o~ganisatorische eenheden werd aan de orde gesteld. Gevraagd werd of 

~~nnen en I of tussen organisatorische 

Jan wisseling van personeelsleden over 

a~beidsplaatsen bestond. 

eenheden een systematisch patroon 

de te onderscheiden 

!ABELE 18) De scheiding van soorten medische hulpmiddelen 

ruimtelijke en I of organisatorische scheiding van lichte, 

m'ddelzware en zware medische hulpmiddelen werd aan de orde gesteld. Per 

o,ganisatorische eenheid werd in beschouwing genomen of er in de 

ruimtelijke inrichting een duidelijke verdeling was doorgevoerd ten 
! 

aanzien van het soort medische hulpmiddelen. Op instellingsniveau werd 

tf vens onderzocht of ook in organisatorisch opzicht een onderscheid 

b~stond. 
! 

v~IABELE 19) Gehanteerde taakclusterings2ri~ipes 
Glvraagd werd om het soort werk van de organisatorische eenheid te 

t peren. Daarbij werden de volgende antwoordcategorieän gebruikt: 

- Specialisme-gericht. De taken zijn overwegend per medisch specialisme 

geordend; 

Ordening heeft overwegend plaatsgevonden naar het soort techniek of 

activiteit binnen het specialisme; 

Ordening heeft overwegend plaatsgevonden naar het soort techniek of 

activiteit; 

Geen der bovengenoemde ordeningsprincipes kan aangemerkt worden als 

dominant. Verschillende soorten ordeningen komen naast elkaar voor. 
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VARIABELE 20) Het type ziekenhuis naar functie-pakket 

De 14 ziekenhuizen werden gecategoriseerd op basis van de soorten 

aangeboden medische specialismen (functie-pakket), overeenkomstig de 

richtlijnen van de Wet Ziekenhuisvoorzieningen, 1983. De functie

pakketten werden vergeleken met die van het Basis-ziekenhuis, het 

Centrum-ziekenhuis en het Top-ziekenhuis. 

VARIABELE 21) Afsprakensystemtn 

Per organisatorische eenheid, binnen het medisch-diagnostische systeem, 

werd in kaart gebracht hoe de afspraken met patienten tot stand komen. 

Sommige eenheden maken zelf afspraken, voor andere eenheden wordt dat 

9edaan. 

VARIABELE 22) Integratie van diaqnostisçh systeem en EHBO 

Tussen algemene ziekenhuizen bestaan 9rote verschillen ten aanzien van 

de functies die ze vervullen op het gebied van spoedeisende hulp. In 

lang niet alle ziekenhuizen worden bijzondere voorzieningen getroffen in 

ruimtelijk en organisatorisch opzicht. Dat neemt echter niet weg, dat 

alle ziekenhuizen geconfronteerd worden met niet-verwezen patil!nten, die 

acuut zorg behoeven. In eerste instantie zullen diagnostische 

verrichtingen plaats vinden; soms met gebruikmaking van voorzieningen 

die ook gebruikt worden ten behoeve van verwezen poliklinische 

patiênten, patiênten in dagbehandeling en klinische patiênten; soms met 

gebruikmaking van aparte EHBO-voorzieningen. Per ziekenhuis werd 

beoordeeld in welke mate er sprake was van integratie van eventueel 

aanwezige specifieke EHBO-voorzieningen en de diagnostische 

voorzieningen voor de verwezen poliklinische patil!nten, de patH!nten 

voor dagbehandeling en de klinische patil!nten. 
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oofdstuk 8 

RESULTATEN VAN HET EMPIRISCH ONDERZOEK 

.1 INLEIDING 

In dit hoofdstuk worden de uitkomsten gepresenteerd van het empirisch 

$Jedeelte van deze studie. De bevindingen hebben uitsluitend betrekking 

pp de veertien ziekenhuizen waarin het onderzoek heeft plaatsgevonden en 

t

e variabelen die in het kader daarvan aan de orde zijn gesteld. Na 

espreking van de uitkomsten met betrekking tot de afzonderlijke 

ariabelen zullen deze worden weergegeven in de vorm van een data

ratrix. Vervolgens worden de gegevens die in de data-matrix zijn 

lpgenomen, door middel van hercodering, geschikt gemaakt voor 

lnterpretatie. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een paragraaf waarin 

de organisaties van de diagnostische systemen van de veertien 

~iekenhuizen getypeerd zullen worden naar de mate van differentiatie en 

schaalgrootte; de omgevingen van de diagnistische systemen oaar de mate 

van differentiatie / gesegmenteerdheid. 

~.2 UITKOMSTEN VAN HET EMPIRISCH ONDERZOEK 

t deze paragraaf zullen de uitkomsten per categorie variabelen 

~epresenteerd worden. Allereerst omgevingsvariabelen en vervolgens 

tariabelen met betrekking tot de structuur van de diagnostische 

$ystemen . 

. 2.1 OMGEVINGSVARIABELEN 

ARIABELE 1) Het aantal medische specialismen 

e aantallen specialismen in de veertien ziekenhuizen bleken te 

tarigren van twaalf tot driegntwintig. De spreiding van specialismen 

fver de gehele ziekenhuispopulatie (N=147) liep van negen tot en met 

yijfentwintig specialismen. 
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Ter vergelijking van de aantallen specialismen van de veertien 

ziekenhuizen met de gemiddelde aantallen specialismen van de groepen 

ziekenhuizen waar ze deel van uitmaken is de volgende tabel opgenomen. 

Groep 
(N=147) 

Gemiddeld aantal 
specialismen 

Ziekenhuis Aantal 
specialismen 

=============··=·····=======······========·=·=====·=====···=··===== 
I 
(n=24) 

II 
(nc8) 

III 
(n=35) 

IV 
(n=5) 

v 
(n=40) 

VI 
(nc5) 

VII 
(n=30) 

14,9 

15,3 

15,2 

17,3 

18,6 

19,1 

19,6 

IA 
IB 

IIA 
IIB 

IIIA 
IIIB 

IVA 
IVB 

VA 
VB 

VIA 
VIB 

VIIA 
VIIB 

12 
12 

18 
17 

14 
14 

17 
18 

16 
21 

22 
22 

23 
17 

··============================····=·======•=======··============== 
Tabel 22: Aantallen specialismen. 
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ARIABELE 2) Het aantal medische specialisten 

==================================================================== 
MEDISCHE 
SPECIALISMEN 

ZIEKEN
HUIS 

I II III IV V VI 
a b a b a b a b a b a b 

VII 
a b 

==================================================================== 
Allergologie 
Anesthesie 
Cardiologie 
Cardio. pulm. chir. 
Dermatologie 
Heelkunde 
Inwendige gen. 
KNO 
Kindergeneeskunde 
Med. microbiologie 
Path. anatomie 
Klinische chemie 
Longziekten 
Maag- en darmziekten 
Mondziekten en kaakz. 
Neuro-chirurgie 
Oogheelkunde 
Orthopedie 
Plast. chirurgie 
Radiologie 
Radiodiagnostiek 
Radiotherapie 
Revalidatie 
Reumatologie 
Urologie 
verloskunde en gyn. 
Zenuw en zielsz. 
Neurologie 
Psychiatrie 

0 0 0 0 
1 1 3 2 
0 0 2 2 
0 0 0 0 
1 1 1 1 
1 2 4 3 
2 1 3 4 
1 2 2 1 
2 2 2 2 
0 0 0 1 
0 1 0 1 
0 0 2 1 
0 0 1 1 
0 0 1 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
2 1 1 2 
1 2 2 2 
0 0 1 0 
0 0 1 2 
1 2 1 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
1 0 1 3 
2 2 2 3 
2 2 0 0 
0 0 2 2 
0 0 0 0 

0 0 
2 2 
0 0 
0 0 
2 1 
3 3 
4 4 
2 2 
1 2 
1 0 
1 1 
1 2 
0 0 
0 0 
1 0 
0 0 
2 
0 2 
0 0 
0 0 
0 2 
0 0 
1 0 
0 2 
0 0 
3 3 
0 2 
2 0 
0 0 

0 
2 
0 
0 
1 
4 
3 
3 
0 
1 
2 
1 
1 
0 
0 
0 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 

3 
0 
2 
2 

0 
3 
1 
0 
1 
3 
3 
1 
2 
1 
1 
3 
1 
0 
0 
0 
2 
2 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
1 
1 

0 
3 
2 
0 
1 
3 
4 
2 
2 
0 
3 
1 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
0 
3 
0 
0 
1 
0 
1 
3 
3 
0 
0 

0 
3 
3 
0 
3 
8 
6 
3 
3 
2 
1 
2 
2 
0 
0 
0 
1 
2 
2 
2 
2 
0 
0 
0 
2 
5 
1 
3 
1 

0 
3 
4 
0 
2 
4 
5 
3 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
0 
2 
2 
0 
4 
0 
0 
1 
1 
2 
3 
0 
2 
1 

0 
4 
3 
0 
2 
6 
4 
2 
2 
2 
4 
2 
3 
1 
3 
1 
1 
3 
1 
5 
0 
0 
0 
0 
2 
5 
0 
4 

0 0 
4 3 
3 1 
0 0 
2 2 
5 4 
5 4 
3 2 
2 2 
1 0 
1 1 
2 1 
3 1 
0 0 
2 0 
2 1 
2 2 
2 0 
2 0 
3 2 
0 0 
0 0 
1 0 
1 0 
2 1 
3 3 
3 1 
3 1 
0 0 

==================================================================== 
Aantal specialisten 17 19 32 33 26 29 34 30 36 57 50 61 57 32 

==================================================================== 

fabel 23: Aantallen specialisten naar specialisme van de ziekenhuizen 
in de steekproef, op 1/1/'83. 

e aantallen specialisten bleken binnen de veertien ziekenhuizen te 

ariMren van zeventien tot en met zevenenvijftig. De spreiding van de 

antallen specialisten binnen de gehele populatie algemene ziekenhuizen 

N=146) liep van veertien tot en met achtentachtig. 

er vergelijking van de aantallen specialisten van de veertien 

iekenhuizen met de gemiddelde aantallen specialisten van de groepen 

ziekenhuizen waar ze deel van uitmaken, is de volgende tabel opgenomen. 
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===··======·=======:================================================ 
Groepen 
(N=146) 

Gemiddeld aantal 
specialisten 

Ziekenhuis Aantal 
specialisten 

·========••:===·=======·===========·=·============================== 
I 
(n=24) 

II 
(n=B) 

III 
(n=35) 

IV 
Cn=5) 

v 
(n=40) 

VI 
(n=5) 

VII 
(n=29) 

26,4 

29,2 

29,9 

36,9 

43,3 

46,6 

51,2 

IA 
IB 

IIA 
IIB 

IIIA 
IIIB 

IVA 
IVB 

VA 
VB 

VIA 
VIB 

VIIA 
VIIB 

17 
19 

32 
33 

26 
29 

34 
30 

36 
57 

50 
61 

57 
32 

-=================================================================== 
Tabel 24: Overzicht van het aantal medisch specialisten. 

VARIABELE 3) Het aantal klinische en poliklinische diagnostische 

verrichtingen 

De scores op deze variabele tonen een range van tien tot dertig 

verrichtingen. voor de gehele ziekenhuispopulatie (N=151} werd een 

spreiding in de aantallen verrichtingen gevonden van drie tot en met 

veertig verrichtingen. De aantallen verrichtingen van de ziekenhuizen in 

de steekproef zijn weergegeven in tabel 25 (blz. 122). 

VARIABELE 4) Het aantal klinische diagnostische verrichtingen 

Om per ziekenhuis te kunnen beoordelen of er verschillen bestonden 

tussen het klinische aanbod van verrichtingen en het poliklinische 

aanbod, werden de betreffende aantallen onderscheiden. 

In zeven van de veertien ziekenhuizen bleken bepaalde verrichtingen 

uitsluitend klinisch of poliklinisch uitgevoerd te worden. Het maximale 

verschil binnen een ziekenhuis tussen de aantallen soorten klinische en 
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~oliklinische verrichtingen was drie. De aantallen klinische 

terrichtingen zijn weergegeven in tabel 25. 
1 

IARIABELE 5) Het a~tal P2liklinische diagnostische verrichtingen 

oals bij de behandeling van variabele vier reeds werd gesteld, bleken 

e aantallen soorten klinische verrichtingen en poliklinische 

errichtingen geen grote verschillen te vertonen. Derhalve kan gesteld 

orden, dat de soorten voorzieningen voor de betreffende verrichtingen 

~owel voor klinische patiênten als voor poliklinische pati~nten werden 

aangewend. Uit de bedrijfsvergelijkende tabellen werd opgemaakt, dat het 

beslag op voorzieningen ten behoeve van poliklinische pati~nten per 

soort verrichting soms zeer grote verschillen vertoonde ten opzichte van 

~et gebruik voor klinische pati~nten. 

in tabel 25 zijn de aantallen soorten verrichtingen van de veertien 

'iekenhuizen opgenomen, alsmede de gemiddelde aantallen soorten 

errichtingen van de groepen waar deze ziekenhuizen deel van uitmaken. 

==================================================================== 
Groep Gemiddeld aantal Zieken- Klin. Poli kl. Totaal 
(N=151) verrichtingen huis verr. verr. score 

==================================================================== 
I 
(n=27) 

II 
(n=8) 

III 
(n=36l 

IV 
{n"5J 

v 
{n=40) 

VI 
(n=S) 

VII 
(n=30) 

8,7 

13,7 

17,4 

20 

23, 1 

26 

29,8 

IA 
IB 

IIA 
IIB 

IIIA 
IIIB 

IVA 
IVB 

VA 
VB 

VIA 
VIS 

VIIA 
VIIB 

5 
5 

8 
7 

9 
10 

9 
10 

10 
10 

15 
13 

15 
15 

5 
5 

8 
7 

8 
9 

11 
10 

13 
13 

14 
16 

15 
15 

10 
10 

16 
14 

17 
19 

20 
20 

23 
23 

29 
29 

30 
30 

==================================================================== 

1abel 25: Overzicht van de aantallen soorten klinische en poliklinische 
verrichtingen. 
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VARIABELE 6) Het aantal bedden 

Het gaat om de door de ziekenhuizen opgegeven aantallen erkende bedden, 

inclusief wiegen voor gezonde zuigelingen, voor het jaar 1983. De 

aantallen bedden van de veertien ziekenhuizen bleken te variêren van 126 

tot 630. 

In de volgende tabel zijn de aantallen bedden van de veertien 

ziekenhuizen opgenomen, alsmede de gemiddelde aantallen bedden van de 

groepen waar deze ziekenhuizen deel van uitmaken. 

=================================================================== 
Groep 
(N=149) 

Gemiddeld aantal 
bedden 

Ziekenhuis Aantal 
bedden 

=================================================================== 
I 
(n=26) 

II 
(n=8) 

III 
(n=36) 

IV 
(n=5) 

v 
(n=39) 

VI 
(n=5) 

VII 
(n=30) 

205, 1 

246,7 

272,8 

354,6 

415,9 

461,4 

521,9 

IA 
IB 

IIA 
IIB 

IIIA 
IIIB 

IVA 
IVB 

VA 
VB 

VIA 
VIB 

VIIA 
VIIB 

175 
126 

323 
270 

184 
287 

358 
250 

375 
630 

422 
605 

528 
317 

=================================================================== 
Tabel 26: Overzicht van de ziekenhuizen naar het aantal bedden. 

Als de groepsgemiddelden in ogenschouw worden genomen, dan blijken de 

ziekenhuizen IA, IB, IIIA, IVB en VIIB relatief weinig bedden te hebben. 

De ziekenhuizen VB en VIB hebben daarentegen relatief veel bedden. De 

afwijkingen ten opzichte van de gemiddelden zijn echter niet opmerkelijk 

groot als men die afzet tegen de spreiding binnen de groepen. 

VARIABELE 7) Het aantal verpleegafdelingen 

De aantallen verpleegafdelingen bleken in de veertien ziekenhuizen te 

varieeren van vijf tot en met drieentwintig. Verschillen die niet los 
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~ezien kunnen worden van het aantal ziekenhuisbedden. Uit de aantallen 

verpleegafdelingen en bedden kan per ziekenhuis het gemiddelde aantal 

qedden per afdeling afgeleid worden. In dertien ziekenhuizen werd een 

'emiddeld aantal bedden gevonden varilfrend van vijfentwintig tot en met 

weeänveertig (overall gemiddelde: 31,5) per afdeling. In ziekenhuis 

IIA werd een relatief laag gemiddelde (18) aangetroffen. 

====================================================================; 
1 Zh. I II III IV V VI VII 1 

1 Var. a b a b a b a b a b a b a b 1 

!====================================================================! 
Omgevinqsvar 1 

7 ) v. afd. 6 5 1 2 8 1 0 9 1 2 6 1 2 1 5 1 3 2 3 1 3 1 0 1 

VARIABELE 8) Het aantal spreekuurhoudende specialismen 
' 

j
it het aantal vertegenwoordigde specialismen en het aantal 

preekuurhoudende specialismen kan ondermeer afgeleid worden welk deel 

,oegerekend kan worden tot de ondersteunende specialismen. Het deel 

~
ndersteunende specialismen varieert van zeventien tot en met 

egenentwintig procent (overall gemiddelde 25 %) en is normaal verdeeld 

ver de onderscheide groepen ziekenhuizen. 

f====================================================================; 
1 Zh. I II III IV V VI VII 1 

! Var. a b a b a b a b a b a b a b 1 

!====================================================================! 
1 Omgevingsvar 1 

r::.:::::'.::.:: ... : .. :: .. '.'. .. '.'. .. '.'. .. '.'. .. :~ .. '.'. .. :~ .. :: .. :: .. :: .. :'.~ 
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8.2.2 ORGANISATIESTRUCTUUR-VARIABELEN 

VARIABELE 9) Het aantal organisatorische eenheden 

In elk ziekenhuis werd het aantal organisatorische eenheden geteld 

waaruit het diagnostische systeem was opgebouwd. 

De aantallen bleken in de veertien ziekenhuizen te variêren van vier tot 

en met dertien. Daaruit kan worden afgeleid dat er sprake is van 

relatief grote verschillen in de mate van differentiatie tussen de 

diagnostische systemen. 

r====================================================================1 
Zh. I II III IV V VI VII 

1 Var. a b a b a b a b a b a b a b 1 

l====================================================================I 
1 Structuurvar 

1 9) Org.eenh. 6 4 11 11 10 10 11 7 13 13 7 11 12 
1 

9 1 

~====================================================================J 

VARIABELE 10) De mate van concentratie yan voorzieningen 

Het gaat om de ruimtelijke spreiding, waarbij per organisatorische 

eenheid de volgende mogelijkheden in beschouwing werden genomen: 

er is êên werkruimte (onderzoeksvertrek); 

de te onderscheiden ruimten zijn aangrenzend; 

de betreffende ruimten zijn op enkele uitzonderingen na aangrenzend; 

deze werkruimten liggen verspreid, maar op dezelfde werkvloer 

(verdieping); 

de betreffende ruimten zijn verspreid over verschillende 

verdiepingen; 

de werkruimten zijn verspreid over verschillende gebouwen. 

van alle organisatorische eenheden met uitvoerende taken die liggen 

binnen het onderzochte pakket verrichtingen, werden de antwoorden per 

ziekenhuis gecombineerd. 

Op instellingsniveau werden de voorzieningen getypeerd als: 

a = De concentratie van diagnostische voorzieningen is relatief laag 

(vier ziekenhuizen). 

b =De spreiding van voorzieningen is matig (drie ziekenhuizen). 
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c Er is sprake van een relatief sterke concentratie (zeven 

ziekenhuizen). 

r====================================================================; 
1 Zh. I II III IV V VI VII 1 

1 Var. a b a b a b a b a b a b a b 1 

!====================================================================! 
1 Structuurvar 1 

j10) Concent. c a c a c b a b* c* b* c a c c 1 

k====================================================================J 

De ziekenhuizen waarbij een * is geplaatst, betreffen instellingen 

waarbij we geconfronteerd werden met buiten-poliklinieken en 

voorzieningen op de lokatie van de fusie-partner (drie ziekenhuizen). 

Aan deze factor is een concentratie-verlagende invloed toegeschreven. 

In deze ziekenhuizen bleken zowel leidinggevenden als uitvoerenden 

frequent arbeid te verrichten op de op geruime afstand gelegen andere 

locatie. 

Het verschijnsel, dat leden van de medische staf hun werkzaamheden 

over meerdere ziekenhuizen verdelen -er bleken specialisten te zijn 

die in vier ziekenhuizen taken vervulden- is minder opmerkelijk dan de 

constatering, dat dit verschijnsel zich ook voordoet bij niet-medici 

(verpleegkundigen, EEG laboranten, administratief medewerkers, dokters 

assistenten, fysiotherapeuten, diensthoofden, afdelingshoofden enz.). 

waargenomen werd dat tussen gefuseerde ziekenhuizen met activiteiten 

op twee lokaties soms herverdeling van specialismen had plaatsgevonden. 

Specialismen en bijbehorende voorzieningen, die aanvankelijk op beide 

lokaties geboden werden, werden geconcentreerd op één lokatie. Het 

functie-pakket van de ziekenhuisorganisatie in z'n geheel veranderde 

daarmee echter niet. 

Ziekenhuizen met een buitenpolikliniek bieden daar, zo bleek uit het 

onderzoek, een groot deel van de specialismen die ook in de ziekenhuizen 

zelf geboden worden, echter voornamelijk ten behoeve van de categorie 

poliklinische patiänten. Daardoor kan ten opzichte van het ziekenhuis 

het aantal voorzieningen beperkt blijven. 
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VARIABELE 11) De m.ate yan centralisatie yan bevoeqdhec:len 

Per organisatorische eenheid werd gevraagd naar de bevoegdhedenverdeling 

aangaande beleid, beheer, planning en uitvoering (werkplanning, de 

opstelling van dienstroosters, vakantie-planning, bestellijsten voor 

magazijn en inkoop, enz.). Van alle betrokken organisatorische eenheden 

werden de uitkomsten getypeerd en gecombineerd op instellingsniveau: 

a = De mate van centralisatie is relatief gering: de betreffende 

organisatorische eenheden zijn in dat ziekenhuis relatief 

zelfstandig te noemen (twee ziekenhuizen). 

b = De mate van centralisatie is beperkt. Het gaat om een typering op 

instellingsniveau en in de praktijk kwamen binnen één ziekenhuis ten 

aanzien van verschillende eenheden soms tamelijk extreme verdelingen 

aan het licht. In die gevallen, waarin de extremen elkaar als het 

ware compenseerden, werd voor de typering van het gehele 

diagnostische systeem deze karakterisering aangehouden {vier 

ziekenhuizen) . 

c De mate van centralisatie is relatief hoog {acht ziekenhuizen). 

r====================================================================, 
1 Zh. I II III IV V VI VII 1 

1 var. a b a b a b a b a b a b a b 1 

l====================================================================I 
1 Structuurvar 

l 11) Central. c c a b a b b c b c c c c c 1 

b===================================================================::I 

In vrijwel alle veertien ziekenhuizen bleken er verschillen te bestaan 

op sub-systeem niveau. Zo werd in de praktijk waargenomen, dat er 

operationele eenheden zijn die rechtstreeks onder de directie vallen en 

in hoge mate zelfstandig beslissingen nemen, niet alleen op operationeel 

niveau maar ook op strategisch niveau. Dat staat in schril contrast met 

de bevinding, dat in dezelfde ziekenhuizen organisatorische eenheden 

binnen het diagnostisch systeem werden aangetroffen zonder 

noemenswaardige invloed op strategische beleidsvorming en slechts met 

zeer beperkte bevoegdheden ten aanzien van de uitvoerende werkzaamheden. 

verschillen in de mate van centralisatie op micro-niveau worden echter 

geneutraliseerd als we op meso-niveau uitspraken doen over het gehele 

systeem. 
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In sommige organisatorische eenheden werken medici samen met niet

Jedici. Geconstateerd werd dat in die eenheden, waarbinnen relatief 

intensieve samenwerking met medici bestond en tevens een relatief hoge 

1ate van decentralisatie werd waargenomen, de functionele en 

operationele gezagsrelaties een aanzienlijk zwaarder stempel drukten op 

de werkinrichting, in vergelijking met relatief sterk gecentraliseerde 

Jrganisatorische eenheden en eenheden waarbinnen weinig met medici werd 

samengewerkt. 

Jen voorbeeld: 

In ziekenhuis A vallen een aantal polikliniek-medewerkers 

(verpleegkundigen, doktersassistenten en medisch secretaresses) onder 

het hoofd van de poli cardiologie. Deze organisatorische eenheid valt 

formeel higrarchisch onder het hoofd poliklinieken. In dit ziekenhuis 

zijn de voorzieningen sterk per medisch specialisme gegroepeerd. 

Medewerkers van de poli cardiologie verrichten dan ook uitsluitend 

werkzaamheden op het gebied van de cardiologie. Op de poli 

cardiologie vinden zeer veel beslissingen ten aanzien van de 

inrichting van dagelijkse werkzaamheden (spreekuurtijden, 

behandelsessies enz.) plaats in overleg tussen de unit-medewerkers en 

de cardiologen. zo is er ook de afspraak, dat poli-medewerkers 

tegelijkertijd vakantie opnemen met de cardiologen. 

In ziekenhuis B vallen alle polikliniek-medewerkers formeel 

hiêrarchisch rechtstreeks onder het hoofd poliklinieken. De 

verpleegkundigen en doktersassistenten, die op de behandel poli 

assisteren bij cardiologische verrichtingen, doen dat ook bij 

verrichtingen van andere specialismen. In dit ziekenhuis is het hoofd 

poliklinieken verantwoordelijk voor de toewijzing van 

(multidisciplinair inzetbare) poli-medewerkers aan de cardiologen. 

Vakantie-planning vindt plaats in nauw overleg tussen poli

medewerkers en het hoofd poliklinieken. 

,oewel in beide ziekenhuizen een hoofd poliklinieken verantwoording 

draagt over een vergelijkbaar aantal polikliniek-medewerkers en een 

~
vereenkomstig pakket activiteiten, verschillen hun posities 

anzienlijk. In de praktijk lijken hoofden poliklinieken, waarvan de 

ndergeschikten sterk mono-disciplinair verdeeld zijn over de te 

nderscheiden medische specialismen, minder invloed te hebben op de 

organisatie van werkzaamheden per specialisme. Een factor die daarbij 
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een rol kan spelen is het feit, dat medisch specialisten of maatschappen 

voor personele voorzieningen boven de norm vergoedingen aan het 

ziekenhuis betalen. In ruil daarvoor kan assisterend ziekenhuispersoneel 

ingezet worden voor particuliere prak.tijken. Ondersteunende 

werkzaamheden ten dienste van het ziekenhuis en die ten dienste van de 

medisch specialist als zelfstandige ondernemer, zo werd geconstateerd, 

zijn soms moeilijk te onderscheiden. Door verschillende hoofden 

poliklinieken werd gesteld, dat het hen van sommigen vaak niet bekend 

was op welke uren voor het ziekenhuis gewerkt werd en wanneer voor de 

particuliere praktijk. 

VARIABELE 12) Bouwkundige staat 

Per organisatorische eenheid werd gevraagd naar de geschiktheid van de 

ruimten voor het werk dat er moest gebeuren. Deze uitkomsten werden op 

instellingsniveau gecombineerd, waarbij gebruik gemaakt werd van de 

volgende typeringen: 

a = De ruimtelijke voorzieningen voldoen in beperkte mate aan de eisen, 

die er op grond van de activiteiten die er plaatsvinden aan gesteld 

worden (twee ziekenhuizen) • 

b = De ruimtelijke voorzieningen voldoen, maar zijn voor verbetering 

vatbaar (zes ziekenhuizen). 

c De ruimtelijke voorzieningen zijn zondermeer geschikt voor het werk 

dat er gebeurt (twee ziekenhuizen). 

d = Recentelijk vernieuwd, aangepast, gemoderniseerd {vier 

ziekenhuizen). 

r====================================================================i 
Zh. I 

1 var. a b 

II 

a b 

III 

a b 

IV v 
a b a b 

VI 

a b 

VII 1 

a bi 
l===========================================·========================I 
1 Structuurvar 

l 12) Bouwk.st b b d b b b a c d a b c d 

1 

d 1 

b.:===================================================================~ 

Bij het merendeel van de veertien ziekenhuizen bleken op sub-systeem 

niveau de ruimtelijke voorzieningen en de doeleinden waarvoor ze 

gebruikt werden niet goed bij elkaar aan te sluiten. In relatief oude 
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g~bouwen en ruimten waar niet recentelijk modernisering had 
i 

~laatsgevonden, werden beperkingen aangevoerd als: de weinig gunstige 

ligging ten opzichte van andere delen van de organisatie waarmee 

~laties bestaan, matig comfort en weinig praktische indelingen. In 

rb1atief jonge ziekenhuizen en gemoderniseerde gebouwen werden ook 

beperkingen aangevoerd. Plaatsgebrek, onvoldoende 

uiitbreidingscapaciteit, ongeschiktheid voor het werk (slechte ventilatie 

e~ afvoer van afval in vertrekken waar cytostatica-infusen geprepareerd 

moeten worden) en onvoldoende privacy biedende inrichting werden genoemd 

tfr typering. Uit deze opmerkingen is echter niet zondermeer af te 

lbiden of ervaren beperkingen voortvloeien uit de bouwkundige staat, de 

indeling, de vorm en het volume van werkruimten en nevenvertrekken, of 

v~ortvloeien uit het gebruik. Hoewel het niet meer is dan een indruk, 

llijkt de oorsprong van de genoemde tekortkomingen vooral te schuilen in 

~ aanwending van de voorzieningen. De constatering dat 

°j1derzoeksruimten soms meer dan rijkelijk gevuld zijn met apparatuur 

vpor verschillende verrichtingen, in combinatie met opmerkingen over 

ruimtegebrek en onvoldoende uitbreidingscapaciteit enz., zouden opgevat 

kµnnen worden als aanwijzingen dat er soms gewoekerd moet worden met 

r1~imte, waardoor zaken als bijvoorbeeld privacy in het gedrang kunnen 

J:men. Bij de beoordeling van de geschiktheid van ruimtelijke .
1

orzieningen spelen echter veel subjectieve maatstaven een rol. 

VARIABELE 13) De scheiding van voorzieningen 

ij de scheiding tussen spreekuurvoorzieningen enerzijds en 

rzieningen ten behoeve van poliklinisch onderzoek / behandeling 

rzijds gaat het zowel om de organisatorische scheiding als de 

f~sieke scheiding in ruimtelijke, materiele en personele voorzieningen. 

D~ typering die op instellingsniveau werd gehanteerd: 

~=Er is sprake van een relatief sterke scheiding (vijf ziekenhuizen). 

J 
= Er is op instellingsniveau ten aanzien van het diagnostisch systeem 

ten dele sprake van een scheiding (zeven ziekenhuizen). 

Er is noch op organisatorisch terrein, noch ten aanzien van de 

voorzieningen duidelijk onderscheid aangebracht (twee ziekenhuizen). 
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r=====================================================================i 
Zh. I II III 

var. a b a b a b 

IV v 
a b a b 

VI 

a b 

VII 1 

a b 1 

l================================================·====================I 
1 Structuurvar 

j 13) Scheid.v b b ç ç a b b b b b a a a a 1 

b=====================================================================~ 

Op sub-systeem-niveau binnen diagnostische systemen bleken aanzienlijke 

verschillen te bestaan. Ziekenhuizen, waar binnen het diagnostisch 

systeem een relatief sterke scheiding was doorgevoerd tussen 

spreekuurvoorzieningen enerzijds en onderzoek en behandelvoorzieningen 

anderzijds, konden desondanks sub-systemen omvatten waar dat niet het 

geval was. Het ontbreken van een scheiding in voorzieningen lijkt samen 

te hangen met het spreekuuurhoudend specialisme. Een mogelijke 

verklaring kan gevonden worden in de soms noodzakelijke aanwezigheid van 

bepaalde apparatuur. In reguliere gevallen zal bijvoorbeeld een 

internist, bij een eerste consult na verwijzing, zelden direct 

aangewezen zijn op endoscopische apparatuur. Als er behoefte blijkt aan 

nader onderzoek, dan zal daarvoor een afspraak gemaakt worden buiten de 

normale spreekuren, op tijden dat er onderzoek- en behandel-sessies 

gehouden worden, op daartoe speciaal ingerichte plaatsen met de nodige 

personele ondersteuning. Bijvoorbeeld KNO-artsen en oogartsen kunnen 

echter, in tegenstelling tot veel andere spreekuurhoudende specialismen, 

tijdens spreekuren dikwijls nauwelijks zonder apparatuur. Het bleken 

vooral de ziekenhuizen met een relatief groot aantal soorten 

diagnostische verrichtingen in het pakket, waar de scheiding relatief 

sterk tot uitdrukking kwam. 

VARIABELE 14) Multifunctionele aanwending van ruimtelijk voorzieningen 

Per organisatorische eenheid werd gevraagd of de ten dienste staande 

ruimtelijke voorzieningen ook door andere organisatorische eenheden 

werden gebruikt en als dat zo was, in welke frequentie. Tevens werd 

gevraagd naar de aard der verrichtingen en de discipline waartoe deze 

gerekend konden worden. De voorzieningen werden op instellingsniveau als 

volgt gecategoriseerd: 
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,a Sterk multifunctioneel aangewende ruimtelijke voorzieningen (door 

meerdere groepen / eenheden; voor verrichtingen die tot meerdere 

disciplines te rekenen zijn)(twee ziekenhuizen). 

! 

1. Overwegend multifunctionele aanwending, met enkele uitzonderingen 

(vijf ziekenhuizen}. 

c zowel mulifuntionele aanwending als mono-disciplinair gebruik (drie 

ziekenhuizen) . 

d Overwegend mono-functioneel gebruik (door een organisatorische 

eenheid, voor verrichtingen die tot een medisch specialisme gerekend 

worden of tot een bepaalde verrichtingen-techniek)(vier 

ziekenhuizen) . 

Zh. I II III IV V VI VII 1 

1 Var. a b a b a b a b a b a b a b 1 

.!=====================================================================! 
il Structuurvar 1 

babbdbdadcdcb I 

~et deze variabele werd beoogd inzicht te krijgen in de categorieên 

t
. ebruikers van de aanwezige ruimtelijke voorzieningen. Als er meerdere 

roepen gebruikers zijn, dan zullen er, naar mag worden aangenomen, 

fspraken gemaakt moeten worden wie er op welke tijden gebruik van 

kunnen maken en onder welke voorwaarden. 

t

innen vrijwel alle diagnostische systemen werd in meerdere of mindere 

ate multifunctionele aanwending van ruimtelijke voorzieningen 

econstateerd. In vier ziekenhuizen bleek echter dat de eenheden binnen 

het diagnostisch systeem vrijwel volledig over eigen ruimtelijke 

t

. oorzieningen kon beschikken. In zeven ziekenhuizen bleek daarentegen, 

at het merendeel der voorzieningen gedeeld moest worden met personen 

an andere organisatorische eenheden. Binnen poliklinieken, waar 

hijvoorbeeld spreekuur-units ingericht zijn conform het Normenrapport 
' f°liklinieken, kunnen verschillende specialismen bij toerbeurt gebruik 

taken van dezelfde unit. In de veertien ziekenhuizen werden ondermeer de 

volgende combinaties van specialismen aangetroffen die een spreekuur

bnit deelden: 

1 
cardiologen + dermatologen + neurologen; 

kinderartsen + longartsen; 
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cardiologen + KNO-artsen; 

- chirur9en + 9Y11&ecologen + orthopeden + urologen; 

neurol099n + kinderartsen + dermatologen. 

Een polikliniek-inrichting overeenkomstig het Normenrapport behoeft 

echter beslist geen voorwaarde te zijn Olll units met anderen te delen. Er 

zijn ook ziekenhuizen waar net zo veel spreekuur-units zijn als 

spreekuurhoudende specialismen. Er zijn geen aanwijzingen dat in die 

ziekenhuizen, waar overeenkomstig het Normenrapport een ruimtelijke 

scheiding is aangebracht tussen spreekuurpolikliniek en onderzoek en 

behandelhuis, ruimten minder multifunctioneel aangewend worden of juist 

meer, ten opzichte van ziekenhuizen waar die scheiding ontbreekt. Wel 

lijkt multifunctionele aanwending meer voor te komen in ziekenhuizen met 

een relatief gering aantal soorten diagnostische verrichtingen. 

VARIABELE 15) Multifunctionele inzet van personeel 

Beoogd werd Olll inzicht te krijgen in de multifunctionele of 

multidisciplinaire inzet en inzetbaarheid van personeelsleden die 

behoren tot het diagnostisch systeem. Gevraagd werd of zij ook taken 

vervulden (of konden vervullen) binnen andere organisatorische eenheden, 

of verrichtingen uitvoerden (of konden uitvoeren), die gerekend worden 

tot andere medische disciplines. Tevens werd gevraagd of nieuw personeel 

mono-functioneel of multi-functioneel werd ingewerkt, om er achter te 

kOlllen of deze personeelsleden in bijzondere gevallen (vakantie, ziekte) 

werkzaamheden van anderen over zouden kunnen nemen. Op instellingsniveau 

werd de feitelijke inzet en inzetbaarheid van personeel van 

organisatorische eenheden met taken op het gebied van diagnostiek als 

volgt getypeerd: 

a = Personeelsleden, die deel uitmaken van organisatorische eenheden met 

taken op diagnostisch gebied, zijn overwegend multifunctioneel / 

multidisciplinair inzetbaar en worden ook multifunctioneel / multi

disciplinair ingezet (acht ziekenhuizen). 

b = De multi-functionele / multidisciplinaire inzet en inzetbaarheid van 

het betreffende personeel is beperkt (ten dele wel; ten dele niet} 

(vijf ziekenhuizen). 

c = De betreffende personeelsleden zijn overwegend mono-functioneel / 

mono-disciplinair inzetbaar en werken ook voornamelijk mono

functioneel /mono-disciplinair (een ziekenhuis). 
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Zh. I II III IV V VI VII 1 

Var. a b a b a b a b a b a b a b 1 

=====================================================================! 
Structuurvar 1 

15) Multi.p a a a a c a a b b a b b a b 1 

~n algemene zin vormen de uitkomsten indicaties voor de taakstructuur 
i 
yan individuele medewerkers. Niet alleen in relatie tot de medische 

~pecialismen en categorieen uitvoeringsprocessen, maar ook voor de mate 

l
aarin personeelsleden inzetbaar zijn op arbeidsplaatsen van anderen. De 

itkomsten zijn echter niet los te zien van andere factoren (de 

anwezigheid van job-rotation systemen, de kwetsbaarheid ten aanzien van 

e continu!teit in werkprocessen, de opbouw van individuele taken, 

enz.). Een diagnostisch systeem, waarbinnen sprake is van een relatief 

noge mate van multifunctionele inzetbaarheid wil zeggen, dat het 

rerendeel van de individuele taken niet binnen één medisch specialisme 

tf één bepaalde techniek van verrichtingen valt en dat deze taken ook 

~oor anderen kunnen worden uitgevoerd. 

Aangenomen mag worden, dat in een diagnostisch systeem gestreefd zal 

iorden naar een hoge mate van flexibiliteit, die nodig is om de 

çontinuiteit in het aanbod van het volledige verrichtingenpakket te 
i 
unnen waarborgen. Er zal ad hoc gereageerd moeten worden op 

eranderingen in personele bezetting en werkaanbod op sub-systeem 

iveau. Diagnostische eenheden kunnen immers zowel geconfronteerd worden 

et spoedgevallen als met ziekte van personeelsleden. Organisatorische 

enheden, waarbinnen personeelsleden multifunctioneel of 

multidisciplinair inzetbaar zijn of ingezet worden, hebben daarmee op 

~en bepaalde manier geanticipeerd op mogelijke gevolgen van onvoorziene 

uitval van personele capaciteit. 
1

en belangrijk aspekt is de relatie tussen de diagnostische subsystemen 

n de afzonderlijke medische specialismen. Aan de hand van een voorbeeld 

al dat worden toegelicht. 

n ziekenhuis A is binnen de polikliniekdienst een organisatorische 

enheid te onderscheiden die aangeduid zal worden als de algemene poli 

roep. Deze eenheid bestaat voor het grootste deel uit dokters

ssistenten en verpleegkundigen en staat onder leiding van een eerste 

erantwoordelijke. De groepstaak bestaat uit het assisteren bij 
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onderzoek- en behandelsessies van diverse specialismen en het verlenen 

van assistentie op de EHBO-poli. De volgende activiteiten staan op het 

weekrooster: 

3 ochtendsessies KNO 

5 ochtendsessies interne en gynaecologie 

2 ochtendsessies en 4 middagsessies urologie 

5 middagsessies chirurgie 

ochtendsessie oogartsen 

dag plastische chirurgie 

dag orthopedie 

2 personen EHBO permanent 

4 personen weekenddienst 

persoon nachtdienst 

Voor deze organisatorische eenheid, die uit 16 personen bestaat, geldt 

een relatief hoge mate van multifunctionele inzetbaarheid. Van week tot 

week wordt bepaald wie bij welke activiteiten ingezet zal worden. Voor 

de oogartsen kan dat betekenen, dat ze degene van de poli-groep, die 

vanmorgen assisteert, waarschijnlijk vele weken niet meer zullen zien. 

Het opbouwen en onderhouden van werkervaring door de leden van de poli

groep op die werkplek is moeilijk en dat geldt ook voor de goede 

afstemming op elkaar in de samenwerking tussen specialisten en 

assistenten. 

In ziekenhuis B vinden dezelfde activiteiten plaats. De taken zijn hier 

echter sterk mono-functioneel ingericht. De oogartsen hebben een vaste 

TOA (technisch oogheelkundig assistente); op de interne behandelpoli 

werkt een vast team dat, naast het zelfstandig uitvoeren van 

verrichtingen, tevens de internisten assisteert bij de scopieän; de 

chirurgen hebben vaste assistenten, die hen assisteren op de kleine OK, 

de EHBO en bij de rectoscopieên die plaats vinden op de chirurgische 

poli enz. In dit ziekenhuis is de relatie tussen specialisten en 

assisterend personeel hecht. De activiteiten van assisterend personeel, 

waarin door routine en specialisatie een hoge graad van perfectie kan 

worden bereikt, ligt voornamelijk binnen het betreffende medische 

specialisme. 

Het is in ziekenhuis B niet waarschijnlijk, dat een teamlid van de 

interne behandelkamer de door ziekte afwezige oogheelkundige assistente 

probleemloos kan vervangen. 
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ARIABELE 16) Multifunctionele aanwending van instrumentarium en 

apparatuur 

evraagd werd in welke mate de organisatorische eenheden binnen het 

iagnostische systeem zelfstandig konden beschikken over instrumentarium 

Jn apparatuur. Het kan immers voorkomen, dat ook andere organisatorische 
1 

~enheden van dezelfde voorzieningen gebruik maken. Tevens werd gevraagd 

of het om specialisme-gebonden apparaten en instrumenten gaat of meer om 

~et soort techniek. Op instellingsniveau werden de volgende typeringen 

~ebruikt: 
~ = Overwegend multi-functionele / multi-disciplinaire aanwending van 

ter beschikking staande instrumenten en apparaten. Door meerdere 

organisatorische eenheden of ten dienste van meerdere specialismen 

(drie ziekenhuizen). 

Combinaties van zowel multi- als mono-disciplinaire aanwending van 

instrumentarium en apparatuur (drie ziekenhuizen). 

Overwegend mono-functioneel gebruik van apparaten en instrumenten, 

door een enkele organisatorische eenheid, die actief is binnen een 

specialisme of werkt met een bepaalde techniek (acht ziekenhuizen). 

Zh. I II III IV V VI VII 1 

1 Var. a b a b a b a b a b a b a b 1 

!=====================================================================! 
1 Structuurvar 1 

1 16) Multi.a c a c a c c b b c b c c a c 1 

=====================================================================J 

r onderscheid enkele voorbeelden. 

I ziekenhuis A bevindt zich op de functie-afdeling een endoscopiekamer 

Jaar met de daar aanwezige apparatuur scopieen uitgevoerd worden door 

fr1ternisten, de KNO-arts en chirurgen. 

fiioewel personeelsleden van de functie-afdeling assisteren bij de 

~
opie~n van de internisten en de KNO-arts, komen assistenten van de 

li chirurgie assisteren bij de scopie~ van de chirurgen. Het mobiele 

G apparaat van de functie-afdeling, dat tijdens het spreekuur op de 

Pf>li cardiologie gebruikt wordt door de dokters-assistente van de 

~rdiologen, wordt door medewerkers van de functie-afdeling gebruikt 
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voor de klinische ECG's op de verpleegafdelingen. Tijdens het weekeinde 

en 's nachts staat dit apparaat op de EHBO. 

In ziekenhuis B doen de internisten in de interne behandelkamer, 

geassisteerd door eigen assistenten, hun scopiel!n. De KNO-arts en de 

chirurgen doen ook scopieln, maar elk op hun eigen polikliniek, met 

eigen assistenten en eigen apparatuur. Zowel de klinische als de 

poliklinische ECG's worden door de ECG-laborante van de cardiologen 

gedaan. De EHBO beschikt over eigen ECG-apparatuur, die bediend wordt 

door EHBO-personeel. 

VARIABELE 17) Het gebruik van iob-rotation systemen 

Gevraagd werd of binnen en / of tussen organisatorische eenheden een 

systematisch patroon van wisseling van personeelsleden over de te 

onderscheiden arbeidsplaatsen bestond. Op instellingsniveau werden de 

volgende antwoordcategoriel!n gehanteerd: 

a = Ja, er vindt job-rotation plaats binnen en / of tussen 

organisatorische eenheden met taken op het gebied van de betreffende 

diagnostische verrichtingen (drie ziekenhuizen). 

b Er is nauwelijks sprake van een systematisch patroon, maar op een 

klein aantal plaatsen wisselen personeelsleden bij toerbeurt van 

werkzaamheden. Dit gebeurt met name binnen èèn of enkele 

organisatorische eenheden (vier ziekenhuizen). 

c = Er is noch tussen, noch binnen de betreffende organisatorische 

eenheden sprake van job-rotation (zeven ziekenhuizen). 

r====·=============================================·==================i 

var. 
Zh. I II III 

a b a b a b 

IV 

a b 

V VI 

a b a b 

VII 1 
a bi 

l=========================================================·===========I 
1 Struçtuurvar 

I 17) Job rot. c a c c c a c a b b c b b cl 
L=====================================================================~ 

Bij de behandeling van variabele 15 {multifunctionele inzet van 

personeel) werd geschetst hoe binnen de algemene poli-groep in 

ziekenhuis A een job-rotation systeem werken kan. Het is echter ook 

mogelijk dat tussen verschillende eenheden job-rotation plaats vindt. 
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~en voorbeeld. Binnen de functie-afdeling van een ziekenhuis zijn vier 

drganisatorische eenheden te onderscheiden: de unit neurofysiologie, de 

~it hart-long functie, de interne behandel-unit en de assistente die 

ECG's en APCTG's doet. Hoewel deze eenheden ten opzichte van elkaar 

~elfstandig functioneren, elk met een vaste personele bezetting, vindt 

er een vorm van job-rotation plaats. Volgens een vast patroon ruilen de 

~CG-assistente en personeelsleden van de interne behandelkamer van werk. 

ussen het hart-long team en personeel van de vaatkamer 

(röntgenafdeling), waar hartcatheterisaties gedaan worden, ruilen 

edewerkers ook volgens een vast schema van werk. Uitwisseling van 

ersoneel vindt ook plaats tussen het team van de interne behandel kamer 

~n het hart-longteam. De frequentie van uitwisseling verschilt van 

persoon tot persoon en niet iedere persoon doet er aan mee. Nieuwe 
! 

niedewerkers worden in betrekkelijk korte tijd van unit naar unit 

9'1ergeplaatst om zich een aantal basale vaardigheden eigen te maken. 

zeven van de veertien ziekenhuizen werd in het diagnostisch systeem 

een job-rotation toegepast. Daar behoren ziekenhuizen toe die wel 

ogingen hadden ondernomen zo'n systeem op te zetten, echter zonder 

cces. Factoren die daarbij een rol speelden waren ondermeer: verloop 

J personeel, verschillen in benodigde inwerktijd en weerstanden bij 

,pecialisten. Een hoofd functie-afdelingen verklaarde dat hun 

Jitwisselingssysteem niet levensvatbaar was, omdat keer op keer 

~edewerkers, die als ze eenmaal goed ingewerkt waren op verschillende 

~rbeidsplaatsen, onttrokken werden om ontstane vacatures in te vullen. 
i 

Iemand die goed ingewerkt is op de angio-kamers, wat meer dan een jaar 

~an vergen, staan cardiologen dikwijls niet graag af in ruil voor iemand 

die nog ingewerkt moet worden. Dat aspekt weegt helemaal zwaar als het 

nbod van mensen met die kwaliteiten gering is. 

!ABELE 18) De scheiding van soorten medische hulpmiddelen 

P~r organisatorische eenheid werd in beschouwing genomen of er in de 

rµimtelijke inrichting of in organisatorisch opzicht een duidelijke 

vbrdeling was doorgevoerd ten aanzien van het soort medische 

Ji1pmiddelen. De volgende categorieen werden gehanteerd: 

J = Er is sprake van een relatief sterke scheiding, zowel in ruimtelijk 

als in organisatorisch opzicht, van de onderscheiden soorten 
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medische hulpmiddelen (zware, middelzware en lichte medische 

hulpmiddelen) (vier ziekenhuizen). 

b • In beperkte mate kan gesproken worden van een scheiding, in 

ruimtelijk en / of organisatorisch opzicht, ten aanzien van de 

soorten medische hulpmiddelen (vijf ziekenhuizen). 

c = Er is nauwelijks sprake van een ruimtelijke en / of organisatorische 

scheiding met betrekking tot de genoemde soorten medische 

hulpmiddelen (vijf ziekenhuizen). 

r====================================================================::i 
Zh. I II III IV 

Var. a b a b a b a b 

v 
a b 

VI 

a b 

VII 1 

a bi 
l======···============================================================I 
1 structuunar 

1 18) S.hulpm. c b c c a b c b b c b a a al 
'================================================================·=====~ 

Deze uitkomsten, vergeleken met de uitkomsten met betrekking tot 

variabele 13 ( de mate van scheiding tussen spreekuurvoorzieningen 

enerzijds en onderzoek- en behandelvoorzieningen anderzijds), zijn niet 

opmerkelijk. Daar waar in het diagnostisch systeem een duidelijk 

verschil aangebracht is in activiteiten (die binnen spreekuurunits 

plaatsvinden en die in onderzoek- en behandelafdelingen plaatsvinden), 

vormde juist het gebruik van verschillende soorten medische hulpmiddelen 

vaak de aanleiding. 

VARIABELE 19) Gehanteerde taakclusteringsprincipes 

Gevraagd werd om het soort werk per organisatorische eenheid te typeren. 

vervolgens werd op instellingsniveau, met gebruikmaking van dezelfde 

antwoordcategorieen, de taakverdeling over de betrokken organisatorische 

eenheden als volgt getypeerd: 

a = Specialisme-gericht. De taken zijn overwegend per medisch 

specialisme geordend (geen der veertien ziekenhuizen). 

b • Ordening heeft overwegend plaatsgevonden naar het soort techniek of 

activiteit binnen het specialisme (èên ziekenhuis). 

c Ordening heeft overwegend plaatsgevonden naar het soort techniek of 

activiteit (zeven ziekenhuizen). 
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Geen der bovengenoemde ordeningsprincipes kan aangemerkt worden als 

dominant ordeningscriterium. Verschillende soorten ordeningen komen 

naast elkaar voor, in dezelfde ziekenhuisorganisatie (zes 

ziekenhuizen). 

=====================================================================, 
1 Zh. I II III IV V VI VII 1 

var. a b a b a b a b a b a b a b 1 

1 

1: ~tructuurvar 1 

Il 19) Clust.pr c c c d b d d c c d d c c d 1 

~=====================================================================J 

oewel in alle veertien ziekenhuizen organisatorische eenheden zijn 

aargenomen waarvan de taken als sterk specialisme-gericht konden worden 

angemerkt, bleek die typering op meso-niveau op geen van de 

iagnostische systemen van toepassing te zijn. 

en ordening, waarin de taakverdeling overwegend techniek- of 

ctiviteit-gericht bleek te zijn, binnen het specialisme, werd slechts 

n één diagnostisch systeem aangetroffen. In het betreffende ziekenhuis 

staat het diagnostische systeem voor het grootste deel uit de 

olikliniekdienst, die als een eenheid is te beschouwen. 

specialisme wordt geassisteerd door eigen polikliniekmedewerkers 

hierarchisch vallen onder het hoofd poliklinieken. Binnen elk 

preekuurhoudend specialisme zijn taken verdeeld over 

preekuuractiviteiten en onderzoek- en behandelactiviteiten. 

±n zeven ziekenhuizen werden taken binnen het diagnostische systeem 

?verwegend techniek- of activiteitgericht geordend. In die ziekenhuizen 

~erkt de begrenzing van medisch specialismen slechts in beperkte mate 
1 

door in de vormgeving van diagnostische subsystemen. Het zijn juist de 

soorten activiteiten (behandelteam, spreekuurgroep, de groep poli-

dministratie, de functie-afdeling enz.) en technieken (ultrageluid, 

lasvezeloptiek, enz.) die daarbij ten dienste staan, die als dominante 

rdeningscriteria kunnen worden aangemerkt. 
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VARIABELE 20) Het type ziekenhuis naar functie-pakket 

De ziekenhuizen werden ten aanzien van hun functie-pakket vergeleken met 

de functie-pakketten van het Basis-, Centrum- en Top-ziekenhuis. 

a =Basis-ziekenhuis (vijf ziekenhuizen). 

b •Centrum-ziekenhuis (negen ziekenhuizen). 

c = Relatief veel (facultatieve) specialiSlllen voor dat type ziekenhuis 

(vier ziekenhuizen). 

d = Relatief weinig (facultatieve) specialismen voor dat type ziekenhuis 

(drie ziekenhuizen). 

r-••==·==========··=··=··===========·====================·=····=======1 
Zh. I II III IV 

Var. a b a b a b a b 

v 
a b 

VI 

a b 

VII 1 

a bi 
l·===========================================================·=·······I 
1 Structuµcyar 

1 20) Type zh a a be bd a a bd bd ac b b be be 
1 

bi 
'==========================================····===============·========~ 

Het was ook niet te verwachten, dat er binnen de algemene ziekenhuizen 

instellingen aangetroffen zouden worden met een functie-pakket dat 

overeenkomt met dat van een top-ziekenhuis. Een dergelijk functie-pakket 

zal voornamelijk in academische ziekenhuizen worden aangeboden. 

VARIABELE 21) Afsprakensystemen 

Per organisatorische eenheid werd in kaart gebracht hoe de afspraken met 

patilnten tot stand komen. Sommige eenheden 1111ken zelf afspraken, voor 

andere diagnostische sub-systemen wordt dat gedaan. Ter typering van 

afspraaksystemen op meso-niveau werden de volgende mogelijkheden 

onderscheiden: 

a = Voor de betreffende organisatorische eenheden is overwegend sprake 

van een centraal georganiseerd afsprakensysteem. Er is èên plaats, 

of er zijn slechts enkele plaatsen, waar afspraken voor de 

diagnostische verrichtingen gemaakt worden (drie ziekenhuizen). 

b = Decentraal afsprakensysteem. Vrijwel elke organisatorische eenheid 

met taken op diagnostisch gebied maakt zelfstandig af spraken met 
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betrekking tot de binnen die eenheid uit te voeren diagnostische 

verrichtingen (zeven ziekenhuizen). 

= Deels centraal, deels decentraal georganiseerd afsprakensysteem. 

Beide systemen komen binnen het ziekenhuis voor met betrekking tot 

diagnostische activiteiten, evenwel zonder dat gesteld kan worden 

dat een van deze systemen dominant is (vier ziekenhuizen). 

f=====================================================================i 
j Zh. I II III IV V VI VII 1 

l Var. a b a b a b a b a b a b a b \ 

1 =====================================================================! 
1 Structuurvar 1 

1 21) Afspr.s c b c c b b b a a c b b b a 1 

b=====================================================================J 

ARIABELE 22) Integratie van diagnostisch systeem en EHBO 

er ziekenhuis werd beoordeeld in welke mate er sprake was van inte

ra tie van eventueel aanwezige specifieke EHBO-voorzieningen en de 

iagnostische voorzieningen voor de verwezen poli-klinische patiänten, 

e patiänten voor dagbehandeling en de klinische patienten. 

Er is sprake van een relatief hoge mate van integratie tussen EHBO

voorzieningen en andere voorzieningen op diagnostisch gebied (een 

ziekenhuis}. 

Er is sprake van beperkte integratie tussen specifieke EHBO

voorzieningen en enkele andere organisatorische eenheden met taken 

op het gebied van het door ons onderzochte pakket verrichtingen 

(acht ziekenhuizen). 

De eventueel aanwezige EHBO-voorzieningen staan zowel in ruimtelijk 

als in organisatorisch opzicht los van de betreffende 

organisatorische eeheden, die activiteiten uitvoeren op het gebied 

van het onderzochte pakket verrichtingen (vijf ziekenhuizen). 

f=====================================================================i 
j Zh. I II III IV V VI VII j 
1 Var. a b a b a b a b a b a b a b 1 

!=====================================================================! 
1 Structuurvar 1 

1 22) I.ehbo c c b c b c c b b b b b b a 1 

b=====================================================================J 
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Met name in de ziekenhuizen met een relatief groot aantal soorten 

diagnostische verrichtingen bleek de mate van integratie van EHBO 

voorzieningen en die van het diagnostische systeem relatief hoog, in 

vergelijking met ziekenhuizen die een beperkter aantal soorten 

verrichtingen boden. 

8.2.3 DATA-MATRIX ANALYSE 

In deze paragraaf worden de variabelen en de waarden die daaraan 

toegekend zijn weergegeven in een data-matrix. De gegevens zullen 

vervolgens zodanig gegroepeerd worden, dat interpretatie mogelijk is. 

===================================================================== 
Zh. I II III IV v VI VII 

Var. a b a b a b a b a b a b a b 
===============·=·==··=·============================================= 
omaeving§Vi;!;: 

1 ) Spec.men 12 12 18 17 14 14 17 18 16 21 22 22 23 17 
2) Spec.ten 17 19 32 33 17 29 34 30 36 57 50 61 57 32 
3) Verr.tot 10 10 16 14 17 19 20 20 23 23 29 29 30 30 
4} Kl.verr. 5 5 8 7 9 10 9 10 10 10 15 13 15 15 
5) P.kl.v. 5 5 8 7 8 9 11 10 13 13 14 16 15 15 
6) Bedden 175 126 323 270 184 287 358 250 375 630 422 605 528 317 
7) v.afd. 6 5 12 8 10 9 12 6 12 15 13 23 13 10 
8) Spr.spec 10 9 14 12 10 10 12 13 12 15 17 17 18 13 

---------------------------------------------------------------------
liitD!S.l:tY~a1r • 

9) Org.eenh. 6 4 11 11 10 10 11 7 13 13 7 11 12 9 
10) Concent. c a c a c b a b* c* b* c a c c 
11) Centra!. c c a b a b b c b c c c c c 
12) Bouwk.st b b d b b b a c d a b c d d 
13) Scheid.v b b c c a b b b b b a a a a 
14) Multi.rv b a b b d b d a d c d c b c 
15) Multi.p a a a a c a a b b a b b a b 
16) Multi.a c a c a c c b b c b c c a c 
17) Job rot. c a c c c a c a b b c b b c 
18) S.hulpm. c b c c a b c b b c b a a a 
19) Clust.pr c c c d b d d c c d d c c d 
20) Type zh Bo Bo C+ c- Bo Bo c- C- B+ Co Co C+ C+ Co 
21) Afspr.s b a b b a a a c c b a a a c 
22) I.ehbo c c b c b c c b b b b b b a 

===========·=======·================================================= 
Tabel 27: Data-matrix. * = Fusie-ziekenhuis / buitenpolikliniek. 

Volgens het schema dat opgenomen is als bijlage ( 15) 1 zijn de gegevens 

zodanig gehercodeerd dat de uitkomsten ondergebracht konden worden in 

drie antwoordcategorieln. De letter-coderingen die corresponderen met 

antwoordcategorieln, zijn vervangen door de tekens +, o of -
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voor de variabelen 1 t/m 9 werden telkens de 4 laagste waarden vervangen 

door het symbool -, de 4 hoogste waarden door het symbool + en de 

tussenliggende waarden door het symbool o. 

===================================================================== 
Zh. I 

Var. a b 
II 

a b 
III 

a b 
IV v 

a b a b 
VI 

a b 
VII 

a b 
====================================================================; 
Omqevingsvar 

1) Spec.men 
2) Spec.ten 
3) Verr.tot 
4) Kl. verr. o 
5) P.kl.v. o 
6) Bedden 
7) v.afd. 
8) Spr.spec 

Structuurvar 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

9) Org.eenh. o 
10) Concent. + + 
11 ) Central. + + 
12) Bouwk.st o o + 
13) Scheid.v o o 
14) Multi.rv o + o 
15) Multi.p + + + 
16) Multi.a + 
17) Job rot. + 
18) S.hulpm. o 
19) Clust.pr 
20) Type zh Bo Bo C+ 
21) Afspr.s o + o 
22) I.ehbo o 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

+ 

0 

0 

+ 

0 

0 

0 0 0 

+ 0 

0 0 
0 0 0 

+ 0 

0 0 

+ + 
+ 

+ 
+ 0 

0 + 0 

C- Bo Bo 
0 + + 

0 

0 

0 

0 

+ 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

+ 

0 

0 

c-
+ 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

+ 
+ 
0 

+ 
0 

0 

+ 
0 

c-

0 

0 

0 

0 

+ 
0 

0 

0 

+ 
+ 
0 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ + 
+ 0 

0 + 

+ 
0 0 

0 

0 + 

0 

0 0 

0 

0 

B+ Co 
0 

0 0 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

0 

+ + 
0 + 
+ + 

0 

0 0 

0 

0 + 
0 

Co C+ 
+ + 
0 0 

+ 
+ 
+ 
0 

0 

+ 

+ 
+ 

0 

0 

+ 
0 

0 

0 

0 

0 

+ 0 
+ + 
+ + 
+ + 
+ + 
0 0 
+ 0 

+ 
0 
+ + 

0 

C+ Co 
+ 
0 + 

===================================================================== 

De 14 ziekenhuizen werden geselecteerd op basis van variabele 3. 

r=====================================================================i 
1 Zh. I II III IV V VI VII 1 
1 Var. a b a b a b a b a b a b a b 1 

!=====================================================================! 
1 Omgevingsvar 1 

1 3) Verr.tot o o o o o o + + + + 1 

1---------------------------------------------------------------------1 
1 Relatief: Weinig Gemiddeld Veel 1 

b=====================================================================J 

Aan de hand van deze indeling zullen de ziekenhuizen (met relatief 

weinig soorten verrichtingen in het functie-pakket, die met een 
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gemiddeld aantal en die met relatief veel soorten verrichtingen) 

vergeleken worden met betrekking tot de waarden die aan de andere 

variabelen werden toegekend. Deze exercitie werd zowel uitgevoerd op de 

'a - ziekenhuizen' (zie bijlage 16) als op de 'b -ziekenhuizen' (zie 

bijlage 17), om te bezien in welke mate de uitkomsten daarvan overeen

komen. 

Om tot een waardering te komen van een reeks uitkomsten, werd het 

symbool - beschouwd als -1, het symbool o als 0 en het symbool+ als +1. 

Een reeks, bijvoorbeeld: - + o + + + wordt dan de waarde 2+ 

toegekend, waardoor als het ware een gemiddelde waarde van die reeks is 

bepaald. De analyse van de onderzoeksgegevens vindt plaats aan de hand 

van tabel 28 waarin de scores van de drie clusters ziekenhuizen zijn 

opgenomen. 

=================================·====================·============== 
Zh. 

Var. 
I + II 
(a + b) 

III + IV + V 
(a + b) 

VI + VII 
(a + b) 

===========·=···======··=====····==================================== 
21!!5mving!il!ar 

1) Spec.men 2- 1- 3+ 
2) Spec.ten 2- 1- 3+ 
3) Verr.tot 4- 0 4+ 
4) Kl.verr. 0 1- 0 

5) P.kl.v. 0 1+ 0 

6) Bedden 2- 1- 3+ 
7) v.afd. 3- 0 3+ 
8) Spr.spec 2- 1- 3+ 

litrggtuurvar 
9) Org.eenh. 2- 1+ 0 

10) Concent. 0 1+ 2+ 
11) Central. 1+ 1+ 4+ 
12) Bouwk.st 1+ 0 3+ 
13) Scheid.v 2- 1+ 4+ 
14) Multi.rv 1+ 2- 1-
15) Multi.p 4+ 2+ 1+ 
16) Multi.a 0 3- 2-
17) Job rot. 2- 0 2-
18) S.hulpm.. 3- 1- 3+ 
19) Clust.pr 3- 1- 2-
20) Type zh 2Bo2Co 3B1+3C2- 4C2+ 
21) Afspr.s 1+ 1+ 2+ 
22) I.ehbo 3- 2- 1+ 

==========·=====·=·===========···==================================== 
Tabel 28: overzicht van de totaalscores per cluster ziekenhuizen. 

Op grond van interpretatie van de gegevens die opgenomen zijn in tabel 

28 wordt ondersteuning gevonden voor de volgende uitspraken: 
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1) Het aantal soorten diagnostische verrichtingen dat in een ziekenhuis 

wordt uitgevoerd, neemt toe met het aantal medische specialismen dat 

er geboden wordt. 

2) Het aantal soorten diagnostische verrichtingen dat in een ziekenhuis 

wordt uitgevoerd, neemt toe met het aantal medische specialisten dat 

er werkzaam is. 

3) Het aantal soorten diagnostische verrichtingen dat in een ziekenhuis 

wordt uitgevoerd, is niet van invloed op de verdeling daarvan in 

klinische en poliklinische activiteiten. 

4) Het aantal soorten diagnostische verrichtingen dat in een ziekenhuis 

wordt uitgevoerd, neemt toe met het aantal ziekenhuisbedden. 

5) Het aantal soorten diagnostische verrichtingen dat in een ziekenhuis 

wordt uitgevoerd, neemt toe met het aantal verpleegafdelingen dat in 

dat ziekenhuis te onderscheiden is. 

6) Er is geen relatie tussen het aantal soorten diagnostische 

verrichtingen dat in een ziekenhuis geboden wordt en het aantal 

organisatorische eenheden waaruit het diagnostisch systeem bestaat. 

7) Er lijkt een zeer zwakke relatie te bestaan tussen het aantal 

soorten diagnostische verrichtingen dat in een ziekenhuis wordt 

uitgevoerd en de ruimtelijke spreiding van voorzieningen. Meer 

soorten verrichtingen lijken gepaard te gaan met een hogere mate van 

concentratie van voorzieningen. Vergelijking van de uitkomsten (met 

betrekking tot variabele 10) van de 7 ziekenhuizen die tot de a

groep gerekend worden (bijlage 16) met die van de b-groep (bijlage 

17), toont echter te grote verschillen om enig verband af te mogen 

leiden. 

8) Er lijkt een zwakke relatie te bestaan tussen het aantal soorten 

diagnostische verrichtingen dat in een ziekenhuis wordt uitgevoerd 

en de organisatorische spreiding van bevoegdheden. Meer soorten 

verrichtingen lijken gepaard te gaan met een hogere mate van 

centralisatie van bevoegdheden. Vergelijking van de uitkomsten (met 

betrekking tot variabele 11) van de 7 ziekenhuizen die tot de a

groep gerekend worden (bijlage 16) met die van de b-groep (bijlage 

17), toont echter grote verschillen en het zou dan ook nogal ver 

gaan om dat verband af te leiden. 

9) Voor ongeveer de helft van de onderzochte ziekenhuizen lijkt de 

bouwkundige staat van de ruimtelijke voorzieningen waarover de 

diagnostische systemen beschikken, gezien de werkzaamheden die er 

plaatsvinden, voor verbetering vatbaar. Deze uitkomst is vooral 

- 146 -



gebaseerd op ervaringen en uitspraken van gebruikers. Een betere 

aansluiting kan mogelijk in een aantal gevallen gerealiseerd worden 

door functie aanpassingen. 

10) Naarmate er meer soorten diagnostische verrichtingen plaats vinden, 

zullen in organisatorisch en in ruimtelijk opzicht de benodigde 

voorzieningen sterker gescheiden zijn. 

11) In een relatief klein deel van de ziekenhuizen (4 ziekenhuizen) 

bleken organisatorische eenheden ruimtelijke voorzieningen niet of 

nauwelijks met andere organisatorische eenheden behoeven te delen. 

Dat houdt tevens in, dat in zeer veel gevallen eenheden met anderen 

tot afstemming moeten komen over het gebruik van die voorzieningen. 

12) Naarmate er in een ziekenhuis meer soorten diagnostische 

verrichtingen geboden worden, neemt de ma.te waarin personeelsleden 

op meerdere arbeidsplaatsen inzetbaar zijn af. 

13) Er blijken verschillen tussen de ziekenhuizen te bestaan ten aanzien 

van de het gebruik van job-rotation systemen met betrekking. tot het 

diagnostische systeem. Deze verschillen kunnen niet in relatie 

gebracht worden met het aantal soorten diagnostische verrichtingen 

dat geboden wordt. 

14) Naarmate er in een ziekenhuis meer soorten diagnostische 

verrichtingen geboden worden, neemt de ma.te waarin in ruimtelijk en 

in organisatorisch opzicht scheidingen worden aangebracht in de 

soorten te onderscheiden medische hulpmiddelen toe (lichte, 

middelzware en zware hulpmiddelen). 

15) In de clusteringsprincipes die gehanteerd zijn om diagnostische 

systemen organisatorisch in te richten werd geen dominant principe 

ontdekt. In veel ziekenhuizen werden combinaties aangetroffen. 

16) Verschillen in de mate waarin, binnen diagnostische systemen de 

afspraken centraal geregeld worden, lijken enigszins samen te hangen 

met het aantal soorten diagnostische verrichtingen dat geboden 

wordt. Naarmate dat aantal soorten toeneemt, neemt het 

afsprakensysteem een gedecentraliseerder karakter aan. Het verband 

dient ten zeerste gerelativeerd te worden als de verschillen tussen 

de a-groep ziekenhuizen en de b-groep in ogenschouw worden genomen. 

17) Naarmate er in een ziekenhuis meer soorten diagnostische 

verrichtingen geboden worden, neemt de mate waarin EHBO

voorzieningen geintegreerd zijn in het diagnostische systeem toe. 

Volledige integratie is evenwel nauwelijks te verwachten. 
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8.3 EEN TYPOLOGIE VAN DIAGNOSTISCHE SYSTEMEN NAAR SCHAALGROOTTE 

De organisaties van diagnostische systemen zullen niet alleen getypeerd 

worden naar de mate van differentiatie (var. 9), maar ook naar 

schaalgrootte. Daarna worden conclusies getrokken (hoofdstuk 10) over 

een eventuele samenhang tussen structuur en omgevingskenmerken. 

De typologie naar schaalgrootte is gebaseerd op de combinaties van 

uitkomsten met betrekking tot variabele 10 (de mate van concentratie van 

voorzieningen) en van variabele 11 (de mate van centralisatie van 

bevoegdheden). Op instellingsniveau werden de gecombineerde uitkomsten 

van de sub-systemen ten aanzien van deze variabelen afgezet op een 

driepuntsschaal. 

==================================================================== 
De mate van concentratie 

De Hoog Type F (2) Type E (2) Type I (4) 
mate ---------------- ------------- .... - ---------------
van Matig Type B (2) Type A ( 1 ) Type D ( 1) 
centrali- ---------------- --------------- ---------------
sa tie Laag Type H (0) Type c ( 0) Type G (2) 

---------------- ---------------- ---------------
Laag Matig Hoog 

===================-================================================ 
Tabel 28: Type-aanduidingen van diagnostische systemen naar de mate van 
centralisatie en concentratie (tussen haakjes het aantal ziekenhuizen 
met een diagnostisch systeem van dat type). 

In het resterende deel van deze paragraaf zullen de onderscheiden typen 

worden uitgewerkt. Ziekenhuizen waarvan de diagnostische systemen 

gerekend worden tot hetzelfde type worden ook met elkaar vergeleken ten 

aanzien van de andere onderzochte variabelen. 

I} HET BEPERKT GESPREIDE TYPE (A) 

Dit type werd in een ziekenhuis aangetroffen (IIIB). Er is sprake van 

een beperkte mate van centralisatie van bevoegdheden in combinatie met 

een beperkte mate van concentratie van voorzieningen met betrekking tot 

het diagnostische systeem. Als bijzonderheid van dit basis-ziekenhuis 

zou genoemd kunnen worden, dat het ten tijde van het onderzoek gewikkeld 

was in een fusieproces. 
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Ten aanzien van enkele diagnostische subsystemen bleek een duidelijke 

kwetsbaarheid van de continu!teit in werk.processen te bestaan. 

II} TYPEN MET SELIC'l'IBVB SPREIDING (B, C. D en El 

Het gaat hier om een viertal typen, die gekenmerkt worden door het 

contrast in spreiding van bevoegdheden en voorzieningen. Bij de 

selectief gespreide typen is er of van de bevoegdheden, of van de 

voorzieningen sprake van een reletief extreme vorm van spreiding. 

Onderscheiden worden: de selectief sterk gespreide typen en de selectief 

weinig gespreide typen. Tot de selectief sterk gespreide ~ worden 

gerekend: 

Het qedeconçentreerde type !Bl 

Diagnostische systemen van dit type worden gekenmerkt door een relatief 

geringe mate van concentratie. Hoewel de voorzieningen tamelijk 

gedeconcentreerd zijn, blijken de bevoegdheden met betrekking tot de 

voorzieningen in beperkte mate gecentraliseerd te zijn. De diagnostische 

systemen van de ziekenhuizen IIB en IVA zijn van dit type. Deze twee 

ziekenhuizen, die ten aanzien van hun functie-pakket, aantallen 

specialisten, aantallen organisatorische eenheden en verschillende 

andere variabelen veel overeenkomsten tonen, blijken in bouwkundig 

opzicht zeker voor verbetering vatbaar. Ziekenhuis IVA, dat in dat 

opzicht laag scoorde, wordt gekenmerkt door pavilioenbouw en heeft deze 

eeuw vele verbouwingen ondergaan. Nieuwbouwplannen waren ten tijde van 

het onderzoek in een vergevorderd stadium. 

Ziekenhuis IIB, het andere ziekenhuis met een diagnostisch systeem van 

dit type, voldoet in bouwkundig opzicht (met betrekking tot het 

diagnostisch systeem) in voldoende mate aan de eisen die er aan gesteld 

worden, maar kan zeker niet meer modern genoemd worden. Voor beide 

ziekenhuizen geldt, dat er geen duidelijke scheiding is (in 

organisatorisch en ruimtelijk opzicht) in de soorten medische 

hulpmiddelen. Multi-functionele inzet van ruimten, personeel en 

apparatuur vindt meer dan incidenteel plaats. ziekenhuis IIB scoort in 

dat opzicht echter duidelijk hoger. In geen van de twee ziekenhuizen is 

er sprake van integratie van het diagnostische systeem met EHBO

voorzieninqen. 
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Het decentrale type (C) 

Bij dit type zou een combinatie bestaan van een beperkte mate van 

concentratie van voorzieningen gepaard gaande met een relatief hoge mate 

van decentralisatie. In de praktijk van de onderzochte ziekenhuizen werd 

echter geen diagnostisch systeem gevonden van dit type. 

Tot de selectief weinig gespreide typen worden gerekend: het 

geconcentreerde type en het gecentraliseerde type. 

Het geconcentreerde type (Dl 

Dit type werd aangetroffen in een ziekenhuis (VA). Het betreffende 

ziekenhuis heeft een functiepakket van een basis-ziekenhuis, aangevuld 

met enige centrumfuncties. Opmerkelijk aan dit ziekenhuis is, dat er een 

buiten-polikliniek is op een andere lokatie en dat in bouwkundig opzicht 

de ruimtelijke voorzieningen betrekkelijk recent zijn vernieuwd. Een 

hoge mate van concentratie werd gerealiseerd, waarbij de meeste ruimten 

bestemd waren voor een specifieke functie. Taken op individueel niveau 

bestonden in relatief hoge mate uit techniekgebonden activiteiten. 

Opvallend is ook het grote aantal organisatorische eenheden dat in dit 

ziekenhuis betrokken bleek bij de uitvoering van het onderzochte pakket 

diagnostische verrichtingen. 

Het gecentraliseerde type (E) 

In twee ziekenhuizen werd een diagnostisch systeem aangetroffen dat te 

kenmerken is als beperkt geconcentreerd ten aanzien van de 

voorzieningen, maar in relatief sterke mate gecentraliseerd ten aanzien 

van de bevoegdheden tot die voorzieningen (IVB en VB). Een belangrijk 

aspekt is, dat ziekenhuis IVB een buitenpolikliniek op een andere 

lokatie heeft en dat ziekenhuis VB gefuseerd is en ook op twee lokaties 

werkt. Het gefuseerde ziekenhuis is in afwachting van vernieuwbouw en 

zal in de toekomst op een lokatie geconcentreerd worden. De ruimtelijke 

voorzieningen van het diagnostische systeem van dit ziekenhuis laten 

relatief veel te wensen over, in tegenstelling tot het diagnostische 

systeem van het andere ziekenhuis, dat beschikt over een moderne 

huisvesting, waarbij de multi-functionele aanwending van ruimtelijke 

voorzieningen opvallend is. In beide ziekenhuizen zijn de diagnostische 

systemen ge!ntegreerd met EHBO voorzieningen. Opmerkelijk is dat de 

ziekenhuizen in aantallen bedden sterk verschillen. 
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III) DE EXTREEM GE$PREIDE TYPEN (F, G. H en Il 

Deze typen onderscheiden zich door het relatief sterke contrast tussen 

de mate van spreiding van voorzieningen enerzijds en de mate van 

spreiding van bevoegdheden anderzijds. Hiertoe worden gerekend: de 

extreem ongelijk gespreide typen en de extreem gelijk gespreide typen. 

Tot de extreem onaeliik gespreide typen worden gerekend: 

Het centrale qedeçoncentreerde type on 
Dit type diagnostische systeem werd in twee ziekenhuizen gevonden (IB en 

VIB). Bevoegdheden bleken in deze ziekenhuizen ten aanzien van de 

diagnostische voorzieningen in relatief hoge mate gecentraliseerd te 

zijn. De voorzieningen zelf bleken daarentegen sterk gespreid te zijn 

over de ziekenhuisbouw. De overige variabelen tonen slechts zeer weinig 

overeenkomsten. voor beide diagnostische systemen geldt, dat de 

arbeidstaken een tamelijk techniek-gericht karakter dragen en dat er 

sprake is van gedecentraliseerde afsprakensystemen. 

Het d.ecentrale geconcentreerde type (G) 

In ruimtelijk opzicht is er sprake van een relatief hoge mate van 

concentratie, terwijl de bevoegdheden over de betreffende diagnostische 

voorzieningen juist sterk verdeeld zijn. Dit type diagnostisch systeem 

werd aangetroffen in twee ziekenhuizen (IIA en IIIA). Ten aanzien van de 

andere aspekten zijn er zowel verschillen als overeenkomsten. Relatief 

aanzienlijke verschillen worden gevonden in de aantallen specialisten 

die aan de instellingen verbonden zijn, de aanwending van personeel en 

ruimten, de scheiding van soorten medische hulpmiddelen en het 

aangeboden functie-pakket. Overeenkomsten worden aangetroffen in de 

aantallen soorten diagnostische verrichtingen, de mono-functionele 

aanwending van apparatuur, het ontbreken van job-rotation systemen, het 

relatief routinematige karakter van de individuele arbeidstaken en de 

integratie van EHBO voorzieningen met de diagnostische systemen. 

Tot de extreem qeliik gespreide typen worden gerekend: 

Het kleinschalige type (H) 

In geen van de veertien ziekenhuizen kon het diagnostisch systeem 

aangemerkt worden als kleinschalig. Kleinschalig in die zin, dat we 

binnen een systeem overwegend te maken hebben met eenheden die 
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gekenmerkt worden door een relatief hoge mate van decentralisatie van 

bevoegdheden in combinatie met een relatief hoge mate van deconcentratie 

van voorzieningen. 

Het grootschalige type (I) 

In vier van de veertien ziekenhuizen bleek er sprake te zijn van een 

relatief sterk geconcentreerd en gecentraliseerd diagnostisch systeem 

(IA, VIA, VIIA en VIIB). De bouwkundige staat van de ruimtelijke 

voorzieningen is redelijk tot goed te noemen, hoewel vatbaar voor 

verbeteringen. In twee van de vier ziekenhuizen zijn recentelijk in 

bouwkundig opzicht wijzigingen aangebracht in de behuizing van het 

diagnostisch systeem. Ondanks het feit, dat verbouwingen tot ingrijpende 

veranderingen hebben geleid zijn sporen van de oorspronkelijke staat en 

beperkingen daarvan blijven bestaan. In het diagnostische systeem van 

het grootschalige type is sprake van een relatief sterke scheiding 

tussen spreekuur-voorzieningen en overige voor diagnostische 

activiteiten aanwendbare voorzieningen. Dit komt mede tot uitdrukking in 

de scheiding van het soort medische hulpmiddelen. In dit type ziekenhuis 

vindt men in de spreekuur-units zelden middelzware en zware 

hulpmiddelen. Deze hulpmiddelen zijn op (een) andere lokatie(s) 

geconcentreerd. Er worden spreekuren gehouden, waarbij de specialist 

zich voornamelijk bedient van lichte hulpmiddelen. Elders worden 

verrichtingen-sessies gehouden, waarbij van middelzware en zware 

hulpmiddelen gebruik gemaakt wordt. Deze inrichtingsvorm komt in 

relatief hoge mate overeen met de voorgestane inrichting conform het 

Normenrapport poliklinieken (1975). In drie van de vier ziekenhuizen 

worden relatief veel soorten diagnostische verrichtingen uitgevoerd, 

terwijl in het resterende ziekenhuis juist sprake is van een klein 

aantal soorten verrichtingen. Ten aanzien van de overige variabelen 

lijken ziekenhuizen met een grootschalig ingericht diagnostisch systeem 

zich niet wezenlijk te onderscheiden van de overige ziekenhuizen. 
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Hoofdstuk. 9 

CONCLUSIES 

9.1 INLEIDING 

In dit hoofdstuk. worden conclusies geformuleerd op basis van 

literatuurstudie en empirisch onderzoek. Er werden op systematische 

wijze gegevens verzameld over onderwerpen die ingedeeld kunnen worden in 

drie clusters variabelen: omgevingsvariabelen, structuurvariabelen en 

variabelen met betrekking tot het functioneren. Tussen die clusters 

worden op theoretische gronden, de contingentie-benadering, verbanden 

vermoed. Interpretatie van de verzamelde gegevens en vergelijking 

daarvan met theoretische uitgangspunten leidt zowel tot uitspraken over 

de ziekenhuizen waaraan de gegevens werden ontleend, maar ook tot 

uitspraken over de theorie. 

9.2 CONCLUSIES 

Het binnen de organisatiewetenschap tot ontwikkeling gekomen denkkader 

dat aangeduid wordt met contingentie-benadering, was het startpunt van 

deze studie en diende als wetenschaptheoretische basis. De meningen in 

het veld van wetenschapbeoefenaars en organisatie-onderzoekers, over de 

praktische bruikbaarheid van de uitgangspunten van deze theoretische 

benadering, leken verdeeld te zijn. 

Na literatuurstudie werd het diagnostisch systeem als toepassingsgebied 

voor een empirisch contingentie-onderzoek gekozen. 

Het probleemgebied werd gedefinieerd als een organisatiestructuur

vraagstuk., waarin de aandacht in het bijzonder gericht werd op de 

interne organisatie van diagnostische afdelingen en verhoudingen tussen 

delen die daarbinnen te onderscheiden zijn. De vraag naar verhoudingen 

tussen elementen is daarom tevens beschouwd als een schaalvraagstuk.. 

In dit onderzoek werden de grenzen van het diagnostisch systeem van een 

ziekenhuis bepaald op basis van een omschreven activiteitenpakket. Alle 

delen van de ziekenhuisorganisatie tesamen, waarvan de taken primair op 

diagnostisch gebied liggen en die activiteiten uit dit pakket uitvoeren, 
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vormen het diagnostische systeem. De systeemgrenzen werden op deze wijze 

gekozen om ziekenhuizen ten aanzien van de organisatorische invulling 

van dat pakket met elkaar te kunnen vergelijken. 

Ziekenhuizen bieden in de praktijk aanzienlijk meer soorten diagnostisch 

onderzoek dan de verrichtingen in het onderzochte pakket. 

Hoe ziekenhuizen dat beperkte pakket organisatorisch invullen is opgevat 

als indicatief voor het geheel aan diagnostische activiteiten. Als er 

verschillen zijn in de wijze van organiseren, dan kan dat alleen 

afgeleid worden uit vergelijking van vergelijkbare entiteiten. 

Het contingentie-model, dat in het empirisch gedeelte van het onderzoek 

gehanteerd werd, omvat twee categorie~n variabelen, structuurvariabelen 

en variabelen die informatie verschaffen over de relevante omgeving. 

Interpretatie van de uitkomsten met betrekking tot theorie en praktijk 

hebben geleid tot de volgende conclusies: 

1) Contingentie-studies, onderling vergeleken, vertonen nauwelijks 

samenhang en overeenstemming in theoretische uitgangspunten en aspekten 

van methodologische aard. Daarmee wordt aangesloten bij de visie van 

Lammers (1983). 

2) De concepten in contingentie-modellen worden niet eenduidig 

geoperationaliseerd; elke onderzoeker lijkt zelf invulling te geven aan 

gehanteerde concepten. Dit aspekt bemoeilijkt vergelijking van 

onderzoeksresultaten ernstig. Het is, door het nagenoeg ontbreken van 

wat men onderzoekstraditie zou kunnen noemen, voor onderzoekers dan ook 

lastig aansluiting te vinden bij actuele opvattingen. 

3) Het veelvuldig gebruik van de case-studie methode, een methode die 

het hart van wetenschappelijk onderzoek ontbeert (Van der zwaan, 1984), 

beperkt de mogelijkheden resultaten te vergelijken en uitspraken te doen 

over het nut van de contingentie-benadering. 

4) Te constateren is dat, sinds de oorsprong van de contingentie

benadering, in die denkrichting een aantal veranderingen hebben 

plaatsgevonden. 

Contingentie-modellen zijn afhankelijkheidsmodellen. Oorspronkelijk werd 

een deterministische afhankelijkheid verondersteld: de omgeving zou 

voorschrijven welke structuur geschikt is. De omgevingsvariabelen waren 
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volgens die visie onafhankelijke variabelen, de determinanten. De 

structuurvariabelen werden beschouwd als. de afhankelijke variabelen. 

Contingentie-modellen zijn tevens evenwichtsmodellen. Aanvankelijk werd 

het niveau van het bedrijfsresultaat afhankelijk gesteld van de mate 

waarin de organisatiestructuur zich aanpaste aan de omgeving en in de 

relatie met de omgeving tot een evenwicht wist te komen. Er werden 

echter argumenten aangedragen op grond waarvan het niet langer houdbaar 

was om aan omgevingsvariabelen een puur deterministische werking toe te 

schrijven. Geleidelijk aan is het standpunt dan ook losgelaten 

omgevingsvariabelen als onafhankelijke variabelen te beschouwen. Als 

voorwaarde is echter blijven gelden, dat er een evenwicht bestaat tussen 

structuur en omgeving; het niveau van de bedrijfsresultaten wordt 

afhankelijk gesteld van dat evenwicht. Het doet minder dan voorheen 

terzake in welke mate organisatie en omgeving elkaar be!nvloeden. van 

belang is wel de overeenstemming die daartussen wordt bereikt. Niet 

langer is de omgeving de determinant, maar juist de mate van evenwicht 

die tussen organisatie en omgeving gerealiseerd wordt. 

5) Hoe de mate van overeenstemming of evenwicht gedefinieerd wordt is 

derhalve van cruciale betekenis. Ook ten aanzien van.dit 

evenwichtsconcept, zo wijst literatuuronderzoek uit, blijkt het veld van 

wetenschapbeoefenaars verschillende invullingen te hanteren. De kritiek 

op de relatie-typeringen van Schoonhoven (1981) wordt onderschreven. Het 

evenwichtsconcept is gebaseerd op normatieve criteria en laat daardoor 

de mogelijkheid open tot verschillende interpretaties. 

6) In de systeemleer bestaat een duidelijk onderscheid tussen wat tot 

het systeem gerekend wordt en wat tot de systeemomgeving. Analooq zou 

verwacht kunnen worden, dat er een duidelijk onderscheid bestaat tussen 

organisatie-variabelen en omgevingsvariabelen. In de praktijk ligt dat 

anders. Vandaar dat ook conceptuele modellen waarin het omgevingsbegrip 

in brede betekenis wordt gebruikt, plaats beginnen te maken voor 

modellen waarin invloedsfactoren (technoloqie, leeftijd, omvang enz.) 

die niet duidelijk binnen of buiten de organisatie liggen, aangeduid 

worden als situatiebepalende factoren. Mintzberg (1979) beschouwt het 

omgevingsconcept, in een relatief enge betekenis, als een 

situatiebepalende factor. Aanvankelijk stond de relatie organisatie 

versus omgeving centraal; tegenwoordig lijkt het meer te gaan om de 
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organisatie en de situatie waarin die zich bevindt en het evenwicht dat 

daartussen bereikt wordt. 

7) De clusters variabelen die opgenomen zijn in contingentie-modellen 

monden uit in typologie~n van structuren, bedrijfsresultaten en 

omgevingen / situaties. Uit de literatuur valt op te maken, dat er zeer 

veel typologie~n zijn ontwikkeld. 

8) In het empirisch gedeelte van deze studie werd beoogd omgevingen van 

diagnostische systemen te typeren. Als criterium voor die typologie werd 

de mate van differentiatie gekozen, ook wel aangeduid als de mate van 

gesegmenteerdheid. De omgevingsvariabelen 1 t/m 8 geven informatie over 

een belangrijk deel van de omgeving van het diagnostisch systeem. De 

waarden die aan deze variabelen toegekend werden, worden beschouwd als 

indicatief. Daaruit is af te leiden, dat er grote verschillen bestaan 

met betrekking tot de afzonderlijke variabelen. Voor de variabelen 3, 4 

en 5 is dat vanzelf sprekend, omdat de ziekenhuizen daarop waren 

geselecteerd. De uitkomst, dat het aantal specialismen, specialisten, 

bedden, verpleegafdelingen en spreekuurhoudende specialismen toe zouden 

nemen als ook het aantal verrichtingen stijgt, werd verondersteld en 

wordt ondanks uitschieters bevestigd. Uit de waarden met betrekking tot 

deze variabelen wordt afgeleid, dat de mate van gesegmenteerdheid van de 

omgeving toeneemt, naarmate het aantal soorten diagnostische 

verrichtingen dat in het ziekenhuis plaats vindt groter is. 

9) Geconcludeerd wordt, dat elk van de 14 onderzochte ziekenhuizen een 

unieke omgeving bood. Ook in de gehele populatie algemene ziekenhuizen 

bleken er geen twee te zijn, waarvan de samenstelling van de medische 

staf, naar aantallen soorten specialismen en specialisten, gelijk was. 

10) De organisatiestructuur-variabelen, de variabelen 9 t/m 22, geven 

informatie over dat deel van het ziekenhuis waarbinnen taken uitgevoerd 

worden die deel uitmaken van het onderzochte pakket verrichtingen. 

Het aantal organisatorische eenheden, dat in een ziekenhuis het pakket 

diagnostische verrichtingen uitvoerde (variabele 9), werd opgevat als 

indicator voor de mate van gedifferentieerdheid van de interne 

organisatie van het diagnostisch systeem. Er bleken in dat opzicht grote 

verschillen te bestaan tussen de 14 ziekenhuizen. 

- 156 -



Tevens werden de organisatiestructuren van de diagnostische systemen 

9etypeerd naar schaalgrootte, op basis van de waarden die de variabelen 

10 (de mate van concentratie van voorzieningen) en 11 (de mate van 

centralisatie van bevoegdheden} t0999kend werden. De 14 ziekenhuizen 

konden verdeeld worden over 7 verschillende typen schaalgrootte. De 

uitkomsten van de overi9e structuurvariabelen leverden een gevarieerd 

patroon. 

11) Gegevens met betrekking tot bedriifsresultaten zijn in dit onderzoek 

niet in kaart gebracht. Prestatie-indicatoren, waarin resultaten met 

betrekking tot participanten (zowel binnen als buiten het systeem) ten 

aanzien van een groot aantal kwalitatieve dimensies tot uitdrukking 

komen, zijn echter nog niet ontwikkeld. De waarden die aan indicatoren 

worden toegekend zijn normatief bepaald en welke uitkomsten aangemerkt 

kunnen worden als onvoldoende, aanvaardbaar of goed, is sterk 

afhankelijk van de positie van de beoordelaar (Dubin, 1976}. 

12} Relaties tussen de clusters variabelen werden gedefinieerd als 

evenwichtsrelaties. De mate van differentiatie werd als criterium 

gekozen om de organisatiestructuren van de diagnostische systemen af te 

zetten tegen de omgevingen waarin ze ingebed liggen. 

De mate van gesegmenteerdheid van de omgeving wordt tot uitdrukking 

, gebracht met behulp van de waarden die zijn toegekend aan de variabelen 

1, 2 en 7. De uitkomsten van deze variabelen werden samengevoegd. Het 

score-patroon, dat kan varieären van -3 (een geringe mate van 

9es&91Denteerdheid) tot +3 (een relatief hoge mate van 

gesegmenteerdheidJ, is weergegeven in de volgende tabel. 

r=====================================================================, 
Zh. I 

Var. a b 

II III 

a b a b 

IV 

a b 

v 
a b 

VI 

a b 

VII 1 

a bi 
l=============================================·======================~I 

Qmgevinqsyar 

1) Spec.men o o o o o + + + + o 1 
2) Spec.ten o o o o o + + + + o I 

1 7) v.afd. o o o o o + + + + o 1 

!---------------------------------------------------------------------! 
1 O.diff/segm -3 -3 o -1 -2 -2 o -1 o +3 +3 +3 +3 o 1 

L==================================================••=================~ 
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Deze gegevens zijn vervolgens samengevoegd, overeenkomstig de indeling 

van ziekenhuizen naar het aantal soorten diagnostische verrichtingen en 

weergegeven in het volgende overzicht. 

r===============T===============T==================T==================i 
Zh. I + II jIII + IV + Vj VI + VII j 

1 Var. 1 (a + b) 1 (a + bl 1 (a + b) 1 

l===============l===============l==================l==================I 
1 3) Verr.tot. 1 Rel. weinig I Matig I Rel. veel 1 
1---------------1---------------1------------------1------------------1 
1 1l Spec.men 1 -2 1 -1 1 +3 1 

1 2) Spec.ten 1 -2 1 -1 1 +3 1 
1 7) v.afd. 1 -3 1 o 1 +3 1 

1---------------1---------------1------------------1------------------1 
1 O.diff/segm. 1 -7 1 -2 1 +9 1 
b===============b===============b==================b==================J 

Ten aanzien van de organisatiestructuur van het diagnostisch systeem 

noemen we de mate van differentiatie van de interne organisatie relatief 

gering, als de waarde die aan variabele 9 is toegekend, negatief (-) is. 

Er is daarentegen sprake van een relatief sterke mate van interne 

differentiatie, als de waarde positief (+) is. 

r=====================================================================i 
1 Zh. I II III IV V VI VII 1 

1 var. 9. a b a b a b a b a b a b a b 1 

l=====================================================================I 
1 Interne dif f o o o o o + + o + o 1 

b=====================================================================J 

Als deze gegevens worden samengevoegd, overeenkomstig de indeling van 

ziekenhuizen naar het aantal soorten diagnostische verrichtingen, dan 

onstaat het volgende beeld: 

r===============T===============f===================T=================i 
1 Zh. 1 I + II jIII + IV + V j VI + VII 

1 Var. 9. 1 (a + b) 1 (a + b) 1 (a + b) 1 

l===============l===============l===================l=================I 
1 Interne diff.I -2 1 +1 1 o 1 

b===============~===============b===================b=================J 
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In paragraaf 8.2.4 werd vastgesteld dat, naarmate een ziekenhuis aeer 

soorten diagnostische verrichtingen uitvoerde, de omgeving van het 

diagnostische systeem een hogere mate van gesegmenteerdheid vertoonde. 

De organisatie-structuren verschilden in de mate van differentiatie. Die 

differentiatie bleek evenwel niet evenredig toe te nemen aet het aantal 

soorten verrichtingen in het pakket. 

Als de diagnostische systemen aet een negatieve sçhaalwaarde relatief 

kleinschalig genoemd worden (de typen H, B en C) en die aet een 

positieve schaalwaarde relatief grootschalig (de typen I, Een D), dan 

lijkt afgeleid te kunnen worden dat, naarmate ziekenhuizen meer soorten 

verrichtingen bieden, hun diagnostische systemen grootschaliger zijn. 

r·=======···==========····=======================================·====, 

Zh. I II III IV v VI VII 

var. a b a b a b a b a b a b a b 

l=====================================================================I 

1 3) Verr.tot o o o o o o - 1 

1---------------------------------------------------------------------1 
1 10) Concent. + + + o o + o + + + 1 
1 11) Central. + + o o o + o + + + + + 1 
1---------------------------------------------------------------------1 
1 Schaal +2 o o -1 o o -1 +1 +1 +1 +2 o +2 +2 1 
S..::•==============================•============·=====================~ 

Als deze gegevens worden samengevoegd, overeenkomstig de indeling van 

ziekenhuizen naar het aantal soorten diagnostische verrichtingen, dan 

onstaat het volgende beeld: 

r=====================================================================, 
Zh. I + II III + IV + v VI + VII 

Var. (a + b) (a + b) (a + b) 

l======·==============================================================I 

1 3) Verr.tot Rel. weinig Matig Rel. veel 1 

1---------------------------------------------------------------------1 
1 10) Concent. o +1 +2 1 

1 11) Central. +1 +1 +4 1 

1---------------------------------------------------------------------1 
1 Schaal +1 +2 +6 1 
1::-===================================================================~ 
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In paragraaf 8.2.4 werd echter reeds opgemerkt, dat verschillen tussen 

de A-ziekenhuizen en de B-ziekenhuizen ten aanzien van de afzonderlijke 

variabelen (var. 10 en 11) groot zijn. Omdat de schaalgrootte op deze 

twee variabelen gebaseerd is dient de conclusie, dat er een positief 

verband zou bestaan tussen schaalgrootte en verrichtingenpakket, ten 

zeerste gerelativeerd te worden. 

Vergelijken we de diagnostische systemen met elkaar ten aanzien van de 

interne differentiatie, schaalgrootte en de gesegmenteerdheid van de 

omgeving, dan onstaat het volgende beeld: 

r=====================================================================; 
j Zh. I II III IV V VI VII 1 

1 a b a b a b a b a b a b a b 1 

l=====================================================================I 
1 O.diff/segm -3 -3 o -1 -2 -2 o -1 o +3 +3 +3 +3 o 1 
1---------------------------------------------------------------------1 
1 Interne dif f o o o o o + + o + o 1 

1---------------------------------------------------------------------1 
1 Schaal +2 o o -1 o o -1 +1 +1 +1 +2 o +2 +2 1 

b=====================================================================J 

Deze gegevens worden vervolgens geordend naar de mate waarin de 

omgevingen van de diagnostische systemen gesegmenteerd zijn. Aan de 

linker zijde van de tabel zijn opgenomen de vier ziekenhuizen waarvan de 

omgevingen van de diagnostische systemen relatief weinig 

gesegmenteerdheid vertonen en rechts die vier ziekenhuizen die juist 

door relatief sterk gesegmenteerde omgevingen gekenmerkt worden. 

r=====================================================================; 
1 Zh. 3 3 2 4 2 4 5 7 5 6 6 7 1 

1 a ba b b ba a a b ba bal 

!=====================================================================! 
1 O.diff/segm -3 -3 -2 -2 -1 -1 o o o o +3 +3 +3 +3 1 
!---------------------------------------------------------------------! 
1 Interne diff o o o o o + o + + - 1 

1---------------------------------------------------------------------1 
1 Schaal +2 o o o -1 +1 o -1 +1 +2 +1 +1 +1 +2 1 

b=====================================================================J 
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Als deze gegevens worden gegroepeerd naar de mate waarin de omgevingen 

van de diagnostische systemen gesegmenteerd zijn, dan onstaat het 

volgende beeld: 

r======·==============================================================, 
Zh. 

a 

1 

b 

3 3 2 4 

a b b b 

2 4 

a a 

5 

a 

7 

b 

5 

b 

6 

a 

6 

b 

7 1 
a 1 

(========·==:======================·==·===============================I 
1 O.diff/segm Rel. gering Matig Rel. gesegment. 1 

1---------------------------------------------------------------------1 
1 Interne diff -2 o o 1 

1---------------------------------------------------------------------1 
1 Schaal +2 +2 +5 1 

b=============·=======================================================J 

Afgeleid zou kunnen worden, dat de schaalgrootte en de interne 

differentiatie enigszins toenemen naarmate de omgeving een sterkere mate 

van segmentatie vertoont. Ook ten aanzien van deze conclusie geldt, dat 

vergelijking van de a-ziekenhuizen met de b-ziekenhuizen tot 

relativering aanleiding geeft. Met name de ziekenhuizen die gekenmerkt 

worden door een matig gesegmenteerde omgeving varilren relatief sterk 

ten aanzien van de mate van interne differentiatie en schaalgrootte. 

13) Samenvattend kan geconcludeerd worden, dat niet is aangetoond dat de 

contingentie-benadering productief is op meso-niveau. Er is evenwel ook 

geen ondersteuning gevonden om het gehanteerde contingentie-model te 

verwerpen. De uitkomsten tonen zowel verschillen ten aanzien van 

organisatiestructuren als ten aanzien van hun omgevingen. Daarin werd 

echter geen onmiskenbare systematiek ontdekt. Niet uitgesloten moet 

worden geacht, dat desondanks aan de waargenomen verschillen vaste 

patronen ten grondslag liggen. Er zijn aanwijzingen, gebaseerd op 

empirische bevindingen, dat naarmate de gesegmenteerdheid van de 

omgeving toeneemt, de mate van interne differentiatie en ook de 

relatieve schaalgrootte toenemen. 
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Hoofdstuk 10 

NABESCHOUWING 

10. 1 INLEIDING 

In dit laatste hoofdstuk wordt een reflectie gegeven op een aantal 

onderwerpen die in deze studie aan de orde zijn gekomen. Sommige 

aspekten verdienen meer aandacht dan ze tot nu toe in deze studie 

gekregen hebben, andere aspekten daarentegen, die niet expliciet 

behandeld zijn, kunnen in deze nabeschouwing ertoe bijdragen de studie 

in een bredere context te plaatsen. 

De aandachtpunten in dit slothoofdstuk zijn te verdelen over de volgende 

gebieden: 

organisatie-wetenschap en de contingentie-benadering daarbinnen; 

- ziekenhuisorganisaties en diagnostisch onderzoek in de praktijk. 

10.2 THEORIE OVER HET ORGANISEREN 

Deze studie is voor een belangrijk deel gewijd aan de contingentie

benadering. Echter, net zomin er eigenlijk gesproken kan worden van DE 

organisatie-theorie kan er gesproken worden van DE contingentie

benadering. Het gaat om conglomeraten van uitspraken, die als 

gemeenschappelijk element hebben dat de uitspraken, visies, theorie~n 

allemaal betrekking hebben op het verschijnsel organisatie. Hoe arbeid 

verdeeld wordt, waarom en onder welke condities dat gebeurt zoals het 

gebeurt, leent zich voor zeer veel zienswijzen. Organisaties zijn geen 

zeldzaam verschijnsel; Lammers accentueert dat door te spreken van 'de 

inkapseling van het maatschappelijk leven in organisatorische verbanden' 

(Lammers, 1983). 

De verzameling contingentie-benaderingen vormt slechts een greep uit 

verschillende invalshoeken. Die verzameling wordt gerekend tot wat 

aangeduid wordt als organisatiestructuurtheorie (Astley & Van de Ven, 

1983), waarin het gaat om modellen die patronen weergeven. Er zijn 

echter ook procesbenaderingen, die beter dan de statische structuur

modellen dynamiek tot uitdrukking kunnen brengen. Machtstheoriegn, 

ruiltheorie~n, perceptie-theorieän, besluitvormingstheorie~n, 
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speltheorieên en vele andere benaderingswijzen worden net als 

contingentie-benaderingen gebruikt ter verklaring van verschijnselen die 

betrekking hebben op organisaties. 

In deze studie is getracht de balans op te maken van de betekenis van 

contingentie-benaderingen voor de organisatiewetenschap en toepassingen 

daarvan in de praktijk. Hoewel op grond van het empirische gedeelte geen 

zwaarwegende argumenten aangedragen kunnen worden om de benadering te 

verwerpen, kunnen de empirische bevindingen evenmin als overtuigend 

bewijsmateriaal aangemerkt worden voor de geldigheid. 

Men zou zich af kunnen vragen of de contingentie-these eigenlijk wel 

geverifieerd of gefalsifieerd kan worden; een vraag die niet alleen 

inhoudelijk van belang is, maar ook uit methodologisch oogpunt. 

Verschillende structuren in verschillende omgevingen vormen unieke 

combinaties waarin een zekere mate van evenwicht gerealiseerd wordt. De 

onderzoekers, die speuren naar mogelijke wetmatigheden in die relaties, 

staan voor een lastige opgave. 

Contingentie-studies, als pogingen om de aard en invloeden van relaties 

tussen organisatie en omgeving te doorgronden, dragen ondanks 

gesignaleerde beperkingen bij aan kennisvorming over organisaties. Het 

oordeel over wat de contingentie-benadering nu werkelijk waard is en 

welke bijdrage geleverd wordt aan theorie en praktijk, hangt ten zeerste 

samen met wat men eigenlijk van de contingentie-benadering verwacht. 

Verwacht men wetmatigheden, prescriptieve modellen, uitspraken die 

voorschrijven hoe organisaties in specifieke situaties gestructureerd 

zouden moeten zijn om tot optimale bedrijfsresultaten te komen? Als dat 

zo is, dan lijken de verwachtingen wellicht te hoog gespannen te zijn. 

Daartoe bevatten de modellen teveel ruimte voor interpretatie

verschillen. 

Indien de benaderingswijze bezien wordt als een betrekkelijk globale 

theorie die kan helpen complexe organisaties in opbouw en functioneren 

beter te leren begrijpen, door ook te letten op wat daarbuiten gebeurt, 

dan zijn we toch een stap verder dan zonder de benadering. Khandwalla 

vindt dat er zeker voldoende aanwijzingen zijn voor de houdbaarheid van 

het contingentie-denken als een globale theorie (Khandwalla, 1977). 

Er is niet een beste manier van organiseren; er zijn veel wegen die naar 

Rome leiden, of zoals Merton het stelde: organisaties onder dezelfde 

omstandigheden hebben verschillende functionele alternatieven (Merton, 

- 163 -



1957). Dat zijn uitgangspunten van de benadering die nog steeds overeind 

staan. 

10.3 DE ZIEKENHUISORGANISATIE IN DE PRAKTIJK 

Dat ziekenhuisorganisaties ten opzichte van elkaar verschillen vertonen 

weet iedereen, maar hoe groot die verschillen zijn en ten aanzien van 

welke aspekten, zijn zaken die minder duidelijk liggen. Dat in dit 

onderzoek een beperkt aantal aspekten onder de loep genomen is en dat de 

gehanteerde methoden van onderzoek beperkingen met zich mee hebben 

gebracht, noodzaken tot relativering van de conclusies die aan de 

uitkomsten te verbinden zijn. De subjectiviteit van de onderzoeker 

speelt ook in de interpretatie van uitkomsten een rol. 

In het empirische gedeelte van het onderzoek is relatief sterk de nadruk 

gelegd op de vergelijking van ziekenhuizen en delen daarvan ten aanzien 

van een aantal organisatorische aspekten. Een uitkomst is, dat er tussen 

ziekenhuizen en tussen diagnostische systemen relatief weinig 

overeenkomsten lijken te bestaan en dat de vergelijkbaarheid beperkt is. 

Hoewel het zinvol geacht mag worden dat die uitkomst empirisch 

onderbouwd is, zal dat niet als een verrassende bevinding worden 

beschouwd. 

om ziekenhuizen ten aanzien van de organisatie van diagnostische 

activiteiten met elkaar te kunnen vergelijken, is op kunstmatige wijze 

een systeemgrens aangebracht. Daardoor is van sommige ziekenhuizen een 

groter deel van de organisatie van diagnostische activiteiten binnen het 

gezichtveld gekomen dan van andere ziekenhuizen. 

Gesteld is, dat de organisatie van het diagnostisch systeem beschouwd 

is als een indicator voor de organisatie van alle diagnostische 

activiteiten in het ziekenhuis. Als er verschillen in de wijze van 

organiseren worden gevonden, leidt dat tot niet meer dan het vermoeden 

dat, ten aanzien van overige diagnostische activiteiten, ook 

organisatie-verschillen zouden kunnen bestaan; aangetoond is dat echter 

niet. Dat geldt ook ten aanzien van omgevingsinvloeden. Dat deel van de 

relevante omgeving waar in het empirisch gedeelte van het onderzoek 

aandacht geschonken is, vormt slechts een deel van de omgeving. Of dat 

deel van de omgeving, waarover informatie verzameld is, representatief 

geacht mag worden en als goede indicator voor de totale invloed van de 

omgeving kan worden beschouwd, is nog maar de vraag. De verschillen in 
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de omgevingskarakteristieken die in kaart gebracht zijn, vormen slechts 

een aanwijzing, dat ten aanzien van andere omgevingskarakteristieken ook 

verschillen te verwachten zijn. 

Invloeden van elementen buiten het ziekenhuis, lijken in het empirisch 

gedeelte van het onderzoek, buiten beschouwing te zijn gelaten. Gedacht 

kan worden aan bijvoorbeeld verwijzende instanties binnen het 

adherentiegebied, de samenstelling van de adherente bevolking en 

verdelingen naar soort- en frequentie patilntenproblematiek. In 

paragraaf 7.2 werd in dit verband gesteld, dat een deel van die invloed, 

op andere plaatsen in het ziekenhuis, als het ware gefilterd wordt. De 

interveniärende elementen liggen binnen het ziekenhuis en die invloed 

komt mede tot uitdrukking in karakteristieken van het ziekenhuis. 

Indirect zijn derhalve toch ook invloeden vanuit de externe omgeving in 

het onderzoek betrokken. Immers, aangenomen mag worden, dat een relatief 

omvangrijke adherente bevolking (veel verwijzende instanties, 

veelzijdige patilntenproblematiek enz.) voor een ziekenhuis met zich mee 

zal brengen, dat er ook relatief veel bedden, specialisten, specialismen 

enz. nodig zijn. 

Dat er zeer sterke aanwijzingen zijn om aan te nemen dat verschillen 

tussen ziekenhuizen onderling en ook de diagnostische systemen 

daarbinnen buitengewoon groot zijn en dat zich in dat veld in hoog tempo 

veranderingen voltrekken, werd niet alleen opgemaakt uit het onderzoek 

in de 14 ziekenhuizen. Uit de schematische organisatie-overzichten, die 

ruim 100 algemene ziekenhuizen ter beschikking stelden, werd dezelfde 

bevinding afgeleid. In een beperkt aantal organisatie-schema's waren de 

structuren tot op subsysteem-niveau uitgewerkt. De overzichten toonden 

echter in veel gevallen nauwelijks meer dan de formeel-hierarchische 

relaties tot op afdelingsniveau, alsmede enkele stafrelaties (vooral 

medische staf) en slechts enkele keren werd in de overzichten iets meer 

van de overlegstructuren weergegeven. Opvallend was, dat in een groot 

aantal organisatie-overzichten de ondernemingsraad niet was opgenomen. 

De indruk werd gewekt, dat door ziekenhuizen in het algemeen beperkte 

waarde wordt toegekend aan organisatieschema's. Dat werd ondermeer 

afgeleid uit reacties en toelichtingen die ontvangen werden naar 

aanleiding van ons verzoek om een schematisch organisatie-overzicht. 

verschillende ziekenhuizen reageerden op ons verzoek met het antwoord 

dat er geen overzicht op papier bestond. Andere ziekenhuizen stuurden 

wel recente gegevens, evenwel met de toevoeging, dat het overzicht al 

niet meer actueel was vanwege reorganisaties. Er waren enkele 
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ziekenhuizen die, vanwege de op handen zijnde reorganisatie of 

onenigheid binnen de organisatie over de weergave van posities, geen 

schema ter beschikking wensten te stellen. In het empirisch onderzoek 

werd de indruk versterkt, dat bevoegdheden en verantwoordelijkheden soms 

onduidelijk verdeeld waren. Er werden beslissingen genomen waarvan de 

actor niet zeker wist of hij/zij daartoe wel bevoegd was. Ook werden 

inconsistenties gesignaleerd in de verdeling van verantwoordelijkheden 

en bevoegdheden: wel verantwoordelijk te zijn voor de continuiteit ten 

aanzien van bepaalde processen, maar niet bevoegd te zijn om maatregelen 

te treffen teneinde die continuiteit te kunnen waarborgen, is daarvan 

een voorbeeld. 

In dit rapport is, met uitzondering van het organisatieschema op blz. , 

geen poging ondernomen om schematisch organisatievormen van ziekenhuizen 

of gedeelten daarvan weer te geven. Een reden die daar aan ten grondslag 

ligt, schuilt in de beperkte mogelijkheden om alle geldende relaties, de 

gehele infrastructuur, in een schematisch overzicht weer te geven. 

Mogelijk geldt dat argument voor de ziekenhuizen ook en door de relatief 

hoge frequentie waarin veranderingen in de structuur plaats (kunnen} 

vinden, zou men zich voor kunnen stellen dat er ziekenhuizen zijn, die 

het niet erg zinvol achten om een schematisch overzicht te maken. 

Gesteld kan worden, dat de organisatie-inrichting van algemene 

ziekenhuizen een overwegend functioneel karakter draagt, in die zin, dat 

er een verplegingsdienst te onderscheiden is, een dienst die de 

hotelfunctie vervult, waarbinnen een voedingsdienst, een technische 

dienst enz. Elk van deze diensten verzorgt een unieke functie in het 

proces van zorgverlening. 

Over de interne organisatie van diensten, de opbouw van afdelingen en 

units, is minder duidelijk te stellen welk ordeningsprincipe daarin 

dominant is. Voor de onderzoek en behandelafdelingen liggen mogelijk 

verklaringen in de snelle ontwikkeling van de medische technologie. 

Hoewel dat niet expliciet in deze studie onderzocht is, bestaat de 

indruk dat ziekenhuizen voornamelijk in korte-termijnplanning rekening 

houden met de implementatie van nieuwe technieken in de organisatie en 

nauwelijks in lange-termijnplanning. 

In het hanteren van ordeningsprincipes lijkt dikwijls inconsequent 

gehandeld te worden: er wordt bijvoorbeeld gekozen om een bepaalde 

categorie voorzieningen te concentreren en die onder een gezagsdrager te 

brengen, maar dan toch worden daar uitzonderingen op gemaakt. Redenen 
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daarvoor blijken niet altijd van functionele aard te zijn; ze kunnen 

soms herleid worden tot historisch gegroeide verhoudingen en soms liggen 

zeer praktische redenen ten grondslag aan de keuze om af te wijken. 

Mogelijkheden om een bepaalde ordening consequent door te voeren kunnen 

ontbreken. Er moet ook gelegenheid zijn om een bepaalde verandering in 

de organisatie door te kunnen voeren. Het komt nogal eens voor, dat een 

relatief kleinschalig diagnostische systeem, OP9ebouwd uit een aantal 

betrekkelijk autonome, gespreid gelegen eenheden, door het vrijkomen van 

ruimte (na bijvoorbeeld sluiting van een verpleegafdeling, of het 

betrekken van nieuwbouw), gereorganiseerd wordt, waardoor een 

grootschaliger diagnostische afdeling ontstaat. zo zijn veel functie

afdelingen ontstaan. Het gaat dan niet om een geleidelijk 

veranderingsproces, maar om ingrijpende veranderingen, die in een 

relatief kort tijdsbestek worden doorgevoerd. De ruimtelijke 

mogelijkheden of beperkingen vormen belangrijke organisatorische 

randvoorwaarden. 

Het groeperen van diagnostische voorzieningen en het verdelen van 

bevoegdheden daarover binnen afdelingen, het vormen van organisatorische 

eenheden, blijkt noch duidelijk op functionele grondslagen plaats te 

vinden, noch duidelijk op marktgerichte grondslagen. Er vindt zowel 

horizontale differentiatie plaats door verbijzondering naar bewerking, 

als door verbijzondering naar producten. Beide manieren leiden tot 

vormen van specialisatie, die zich met betrekking tot diagnostische 

activiteiten moeilijk laten onderscheiden. 

Beperkingen in de mogelijkheden om ordeningsprincipes consequent toe te 

passen, lijken niet alleen door ruimtelijke mogelijkheden OP9elegd te 

worden, maar ook door de medische hulpmiddelen die worden toegepast. Het 

gebruik van middelzware en zware hulpmiddelen, meestal hoogwaardige 

apparatuur, staat soms (uit bedrijfseconomisch oogpunt) een 

marktgerichte organisatie in de W89· Elk spreekuurhoudend specialisme te 

voorzien van eigen diagnostische voorzieningen, r8ntgenfaciliteiten, 

echo-apparatuur enz. is al lang niet meer mogelijk. Het opdelen van een 

ziekenhuis met alle voorzieningen in meerdere gelijksoortige units, elk 

met dezelfde functie, zou een ontwikkeling naar een kleinschaliger 

structuur betekenen. Te verwachten is echter, dat efficiänte exploitatie 

ziekenhuizen juist zal aanzetten tot meer grootschaligheid. 

Er lijken zich een aantal tendensen te ontwikkelen, ondermeer die waarin 

in ruimtelijk en organisatorisch opzicht scheidingen worden doorgevoerd 
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met betrekking tot voorzieningen. De scheiding tussen 

spreekuurpoliklinieken met lichte hulpmiddelen enerzijds, onderzoek en 

behandel eenheden met middelzware en zware hulpmiddelen anderzijds. 

Functionele specialisatie voor diagnostisch onderzoek, de concentratie 

van diagnostische voorzieningen, biedt mogelijkheden tot sterk 

gespecialiseerd werk, aldus Al (1977). De capaciteitsbenutting kan om 

die reden hoger zijn dan bij gespreide faciliteiten; men kan met minder 

apparatuur toe voor hetzelfde werk. Juist door de toenemende 

afhankelijkheid in het primaire proces van apparatuur, wordt het echter 

moeilijker om te reageren op veranderingen in de zorgvraag. Afdelingen 

met veel apparatuurgebonden handelingen worden dan ook in toenemende 

mate geconfronteerd met de noodzaak hun methoden van planning te 

verbeteren. 

Door de te verwachten verdere doorvoering van functionele specialisatie 

op het gebied van onderzoek en behandeling, zal de aansluiting van de 

specialistische afdelingen op elkaar noodzaken tot verbetering van de 

gehanteerde coordinatie-mechanismen. Meer procedures zullen echter 

toenemende bureaucratisering in de hand werken. Toenemende centralisatie 

zal leiden tot relatief grote organisatorische eenheden die minder 

speelruimte hebben om te reageren op onvoorziene omstandigheden. De 

kwetsbaarheid van de gehele instelling kan echter toenemen als centrale 

diensten slecht functioneren. Wanneer, zoals te verwachten is, de 

afsplitsing van medisch specialismen zich voortzet, zouden eenheden van 

een zo geringe omvang kunnen ontstaan, dat onvoldoende draagvlak 

aanwezig is voor een goede organisatorische opbouw. Dat vormt een 

argument om te verwachten dat de gemiddelde omvang van ziekenhuizen 

verder zal toenemen. 

De kosten van goed toegeruste laboratoria, functieafdelingen, 

r8ntgenafdelingen en anesthesie-afdelingen kunnen slechts gedragen 

worden door het ter beschikking hebben van een relatief groot aantal 

patienten. Aan verdergaande taakverdeling tussen de ziekenhuizen, als 

een alternatief voor een ontwikkeling naar grotere ziekenhuizen, kleeft 

het nadeel dat integrale zorgverlening door een ziekenhuis steeds minder 

vaak geboden zal kunnen worden. In het eerste ziekenhuis wordt een 

bepaald onderzoeksprogramma gevolgd, in het volgende aanvullend 

onderzoek en uiteindelijk behandeling in het derde ziekenhuis: het valt 

te betwijfelen of een tendens in die richting als een gunstige 

ontwikkeling aan te merken is. 
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Op instellingsniveau werd een analyse gegeven van medisch diagnostische 

systemen en hun omgevingen. Daarbij werd het van omvang ontkoppelde 

organisatorische schaalconcept gebruikt om verhoudingen weer te geven. 

Het schaalconcept biedt echter ook de mogelijkheid om veranderingen in 

die verhoudingen weer te geven. Toegepast op macro-niveau dan zien we, 

dat ziekenhuizen zich ontwikkelen in de richting van een grootschalig 

georganiseerde ziekenhuissektor; een afnemend aantal ziekenhuizen, 

gepaard gaande met toename van de gemiddelde omvang. De organisatiegraad 

van de sektor neemt door het ontstaan van steeds meer 

samenwerkingsverbanden toe. Hoewel de aanhoudende fusie-golf door velen 

verklaard wordt op grond van de veranderende positie van de overheid en 

de toenemende druk die door de overheid op de sektor wordt uitgeoefend, 

mag de invloed van andere factoren niet vergeten worden. Pfeffer stelt 

bijvoorbeeld, dat fusies niet alleen tot stand komen onder druk van 

afhankelijkheidsrelaties, maar ook plaats vinden als zich gunstige 

mogelijkheden voordoen. De concentratie binnen de branche speelt volgens 

hem daarin een rol (Pfeffer, 1972). Toch lijkt de huidige tendens tot 

schaalvergroting binnen de ziekenhuissektor vooral toe te schrijven te 

zijn aan het (in toenemende mate) voorwaardenstellende karakter van het 

overheidsbeleid. 

Een ontwikkelingslijn werd geschetst in de veranderende rol van de 

overheid ten opzichte van de ziekenhuizen. In het bijzonder werd belicht 

welke verschuivingen in de verdeling van bevoegdheden zijn opgetreden. 

Verschuivingen, die betrekking hebben op de gehele ziekenhuissektor en 

de daarin verleende patiêntenzorg. Diagnostisch onderzoek is een 

onderdeel van het integrale proces van specialistische patiêntenzorg in 

algemene ziekenhuizen en restrictieve maatregelen van overheidswege 

raken derhalve ook de voorzieningen van het diagnostische systeem en de 

verdeling daarvan over de instellingen. 

In vergelijking met industrieele bedrijven zijn ziekenhuizen, zo werd 

reeds gesteld, niet vrij om geheel zelfstandig hun product

marktcombinaties uit te kiezen. De overige voorzieningen in de regio, de 

adherente bevolking en het erkenningenbeleid hebben een relatief 

deterministische invloed op die product-marktcombinaties. 

voor een ziekenhuis is de totale functie-vervulling, het verlenen van 

bepaalde patiêntenzorg van primair belang; wellicht belangrijker dan de 

vraag naar de interne structuur die dat mogelijk moet maken. Hoe die 

structuur tot stand komt, vloeit in hoge mate voort uit de wijzen waarop 
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de medici invulling geven aan het proces van specialistische 

pati~ntenzorg. Welke voorzieningen voor die zorgverlening nodig geacht 

worden wordt in hoge mate door de medische staf bepaald. Dat kan niet 

los gezien worden van de mogelijkheden die de technologie daartoe biedt. 

Binnen de mogelijkheden en onmogelijkheden die de werksituatie van 

medici bepalen, de omgeving, hebben medici een zekere mate van 

keuzevrijheid. Het zou de moeite waard zijn om te onderzoeken in welke 

mate structuurverschillen in ziekenhuizen verklaard zouden kunnen worden 

op grond van verschillen in keuzen van artsen. 
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SIJMMARY 

In the Sixties, the point of view in organisational theory was developed 

which is known as the COntingency Approach. It assumes that there is an 

interdependent relationship between the structure of an organization and 

its associated environment. The organisational structure depends upon 

the environment and circumstances; however, scientists and researchers 

in the field of organization and management studies appear to be divided 

about the approach, either theoretical or pragmatic. The contribution of 

the approach is not clear. 

This study can be considered as an attempt to analyse the theoretical 

and practical components of the Contingency Approach. The research work 

reported in literature has been complimented with empirical 

investigations, particularly, those related to the internal organization 

of general hospitals and, specifically, to their diagnostic systems. 

The diagnostic system comprises that part of a hospita! where in- and 

out-patients are examined in order to diagnose their complaints. There 

were indications that dif ferences between organization designs of 

diagnostic systems occurred due to differences in their environments. 

With these empirical investigations, an attempt was made to see if any 

differences existed, or were likely to occur, on the grounds of 

differences in environments and circumstances, with the aid of the 

Contingency Approach. 

In empirical research on 14 hospitals, which formed a cross-section of 

the general hospitals in The Netherlands, the degree of organizational 

differentiation and the diversity of the environment were used for 

comparin9 diagnostic systems and their environments. Also a typology 

based on organizational scale differences was used as a framework for 

comparing diagnostic systems with eachother. 
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BIJLAGEN 



BIJLAGE 1 

Emery, Trist (1965) 
Terreberry (1968) 
Thompson (1967) 

Aldrich (1972) 

Child ( 1972) 

Dill ( 1958) 

Burns, Stalker ('61) 
Lawrence, Lorsch 
( 1969) 
Duncan ( 1 9 72 ) 

Tosi, et al (1973) 
Hinings et al (1974) 

Osborn, Hunt (1974) 

Pennings (1975) 

Typologie van de omgeving 

Disconnected 
Placid 
Stable 
Homogeneous 
Stability 
Concentrated 
Lean capacity 
Domain consensus -
Homogenity 
Placidness 
Stable 
Simple 
Liberal 
Homogeneous 
Stable 
Unified 
Low volatility 
Low diversity 
Stable 
Simple 
Statie 
Low volatility 
Stable 
Predictable 
Low feedback 
assurance 
Homogenity 
Low dependency 
Low complexity 
Low demand 
volatility 
Sparceness 

Interconnected 
Turbulent 
Shifting 
Heterogeneous 
Instability 
Dispersed 
Rich capacity 
Domain dissensus 
Heterogenity 
Turbulence 
Variable 
Complex 
Illiberal 
Heterogeneous 
Rapidly shif ting 
Segmented 
High volatility 
High diversity 
Dynamic 
Complex 
Dynamic 
High volatility 
Unpatterned variability 
Unpredictable , , 
High feedback 
assurance 

Heterogenity 
High dependency 
High complexity 
High demand 
volatility 

Resourcef ulness 

Overzicht omgevingstypologie~n (Miles 1980). 
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BIJLAGE 2 

Auteurs Organisatiestructuur-typologie 

Burns, Stalker - Mechanic organization 
(1961) - Organic organization 

Litwak (1961) - Human relations organization 
- Bureaucracy à la Weber 
- Professional bureaucraey 

Etzioni ( 1961 ) - Dwangorganisaties 
- Utilitaire organisaties 
- Normatieve organisaties 

Blau, Seott (1962) - Mutual benefit association 
- Business concern 
- Service organization 
- Common weal organization 

Touraine (1965) - Dwangorganisatie 
- Instrumentele organisatie 
- Integratieve organisatie 
- Representatieve organisatie 

Perrow (1965) - Routine organization 
- Non-routine organization 

Pugh, Hickson - Full bureaucracy 
et al ( 1968) - Implicitly structured organization 

- Workflow bureaucracy 
- Personnel bureaucracy 

Udy (1970) - Op produktiedoelen afgestelde organisatie 
- Op technologie afgestelde organisatie 
- Maatschappijgebonden arbeidsorganisatie 
- Pluriforme organisatie 

Rhenman (1973) - Marginale organisatie 
- Appendix organisatie 
- Corporaties 
- Instituties 

Mintzberg (1979) - Simple structure 
- Machine bureaucracy 
- Professional bureaucracy 
- Divisionalized form 
- Adhocracy 

Lammers ( 1983) - Actie organisatie 
- Traditionele organisatie 
- Mechanische organisatie 
- Organische / mechanische organisatie 
- Organische organisatie 
- Co6peratie 

Overzicht organisatietypologi~. 
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BIJLAGE 3 

Verrichtingen 

Operaties 
Verlossingen 
RBntgendiagnostische onderzoeken 
Functie-onderzoeken 
Fysiotherapeutische verrichtingen 
Laboratorium onderzoeken 

1968 

600.000 
67.000 

3.200.000 
1.200.000 
5.300.000 

69.000.000 

1978 

1.600.000 
91.000 

6.200.000 
2.500.000 
7.000.000 

270.000.000 

Overzicht van benaderde aantallen klinische en poliklinische 
verrichtingen over de jaren 1968 en 1978. Bron: Van der Meer (1982). 

BIJLAGE 4 

Jaar Aantal gesloten Zh. Aantal opgeheven bedden 

1953 1 79 
1954 0 0 
1955 4 95 
1956 1 22 
1957 2 52 
1958 1 90 
1959 4 179 
1960 4 132 
1961 1 91 
1962 4 225 
1963 5 154 
1964 3 118 
1965 1 34 
1966 4 126 
1967 1 50 
1968 0 0 
1969 0 0 
1970 0 0 
1971 1 160 
1972 0 0 
1973 0 0 
1974 0 0 
1975 0 0 
1976 3 346 
1977 2 66 
1978 0 0 
1979 3 308 
1980 0 0 
1981 0 0 
1982 0 0 
1983 0 0 

Bron: Geneeskundige Hoofdinspektie van de Volksgezondheid en het NZI. 
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BIJLAGE 5 

LABQRA'l'ORIA 
1. Klinisch-chemisch lab met klin. chemicus als hoofd 
2. Bacteriologisch-serologisch laboratorium 
3. Pathologisch-anatomisch laboratorium 

BADIOLOGISCHE AFDELING 
4. Rontgenafdeling met radioloog als hoofd 
5. Rontgentherapie (ortho-volt) 
6. Mega-volt therapie 

BADIO-ACTIEVE ISOTOPEffAFDELING 
7. Radio-actieve isotopenlaboratorium (diagnostiek): aanwending 

van isotopen voor diagnostische onderzoeken 
8. Radio-actieve isotopenlaboratorium (therapie): aanwending van 

isotopen voor therapeutische behandelingen 

FUNCTIE-ONDERZOEK 
9. Phonocardiografie 
10. Vectorcardiografie 
11. Electro-encephalografie 
12. Echo-encephalografie 
13. Electro-myografie 

OVERIGE FQNCTIE-QNDERZOIKINGJ;N 
14. Grondstofwisseling 
15. Longfunctie-onderzoek 
16. Overige functieverrichtingen: verschillende typen van functie

onderzoeken b.v. scopieên 

fYSIOTHERAPIE 
17. 'Droge'fysiotherapie: massages, oefentherapieen e.d. 
18. 'Natte'fysiotherapie: vlinderbaden, loopbaden enz. 

J;ftTENSIYE CARE 
19. Intensive care: voor patienten van allerlei specialismen of 

·voor patienten met hartafwijkingen 
20. Specifieke intensive care: aanwezigheid van I.C.bedden die 

specifiek bestemd zijn voor interne en neurologische patiênten, 
specifiek voor chirurchische patiênten of specifiek voor 
patiênten met ademhalingsstoornissen (beademingsafdeling) 

HllRDIALYSE 
21. Nierdialyse 

APOTHEEK 
22. Eigen apotheek 

PSYCHOLOGISCHE DIEHST 
23. Psychologische dienst: aanwezigheid van psychologen e.d. 

Overzicht van faciliteiten. Bron: Riegen (1984). 
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BIJLAGE 6 

Aantal Aantal Toename 
'chtingen* in 1979** in 1982** factor 

Echografieen cardiologie 16000 43000 2, 69 
Echografieen overige spec. 3600 13400 3,72 
Hartcatheterisaties 4700 10500 2,23 
Arteriepuncties 9000 12900 1,43 
Spirografieen 49900 64100 1,28 
ECG's (card. en interne) 22800 96800 4,25 
Sigmo!doscopieên 6200 20600 3,32 
Duodenoscopieên 20500 30900 1, 51 
Visuele corticale responsies 1100 4500 4,09 

* Afgerond op 100 
** Het betreft uitsluitend verrichtingen, die bij de ziekenfondsen 
werden gedeclareerd (jaaroverzichten van de specialistische hulp). De 
proportie ziekenfondsverzekerden was in 1979 68,3 % van de totale 
Nederlandse bevolking (de bevolking per 31 december afgerond op 1000) en 
in 1982 67,1 % van de totale bevolking (CBS, Diagnose-statistieken 
ziekenhuizen). 

BIJLAGE 7 

Jaar 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

Aantal r8ntgendiagn. 
verrichtingen per 100 
opnamen in algemene 
ziekenhuizen 

95,5 
99,4 

107,7 
106,5 
112,5 
110,6 
109,2 
117,6 
119,6 
120, 1 
124,2 
125,4 
126,7 
126,7 
127,6 

Bron: Stolwijk, 1987. 
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Aantal r8ntgendiagn. 
verrichtingen per 100 
polikliniek bezoeken 
in alg. ziekenhuizen 

28,3 
27,2 
33,9 
33,9 
29,5 
32, 1 
31,4 
30,9 
30,8 
30,9 
30,8 
30,2 
29,9 
29,0 
28,9 



BIJLAGE 8 

-
laboratorium ond. 
functie ond. 

180 
170 
160 
150 
140 
130 
120 
110 
100 

• _. · ·· r8ntgen ond. 

90 
80 
70 
60 
50 
40 
30 
20 
10 

-· --

1970 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 

Kostenontwikkeling van diagnostische verrichtingen in procenten. Bron: 
Greep, 1983. 

BIJLAGE 9 

Personeelsleden in alg. en cat.ziekenh. 
Personeels- 1962 1970 
categorie abs. ' abs. % 

Paramedisch 5576 8,5 12155 11,9 
Niet-medisch 3095 4,7 6376 6,2 
Directie + admin. 3835 5,8 7579 7,4 
verpleegkundigen 32856 49,8 48778 47,8 
Technisch 2158 3,3 3220 3,2 
Medische staf 3552 5,4 4922 4,8 
Huishoudelijk 14856 22,5 19010 18, 7 

65928 100 \ 102040 100 \ 

Overzicht van personeelsleden van ziekenhuizen (alg. + categ.) per 
categorie. Bron: Gitmans en van Wersch (1976). 
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BIJLAGE 10 

specialismen Basis 

Interne Inwendige geneeskunde * 
specialismen Kindergeneeskunde 

Cardiologie 
Longziekten 
Rheumatologie 
Maag en darmziekten 
Allergologie 
Klinische geriatrie 

Heelkundige Chirurgie * 
specialismen verloskunde / gynaecologie * 

Orthopedie 
Urologie 
Plastische chirurgie 
Neurochirurgie 
Cardiopulmonale chirurgie 

'Kleinere' Oogheelkunde * 
specialismen K.N.O. * 

Dermatologie 
Mondheelkunde 

Zenuw en Neurologie * 
zielsziekten Psychiatrie 

Zenuw en zielsziekten 

Ondersteunende Anesthesie * 
specialismen Radiodiagnostiek * 
(2) Revalidatie 

Radiotherapie 
Radiologie 
Medische microbiologie 
Nucleaire geneeskunde 
Pathologische anatomie 
Klinische chemie 

Niet-erkende medische specialismen (3) 

Haematologie 
Nefrologie 
Neonatologie 
Oncologie 
vaatchirurgie 

Centrum Top 

* 
* 
* 
* 
* 

* 
* 
* 

* 
* 

* 
* 

* 
* 

(1) Centraal Col. voor de Erkenning en Registratie van med.specialismen 
(2) Deze specialismen zijn niet gericht op een bepaald type pati~nten

problematiek, maar ondersteunen veeleer overige specialismen. De 
ondersteunende specialismen worden vrijwel niet expliciet als 
ziekenhuisfunctie onderscheiden maar beschouwd als voorziening ten 
behoeve van andere specialismen. 

{3) Deze disciplines worden uitgevoerd door medici die opgeleid zijn 
binnen een erkend specialisme, maar zich daarna verder bekwaamd 
hebben op een specifiek terrein binnen hun vakgebied. 
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BIJLAGE 11 + 12 

HE'l' BASIS-ZIEKENHUIS 

l'uncties (1) 

Inwendige geneeskunde 
Chirurgie 
Verloskunde / Gynaecologie 
K.N.O. 
Neurologie 
Anesthesie 
Radiodiagnostiek 

Facultatieve 
functies (2) 

Kiridergeneeskunde 
Cardiologie 
Dermatologie 
Urologie 
Orthopedie 
Revalidatie 
Psychiatrie 

Aantal 
bedden (3) 

< 275 

(1) l'unetiepakk.et overeenkomstig de richtlijnen Wet 
Ziekenhuisvoorzieningen 1983. In beginsel worden deze specialismen 
geacht vertegenwoordigd te zijn (basisfuncties). 

(2) Afhankelijk van de regionale situatie en samenwerking kunnen uit 
deze categorie specialismen vertegenwoordigd zijn. 

(3) overeenkomstig de grenzen die aangehouden worden volgens de 
richtlijnen Wet Ziekenhuisvoorzieningen 1981. 

HE'l' CENTRUM-ZIEKENHUIS 

:runcties (1) 

r Inwendige geneeskunde 

I 

l 

Chirurgie 
Verloskunde / Gynaecologie 
oogheelkunde 
K.N.O. 
Neurologie 
Anesthesie 
Radiodiagnostiek 

Kindergeneeskunde 
Cardiologie 
Orthopedie 
urologie 
Longziekten 

1 

II 

J 

Facultatieve 
functies (2) 

r 
Dermatologie 
Revalidatie 
Psychiatrie 
Mondheelkunde 

II Plastische chir. 
Rheumatologie 

l Maag / darmziekten 
Radiotherapie 

Aantal 
bedden (3) 

275 - 525 

(1) :runctiepakket overeenkomstig de richtlijnen Wet 
Ziekenhuisvoorzieningen 1983. In beginsel worden de onder I 
aangegeven specialismen geacht vertegenwoordiqa te zijn 
(basisfuncties +Kindergeneeskunde). Cardiologie, Orthopedie, 
Urologie en Longziekten zijn wenselijk en worden verondersteld 
vertegenwoordigd te zijn in ziekenhuizen met 400 of meer bedden. 

(2) Afhankelijk van de regionale situatie en samenwerking kunnen uit 
deze categorie specialismen vertegenwoordigd zijn. De onder II 
aangegeven specialismen worden aangeduid als Centrumfuncties. 

(3) overeenkomstig de grenzen die aangehouden worden volgens de 
richtlijnen Wet Ziekenhuisvoorzieningen. 
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BIJLAGE 13 

HET TOP-ZIEKENHUIS 

Functies (1) 

r 

I 

l 

Inwendige geneeskunde 
Verloskunde / Gynaecologie 
Oogheelkunde 
K.N.O. 
Neurologie 
Anesthesie 
Radiodiagnostiek 

r 

Kindergeneeskunde 
Cardiologie 
Orthopedie 
Urologie 
Longziekten 
Dermatologie 

II Revalidatie 

l 
Psychiatrie 
Mondheelkunde 
Plastische chirurgie 
Rheumatologie 
Maag / darmziekten 
Radiotherapie 

Facultatieve 
functies (2) 

r Neurochirurgie 
III Cardiopulmonale 

L chirurgie 

Aantal 
bedden (3) 

> 525 

(a) Functiepakket overeenkomstig de richtlijnen Wet 
Ziekenhuisvoorzieningen 1983. In beginsel worden de onder I 
(Basisfuncties) en II (Centrumfuncties) aangegeven specialismen 
geacht vertegenwoordigd te zijn. 

(b) 

(3) 

Afhankelijk van de regionale situatie en samenwerking kunnen uit 
deze categorie specialismen vertegenwoordigd zijn. De onder III 
aangegeven specialismen worden aangeduid als Topfuncties. 
Overeenkomstig de grenzen die aangehouden worden volgens de 
richtlijnen Wet Ziekenhuisvoorzieningen 1981. 
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BIJLAGE 14 

DIAGNOSTISCHE VERRICHTINGEN UITVOERING 

Intern onderzoek; 
Endoscopielm Broncho- Lon9arts 

scopie KNO-arts 

Gastro
scopie 

Recto
scopie 

Colon
scopie 

Sigmold
scopie 

Internist 

Internist 
Chirurg 

Internist 
Chirurg 

Internist 
Chirurg 

Duodeno- Internist 
scopie 

- 189 -

Functie afdeling 
Lon9functie 
Functie kamer 
Behandel poli 
EHBO 
OK 
KNO poli 
Kleine OK 

Scopie kamer 
Sc. kamer schoon 
Se. kamer vuil 
Behandel poli 
Functie afdelin9 
Functie kamer 
Poli interne 
Endosc. kamer 

Poli interne 
Scopie kamer 
Poli chirurgie 
Functie afdeling 
Functie kamer 
Sc. kamer chir. 
Endosc. kamer 
Behandel poli 
Sc. kamer vuil 

R8ntgen 
Sc. kamer vuil 
Functie afdeling 
Functie kamer 
Scopie kamer 
Endosc. kamer 
Poli interne 
Poli chirur9ie 
Behandel poli 

sc. kamer poli 
Functie afdeling 
Functie kamer 
Scopie kamer 
Sc. kamer vuil 
Poli chirurgie 
Poli interne 
Endosc. kamer 
Behandel poli 

Functie afdeling 
Sc. kamer schoon 
Behandel poli 
R8ntgen 
Endosc. kamer 



Puncties 

Oesof ago- Internist 
scopie KNO-arts 

Laparo
scopie 

Ascites
punctie 

Sternum
punctie 

Crista
punctie 

Lever 
biopsie 

Pleura
punctie 

Chirurg 

Internist 
Gynaec. 
Chirurg 

Internist 
Chirurg 

Internist 
Chirurg 

Internist 
Chirurg 

Internist 
Chirurg 

Longarts 
Internist 

190 -

Functie kamer 
Poli interne 
Scopie kamer 

Scopie kamer 
Functie afd. 
OK 
Poli KNO 
Poli interne 
Functie kamer 
Endosc. kamer 
Rontgen 

OK 
Scopie kamer 
Poli interne 
EHBO 
Beh. k. poli gyn. 

Int. beh. poli 
Chir. beh. poli 
EHBO 
Functie afdeling 
Poli interne 
Verpleeg afd. 
Behandel poli 
Endosc. kamer 
Functie kamer 

Poli interne 
Functie afdeling 
Int. beh. poli 
Chir. beh. poli 
verpleeg afd. 
Behandel poli 
Endosc. kamer 
Functie kamer 
Spreekuurp. int. 

Verpleeg afd. 
EHBO 
Spreekuurp. int. 
Poli interne 
Functie k./ afd. 
Endosc. kamer 
Int. beh. poli 

Functie afd. 
Int. beh. poli 
Verpleeg afd. 
Behandel poli 
OK 
Endosc. kamer 
Functie kamer 
Poli interne 
EHBO 

Verpleeg afd. 
Poli interne 



Chirurg Long poli 
OK 
Functie kamer 
Longfunctie k. 
Int. beh. poli 
Behandel poli 
Functie afdeling 
Hartfunctie k. 

Maagzuuronderzoek SCopie ass. Functie afdeling 
Verpl.kundige Int. beh. poli 
Functie- Verpleeg afd. 
assistente Poli interne 
Internist Behandel poli 

Zn.doscopie kamer 
Functie kamer 
Scopie kamer 

Allergenentesten Dermatoloog Poli dermat. 
Verpl.k Spreekuur poli 
Laborant Poli KNO 
Longfunctie- Long poli 
assistente K1 in. c:hem. lab 
Secretaresse Longfunctie kamer 

Functie afdeling 
Longfunctie lab 

Ec:hografiel:hl R6ntgen- Rontgen 
laborante. Afd. verloskunde 
Spreekuur- Afd. ultrageluid 
assistente Poli 9fDélecologie 
Internist Functie kamer 
R6ntgenoloo9 Echo kamer int. 
Ec:hografiste Poli interne 

Functie afdeling 

Hsi.~t gnderzgs\!k; 
ECG Verpl.kundige Verpleeg afd. 
(electrocardio- Dokters- Poli 
grafie) assistente Functie afdeling 

ECG-laborante EHBO 
EEG-laborante EEG-lab 
Poli- Functie kamer 
assistente Klin. c:hea. lab 
Klin. c:hem.- Poli interne 
laborant Spreekuurp. card 

Beh. poli card. 
Poli cardiologie 
vaatlab 

Heurolggiai;:h onderz.: 
EEG EEG-laborant Functie afdeling 
(Electro- Verpl.kundi9e Kl. neurofysiol. 
encephalografie) EEG kamer 

EEG af deling 
EEG lab 

KNQ onderzoek: 
1 Zn.doscopie!m KNO-arts OK 
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Audiometrie 

Gyn./ verlosk. ond.: 
A.P.C.T.G. 
(Antepartaal
cardiotocografie} 

Laparoscopie 

Echografie 

192 

KNO-arts 
Doktersass. 
Audiometriste 
Secretaresse 

Verpl.kunde 
Co-assistent 

Gynaecoloog 
Chirurg 

Verpl.kundige 
Gynaecoloog 
R8ntgen
laborant 
Spreekuur
assistente 

Poli KNO 
Beh. kamer KNO 
Kleine OK 
Spreekuurp. KNO 
Functie afdeling 

Poli KNO 
Spreekuurp.KNO 
Audiokamer poli 
Audiol. centrum 

Functie afdeling 
Poli gynaecologie 
Afd. verloskunde 
Verloskamer 
Kraam afdeling 
Beh. kamer gyn. 

OK 
Beh. kamer gyn. 

Functie afdeling 
R8ntgen / OK 
Poli gyn. 
Afd. verloskunde 
Verpleeg afdeling 
Verloskamers 
Kraamafdeling 



BIJLAGE 15 

Omqeyinqsyar 
1) Spec.men 
2) Spec.ten 
3) Verr.tot 
4) Kl.verr. 
5) P.kl.v. 
6) Bedden 
7) v.afd. 
8) Spr.spec 

St[UCtuunar 
9) Or9.eenh. 

1 0) Concent. 
11) central 
12) Bouwk.st 
13) Scheid.v 
14) Multi.rv 
15) Multi.p 
16) Multi.a 
17) Job rot. 
18) S.hulpm. 
19) Clust.pr 
20) Type zh 

21) Afspr.s 
22) I.ehbo 

12 t/m 15 = - 16 t/m 19 0 20 t/m 23 = + 
17 t/m 29 • - 30 t/m 47 = O 48 t/m 61 • + 
10 t/m 16 = 17 t/m 23 = O 24 t/m 30 = + 
Minder dan polikl.• - Gelijk = 0 Meer + 
Minder dan klin.= - Gelijk • 0 Meer • + 
126 t/m 269 = - 270 t/m 421 • O 422 t/m 630 = + 
5 t/m e = - 9 t/m 12 • 0 13 t/m 23 = + 
9 t/m 10 = - 11 t/m 14 = 0 15 t/m 18 = + 

4 t/m 7 = - 8 t/m 11 " 0 12 t/m 13 = + 
a = - b = 0 c = + 

a = - b = 0 c " + 
a = - b = 0 c = + d = + 
a • + b • 0 c • 
a • + b = 0 c 0 d " -
a • + b = 0 c • -
a = + b • 0 c = 
a = + b = 0 c 
a = + b • 0 c 
a = + b = + c = - d = O 
B = Basis zh. C = Centrum zh. 
facultat. functies 0 = normaal 
a = + b = 0 c = -
a = + b. 0 c" -

+ = relat. veel 
- = rel. weinig 

·Maatstaven ten behoeve van hercodering van de in de data-matrix 
opgenomen gegevens. 
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BIJLAGE 16 

DE A - ZIEKENHUIZEN 

Zh. I II III IV v VI VII 
1 Var. a a a a a a a 

Omgeving:svar 
1 ) Spec.men - 0 0 0 + + = 0 

2) Spec.ten - 0 - 0 0 + + = 0 

3) Verr.tot - - 0 0 0 + + = 0 

4) Kl.verr. 0 0 + - - + 0 = 0 

5) P.kl.v. 0 0 - + + - 0 = 0 

6) Bedden - 0 - 0 0 + + = 0 

7) v.afd. - 0 0 0 0 + + = 1+ 
8) Spr.spec - 0 - 0 0 + + = 0 

Structuurvar 
9) Org.eenh. - 0 0 0 + - + = 0 

10) Concent. + + + - +* + + = 5+ 
11 ) Central. + - 0 0 + + = 1+ 
12) Bouwk.st 0 + 0 - + 0 + = 2+ 
13) Scheid.v 0 - + 0 0 + + = 2+ 
14) Multi.rv 0 0 - - - - 0 = 4-
15) Multi.p + + - + 0 0 + = 3+ 
16) Multi .a - - - 0 - + = 4-
17) Job rot. - - - - 0 - 0 = 5-
18) S.hulpm. - - + - 0 0 + = 1-
19) Clust.pr - - + 0 - 0 = 3-
20) Type zh Bo C+ Bo c- B+ Co C+ = 3B1+4C1+ 
21) Afspr.s 0 0 + + - + + = 3+ 
22) I.ehbo - 0 0 - 0 0 0 = 2-
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BIJLAGE 17 

pi B - ZIEKENHYIZBN 

Zh. I II III IV v VI VII 
Var. b b b b b b b 

Qmsuin!D:iuu:: 
1) Spec.men - 0 - 0 + + 0 = 0 
2) Spec.ten - 0 - 0 + + 0 = 0 
3) Verr.tot - - 0 0 0 + + = 0 
4) Kl.verr. 0 0 + 0 - - 0 • 1-
5) P.kl.v. 0 0 - 0 + + 0 = 1+ 
6) Bedden - 0 0 - + + 0 • 0 
7) v.afd. - - 0 - + + 0 = 1;.. 
8) Spr.spec - 0 - 0 + + 0 = 0 

St~tyurv1r 
9) Org.eenh. - 0 0 - + 0 0 = 1-

10) COncent. - - 0 o* o* - + = 2-
11) central. + 0 0 + + + + • 5+ 
12) Bouwk.st 0 0 0 + - + + = 2+ 
13) SCheid.v 0 - 0 0 0 + + = 1+ 
14) Multi.rv + 0 0 + 0 0 0 = 2+ 
15) Multi.p + + + 0 + 0 0 = 4+ 
16) Multi.a + + - 0 0 - - = 1-
17) Job rot. + - + + 0 0 - • 1+ 
18) S.hulpm. 0 - 0 0 - + + = 0 

19) Clust.pr - 0 0 - 0 - 0 = 3-
20) Type zh Bo c- Bo c- Co C+ Co = 2Bo5C1-
21) Afspr.s + 0 + - 0 + - = 1+ 
22) I.ehbo - - - 0 0 0 + = 2-
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BIJLAGE 18 

I~· 
Zh. Ia + IIa IIIa + IVa + va VIa + VIIa 

Omg:eving:svar 
1 ) Spec.men 1 1- 2+ 
2} Spec. ten 1 1- 2+ 
3) Verr. tot 2- 0 2+ 
4} l<l.verr. 0 1- 1+ 
5} P.kl.v. 0 1+ 1-
6) Bedden 1- 1- 2+ 
7) v.afd. 1- 0 2+ 
8) Spr.spec 1- 1- 2+ 

Structuurvar 
9} Org.eenh. 1- 1+ 0 

10} Concent. 2+ 1+ 2+ 
11} Central. 0 1- 2+ 
12) Bouwk.st 1+ 0 1+ 
13) Scheid.v 1- 1+ 2+ 
14) Multi.rv 0 3- 1 
15) Multi.p 2+ 0 1+ 
16) Multi.a 2- 2- 0 

17) Job rot. 2- 2- 1-
18) S.hulpm. 2- 0 1+ 
19) Clust.pr 2- 0 1-
20) Type zh BoC+ 2B1+C1- 2C1+ 
21) Afspr.s 0 1+ 2+ 
22) I.ehbo 1 1- 0 
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BIJLAGE 19 

Zh. Ib + IIb IIIb + IVb + Vb VIb + VIIb 
var. 

Qmgning1v1r 
1) Spec.men 1- 0 1+ 
2) Spec.ten 1- 0 1+ 
3) Verr.tot 2- 0 2+ 
4) Kl.verr·• 0 0 1-
5) P.kl.v. 0 0 1+ 
6) Bedden 1- 0 1+ 
7) v.afd. 2- 0 1+ 
8) Spr.spec 1- 0 1+ 

§!;~gtuurvar 
9} Org.eenh. 1- 0 0 

10) concent. 2- 0 0 
11) Centra!. 1+ 2+ 2+ 
12) Bouwk.st 0 0 2+ 
13) Scheid.v 1- 0 2+ 
14) Multi.rv 1+ 1+ 0 

15) Multi.p 2+ 2+ 0 

16) Multi.a 2+ 1- 2-
17} Job :i::ot. 0 2+ 1-
18) S.hulpm. 1- 1- 2+ 
19) Clust.pr 1- 1- 1-
20) Type zh BoC- Bo2C1- 2C1+ 
21) Afspr.s 1+ 0 0 

22) I.ehbo 2- 1- 1+ 
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I 
In de discussie over de verhouding tussen organisatie en omgeving, 
is het onderscheid tussen 'Situative Ansatz' en 'Contingentie-benadering' 
zinvol. 

A. Kieser en H. Kubicek: Organisation. De Gruyter Lehrbuch, 1977. 
H. Mintzberg: Structure in fives. Prentice-Hall, Ine., Englewood 
Cliffs, New Jersey, 1983. 

II 
Het gebruik van metaforen in de organisatie-theorie, wellicht moeilijk te 
vermijden, wekt ten onrechte de indruk, dat elke analogie van organisatie
systemen met biologische systemen te rechtvaardigen is. 

G. Morgan: Images of organization. Sage Publications, Londen, 1986. 

III 
Dat het aanbeveling verdient, in beschouwingen over centralisatie en 
decentralisatie, onderscheid te maken tussen managers en ondernemers, mag 
opgevat worden als kritiek op onder meer het betoog van Wissema in zijn 
boek 'Unit management: het decentraliseren van ondernemerschap'. 

J.G. Wissema: Unit management: het decentraliseren van 
ondernemerschap. Van Gorcum, Assen/ Maastricht, 1987. 

IV 
De beoordeling van te verwachten bijdragen, die zorgverlening in een 
ziekenhuis aan de gezondheidstoestand van een patiänt zou kunnen leveren, 
dient een afweging te zijn van voor de patiänt te verwachten voordelen en 
nadelen. 

v 
De assumptie, die ondermeer door Mintzberg wordt gehanteerd, dat de 
omgeving van een organisatie objectief waarneembaar is, laat zich niet 
verenigen met de ontwikkeling van strategie-typologieên die gebaseerd zijn 
op perceptie-verschillen. 

H. Mintzberg: Structure in fives. Prentice-Hall, Ine., Englewood 
Cliffs, New Jersey, 1983. 
P.C. Nystrom en W.H. Starbuck: Remodeling organizations and their 
environments. In: Handboek of organizational design. Vol.2. Oxford 
University Press, 1981. 
K.E. Weick: The social psychology of organizing. Addison-Wesley, 1979. 

VI 
Het verdient aanbeveling om, ter bepaling van contrasten tussen theorie en 
praktijk, ook in de organisatie-theorie een onderscheid te maken tussen 
verklarende variabelen en manipuleerbare variabelen. 

J.E. Ellemers: Sociologie en welzijn. Red.: G.J. van Berg, J.E. 
Ellemers en K.B. Kok. R.U. Groningen, 1976. 
A.J.F. K8bben: Interests, partiality and the scholar. Uhlenbeck
lezing, Wassenaar, 1987. 
M. van der Vall: Sociaal beleidsonderzoek: een professioneel 
paradigma. Samsom, 1980. 



VII 
De veronderstelling van Kastelein, dat de passendheid van organisatie en 
omgeving steeds opnieuw bedreigd, dan wel verstoord wordt en verbeterbaar 
is, mag ge!nterpreteerd worden als een kritiek op Mintzbergs configuratie 
en congruentie hypothesen in die zin, dat Mintzberg werkt met een statisch 
omgevings en organisatiemodel. 

J. Kastelein: Modulair organiseren doorgelicht. Wolters-Noordhoff. 
Groningen, 1985. 
H. Mintzberg: Structure in fives. Prentice-Hall, Ine., Englewood 
Cliffs, New Jersey, 1983. 

VIII 
Het is ten zeerste de vraag, of het opvoeren van de druk op universitair 
docenten om te publiceren, geen afbreuk zal doen aan hun inspanningen ten 
behoeve van onderwijs. 

IX 
Dat de 'IJzeren wet van de oligargie' zo nadrukkelijk in de 
overheidsbureaucratie zou worden bevestigd, had zelfs Michels niet durven 
dromen. 

R. Michels: Political parties; a sociological study of the 
oligarchical tendencies of modern democracy. Dover publications, 1959. 
F. Naschold: Organisatie en democratie. Spectrum, 1970. 

x 
Het is te verwachten, dat ambtelijke verbureaucratisering van de medische 
professie in ziekenhuizen gepaard zal gaan met reductie van de autonomie 
van de daarin werkzame medici. 

P.N. Khandwalla: The design of organizations. Harcourt, Brace 
Jovanovich, 1977. 
F.C.J. Stevens: De bureaucratisering van het medisch specialistisch 
ambacht. Assen I Maastricht, 1987. 

XI 
De sterke belangstelling bij de bedrijfsleiding voor management 
informatie-systemen, getuigt dikwijls van onderschatting van de functies 
van de ondernemingsraad. 

XII 
Het verschijnsel, dat succes en falen van bedrijven in verband gebracht 
wordt met de bestaande organisatie-cultuur, lijkt eerder voort te vloeien 
uit het onvermogen om deze resultaten te relateren aan andere factoren dan 
aan de verklaringskracht van cultuur-bepalende variabelen. 

C.J. Lammers: Vergankelijkheid en duurzaamheid van ideaaltypen in de 
organisatietheorie. In: Wetenschap en technologie, een speciale 
uitgave van Mens en onderneming. Peschar ! van Rossum. Van Loghum 
Slaterus, 1987. 

XIII 
Net zomin als het zwemmen in overdekte baden een zomersport te noemen is, 
mag het schaatsen op overdekte ijsbanen aangemerkt worden als een 
wintersport. 

XIV 
Toga-reclame, wellicht een kwestie van tijd, zou de sponsoring van 
universiteiten door bedrijven niet alleen aantrekkelijker maken, 
maar ook zichtbaarder. 
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