
 

Investeringen in ziekenhuizen : model en praktijk

Citation for published version (APA):
Verzellenberg, L. N. J. (1988). Investeringen in ziekenhuizen : model en praktijk. [Dissertatie 1 (Onderzoek TU/e
/ Promotie TU/e), Industrial Engineering and Innovation Sciences]. Technische Universiteit Eindhoven.
https://doi.org/10.6100/IR293823

DOI:
10.6100/IR293823

Document status and date:
Gepubliceerd: 01/01/1988

Document Version:
Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record

Please check the document version of this publication:

• A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can be
important differences between the submitted version and the official published version of record. People
interested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication, or visit the
DOI to the publisher's website.
• The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
• The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page
numbers.
Link to publication

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

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

If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license above, please
follow below link for the End User Agreement:
www.tue.nl/taverne

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us at:
openaccess@tue.nl
providing details and we will investigate your claim.

Download date: 26. May. 2023

https://doi.org/10.6100/IR293823
https://doi.org/10.6100/IR293823
https://research.tue.nl/nl/publications/6450fd8c-0e2f-4d90-9b7c-4c8b9acba638


INVESTERINGEN 

IN 

ZIEKENHUIZEN 

t.n.j. verzettenberg 



INVESTERINGEN IN ZIEKENHUIZEN 

Model en praktijk 

L.N.J. Verzeilenberg 



INVESTERINGEN IN ZIEKENHUIZEN 

Model en praktijk. 

Proefschrift 

ter verkrijging van de graad van doctor 

aan de Technische Universiteit Eindhoven 

op gezag van de rector magnificus 

Prof.Ir. M. Tels 

voor een commissie aangewezen door het College van Dekanen 

in het openbaar te verdedigen 

op dinsdag 6 december 1988 om 14.00 uur 

door 

Lambertus Nicolaas Josephus Verzellenberg 

geboren te Heerlen 



Dit proefschrift is goedgekeurd door de promotoren: Prof.Dr. H. Feitsma 

Prof.Dr. H. van Andel 

ISBN 90-6757-033-8 

Omslag-ontwerp: Koen Verzellenberg 

Copy right: 

L.N.J. Verzellenberg, 1988. 

Uit deze uitgave mag niets worden gereproduceerd door middel van boekdruk, 

foto-offset, fotokopie, mikrofilm of welk ander medium dan ook, zonder 

schriftelijke toestemming van de auteur. 

- 2 -



Men moet gelukkig zijn 
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VOORWOORD. 

Dit promotie-onderzoek is uitgevoerd in het kader van het in 1969 opgerichte 

Ziekenhuis Research Project van de Technische Universiteit Eindhoven. Daarin 

passen onderzoekers van de faculteiten Bedrijfskunde en Bouwkunde de verwor

venheden van hun disciplines toe op de intramurale gezondheidszorg. Tot nu 

toe heeft dit geleid tot meer dan 150 publicaties, waaronder zes disserta

ties. Sinds 1982 maakt dit onderzoek tevens deel uit van het zogenaamde 

voorwaardelijk financieringaprogramma "Werk en organisatie" van de faculteit 

Bedrijfskunde. Daarmee is de financiering van het project veilig gesteld. 

Deze enigszins zakelijke weergave laat zien dat dit onderzoek niet geïso

leerd heeft plaats gevonden, maar tot stand is gekomen dank zij de vele 

goede relaties die ik heb mogen ervaren: mijn "thuisfront", mijn collega's; 

de directies en medewerkers van de ziekenhuizen waarin de praktijk van het 

investeren is onderzocht; medewerkers van het Nationaal Ziekenhuis Insti

tuut; het Rijks Inkoop Bureau en vele anderen. 

Voor een proefschrift is echter meer nodig. Graag wil ik hier mijn promoto

ren professor dr. H. Feitsma en professor dr. H. van Andel danken voor hun 

constructieve kritiek en hun nimmer aflatende zorg. 

Professor dr. A.H. van der Zwaan en professor ir. F.A. Mulder, leden van de 

kerncommissie, beperkten zich niet tot het oordeel, dat het promotieregle

ment van de Technische Universiteit Eindhoven voorschrijft. Hun commentaar 

heb ik zeer gewaardeerd en benut. Professor drs. c. van der Enden ben ik 

zeer erkentelijk voor zijn deskundig commentaar aangaande beslissingscalcu

laties, van wezenlijk belang bij investeringen in ziekenhuizen. 

Marjan Verbeek verdient mijn respect en dank omdat ze met een geweldige mo

tivatie onleesbare teksten wist te transformeren tot een goed ogend geheel. 

Dank ook aan José Peters die bijsprong als dat nodig was en zo mee hielp 

vertraging te voorkomen. 

Al eerder noemde ik mijn "thuisfront". Ik bedoel dan vooral mijn echtgenote 

Els, die - ook op weg naar dit proefschrift - een basis vormt en een steun, 

de ene keer daadwerkelijk, de andere keer door er alleen maar te zijn. 
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HOOFDSTuK 1. Doel, probleemstelling, verantwoording van onderzoekopzet, 

-methode en -rapportage. 

1.1 Inleiding 

In de laatste decennia zijn de kosten van de gezondheidszorg in Nederland zo 

toegenomen dat zij thans samen een van de grote kostenposten van de nationa

le rekening vormen. 

oe beschikbare cijfers laten zien dat sinds de zestiger jaren deze kosten 

zijn gestegen van bijna vijf percent tot circa tien percent van het bruto 

nationaal produkt (Bron: CBS) hetgeen neerkomt op een bedrag van ongeveer 36 

miljard gulden in 1986. 

Deze zorgwekkende ontwikkeling is voor de overheid aanleiding geweest te 

pogen de kosten onder controle te krijgen, onder meer door regelingen als de 

budgettering van investeringsgelden en van exploitatieuitgaven. 

In het kader van het Ziekenhuis Research Project (ZRP) van de Faculteit 

Bedrijfskunde aan de Technische Universiteit te Eindhoven wordt ernaar ge

streefd de verworvenheden van de bedrijfskunde en die van de haar toeleve

rende monodisciplines toe te passen in de gezondheidszorg en daarbinnen met 

name in de algemene ziekenhuizen. Deze categorie is namelijk in omvang, in 

aantal instellingen en in aantal personeelsleden, de grootste. Ze is boven

dien het meest complex en ook daarom een uitdaging voor bedrijfskundig on

derzoek. Reeds in 1978 werd het thema Kostenbeheersing gezondheidszorg tot 

voorwerp van onderzoek gekozen. 

1.2 Doel van het onderzoek en inperking van het onderzoekgebied 

Het onderzoek beoogt vanuit de bedrijfskundige optiek een bijdrage te le

veren aan de kostenbeheersing in de gezondheidszorg en de practici te tonen 

- door onderzoek en door middel van een belaidsondersteunend model - dat in

zichten uit de bedrijfskunde, en uit de besluitvormingstheorie in het bij

zonder, bij de kostenbeheersing bruikbaar zijn. 

Het onderzoekgebied is op grond van verschillende overwegingen begrensd. 

Allereerst is het onderzoek volgens ZRP-traditie verricht in - en beperkt 

tot - algemene ziekenhuizen. 

Een tweede beperking betreft de soort beslissingen met kostenconsequenties. 
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Het gaat om de niet-geprogrammeerde beslissingen1), in het bijzonder om de 

besluitvorming rond de aanschaf van medische en paramedische apparatuur en 

hulpmiddelen. 

Deze begrenzing vloeit voort uit de volgende redenering. Men kan stellen dat 

kostenbeheersing niet meer mogelijk is vanaf het moment dat een verplichting 

om bepaalde routinematige uitgaven te doen is aangegaan; een triviale con

statering. Die verplichting ontstaat echter eerder, en wel op het moment dat 

het management de kaders creëert waarbinnen deze uitgaven zullen plaats

vinden. Het is daarom voor de beslissers belangrijk om vóór het aangaan van 

verplichtingen na te gaan wat men hoe wil bereiken en of niet beoogde gevol

gen kunnen worden opgevangen. Één van de kaders is de op de markt beschik

bare technologie 2 l. Onderzoek naar beheersing van kosten moet daarom zeker 

gericht zijn op processen waarin beslist wordt over technologie of mutaties 

daarin. 

Het onderhavige onderzoek betreft de organisatie van keuzeprocessen, dat wil 

zeggen de achtereenvolgens uit te voeren activiteiten, door personen of in

stanties, die nodig zijn om tot een juiste beslissing te komen3). 

Bet onderzoek betreft llledische en paramedische apparatuur 4 ) • Deze keuze is 

gebaseerd op de volgende overwegingen: 

- De mogelijkheden, die de huidige medische apparatuur biedt en de mogelijke 

invloed daarvan op de organisatie van het primaire proces, taken, rollen 

en werkplek, zijn groot. 

- Bij de aanschaf van apparatuur gaat het, zoals reeds vermeld, niet alleen 

om de hoogte van het investeringsbedrag maar ook om alle kosten tijdens de 

gebruiksduur. De directe kosten van medische technologie in algemene zie

kenhuizen belopen ca. 27 % van de totale ziekenhuiskosten. (Ze betreffen 

naast afschrijving en rente ook de uitgaven voor onderhoud, aanvullingen, 

medische verbruiksgoederen en bedienend personeel)(2). Men legt voor meer

dere jaren werkwijze, personeel en hulpmiddelen vast. Beheersing van in

vesteringsbeslissingen reikt dus verder dan beheersing van de uitgave voor 

de aanschaf. 

- Investeringsbeslissingen m.b.t. apparatuur komen relatief veel voor; de 

formele afschrijvingstermijn is tien jaar en het apparatuurbestand is zo 

omvangrijk dat beslissers ook frequent in actie komen. Het lijkt daarom 

mogelijk binnen een acceptabele onderzoektermijn te achterhalen welke 

factoren een rol spelen bij dit soort beslissingen. 
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1.3 Probleemstelling; enige begrippen 

Ik ga ervan uit dat een investering gevolgen heeft voor de bestaande organi

satie. Sommige gevolgen van een alternatief worden wel, andere worden niet 

bedoeld. Naarmate de bedoelde gevolgen - de doelen - beter worden gereali

seerd en de niet-bedoelde gevolgen - met name de negatieve consequenties -

beter zijn op te vangen in de organisatie, is het gekozen alternatief beter. 

Mijn probleemstelling is nu: welke organisatievorm (structuur en proced.ures) 

in algemene ziekenhuizen is de beste om te komen tot een daadMerkelijke 

overweging van alle mogelijke gevolgen van alternatieven voor een te reali

seren investering zodat een keuze op verantwoorde wijze tot stand komt. 

Het antwoord op deze beleidsvraag moet dus een norm opleveren, een norm ten 

aanzien van de optimale organisatievorm ter waarborging van een verantwoorde 

afweging van alternatieven. Die norm, of verzameling normen, moet worden ge

formuleerd op basis van het onderhavige onderzoek. 

Voor een goed inzicht is het noodzakelijk enige begrippen nader te defi

nil!ren. 

Het gaat - zoals gesteld - in dit onderzoek om 

- de beste organisatievorm voor beslissingen inzake 

- investeringen in 

(para)medische apparatuur en hulpmiddelen in 

- algemene ziekenhuizen 

De organisatievorm is de wijze waarop taken worden verdeeld en gecoördineerd 

gedurende het proces dat uiteindelijk leidt tot een keuze uit alternatieven 

voor een investering. 

Gevolgen voor de organisatie: zowel bedoelde als niet bedoelde gevolgen. 

Investeringen zijn lang lopende financiële verplichtingen, aangegaan om in 

de toekomst een inkomensstroom of - in het kader van een bepaalde beleids

lijn beoogde - niet monetaire resultaten te bereiken5 >. 
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Algemene ziekenhuizen zijn instellingen voor onderzoek, behandeling, verple

ging en verzorging van meerdere categorieën (naar leeftijden en/of aandoe

ningen) van patiënten die behoefte hebben aan specialistische medische hulp 

die alleen in die instellingen kan worden verleend. 

(Para)medische apparatuur en hulpmiddelen zijn de technische voorzieningen 

welke direct dienen voor onderzoek, behandeling en verpleging van patiënten. 

1.4 Eirste opzet; onderzoekverantwoording 

Alvorens tot een aanpak te kunnen komen moet allereerst aangetoond worden 

dat de gang van zaken bij investeringsbeslissingen in de praktijk van één 

algemeen ziekenhuis onderzoekbaar is (5}. Daartoe is de directie van een 

ziekenhuis verzocht een oriënterend onderzoek op dit punt in haar organisa

tie toe te staan. Studie van de notulen van de zogenoemde investeringscom

missie, aangevuld met observatie van enkele commissievergaderingen en met 

interviews met drie betrokken medisch specialisten en met een directielid 

deed verwachten dat het inderdaad mogelijk is het tot stand komen van een 

keuze te reconstrueren ( 6) . 

Aanvankelijk stond de volgende opzet in chronologische volgorde voor ogen: 

fase 1 - Een inventarisatie in een beperkt aantal Nederlandse algemene zie

kenhuizen door per huis circa tien beslissingen betreffende ver

schillende afdelingen te reconstrueren. De bedoeling daarvan was 

tevens na te gaan of, en zo ja, welke verschillen in de afwikkeling 

van deze investeringen waren te constateren. Uit de overeenkomsten 

en verschillen kon dan immers - ondanks de beperking - een beeld 

worden verkregen van factoren die keuzes beïnvloeden en van de 

organisatie (structuur en procedures) waarbinnen beslissingen tot 

stand komen 6 ) . De ervaringen van andere onderzoekers ( 7; 8; 9) 

leidden tot een keuze voor het interview als belangrijkste onder

zoekmethode, voor zover mogelijk aangevuld met documentenanalyse en 

observatie. 

Ter toelichting op deze keuze dient hier een gedeelte uit het 

artikel van Mintzberg, Raisinghani en Theorêt (9) waarin zij onder 

meer drie methoden van informatieverkrijging vergelijken: 
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Zij wijzen op de tekorten van documentenanalyse waarbij blijkt dat 

ten aanzien van beslissingen te weinig betrouwbare sporen zijn te

rug te vinden. Daarnaast stellen zij dat: 

observatie een sterke en betrouwbare methode is, maar, zeker bij 

strategische beslissingen, veel tijd vraagt; 

- interviews onjuiste resultaten kunnen opleveren door herinne

ringafouten of door verdraaiing van feiten. Men kan dit risico 

echter verkleinen door meer personen over hetzelfde onderwerp te 

interviewen. 

Bij het eerder aangeduide oriënterend onderzoek (blz. 12) in een 

Nederlands algemeen ziekenhuis met betrekking tot investeringen 

werden de bevindingen van Mintzberg et al bevestigd hetgeen reden 

is geweest om vooral te werken met interviews en voor zover moge

lijk met volledige documenten en met observaties. Tevens werd be

sloten, eveneens op grond van de ervaringen van Carter (7), zoveel 

mogelijk betrokkenen te interviewen en anonimiteit te garanderen. 

fase 2 - Ontwikkeling van een belaidsondersteunend model voor organisatie 

van investeringsbeslissingen op basis van relevante literatuur. 

De bedrijfskunde is nog steeds in ontwikkeling. Daarom wordt eerst 

aandacht besteed aan de discussie over de praktische en wetenschap

pelijke relevantie van het vak. 

Bij de selectie van de overige onderwerpen voor literatuurstudie 

wordt uitgegaan van de eerder geformuleerde probleemstelling (zie 

paragraaf 1.3). Per onderwerp worden steeds vragen gesteld om aan 

normen te komen die uit de te bestuderen publicaties zijn af te 

leiden, en die zullen worden benut als bouwstenen voor een geschik

te organisatie van investeringsbeslissingen. 

Deze gedachtengang voert tot volgend overzicht van relevant geachte 

onderwerpen en daarbij behorende vragen: 

- Organisatie. Wat is een organisatie en hoe moet ze functioneren? 

- Ziekenhuis. Wat kenmerkt een ziekenhuisorganisatie en waardoor 

moet ze zich laten leiden in haar functioneren? 

- Besluitvorming. Wat is besluitvorming en hoe komt men tot goede 

beslissingen? 

- Investeringsbeslissing. Wat betekent investeren en hoe worden 

goede keuzes uit alternatieven gemaakt? 
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Er wordt gebruik gemaakt van literatuur op het gebied van de orga

nisatieleer, ziekenhuizen, besluitvorming, investeringen en inkoop. 

Hierop wordt nader ingegaan in hoofdstuk 4. 

De resultaten uit de literatuurstudie, eventueel gecorrigeerd naar 

aanleiding van de uitgebreide inventarisatie, moeten leiden tot een 

IlOdel van procedures en structuren waardoor de juiste keuzefactoren 

een rol spelen bij te nemen beslissingen. 

Dit model moet een integrerend model worden, dat wil zeggen gebruik 

maken van relevante verworvenheden van de bedrijfskunde én van de -

haar voedende - monodisciplines. 

fase 3 - TOetsing van het model in een representatieve steekproef van de 

Nederlandse algemene ziekenhuizen om te beoordelen of hantering van 

het IlOdel leidt tot investeringsbeslissingen, waarbij beoogde doe

len zo goed mogelijk worden gerealiseerd en waarbij negatieve ge

volgen van een keuze worden opgevangen. 

1.5 Definitieve onderzoeksopzet. verantwoording van de wijziging van de 

eerste opzet. Gevolgen yoor de rapportage. 

In het definitieve onderzoek is, op grond van enige hierna uit te werken 

overwegingen, de derde fase niet uitgevoerd. 

Ter verduidelijking van de wijziging dient het volgende schema: 

Inventari- Ontwikkeling Toetsing Vergelijking 

sa tie model model model/invent. 

Oorspronkelijke opzet x x x 

Definitieve opzet x x x 

x uitgevoerde activiteit 

In plaats van de modeltoetsing is een wat bescheidener vergelijking uitge

voerd tussen het model en het oorspronkelijk materiaal7). 
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De reden voor de wijziging was vooral de keuze voor het interview als onder

zoeksmethodiek. Daardoor vroeg de inventarisatie (fase 1) van de geselec

teerde beslissingsprocessen een doorlooptijd van ongeveer twee jaar, in het 

bijzonder vanwege de vele noodzakelijke afspraken voor gesprekken met druk 

bezette medewerkers. Daarom rees de vraag of de modeltoetsing in circa tien 

ziekenhuizen niet onverantwoord lang zou duren. Daar kwam nog bij dat die 

inventarisatie een redelijk representatief beeld opleverde met betrekking 

tot investeringsbeslissingen in algemene ziekenhuizen. Besloten werd daarom 

het verkregen materiaal uit de inventarisatie als descriptie van de 

bestaande situatie te gebruiken. 

Een dergelijke beslissing is ook vanuit de optiek van bedrijfskundig onder

zoek verdedigbaar. Het karakter van bedrijfskundig onderzoek mag casuïstisch 

zijn vanwege de multidisciplinaire aard der bedrijfskunde. Een eventuele 

beperking moet bij voorkeur worden gezocht in het aantal objecten en niet in 

het aantal relevante aspecten. 

Dat is af te leiden uit een beschouwing van Gadourek over gevalstudies be

treffende personen. Elk geval is een universum op zich en elke gevalom

schrijving is noodzakelijkerwijs onvolledig. Men dient te selecteren welke 

aspecten men wil vermelden om de gevallen te kunnen vergelijken en om verza

meling van irrelevante feiten te vermijden (10). Daar het- althans in dit 

onderzoek - gaat om organisaties - dus om meerdere personen - is niet alleen 

beperking tot relevante aspecten maar ook beperking van het aantal cases 

noodzakelijk, zeker als de onderzoekcapaciteit is gelimiteerd. De kwaliteit 

staat immers voorop. Het is daarom verantwoord de inventarisatie als des

criptie te benutten. 

Gesteld mag worden dat de bedrijfskunde met haar adviezen voor de praktijk 

van het organisatorisch handelen veel heeft bereikt. Het is daarom nuttig 

gebruik te maken van haar verworvenheden. Omdat de literatuurrecherche op 

het terrein van verschillende disciplines dient als uitgangspunt voor het 

model is getracht begrippen zo scherp mogelijk af te grenzen. Daarom beslaat 

de literatuurstudie een relatief groot deel van deze rapportage, terwijl het 

veldwerk meer tijd heeft gevraagd. 

1.6 Het interview als methode van onderzoek 

De keuze van het interview als belangrijkste onderzoekmethode vereist een 

kritische beschouwing van met name de nadelen, die aan deze techniek zijn 

verbonden. 
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Om een maximum aan informatie te verkrijgen is zoveel mogelijk een open in

terviewsituatie gecreëerd, waarvan de belangrijkste nadelen zijn: lagere 

vergelijkbaarheid, geringere betrouwbaarheid en validiteit; meer kans op on

volledige gegevens en tijdrovende registratie (11). 

Om die nadelen zoveel mogelijk te elimineren, is als volgt gewerkt: 

- de vergelijkbaarheid is bevorderd door een gemeenschappelijk kader te 

volgen waarbinnen de gesprekken plaats vonden. 

- betrouwbaarheid/validiteit en volledigheid van gegevens werden nagestreefd 

door interviews met verschillende personen, die bij de geselecteerde be

slissingen waren betrokken. De gesprekken werden volgens een bepaald stra

mien vastgelegd en ter controle aan de geïnterviewden opgestuurd. Waar 

mogelijk werd aan de hand van documenten nagegaan of de bevindingen uit de 

interviews klopten. Bij verschil in bevindingen tussen de geïnterviewden 

werd nagegaan door verdere navraag, welke bevinding de juiste was. De on

derlinge vergelijking en de controle op de interviewverslagen vergroten de 

betrouwbaarheid. 

- tijdrovende registratie: het aantal cases werd beperkt. 

Uiteindelijk is voor het focussed interview gekozen omdat het door enige 

structuur van gemeenschappelijke onderwerpen een betere vergelijkbaarheid 

oplevert. Het vermoeden bestond dat bij de respondenten betrokken bij de 

selectie van beslissingen geen volledig gemeenschappelijk referentiekader 

zou bestaan. Bovendien vroeg het onderzoek, zoals eerder vermeld, veel capa

citeit, een andere reden om te structureren. (Overwegingen ontleend aan 

Segers(12)). 

Een mogelijk gevoel van bedreiging bij te interviewen personen werd zeker 

voor een deel voorkomen.door het interview te richten op reeds genomen be

slissingen (zie ook Segers (13)). 

Selectief luisteren werd zoveel mogelijk voorkomen door suggestieve vragen 

te vermijden (zie Segers (14)). 

De beperking tot reeds genomen beslissingen betekende dat observatie als 

methodiek onmogelijk was. 

1.7 Toelichting op de uitvoering van het onderzoek 

Kort samengevat is het onderzoek uiteindelijk als volgt verlopen; 

1. Inventarisatie van de praktijk van investeringen in algemene ziekenhui

zen. Daarbij werd iedere geïnterviewde gevraagd naar: 
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- gebruikte informatiebronnen, omdat die zicht kunnen bieden op factoren 

die de keuze beïnvloeden; 

- eisen en overwegingen bij keuze uit alternatieven; 

-formele regels (wetten, contracten, enz.); 

- procedures en daarbij betrokken personen of instanties. 

2. Studie van literatuur en van eventuele andere onderzoeken betreffende in

vesteringen in algemene ziekenhuizen teneinde met het verkregen materiaal 

een organisatiemodel te construeren. 

3. Confrontatie van praktijk en model om te komen tot conclusies en aanbeve

lingen, voor praktijk of model of voor beide. 

Belangrijk onderdeel is de constructie van het beleidsondersteunend model op 

basis van normatieve uitspraken uit de literatuurrecherche. De indeling van 

het boek wijkt af van de lijn die is gevolgd voor de opbouw van het model. 

Dat kan onduidelijkheden oproepen. Daarom is in figuur 1 aangegeven dat het 

betoog begint met een korte beschouwing van bedrijfskunde en organisatie

kunde, hetgeen leidt tot een eerste algemene normatieve uitspraak. Daarna 

wordt het betoog toegespitst op het verkrijgen van het model. De lijn loopt 

van effectieve organisaties in hun omgeving naar ziekenhuizen in Nederland, 

van besluitvorming naar investeringsbeslissing en uiteindelijk naar een or

ganisatieontwerp voor investeringsbeslissingen in Nederlandse ziekenhuizen. 

Het ontwerp is dus ontleend aan de verkregen normatieve uitspraken. 
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Bedrijfskunde/Organisatiekunde 

Algemeen: Organisatie ----~ ~---- Besluitvorming 

l 
Bijzonder: Ziekenhuis- Investeringsbeslissing 

organisatie _j 
l________Normatieve uitspraken 

Onderzoek m.b.t. 

! 
Belaidsondersteunend model voor 
investeringsbeslissingen in 
algemene ziekenhuizen 

investeringen in --------------~ 
ziekenhuizen 

Eventueel: definitief model 

Fig. 1.1. De weg naar het normatief model. 
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HOOFDSTUK 2. Het veld. 

2.1 De ziekenhuisorganisatie 

2.1.1 Inleiding 

Algemene ziekenhuizen onderscheiden zich op een aantal punten van andere or

ganisaties. Het gaat in dit onderzoek met name om die verschillen die van 

belang zijn voor de ontwikkeling van normatieve uitspraken. Daarom zal ik 

eerst aandacht besteden aan doel en taken van het ziekenhuis. Vervolgens sta 

ik stil bij de professie als relatief autonome groep in een bureaucratische 

organisatie. Dan volgt een beschrijving van de context van algemene zieken

huizen en meer in het bijzonder van die in Nederland. Daarin wordt aangege

ven hoe vanuit de omgeving, de maatschappij, de intramurale gezondheidszorg 

wordt beïnvloed. Tot slot leid ik uit het doel van het ziekenhuis een norma

tieve uitspraak af die van toepassing is op het beslissen en handelen in al

gemene ziekenhuizen. 

2.1.2 Doel en taken 

Een ziekenhuis is te omschrijven als een instituut waarin patiënten worden 

onderzocht, behandeld, verpleegd en verzorgd.{1) 

Al eerder, in 1979, heb ik geschreven dat men bij het zoeken naar een werk

bare omschrijving van het doel van het ziekenhuis al snel ontdekt dat een 

verschillende inhoud aan dat doel wordt gegeven.{2) 

Toch is het voor de constructie van een normatief model nodig om eenduidig

heid tot stand te brengen. Daartoe wil ik beginnen bij de wetgeving in ons 

land en met name bij de Wet Ziekenhuisvoorzieningen van 1971, de wijziging 

van deze wet in 1979 en de daarmee samenhangende maatregelen. In de Nota van 

toelichting bij het Besluit aanwijzing inrichtingen is een ziekenhuisvoor

ziening beschreven als een inrichting voor gezondheidszorg, "een accomodatie 

voor de huisvesting van patiënten gedurende (in beginsel) dag en nacht, die 

noodzakelijk is voor het verlenen van {para)medische, psychiatrische, farma

ceutische en/of verpleegkundige hulp en de daarmee samenhangende verzor

ging".(3) 
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Doel is dus curatieve gezondheidszorg en de taken betreffen hulpverlening en 

verzorging. Nu zijn taken relatief eenvoudig te operationaliseren omdat ie

dere handeling voor de taakvervulling is aan te duiden. Het doel "gezond

heidszorg" is echter nog niet voldoende geoperationaliseerd om daaraan nor

men voor het werken te kunnen ontlenen. 

Het doel van een ziekenhuis is het bieden van verantwoorde curatieve gezond

heidszorg binnen het kader van regionale en landelijke plannen. Dat komt 

neer op uitvoering van onderzoek, behandeling, verpleging en verzorging. 

Voor het continueren van hulp en zorg op voldoende niveau moeten opleiding 

en wetenschapsbeoefening aandacht krijgen. 

Bij het uitvoerend vlak zijn te onderscheiden: 

1. de medische specialisten, die de zorg hebben voor dat onderdeel van de 

specialistische behandeling van de patiënt waartoe zij bijzondere kennis 

en kunde hebben verworven. Zij zijn daarvoor aan het ziekenhuis ver

bonden. Gezamenlijk vormen zij de medische staf, die een brugfunctie ver

vult tussen de eigen professionele beroepsgroep en de (bureaucratische) 

ziekenhuisorganisatie.(4) 

2. de verplegingsdienst die is belast met de verpleegkundige zorg. 

3. de (para)medische diensten d.w.z. alle overige diensten die medische 

activiteiten - na opdracht of verzoek van de behandelende arts - onder

steunen of uitvoeren. 

4. overige diensten die niet direct medisch gerichte werkzaamheden ver

richten maar die de voorwaarden scheppen voor de vervulling van het reeds 

genoemde uitvoerend werk {bijvoorbeeld administratie, hotelfunctie, per

soneelszaken, technische dienst enz.). 

5. de patiënten, die de activiteiten "ondergaan". 

De besturen dragen mede zorg voor de juiste condities op lange termijn. "Zij 

bepalen het algemene beleid en het gezicht van de organisatie naar buiten" 

volgens Mur-Veeman die als voorbeeld geeft: 

- het bepalen van doel en functie van het ziekenhuis 

- de keuze van specialismen 

- het personeelsbeleid 

- afstemming van doelcomponenten binnen en buiten het ziekenhuis 

- toetsing, evaluatie, bijsturing van het beleidsvormingsproces en het alge-

meen beleid zelf. 
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De directie is belast met de dagelijkse leiding, dat wil zeggen coördinatie 

van uitwerking en uitvoering van het algemeen beleid. Directies worden 

steeds meer belast met voorbereiding van algemene beleidsbeslissingen, die 

de besturen formeel bekrachtigen.(5) 

2.1.3 Bureaucratie en professie 

In de westerse wereld is het ziekenhuis in de loop der tijden uitgegroeid 

tot een complexe organisatie waarbinnen men vele beroepen en disciplines aan 

kan treffen. 

Thompson noemt het ziekenhuis als voorbeeld bij de "intensive technology". 

Afhankelijk van de toestand van een patiënt kan een beroep nodig zijn op 

verschillende specialismen, afdelingen, diensten.(6) 

De complexiteit maakt taakverdeling en coördinatie, nodig voor het functio

neren van het ziekenhuis als geheel, tot een moeilijk vraagstuk. De oplos

sing daarvoor wordt onder meer gezocht in afspraken over doelen, taken, be

voegdheden en verantwoordelijkheden, vastgelegd in statuten, reglementen, 

regels, contracten, voorschriften en dergelijke. Kortom: men krijgt de in

druk dat de organisatie zich ontwikkelt in de richting van een bureaucratie. 

Toch is een ziekenhuis door de macht van de professie geen echte bureaucra

tie. "Het ziekenhuis is", zo schrijft Feitsma "eigenlijk nooit een bureau

cratie, in de klassieke Weberiaanse betekenis van het woord, geweest of 

geworden" (7). Zo is er niet altijd sprake van schriftelijk vastgelegde com

petenties van functionarissen, van regels en procedures voor alle mogelijke 

omstandigheden en van andere kenmerken van een bureaucratie. Hoewel Stevens 

een samengaan constateert van specialisatie en bureaucratisering binnen me

disch specialistische afdelingen {8) hoeft dat nog niet op te gaan voor het 

ziekenhuis als geheel. Hij gaat namelijk uit van de professie zélf (9) en 

die kent een eigen autonomie ten opzichte van de ziekenhuisorganisatie. 

Een bureaucratie houdt op het laagste hiërarchische niveau, de uitvoering, 

onderschikking in zonder ruimte voor eigen interpretatie bij het realiseren 

van organisatiedoelen (10). Er is geen sprake van autonomie ten aanzien van 

het eigen werk. De specialist - uitvoerder - daarentegen heeft een grote 

vrijheid van handelen. 

Een goed begrip van de professie is nodig voor het bepalen van de grenzen 

die aan die vrijheid moeten worden gesteld. 

Ik wil mij hierbij baseren op het werk van Freidson (11) omdat hij een 

boeiende en gedegen studie heeft gewijd aan het beroep van medicus. 
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De huidige professionele status van de arts is daar op terug te voeren dat 

gezondheid een belangrijke waarde in ons bestaan betekent. Immers, iemand 

die gezond is kan in allerlei opzichten goed functioneren. Eenieder die 

gezondheid kan behartigen doet daarom belangrijk werk. 

Wat maakt het medisch beroep tot professie? Er zijn in dit verband een aan

tal samenhangende factoren te noemen: 

- de opleiding op universitair niveau leidde tot een identificeerbare be

roepsgroep. 

- daardoor bereikte deze groep een zeker gezag bij de toenmalige elite. 

- gevolg was dat de medici de door henzelf ontwikkelde controle over hun 

werk feitelijk van kracht zagen worden doordat hun activiteiten door de 

bevolking gewenst en belangrijk werden geacht. 

Andere schrijvers stellen dat hoofdkenmerken van een professie zijn: langdu

rige, gespecialiseerde opleiding en een dienende instelling ten opzichte van 

de maatschappij (12). 

Het gaat volgens Freidson niet zozeer om de opleiding maar eerder om autono

mie inzake die opleiding, én de controle daarover. Het predikaat "dienende 

instelling" is toegekend na een proces waarin de beroepsgroep, althans de 

leidende figuren, de gemeenschap ervan heeft kunnen overtuigen dat het goed 

is autonomie toe te staan en te ondersteunen1). 

Het enige belangrijke en eenduidige criterium dat een professie onderscheidt 

van een beroep is de autonomie. De autonomie wordt verworven in een inter

actie tussen politieke en economische macht en beroepsvertegenwoordiging. Oe 

interactie wordt vergemakkelijkt door middelen die doen overtuigen dat het 

werk betrouwbaar en waardevol is (opleidingsinstituten en onderzoek van hoge 

kwaliteit, tuchtrecht enz.). 

Gelegitimeerde autonomie is dus bepalend voor de status van een beroep. 

Zelfregulering, zelf bepalen van doel en middelen, is maatstaf voor autono

mie. 

Tot zover voorlopig de studie van Freidson. 

We kunnen zien dat op verschillende aggregatieniveau'& sprake is van gelegi

timeerde autonomie: 

Arts-patiëntrelatie: de patiënt is afhankelijk van de arts en accepteert 

in de meeste gevallen het autonome optreden. 
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Arts in ziekenhuis: de specialist initieert alle activiteiten in een zie

kenhuis op het moment dat hij een patiënt daar toelaat. De arts is een 

belangrijke "raison d'être" en kan - in medisch opzicht - autonoom hande

len. 

Arts en maatschappij: op dit niveau zien we de legitimering tot uitdruk

king komen in de wetgeving op het gebied van de bevoegdheden. (Bijvoor

beeld de Wet op de uitoefening van de geneeskunst.) Ook vinden we hier de 

voorwaarden voor die legitimering: universitaire opleiding, statuten van 

de KNMG over erkenning en registratie, ethiek en gedragsregels van de KNMG 

enz. 

wat is nu in de positie van de medische professie aanvaardbaar? 

Er zijn beperkingen aan de medisch professionele autonomie met betrekking 

tot het toepassen van professionele kennis. Het kenmer~ van een verschijn

sel tot ziekte moet zijn te verantwoorden. De organisatie van de behandeling 

is een vaardigheid die niet is beperkt tot de medische professie. 

Ik volg ook hier weer Freidson (13) omdat hij -in een goed sluitend betoog

onderscheid maakt tussen expertise en toepassing. 

- Kern van professionele expertise en daarmee de betrouwbaarheid ligt wel op 

het gebied van ziekte en behandelingsmethode maar niet op het terrein van 

organisatie en beheer. 

- Toegepaste kennis, zoals de medische, is - moreel gezien - niet neutraal. 

Daarom kan professionele kennis nooit zo gezaghebbend zijn dat ze niet 

hoeft te worden gerechtvaardigd. 

Deze conclusies zijn gebaseerd op twee centraal staande principes: 

1 - ieder mens heeft een eigen, onaantastbare morele identiteit en mag 

uiteindelijk zelf bepalen wat hij wil {Met andere woorden: het gaat om 

menselijke waardigheid}. 

2 - zelfcontrole van de professional mag niet verder gaan dan :z.ijn compe-

tentie. 

Het professionaliseren van het medisch beroep in het verleden en het voort

durend bewaken van grenzen van autonomie komt telkens neer op het afwegen 

van wat het vak (de professie} kan en wat de mens (maatschappij al dan niet 

via de politiek) wil. 
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2.1.4 Ziekenhuis: invloed van de omgeving 

Een zeer beknopt en beperkt overzicht van ootstaan en ootwikkeling van zie

kenhuizen laat reeds de conclusie toe dat de omgeving van invloed is op ont

staan, functie en structuur en op de plaats van deze instellingen in de hui

dige gezondheidszorg. 

Naast vele anderen hebben Rohde (14), Coopmans (15) en Querido {16) aandacht 

aan deze materie besteed. Aan hun bevindingen is het volgende overzicht ont

leend. 

Reeds van ver voor onze jaartelling dateren ook uit andere cultuurgebieden 

de aanwijzingen dat er sprake is geweest van een min of meer georganiseerde 

concentratie van gezondheidszorg. Waar ziekte werd gezien als "bezoeking van 

een godheid" blijken tempels onder meer een ziekenhuisfunctie te vervullen 

en zijn priesters tevens arts. 

Bij de Romeinen kende men eveneens plaatsen voor het onderdak brengen en 

verzorgen van zieken en gewonden. De motieven waren echter militair en eco

nomisch van aard en gericht op het in stand houden van een legermacht en van 

goedkope arbeidskrachten en slaven. 

In de Middeleeuwen is de kerk met de charitasgedachte een belangrijke stimu

lans in Europa om te komen tot de zorg en onderdak voor zieken en hulpbehoe

vende mensen. Op verschillende concilies (Carthago in 398, Aken in 816 na 

Chr.) wordt voorgeschreven dat bisschoppen hospitalen moeten oprichten. De 

functie ervan is beperkt. Het gaat alleen om het verlichten van het mense

lijk lijden. 

Na het concilie van Vienne in 1311 wordt het beheer over hospitalen en gast

huizen ook overgedragen aan niet-kerkelijke instanties. De herbergfunctie 

vervalt in de 15e en 16e eeuw. De verzorging van de armen neemt af. Gevolg 

is een toename van het aantal invaliden en chronisch zieken zodat de medi

sche functie nadrukkelijker wordt. 

Met de ontwikkeling van het klinisch onderwijs krijgt de arts een centrale 

positie in het ziekenhuis en ontstaat de mogelijkheid om op meer deskundige 

wijze ziekten te bestrijden. Het wordt de moeite waard voor patiënten een 

ziekenhuis te bezoeken. Vooral de ontwikkeling van de medische wetenschap, 

methoden en technieken (ontwikkeling van röntgenapparatuur, van de narcose, 

van de asepsis en antisepsis) vergroten de kans op genezing. 

De verdere ontwikkeling van nieuwe en kostbare technologieMn noopt tot meer 

concentratie in ziekenhuizen. Waar oorspronkelijk verpleegkundigen alle on

dersteunend specialistisch werk deden (assistentie bij bijvoorbeeld röntgen

onderzoek) neemt speciaal opgeleid personeel dit werk over. 
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Een nieuwe taakverdeling is vereist, de organisatie wordt complexer en 

vraagt meer management- en bestuursinspanning. 

De laatste jaren zijn het vooral de teruggang in de economie en de daaruit 

voortvloeiende wettelijke maatregelen die de ziekenhuisorganisatie beïnvloe

den. 

Vanuit particulier initiatief ontstaan patiëntenverenigingen en fondsen die 

soms rechtstreeks ziekenhuisactiviteiten kunnen beïnvloeden. Voorbeeld 

daarvan is het ter beschikking stellen van een niersteenvergruizer aan een 

ziekenhuis waardoor werk, organisatie en financieel patroon mede worden be

paald. 

Naast particuliere instituten zijn in de omgeving van het Nederlandse alge

mene ziekenhuis ook andere te onderscheiden. Hier wordt volstaan met een 

korte toelichting, waartoe de indeling van Mur-Veeman (17) dienstig is. 

* Belaidsorganen en beleidsadviesorganen: 

- overheden op rijks-, provinciaal en gemeentelijk niveau met hun ad

viesorganen zoals het Centraal Orgaan Tarieven Gezondheidszorg (COTG), 

het College voor Ziekenhuisvoorzieningen en de Raden voor Volksgezond

heid. 

- particuliere instellingen zoals de Nationale Ziekenhuis Raad, de be

roepsverenigingen van werkers in de gezondheidszorg, kruisverenigingen 

e~. 

* Huisartsen en instellingen voor preventieve gezondheidszorg en bedrijfsge

neeskunde, die van invloed zijn omdat ze voor een groot deel de patiënten

stroom naar de ziekenhuizen bepalen. 

* Het verzekeringswezen, dat relevant is omdat het mede een rol speelt bij 

de financiering van de ziekenhuisactiviteiten en geleidelijk meer invloed 

krijgt in de zin van het kritisch volgen en soms het bijsturen van uitga

ven door ziekenhuizen. 

* Instellingen voor opleiding van medewerkers in ziekenhuizen, die indirect 

een rol spelen via scholing en vorming (indoctrinatie van beroepsopvat

tingen). 

* Instellingen voor onderzoek, die vooraan staan bij nieuwe ontwikkelingen 

en de ziekenhuizen hierin kunnen adviseren. 

* Toeleveringsbedrijven. 

Fabrikanten, importeurs, leveranciers en service-instellingen spelen een 

rol in het aanbod van medische apparatuur en van bijbehorende verbruiks

goederen en doen dat dikwijls door rechtstreeks contact met de gebruiker. 
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* Eerste en tweedelijnsgezondheidszorg. 

Door van overheidswege doorgezette ontwikkelingen, via bijvoorbeeld de Wet 

Voorzieningen Gezondheidszorg, zien we een meer expliciete afstemming tot 

stand komen tussen verschillende instanties. 

Het zal duidelijk zijn dat de mate van invloed van een of meer van deze in

stanties afhangt van de aard van het probleem, dat een ziekenhuis moet aan

pakken. Bet lijkt erop dat het de externe ontwikkelingen met een dwingend 

karakter zijn die de structuur van de Nederlandse gezondheidszorg beïnvloe

den. 

2.1.5 Norm voor beslissen en handelen in ziekenhuizen 

Leenen stelt dat de doelstelling van de gezondheidszorg is; het bevorderen 

van de gezondheid en het voorkomen of bestrijden van ziekte.(18) 

Het begrip gezondheidszorg is pas voldoende operationeel als duidelijk wordt 

wat gezondheidszorg is. Ik wil hier niet ingaan op velerlei beschrijvingen 

maar beginnend vanuit bedrijfskundige optiek het product van de geneeskunde 

een nadere uitwerking geven en dan laten zien dat vanuit die gedachtengang 

vragen gesteld kunnen worden over effectiviteit van hulp en zorg in een zie

kenhuis. Bij de opzet van het normatief model voor investeringsbeslissingen 

in algemene ziekenhuizen is straks aan te geven welke eisen men zou moeten 

stellen aan een goede beslissing. 

Een organisatie vervult een maatschappelijke functie, dat wil zeggen, levert 

een produkt of dienst en bevredigt daarmee bepaalde behoeften als aan zekere 

kwaliteitseisen wordt voldaan. Daarin slaagt men indien de handelingen en 

processen alsmede de structuren waarbinnen ze plaats vinden toegesneden zijn 

op de vereiste dienstverlening. 

De dienst van de gezondheidszorg bestaat uit behoud en/of verbetering van de 

gezondheidstoestand binnen een gegeven stand van ontwikkeling van de weten

schap en binnen geldende maatschappelijke regels. Gezondheidstoestand is de 

mate waarin bij de levende menselijke entiteit fysiologische, psychische en 

sociale processen zodanig verlopen op zichzelf, in relatie tot elkaar en tot 

de omgeving van die entiteit dat entregelingen in en door deze processen 

aanvaardbaar verdwijnen zonder ingrijpen van buitenaf.(19) Aanvaardbaar wil 

zeggen dat geen verdere schade optreedt dan wel een schade die herstelbaar 

of acceptabel is. 
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Wanneer we Leenen volgen in zijn eerdergenoemde opvatting dat gezondheids

zorg is het bevorderen van de gezondheid en het voorkomen of bestrijden van 

ziekte, dan kunnen we in combinatie met de definitie van gezondheidstoestand 

de norm afleiden, dat bij hulpverlening en verzorging en bij de ondersteu

nende activiteiten, de fysiologische, psychische en sociale processen 

slechts minimaal ontregeld mogen worden. (te ver gaande ontregeling is oor

zaak van ziekte en dus in tegenspraak met het doel "voorkomen of bestrijden 

van ziekte". } 

Met enkele voorbeelden wil ik illustreren dat een dergelijke kwaliteitsnorm 

- zij het niet altijd expliciet - gehanteerd wordt. zo letten specialist en 

apotheker erop dat bij voorschrijven en toedienen van geneesmiddelen bij

werkingen minimaal zullen zijn. Soms zijn bijwerkingen onvermijdelijk zoals 

bijvoorbeeld bij de zogenoemde cytostatica. 

De keuze voor farmacotherapie in plaats van een chirurgische ingreep in ge

val van een maagzweer bij een patiënt laat verschillende processen beter in 

stand, zowel fysiologisch als psychisch en sociaal en betekent minder scha

derisico voor de patiënt. 

Een experiment in Eindhoven, waarbij een aantal demente bejaarden in een 

normale woonsituatie wordt samengebracht, blijkt succesvol. Hun gedrag ten 

opzichte van hun omgeving verbetert; ze vragen minder zorg omdat hun sociale 

omstandigheden minder veranderen dan bij plaatsing in een bejaardentehuis. 

2.1.6 Formele normen: wetten en regels 

De gezondheidszorg in Nederland kent een stelsel van wetten en regels van 

overheidswege opgesteld om tot een verantwoord geheel van voorzieningen te 

komen. De meest relevante voor het onderhavige onderzoek volgen nu beknopt. 

De gewijzigde Wet Ziekenhuisvoorzieningen (WZV) die in 1979 in werking is 

getreden is erop gericht een doelmatiger stelsel van ziekenhuisvoorzieningen 

tot stand te brengen en evenwichtiger over het land te spreiden door middel 

van planning en regulering van de bouw. In het kader van de wzv is ingesteld 

het College voor Ziekenhuisvoorzieningen (CVZ), een publiekrechtelijk orgaan 

waarin zijn vertegenwoordigd organisaties van ziekenhuizen (negen leden), 

financiers(zeven leden), gemeenten (een), provincies (twee), beroepsbeoefe

naren (twee leden van de KNMG) en de Stichting van de Arbeid (twee) namens 

het bedrijfsleven. Verder hebben zitting twee onafhankelijke deskundigen 

waaronder de voorzitter. Het college kent tevens adviseurs, meest ambtenaren 

van WVC en daarnaast de directeur van het COTG en de secretaris van de zie

kenfondsraad. Op basis van ministeriële richtlijnen (geadviseerd door het 
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CVZ) toetst het CVZ de plannen op verzoek van de minister. Een drietal arti

kelen zijn relevant voor investeringsbeslissingen. Artikel 3 is gericht op 

functiebeheersing, dat wil zeggen het beheersen van aantallen specialismen 

in een ziekenhuis. Daarbij wordt onder meer gelet op kwaliteit en continuï

teit van de zorgverlening die voldoende gewaarborgd moeten zijn. Het aantal 

specialismen is bepalend voor het geheel aan verrichtingen en daartoe beno

digde apparatuur van een ziekenhuis. 

Artikel 6 stelt dat voorzieningen in het kader van nieuwbouw vergunning van 

de minister behoeven. 

Artikel 18 verbiedt de aanschaf van bepaalde bij maatregel aangewezen soort 

apparatuur zonder vergunning van de minister. Het betreft voorzieningen die 

tamelijk zeldzaam en/of kostbaar zijn, die voor gecompliceerde verrichtingen 

dienen die het research-stadium te boven zijn. (Voorbeelden hiervan zijn 

centra voor nierdialyse, voor niertransplantaties en voor megavolttherapie). 

Verder moet de behoefte en de wijze waarop in die behoefte moet worden voor

zien in enigzins betrouwbaar cijfermateriaal kunnen worden uitgedrukt en 

dient controle op naleving van de voorschriften mogelijk te zijn. Op basis 

van een vergunning ontvangt de instelling vergoedingen van overheidswege, 

danwel krachtens de Ziekenfondswet (ZFW) of de Algemen Wet Bijzondere 

Ziektekosten (AWBZ). In 1982 is de WZV vervangen door de Wet Yoorzieningen 

GeZOndheidszorg !WVG), 

De WVG is een raamwet, bedoeld om, behalve voor de intramurale voorzie

ningen, ook regels te kunnen geven voor andere personen en instanties binnen 

de gezondheidszorg. Ze gaat verder dan de wetgeving van v66r 1982 want het 

betreft regels voor de gezondheidszorg als een samenhangend stelsel van 

voorzieningen. Door formele erkenning (aequivalent met de vergunningen uit 

de WZV) komt een bepaalde instantie in aanmerking voor vergoedingen. Wat 

betreft de omvang van deze vergoedingen zijn in verband met ons onderzoek 

alleen relevant de richtlijnen voor investeringen die eerst vanaf de invoe

ring van de Wet Tarieven Gezondheidszorg (WTG) van kracht zijn geworden. 

voor 1982 bestond er geen investeringsbeperking omdat via een tariefstelsel 

afschrijvingskasten werden vergoed. Gevolg was daardoor dat bij voldoende 

verrichtingen een investering altijd werd gedekt. In de WTG werden verschil

lende prijzenregelingen als het ware vertaald naar de gezondheidszorg. voor 

investeringen betekent dit dat het Centraal Overlegorgaan Tarieven Gezond

heidszorg (COTG) vaststelt welk bedrag per ziekenhuis per jaar in totaal mag 

worden uitgegeven. Het COTG houdt daarbij rekening met een toegestaan groei

percentage (de eerste keer is 1981}. De zogenaamde artikel 18-voorzieningen 

en investeringen in het kader van nieuwbouw vallen buiten de groeirichtlijn. 
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Ziekenhuizen zijn binnen de gegeven kaders (een totaalbedrag per instelling 

per jaar) vrij om te investeren. 

De sanctie zowel vanuit de WZT als vanuit de WTG is dat afwijzing van een 

tarief betekent, dat het ziekenhuis voor de betreffende verrichting geen 

vergoeding ontvangt van de verzekeraars. Onder invloed van de WTG zijn 

modelovereenkomsten voor geïnstitutionaliseerd overleg opgesteld tussen in

stellingen en respectievelijk ziekenfondsen en particulier ziektenkostenver

zekeraars. Beide overeenkomsten zijn identiek en met name de artikelen 2 en 

10 zijn relevant voor investeringen. Ze zijn in 1983 van kracht geworden. 

Overleg vindt twee maal per jaar plaats. Voor ons onderzoek is van belang 

dat het overleg over het investeringsbeleid wordt gevoerd na informatie van 

het betrokken ziekenhuis over 

- investeringsbegroting, per afdeling en per dienst verbijzonderd; 

- resultaten van vooroverleg met ziekenhuizen in de regio over het investe-

ringsbeleid; 

- voorgenomen aanschaffingen van meer dan f 150.000,= en over uitbreidingen 

van meer dan f 75.000,=. 

Het betreft hierbij een nadere toelichting over verwachte bezettingsgraden 

van nieuwe en oude apparatuur. 

Komt men niet tot een accoord dan wordt advies gevraagd aan de Landelijke 

Adviescommissie Investeringen. Blijft een accoord dan nog uit dan kunnen 

verzekeraars tarieven afwijzen danwel het contract met het ziekenhuis opzeg

gen. Accoord betekent dat het ziekenhuis zich houdt aan 

-de groeirichtlijn; 

-het externe budget en 

-de regionale belangen. 

De rol van de ziekenfondsen is hiermee gewijzigd. De opstelling van de zie

kenfondsen was voorheen gebaseerd op artikel 8 van de Ziekenfondswet waarin 

is vastgelegd dat verzekerden aanspraak hebben op verstrekkingen en de zie

kenfondsen zorg dragen voor het tot gelding brengen van deze aanspraak. Nu 

letten de fondsen tevens op de doelmatigheid van de gevraagde voorzieningen 

in groter verband. 

(In het onderzoek is steeds een accoord gebleken zodat hier geen sancties 

nodig zijn geweest.) 

Met dit overzicht van formele regels, regelingen en instanties is het beeld 

van de ziekenhuisorganisatie in haar Nederlandse context voor dit onderzoek 

voldoende. 
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2.2 Relevant onderzoek met betrekking tot investeringen in ziekenhuizen 

2.2.1 Inleiding 

In het kader van het onderzoek is nagegaan of er publicaties bestaan over 

investeringen in ziekenhuizen en welke daarvan bruikbaar materiaal bevatten 

over keuzes uit alternatieven. Daartoe is eerst gezocht naar informatie in 

het buitenland en daarna naar Nederlands materiaal. 

2.2.2 Buitenlandse publicaties 

Het informatiesysteem van Dialog Information Services Inc. in Palo Alto, 

Californi~, kan worden geraadpleegd aan de hand van trefwoorden. Van de op

geslagen publicaties, die door deze descriptors zijn gekenmerkt, kunnen co

pie~n of copie~n van excerpten worden opgevraagd. 

In het systeem waren ten tijde van deze studie artikelen en dissertaties uit 

het Engelse, Duitse en Franse taalgebied van de jaren 1974 tot en met 1984 

opgeslagen. Selectie daaruit werd gemaakt door het invoeren van de trefwoor

den "hospital(s)"; "investment(s)" en "decision(s)". 

Ter actualisering werden de jaargangen 1985 tot en met 1987 van "Abstracts 

of health care management studies" doorgenomen op in het onderzoek passende 

publicaties. 

De oogst van Dialog bedroeg 96 bruikbaar lijkende excerpten, de Abstracts 

leverden geen aanvulling op. Studie van de ontvangen overdrukken beperkte 

het aantal tot vier mogelijk nuttige artikelen en twee dissertaties. Ze ble

ken alle te handelen over allocatie van middelen over verschillende investe

ringsprojecten met behulp van financiële calculaties en niet over keuzes uit 

alternatieven of over de organisatie van het beslissingsproces. 

2.2.3 Nederlands onderzoek 

Voor zover mij bekend is, hebben in ons land slechts twee onderzoeken op het 

terrein van investeringen in ziekenhuizen plaats gevonden, waarvan de resul

taten op ruimere schaal toegankelijk zijn. Van beide worden eerst kort de 

aanpak beschreven en de resultaten vermeld. 
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Medio 1984 verrichtte het Nederlands Instituut voor de Publieke Opinie 

(NIPO) een onderzoek in opdracht van het RijksInkoop Bureau (RIB). Een van 

de doelstellingen was het verkrijgen van inzicht in het tot stand komen van 

aankopen bij instellingen (waaronder 27 ziekenhuizen) die gebruik maken van 

de diensten van het RIB. Met toestemming van het RIB zijn relevante onderde

len van de rapportage gebruikt. In een aantal gesprekken met RIB-medewerkers 

(afdeling Marktonderzoek) is aanvullende informatie verkregen. Van belang 

voor het onderhavige onderzoek zijn op deze plaats de volgende onderwerpen: 

betrokkenen bij de beslissingen (dat zijn de leden van de Decision Making 

Unit, D.M.U.) en hun bevoegdheden {20). 

De DMU voor (uitbreidings)investeringen bestaat uit vier groepen medewer

kers met verschillende bevoegdheden, zoals blijkt uit het volgende over

zicht: 

Adviseur 

Medebeslisser 

Formele beslisser 

Totaal 

Leiding Administratie Inkoop Technici Medici 

33 % 

33 % 

33 ' 

99 % 

75 % 

25 % 

100 % 

40 % 

50 % 

10 \ 

100 % 

38 .. 

62 .. 

100 ' 

23 % 

38 ' 
38 .. 

99 ' 

De tabel laat zien dat, waar bijvoorbeeld de leiding was betrokken, de be

voegdheid in 33 % van de gevallen adviserend was, in weer 33 % medebeslis

send enzovoorts (deze bevoegdheden zijn niet nader gedefinieerd). 

- Factoren, die de keuze van leveranciers en van het betrokken apparaat be

palen. 

Gevraagd werd uit een lijst van factoren steeds de belangrijkste en de op 

één na belangrijkste factor aan te geven. Na aftrek van de (geringe) cate

gorie "Geen opgave" ontstond volgend overzicht. 
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Belangrijkste Op êén na belangrijkste 

Betrouwbaarheid leverancier 41 

:~ 
16 

~t Service 24 91 % 33 80 % 

Deskundigheid medewerkers 15 %1 14 

Snelheid dienstverlening 11 %J 17 

Korting 4 % 15 % 

Inkoopvoorwaarden 6 % 5 % 

101 % 100 % 

OOk hier zijn de begrippen naar de respondenten niet gedefinieerd. Daarom 

zijn hier de eerste vier factoren door mij samengevoegd. Ze hangen samen 

met de bedrijfsgereedheid die men verwacht en die tot uiting komt in ser

vice, snelheid van dienstverlening, betrouwbaarheid en in deskundigheid 

van medewerkers van de leverancier. 

vragen over inhoudelijke factoren als bijvoorbeeld kwaliteit en meetnauw

keurigheid zijn niet gesteld. 

Over het tweede onderzoek verscheen in april 1985 het rapport "Marktaspecten 

Medische Technologie" (MMT) 2). Het betrof hier het verslag van een onderzoek 

in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken in het kader van het te 

formuleren beleid voor industriêle activiteiten op het gebied van medische 

technologie en medische instrumenten. Het onderdeel "Veldonderzoek, vraag

zijde" bevatte een aantal vragen die pasten in het raamwerk van ons onder

zoek en die waren gesteld aan vijftien medewerkers in zeven ziekenhuizen. ze 

hadden betrekking op factoren die van invloed waren op de aanschaf van 

anaesthesie-apparatuur. 

Zowel de resultaten van het RIB/NIPO-onderzoek als het werk van de 

Technische Hogeschool Delft hadden betrekking op andere ziekenhuizen dan 

de selectie in het onderhavige onderzoek. 
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De MMT-resultaten ~ijn analoog aan het RIB/NIPO-onder~oek als volgt samen te 

vatten: 

- Samenstelling DMU en bevoegdheden DMU-leden: 

Directie Inkoop Technici Medici Budgetcommissie(2) 

Adviseur 

Medebeslisser 

Formele beslisser 

Informatie (1) 

Beslisadvies 

Bestelling 

Betrokken bij 

x % v.d. gevallen 

80 % 

20 % 

100 % 

71 % 

(1) verzamelen door inkoop 

86 % 

14 % 

100 % 

100 % 

100 % 

100 % 

43 % 

20 % 

80 % 

100 % 

71 % 

100 % 

100 % 

14 % 

(2) multidisciplinair samengesteld. 

De mate van betrokkenheid doet vermoeden dat het verkregen beeld niet 

volledig is. 

- Factoren voor leverancierskeu~e. 

Naar afnemend belang gerangschikt door de respondenten ontstaat volgende 

orde: 

1. Inhoudelijke aspecten {eigenschappen van het apparaat) 

2. Service 

l 3. Deskundigheid medewerkers - bedrijfsgereedheid 

4. Betrouwbaarheid 

5. Snelheid van dienstverlening 

6. Prijs; kortingen e.d. 

7. Inkoopvoorwaarden. 

De inhoudelijke aspecten wegen dus het ~waarst, terwijl de factoren 2 t/m 5, 

door mij samengevoegd onder het hoofd "bedrijfsgereedheid", hoog scoren. 
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De bevindingen uit deze onderzoeken moeten voorzichtig worden gehanteerd om

dat niet is aangegeven wat de inhoud van sommige begrippen is. Zo is het de 

vraag of "Leiding" (RIB) meer omvat dan "Directie" (MMT). 

Wie of wat "Administratie" (RIB) is, blijft een vraag, evenals het verschil 

tussen "Adviseur" en "Beslisadvies" (MMT). Vergelijking is bovendien moei

lijk omdat bij het RIB-onderzoek de vragen zijn gericht op investeren zonder 

nader te speciferen, terwijl het MMT-rapport concreet de betrokkenheid geeft 

bij aanschaf van anaesthesie-apparatuur. Bovendien is het tweede DMU-beeld 

(MMT) vermoedelijk onvolledig. 

Hoogstens is de conclusie verantwoord dat verschillende personen, discipli

nes en instanties zijn betrokken met verschillende bevoegdheden. In beide 

onderzoeken blijken inkoop, technici en medici betrokken te zijn evenals 

leidinggevende instanties. Indicaties zijn er eveneens dat inhoudelijke 

factoren en de zekerheid het belangrijkste zijn voor de keuze uit alterna

tieven. De onderzoeken zijn beschrijvend en laten geen normatieve uitspraken 

toe. 

Hoewel de procesgang bij een beslissing het resultaat kan beïnvloeden is 

hierover geen informatie te vinden. Dat is verklaarbaar omdat het in beide 

gevallen uiteindelijk gaat om informatie die DMU-leden nodig hebben. Het RIB 

wil daarin haar cliënten adviseren, het MMT-rapport wil producenten laten 

zien waarop afnemers hun keuze baseren. 
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HOOFDSTUK 3 De eerste fase: inventarisatie 

3.1.Uitwerkinq van de opzet van de eerste fase 

3.1.1 Inleiding 

Het beeld van het veld wordt nu, na de beschrijving van het ziekenhuis als 

instituut en van datgene dat bekend is met betrekking tot investeringen in 

ziekenhuizen, aangevuld met gegevens uit het onderhavige onderzoek. 

Het onderzoek is verricht om een zodanig beeld van de praktijk van het in

vesteren in algemene ziekenhuizen te verkrijgen dat straks 

vergelijking met het te ontwikkelen model mogelijk wordt; 

- uit die vergelijking conclusies kunnen worden getrokken over de mate 

waarin praktijk en model overeenstemmen, teneinde daar aanbevelingen uit 

af te leiden; 

- uitspraken met betrekking tot praktijk of model of beide kunnen worden ge-

daan; 

De vergelijking en de conclusies en aanbevelingen volgen in hoofdstuk 6 

Voorwaarden voor het verkrijgen van zo'n beeld ten aanzien van de praktijk 

zijn beschikbaarheid en betrouwbaarheid van voldoende relevante informatie, 

dat wil zeggen het materiaal dat wordt onderzocht moet een goed beeld ople

veren van de werkelijkheid. 

Bij het veldonderzoek is erop gelet dat zoveel mogelijk aan deze condities 

is voldaan. 

3.1.2 Opzet van de inventarisatie 

Voor het verkrijgen van een "breed" beeld van de praktijk werd het voldoende 

geacht te streven naar een spreiding van de te onderzoeken ziekenhuizen over 

Nederland en van de te analyseren beslissingen over elk huis. 

Eerst werden de directies van vier algemene ziekenhuizen gespreid over drie 

provincies (Brabant, Limburg, Overijssel) schriftelijk benaderd met het ver

zoek mee te werken aan een inventariserend onderzoek. Daarna werd telefo

nisch contact opgenomen en het onderzoek nader toegelicht. Een van de in

stellingen trok zich terug na aanvankelijk te hebben toegezegd. Tezelfder 

tijd had een ander ziekenhuis van het onderzoek vernomen en bood spontaan 

aan om deel te nemen. 
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Uit de investeringsbegroting van ten hoogste twee jaar voorafgaand aan het 

eerste contact, werd een selectie gemaakt uit aanschaffingen van meer dan 

f 25.000,--, verdeeld over het ziekenhuis in de categorieën diagnose, thera

pie, verpleging en niet klinisch {laboratorium, apotheek, enz.). Daarna werd 

deze selectie voor accoord voorgelegd aan de directie. De initiatiefnemers 

van de geselecteerde investeringen {specialisten cq. afdelingshoofden) kre

gen een brief van de directie met het verzoek medewerking te verlenen. 

Oorspronkelijk waren 40 investeringsobjecten geselecteerd die, met elkaar, 

konden worden geacht een goede weergave te zijn van de praktijk omdat ze in 

vier verschillende algemene ziekenhuizen waren genomen en omdat ze verspreid 

waren over verschillende afdelingen binnen elk ziekenhuis. Verder moesten ze 

het bedrag van tenminste f 25.000,-- vergen op grond van de veronderstelling 

dat vanaf een dergelijke som meer expliciet wordt beslist en dat daarom in

terviews zijn te benutten voor een reconstructie van de totstandkoming van 

de uitgezochte investeringen. Vier van de geselecteerde beslissingen vielen 

af omdat de betrokken specialisten niet bereid waren mee te werken. 

Dit leidde tot een totaal van zesendertig beslissingen waarvan werd nagegaan 

hoe ze tot stand kwamen, en wat een rol speelde in het keuzeproces. 

Een nadere aanduiding {zie bijlage 1) van de medische en paramedische appa

ratuur en hulpmiddelen is dienstig om de problematiek, die in dit onderzoek 

aan de orde komt, beter te begrijpen. Dit overzicht is ingedeeld naar de 

bestemmingscategorieën diagnose, therapie, verpleging, overig en verder kort 

getypeerd met benaming, aard en werking en prijs. De prijs staat vermeld 

omdat die met name wordt beïnvloed door de toegepaste technologie {mate van 

geavanceerdheid) en door de complexiteit {aantal functies en aantal technie

ken). 

3.1.3 Informatiebronnen ten behoeve van het onderzoek 

Bij het inventariserend onderzoek is impliciet een globaal procesmodel voor 

besluitvorming gehanteerd. Zo'n proces begint altijd met een aanleiding voor 

een beslissing en er zijn verschillende personen bij betrokken. Verder moet 

informatie worden verzameld om te kunnen kiezen {eisen, criteria, alterna

tieven, consequenties). De laatste stap is steeds de keuze zelf waarna im

plementatie volgt. Het procesmodel heeft mede gediend als kader bij de ana

lyse van de verkregen gegevens. 
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Een dergelijke gang van zaken is ook voor te interviewen personen aanneme

lijk en daarom bruikbaar als hulpmiddel bij het stellen van vragen. 

Informatie werd verkregen uit interviews, documenten en vastgelegde formele 

regelingen. 

Interviews met betrokkenen bij de te onderzoeken investeringsbeslissingen: 

Interviews met een half gestructureerd karakter werden zo gehouden dat de 

volgende onderwerpen per investering zeker aan de orde kwamen: 

Aanleiding 

Betrokkenen 

de vraag was hierbij steeds waarom het nodig was geacht de 

onderhavige beslissing te nemen. 

doel van dit onderdeel was te achterhalen welke personen en/of 

instanties waren betrokken bij de aanschaf en dus de samen

stelling van de DMU te bepalen. Bovendien werd het zo mogelijk 

meer betrokkenen op soortgelijke wijze te interviewen teneinde 

het beeld van de investering zo compleet en zo correct moge

lijk te krijgen. 

Specificatie: hierbij werd nagegaan of en in hoeverre men expliciteerde wat 

Bronnen 

men met een bepaalde aanschaf wilde bereiken (eisen, doelen, 

criteria, enz.). 

vraag was hier welke informatiebronnen men benutte. 

Overwegingen: hier werd verzocht aan te geven welke argumenten waren 

gebruikt om tot een bepaalde keuze te komen. Deze argumenten 

hoeven niet samen te vallen met de specificatie. 

Tenslotte werd steeds gevraagd hoe keuzes tot stand kwamen omdat niet steeds 

duidelijk was of en hoe bepaalde afwegingen werden gemaakt. Van elk inter

view werd een verslag gemaakt dat aan de geïnterviewde werd opgestuurd. Een 

week later werd telefonisch commentaar op het verslag gevraagd en daarna 

verwerkt. 

Uit de interviews zijn eventuele verschillen in antwoorden bij een investe

ring nagezocht totdat er overeenstemming bestond over de verkregen informa

tie. De opzet was om alle betrokkenen te interviewen. Uiteindelijk zijn ge

middeld per aanschaf 4.3 interviews gehouden (totaal 155). Gezien de toene

mende rol van ziekenfondsen op economisch terrein zijn gesprekken gevoerd 

met die ziekenfondsen die voor de betrokken ziekenhuizen relevant waren. 

Gevraagd werd steeds naar: 

- feitelijke invloed op de geselecteerde investeringen 

- 37 -



- invloedsmogelijkheden voor het ziekenfonds ten tijde van die investeringen 

en op dit ogenblik 

- het effect van de modelovereenkomst ziekeninrichting/ziekenfonds. 

Ook hier werd per interview een verslag gemaakt dat na eventueel commentaar 

werd aangepast en als bron definitief werd. 

Documenten. 

Hoewel documenten lang niet altijd voldoende traceerbare elementen opleveren 

ten aanzien van strategische beslissingen, zijn volledigheidshalve beschik

bare documenten onderzocht op bruikbaarheid van informatie die als aanvul

ling zou kunnen dienen op de interviewresultaten. 

Het betreft hier: 

- statuten, omdat daarin mogelijk bevoegdheden zijn opgenomen en omdat for-

mele doelstellingen van invloed kunnen zijn op te nemen beslissingen, 

- op schrift gestelde investeringsprocedures, 

- schriftelijk vastgelegde adviezen, 

- inkoopdossiers, 

- delen van notulen, verslagen en dergelijke. 

Wetten, regelingen, formele overeenkomsten en dergelijke. 

Er bestaan in Nederland verschillende formele regelingen die van invloed 

kunnen zijn op investeringen. Het gaat hier om: 

- de Wet Ziekenhuisvoorzieningen (WZV) en de daaruit voortvloeiende rege

lingen 

- de Wet Tarieven Gezondheidszorg (WTG) van 1982 en de daaruit voort

vloeiende rol van het Centraal Overlegorgaan Tarieven Gezondheidszorg 

(COTG) 

-de Ziekenfondswet (ZFW). 

De beschrijving van deze regelingen is reeds opgenomen in paragraaf 2.1.6. 

3.2. Het onderzoek naar de investeringsbeslissingen in algemene ziekenhuizen 

3.2.1 Inleiding 

Om de verkregen resultaten van de descriptie uit de eerste fase van het 

oorspronkelijke onderzoekplan (zie paragraaf 1.4) te kunnen gebruiken voor 

een vergelijking met het model, zijn ze in dit hoofdstuk zoveel mogelijk 

herordend, en wel binnen de modelcomponenten: inhoud en organisatie. 
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De indeling wordt naar inhoud: 

- informatiebronnen gebruikt bij investeringsbeslissingen. 

- specificatie van inhoudelijke eisen voorafgaand aan een beslissing en van 

inhoudelijke overwegingen die leiden tot de keuze 

- formele regels die van invloed kunnen zijn op eisen te stellen aan inves-

teringen (wetten, contracten, afspraken, enz.). 

Het onderdeel organisatie is opgedeeld in procedures en betrokkenen. 

De verkregen resultaten van de inventarisatie worden hierna per item be

schreven met aansluitend de conclusies die direct aan het verkregen mate

riaal zijn te verbinden. 

3.2.2 Resultaten inhoudelijk: Gebruikte informatiebronnen bij investerings

beslissingen 

Tabel 3.1 toont de interviewresultaten in aantallen en in percentages. De 

volgorde van meest naar minst benutte bronnen staat tussen haakjes. 

Aantallen Percentages 
36 = 100% 

Offerte 34 94 ( 1e} 
- Leveranciersproductinformatie 31 86 (2e) 

(bedrijfsbezoek, beursbezoek, 
documentatie) 

- Ervaringen van buiten (collega's 
andere ziekenhuizen; extern 
adviseur) 30 83 (3e) 

- Proefplaatsing 16 44 (4e) 
- Eigen ervaringen 14 39 (5e) 
- Wetenschappelijke informatie 10 28 (6e) 

(literatuur, congressen) 
- Richtlijnen/normen e.d. 2 6 (7e) 

Tabel 3.1 Gehanteerde informatiebronnen. 

Er zijn kennelijk verschillende bronnen mogelijk. De belangrijkste drie zijn 

offertes, leveranciersinformatie en ervaringen van buiten. Het gebruik van 

productinformatie ligt voor de hand maar opvallend is dat daarnaast gebruik 

van de ervaringen van buiten zo hoog scoort. Productinformatie en ervaringen 

overlappen elkaar maar men hecht kennelijk veel waarde aan de opinie van de 

gebruiker. 
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In mindere mate, maar toch nog aanzienlijk, spelen eigen ervaringen en 

proefplaatsingen mee. Zien we eigen ervaringen als een vorm van proef op 

lange termijn, dan komen beide samen tot een hoge score1). 

3.2.3 Resultaten inhoudelijk: Specificatie van vooraf gestelde eisen aan een 

investering; overwegingen bii de keuze uit alternatieven 

Nagegaan werd welke aspecten zowel in de voorbereidingsfase (specificatie) 

als bij de keuze zelf (overweging) waren terug te vinden. De indeling van de 

resultaten in tabel 3.2. vraagt enige toelichting: 

~~Ervan uitgaande dat een voorziening goed en zeker moet zijn (medisch/ 

technisch), betaalbaar (economisch), binnen de organisatie uitvoerbaar (or

ganisatorisch) en rekening houdend met de omgeving (externe relaties), zijn 

de bevindingen naar de volgende aspecten gegroepeerd: 

* Medisch technisch: 

- functie: werking of verrichting (doel; nauwkeurigheid; veiligheid; 

bedieningsgemak) 

- bedrijfsgereedheidheid: zekerheid van functioneren vanaf aanschaf 

tot afstoten. (storingsgevoeligheid; bedrijfszekerheid; 

servicesnelheid en -kwaliteit; marktaandeel leverancier; 

goede naam leverancier) 

- uitvoering: technische uitvoering en consequenties (materialen, 

constructie, aansluitingen, afmetingen e.d.) 

Startpunt is dus de prestatie die van een bepaalde voorziening op medisch 

professionele gronden wordt vereist ten behoeve van de curatieve zorg. Is 

daarbij bedienend personeel nodig, dan mag die bediening geen problemen op

roepen. Eveneens is van belang dat een apparaat blijvend goed functioneert. 

Afhankelijk van het risico voor de patiënt gelden hier meer of minder 

strenge eisen. Tenslotte kunnen uitvoeringseisen worden bepaald bijvoorbeeld 

op grond van lokale technische faciliteiten. 

* Economisch: 

- investering: het te investeren bedrag 

- exploitatie: gevolgen in de sfeer van exploitatiekosten (mate-

riaalverbruik; arbeidstijd per verrichting; energie; 

onderhoud enzovoorts) 
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* Organisatorisch: 

- personeel: aantal; kwaliteit 

- procedures: gang van zaken rond het (doen) functioneren 

- structuur: werkrelaties tussen personen en/of afdelingen 

* Externe relaties: 

- formeel: wetten, regels, richtlijnen, contracten e.d. 

- informeel: samenwerking, concurrentie. 

De volgende tabel laat zien welke aspecten expliciet zijn gespecificeerd en 

overwogen bij de geselecteerde beslissingen. 

Aantal malen % tov relevant 

Relevant Opgenomen in Betrokken Specifica tie Overweging 
(=100 %) specificatie in overwe-

ging 
1. 2. 3. 4. 5. 

Medisch technisch: 
- functie 36 36 35 100 97 
- bedrijfs- 36 29 32 81 89 

gereedheid 
- uitvoering 36 21 20 58 56 

Economisch: 
- investering 36 17 31 47 86 
- exploitatie 36 7 7 19 19 

Organisatie: 
- personeel 12 12 10 100 83 
- procedures 12 12 10 100 83 
- structuur 12 12 10 100 83 

Externe relaties: 
- formeel 4 4 2 100 50 
- informeel 2 1 - 50 0 

Tabel 3.2 Specificaties en overwegingen van inhoudelijke aspecten bij 36 

beslissingen. 

De aspecten verschillen bij specificatie niet veel van die bij de overwe

gingen, behalve onder "investering". De verklaring moet hierin worden ge

zocht, dat in de procedure al in een eerdere fase normbedragen vaststaan 

waarvan men weet dat ze niet zullen worden overschreden omdat ze bijvoor

beeld zijn afgeleid uit richt-offertes. In interviews is dit waarschijnlijk 
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voor de geïnterviewde zo'n vanzelfsprekendheid dat hij of zij dit niet ver

meldt. In het algemeen wordt er geen norm. gehanteerd voor de totaaluitgave 

gedurende de gebruiksduur van de aanschaf. 

Het aantal beslissingen waarvoor externe relaties relevant waren, is vrij 

gering. Het lijkt niet verantwoord aan de resultaten op dit punt gevolgtrek

kingen te verbinden. 

Bij beslissingsvoorbereiding is het juist om in principe alle aspecten te 

beschouwen en dan na te gaan in hoeverre elk onderdeel een rol speelt bij 

een beslissing (bijvoorbeeld met behulp van een checklist). Daarmee wordt 

voorkomen dat belangrijke zaken over het hoofd worden gezien. Naarmate meer 

aspecten expliciet worden onderzocht, wordt de kans op betere beheersing van 

investeringsbeslissingen vergroot. In de praktijk lijken - ondanks hun rele

vantie - de uitvoering en de technische en economische aspecten in veel ge

vallen niet vooraf te worden gespecificeerd. 

Toch is er van uitgegaan dat de techniek voldoende in beschouwing is genomen 

omdat, zoals in de vorige paragraaf is aangetoond, productdocumentatie 

steeds en ervaringen in eigen huis of van collega's meestal als informatie

bron worden benut. Het totale technische beeld van een apparaat is daarmee 

toch in voldoende mate volledig. Dit geldt niet voor de economische as

pecten. 

Het aeest wordt rekening gehouden met functie-aspecten ( 1 00 en 97\) 

Daarna volgt het sub-aspect bedrijfsgereedheid (81 en 89%). Het vermijden 

van onzekerheid komt hier tot uitdrukking door het kiezen op grond van de 

mate van bedrijfsgereedheid die men verwacht bij de verschillende alterna
tieven.2) 

Van geringere grootte is het sub-aspect investering (47 en 86%). Hierbij 

dient aangetekend te worden dat het in de ziekenhuizen er alleen om gaat dat 

een aankoop binnen een toegezegde investeringsruimte blijft. 

Exploitatiekosten blijken in een beperkt aantal gevallen te worden "meegeno

men" (19\). Uitzondering hierop is de aanschaf van het meerkanaalsanalyse

apparaat waar op basis van een gedetailleerde exploitatieberekening de keuze 

mede is bepaald (een van de aanleidingen voor deze investering was een over

schrijden van de geldende personeelsnorm). Dit is het gevolg van het tarie

venstelsel voor verrichtingen, zoals dat gold in de periode waarin de zesen

dertig beslissingen zijn genomen. Het effect van latere maatregelen zoals 

budgettering is in een laatste interviewronde met de directies van de mee

werkende ziekenhuizen besproken en komt later in dit hoofdstuk aan de orde. 
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Het aspect organisatie scoort weliswaar hoog, maar opgemerkt moet worden dat 

het aspect organisatie in elf van de twaalf gevallen standaardisatie betrof. 

Men heeft in ziekenhuizen een voorkeur voor standaardisatie omdat men zich 

daarmee zekerheid verschaft in termen van veiligheid (bijv. veiligheidsri

sico bij apparatuur met zelfde functie maar verschillende bediening) en in 

termen van invloed op de leverancier. omdat dit voor het ziekenhuis ook rust 

brengt in de bedrijfsvoering (geen verandering in personeel, procedures, 

structuur) is standaardisatie beschouwd als een organisatie-aspect. Ook past 

enige reserve omdat dit aspect via de technische uitvoering impliciet wordt 

betrokken. 

Uit de interviews met de DMU-leden kwamen wel invloedsfactoren aan de orde 

maar - behalve één uitzondering - was er geen sprake van kwantitatieve afwe

ging van aspecten. Daarom is in interviews met de directies expliciet ge

vraagd hoe de beslissingen tot stand zijn gekomen. De keuze voor een bepaald 

apparaat (merk, type, leverancier) komt op verschillende wijzen tot stand 

waar het de afweging van aspecten betreft. 

Ziekenhuis A: - Technische en professionele aspecten wegen het zwaarst. 

- Prijs is secundair, gezien de financiële ruimte ten tijde 

van de geselecteerde beslissingen. 

- Bij benodigde personele uitbreiding vormt het personeels

budget een beperkende factor. 

Ziekenhuis B: - Beslissing op basis van consensus. Expliciete afweging is 

niet geheel duidelijk. 

- Indien geen consensus wordt bereikt, dan 

wordt de beslissing uitgesteld totdat alsnog consensus is 

bereikt 

beslist de directie na doorslaggevend advies van de 

functionaris die de eindverantwoording draagt. 

Ziekenhuis C: - Bepalend is welke leverancier "market-leader" is. 

(bij high tech: de meest geavanceerde) 

- dan beslist men op basis van consensus 

- indien geen consensus ontstaat, beslist de directie. 

Ziekenhuis D: - Medisch beleidsplan, totaal investeringsbudget en advies van 

inkoop en technici bepalen de keuze door de directie. 
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Conclusie: Gelet op de mate waarin verschillende aspecten meespelen, en de 

afweging in de vier ziekenhuizen zoals hiervoor gegeven, zijn de medisch 

technische zaken het zwaarst wegend zowel bij consensus als bij het aan

vankelijk ontbreken daarvan. 

3.2.4 Resultaten inhqudeliik: Relevante formele wetten en regels 

De geselecteerde beslissingen zijn genomen in de periode 1980 t/m 1983 toen 

bepaalde wetten en regels van kracht waren. Nagegaan is welke daarvan be

slissingen kunnen beïnvloeden en welke daadwerkelijk van invloed zijn ge

weest. 

In de financiële sfeer gelden een aantal richtlijnen. 

Zo geldt voor 1988 het volgende (brief COTG de dato 5 januari 1988): 

Het maximaal te investeren bedrag per jaar wordt bepaald door het aantal er

kende bedden en door het aantal erkende polikliniekspecialisteneenheden. Het 

laatste getal wordt berekend door het sommeren van: 

- het aantal medisch-specialisten op full-time basis per ultimo 1984. 

- 25 \ van het aantal arts-assistenten in opleiding op full-time basis per 

ultimo 1984. 

- 25 \ van het aantal arts-assistenten niet in opleiding op full-time basis 

per ultimo 1984. 

De maxima zijn bij verschillende ziekenhuisomvang: 

Per erkend bed Per specialisteneenheid 

< 300 bedden f 2579,- f 28.984,-

300-450 bedden f 2579 tot f 3950,- f 28.984 tot f 42.557,-

450-600 bedden f 3950 tot f 3082,- f 42.557 tot f 36.991,-

> 600 bedden f 3082,- f 36.991,-

Een ziekenhuis met bijvoorbeeld 600 erkende bedden en 60 polikliniekspe

cialisteneenheden mag jaarlijks investeren: 

600 x 3082 + 60 x 36991 = 4.168.660 gulden 

Dit bedrag wordt van 1989 tot en met 1995 jaarlijks verhoogd met 3,5 % naast 

de normale prijsverhogingen. 

Uit de gesprekken met betrokkenen in de vier ziekenhuizen blijkt dat het 

toekennen van een investeringsbudget tot gevolg heeft dat een instelling 

binnen het gegeven kader blijft. Andere voorbeelden van regels zijn de eisen 

die vanuit het Ministerie, al dan niet via het CVZ, worden gesteld. 
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Gemeenschappelijk is steeds, dat het niet navolgen van een regel leidt tot 

een sanctie in termen van "niet toekennen", gecombineerd met het financiële 

gevolg dat voor rekening van het ziekenhuis komt. 

Voor een uitgebreider overzicht verwijs ik hier naar paragraaf 2.1.6 en pa

ragraaf 3.2.4 waar de invloed van externe instanties staat beschreven. De 

Wet Ziekenhuisvoorzieningen, de Wet Voorzieningen Gezondheidszorg, de Wet 

Tarieven Gezondheidszorg en de daaruit voortvloeiende regelingen en toe

zichthoudende instanties moeten leiden tot doelmatiger voorzieningen in de 

gezondheidszorg. In de interviews is gevraagd of en welke instanties en re

gels van invloed waren. 

Kern van alle formele regelingen is dat ze sanctiemogelijkheden bieden aan 

daartoe aangewezen instanties waarmee bijsturen van beslissingen mogelijk 

wordt. In geen van de onderzochte gevallen is sanctie toegepast. Wel kwam 

het bij èèn project (het zwembad met beweegbare vloer) voor dat in overleg 

tussen instantie en ziekenhuis een voorstel werd bijgeschaafd tot het vol

deed aan de eisen van het College voor Ziekenhuisvoorzieningen. 

Het effect van kostenbudgettering wisselt per ziekenhuis. 

Duidelijk lijkt in de vier onderzochte ziekenhuizen wel het meer expliciet 

maken van de motivering bij een voorgenomen aanschaf. In één geval is een 

vrij gedetailleerde procedure voor een investeringsbegroting (project

budgettering) ingevoerd. 

Bij goede argumentering voor een aanvraag wordt door substitutie tussen in

vesteringsbudget en exploitatiebudget een investering toegestaan. 

Belangrijk is dus dat de keuze uit alternatieven nauwelijks blijkt te worden 

beïnvloed sinds de korte tijd dat kostenbudgettering is ingevoerd. 

De 36 geselecteerde beslissingen stammen weliswaar van vóór de invoering van 

de kostenbudgettering maar blijven representatief voor de situa.tie in de 

ziekenhuizen na de invoering. Lange termijn effecten zijn nog niet waar te 

nemen: in 1987 constateert de Algemene Rekenkamer dat de instrumenten voor 

kostenbeheersing nog niet optimaal zijn benut en dat het succes van het 

stellen van exploitatiekaders met de beschikbare cijfers niet is vast te 

stellen. (2) 

Een ander probleem is dat er onvoldoende zicht bestaat op de exploitatie

gevolgen van een investering. Dat is een reden geweest voor het Nationaal 

Ziekenhuis Instituut een contract af te sluiten met de Rijksuniversiteit 

Limburg teneinde deze gevolgen beter in beeld te krijgen. 

- 45 -



3.3 Resultaten: organisatie 

3.3.1 Inleiding 

In eerste instantie is nagegaan welke personen of instanties in het algemeen 

bij de investeringsbeslissing betrokken zijn en op welke wijze. De appara

tuurselectie is in twee klassen in te delen, namelijk investeringen van 

minder dan f 100.000,- per aanschaf en investeringen van meer dan 

f 100.000,- per aanschaf. 

De gemiddelde waarde bleek respectievelijk f 47.000,- en f 373.000,- voor de 

twee klassen te zijn. Dit grote verschil riep de vraag op of dit van invloed 

zou kunnen zijn op de samenstelling en omvang van de betrokken DMU. Het 

overzicht uit deel I doet namelijk vermoeden dat het in de duurdere klasse 

meestal ook om complexere apparatuur gaat (14 van de 18 gevallen boven 

f 100.000,-). 

De volgende stap is het reconstrueren van de procedures en van de personen 

die per fase zijn betrokken. Daarbij worden de overeenkomsten en de ver

schillen tussen de huizen in beeld gebracht. 

3.3.2 Qetrokkenen en hun inbreng: algemeen overzicht 

Elke aanschaf is besproken met de volgende personen en instanties, voor zo

ver ze betrokkenen waren (zie tabel 3.3). 
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Geïnterviewde instantie 
(a) 

Binnen het ziekenhuis: 
- Specialist 

Afdelingshoofd 
Gebruiker 
Deskundigen: 
technisch 
fysisch/electronisch 
personeelszaken 
organisatie 
inkoop 
ondernemingsraad 
directie 

Extern: 
- extern adviseur 
- adviesbureau 
- ziekenfonds 
- regio 
- College voor Zieken-

huis Voorzieningen 

Aantal beslissingen 
besproken met (a) 

26 
14 

10 
21 

1 
1 

28 

36 

8 
10 

Aantal beslissingen waar
bij (a) was betrokken 

31 
21 
12 

10 
21 

1 
1 

28 
1 

36 

4 
8 

10 
1 

Tabel 3.3 OVerzicht van betrokken en geïnterviewde instanties bij 36 beslis

singen. 

Uit dit overzicht blijkt dat in de meeste gevallen specialist, technische 

deskundigen, inkoop en directie een rol spelen. Het zijn deze instanties 

die, waar ze betrokken waren, steeds zijn geïnterviewd. In een aantal geval

len zijn niet alle betrokkenen ondervraagd, bijvoorbeeld waar een afdelings

hoofd volledig op de hoogte bleek van de inbreng van een specialist bij een 

investering. 

Per beslissing is dus nagegaan welke personen en/of instanties erbij betrok

ken waren en op welke wijze. Tot de categorie "specialist" zijn tevens gere

kend de klinisch chemicus, de bacterioloog en de apotheker. 

Omdat het aandeel van de besturen strikt formeel is en zich beperkt tot de 

bekrachtiging van een reeds genomen beslissing, zijn ze niet benaderd voor 

het verschaffen van informatie3). 
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Onderstaande tabel geeft de resultaten weer. 

Totaal 

Specialist 
Afdelingshoofd 
Gebruiker 
Deskundigen: 
-Technisch 
-Fysisch/Elec-
tronisch 

-Personeel 
-Organisatie 
-Ondernemings-
raad 

-Inkoop 
-Directie 

Extern advi
seur 
Adviesbureau 
Ziekenfonds 
Regio 
College van 
ziekenhuis
voorzieningen 

Beslissingen 
in aantallen in percentages 

Investeringsklasse 
<f100.000 >f100.000 Totaal 

Investeringsklasse 
<f100.000 >f100.000 Totaal 

18 

14 
12 

6 

2 
12 

18 

17 
9 
6 

8 
9 

36 

31 
21 
12 

10 
21 

100 

78 (2) 
67(3/4/5) 
33 (6) 

11 (7) 
67(3/4/5) 

100 

95 (2) 
50 (4/5) 
33 (7) 

44 (6) 
50 (4/5) 

6 
6 
6 

12 
18 

16 
18 

28 
36 

67(3/4/5) 89 (3) 

2 
4 

4 

6 
6 
1 
1 

4 

8 
10 

1 
1 

100 ( 1) 

11 
22 

100 ( 1) 

22 

33 
33 

6 
6 

Tabel 3.4 Betrokkenen bij 36 beslissingen 

<f100.000,-: 18 beslissingen. 

>f100.000,-: 18 beslissingen. 

100 

86 (2) 
58 (4/5) 
33 (6) 

28 (7) 
58 (4/5) 

3 
3 
3 

78 (3) 
100 ( 1) 

11 

22 
28 

3 
3 

( ) = rangordenummer (van meer naar minder betrok

kenheid bij investeringsbeslissingen). 

De rangorde bij de percentages blijkt bij de twee klassen nauwelijks ver

schillend en geeft daarom geen aanleiding tot de conclusie dat met toene

mende complexiteit de samenstelling van D.M.U. verandert. Afhankelijk van de 

aanschaf kunnen specialist, afdelingshoofd en gebruiker verschillen en 

kunnen meerdere beslissingen leiden tot betrokkenheid van eenzelfde deskun

dige. 
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De betrokkenheid van externe instanties is als volgt: 

Ziekenfondsen: in acht van de tien gevallen werd om informatie gevraagd van 

budgettaire of medische aard. 

De regio: 

In één geval werd nagegaan of en in hoeverre er samenwerking 

was met andere ziekenhuizen en in een geval werd verlangd dat 

oude apparatuur een andere bestemming zou krijgen in bet be

treffende ziekenhuis. 

in een geval werd geconstateerd dat vanwege de invloed van 

een voorgenomen investering in de regio de wens tot regionale 

samenwerking werd geuit. 

College van Ziekenhuisvoorzieningen: Dit college heeft de bevoegdheid toe

stemming voor een aanschaf te onthouden wanneer niet aan be

paalde door de overheid gestelde eisen word voldaan. In bet 

geval van het zwembad (zie overzicht in bijlage 1; no. 22) is 

enkele malen overleg geweest met het College totdat voorge

stelde uitvoering werd goedgekeurd en kon worden gereali

seerd. 

Adviseurs/specialisten van buiten: Deze hadden steeds (vier geconstateerde 

gevallen) een adviserende inbreng. 

Extern adviesbureau: Dit bureau had in het kader van een nieuwbouwproject 

een adviserende en coördinerende functie waarbij bet 

tevens ging om afstemming van levering op bouwplanning. 

Contractueel was een en ander vastgelegd zodanig dat 

het ziekenhuis ook een eigen inbreng had via een hier

voor vrijgemaakte technisch inkoper. 

Het bureau was bij acht gevallen (uit tien) betrokken 

voor inkoopadvies. 

Geconcludeerd kan worden dat binnen de gegeven financiële middelen de zie

kenhuizen in de onderzochte gevallen relatief autonoom kunnen optreden. 

Aan relevante formele eisen moet steeds worden voldaan. 
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De aard van de invloed van interne DMU-leden op investeringen is globaal in 

te delen in: beslissen, adviseren en coördineren. De feitelijke invloed 

blijkt genuanceerder en is weergegeven in tabel 3.5. 

Beslissingen 
in aantallen in percentages 

(gedele- Mede- Advies Totaa (gedele- Mede- Advies Totaal 
geerd) beslis- geerd) beslis-
Beslissen sen Beslissen sen 

Specialist - 28 3 31 - 90 10 100 
Afdelings- 1 19 1 21 5 90 5 100 
hoofd 
Gebruiker a) - 9 3 12 - 75 25 100 
Deskundige: 
-technisch - - 10 10 - - 100 100 
-fysisch/ - - 21 21 - - 100 100 
electronisch 

-personeel - - 1 1 - - 100 100 
-organisatie - - 1 1 - - 100 100 

~es lis Co8r- ~es lis Co8r 
Fiat !advies dinatie Fiat !advies dinatie 

Inkoop. b) 10 - 18 18 36 36 - 64 64 100 
Directie 10 18 8 - 36 28 50 22 - 100 

a) Gebruikers Z1Jn degenen die apparatuur zelf bedienen en verantwoordelijk 
zijn voor de kwaliteit van het resultaat dat met een apparaat of hulp
middel wordt bereikt. 

b) In 8 gevallen was de afdeling inkoop resp. de hoofdinkoper niet betrokken 
en in 18 gevallen lag daar zowel de coördinatie als het beslisadvies. 
In 10 gevallen was de beslisbevoegdheid gedelegeerd aan de inkoper. 

De gehanteerde termen hebben de volgende betekenis: 
- (Gedelegeerd) beslissen: Kiezen, met als implicatie toestemming tot aan

schaf. 
- Medebeslissen: 

- Fiatteren: 
- Beslissingsadvies: 
- Advies: 

- Coördinatie: 

Inbreng van een of meer deelaspecten waarmee bij 
de beslissing rekening wordt gehouden. 
Toestemming geven tot aanschaf/autoriseren. 
Advies tot het maken van een bepaalde keuze. 
Inbreng van een of meer deelaspecten ten behoeve 
van een beslissing. 
Zorg voor informatie over relevante deelaspecten 
voor een beslissing, onder meer door betrekken 
van de juiste disciplines en deskundigen. 

Tabel 3.5 Invloed van D.M.U.-leden binnen de ziekenhuizen op investeringen. 
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In vier gevallen is het afdelingshoofd tevens gebruiker en in veertien ge

vallen geldt dat eveneens voor de specialist. In totaal is dus 4+14+12=30x 

de gebruiker direct betrokken. (83% van de gevallen) 

Het algemene beeld van de tabellen 3.3, 3.4 en 3.5 is dat de directie steeds 

betrokken is en via één van haar leden (economisch of algemeen directeur) de 

eindbeslissing feitelijk neemt of een feitelijk bindend advies aan het be

stuur uitbrengt. 

Hoofd inkoop, dan wel een speciaal aangewezen inkoper zijn belast met coör

dinatie als van hun diensten gebruik wordt gemaakt. Zij bereiden een beslis

sing vergaand voor. 

Specialist, afdelingshoofd en gebruiker zijn doorgaans medebeslissers, zij 

het dat dit minder opgaat voor gebruikers, die in een kwart van de gevallen 

een adviserende stem hebben. 

De deskundigen binnen de instelling adviseren op hun terrein. 

COnclusie is dat investeringsbeslissingen worden beïnvloed door professione

le werkers terwijl de overige disciplines een adviserende stem hebben. De 

directie heeft de uiteindelijke beslissingsbevoegdheid en laat zich in de 

meeste gevallen terzijde staan door een inkoper. 

3.3.3 Beslissingsorganisatie in de onderzochte ziekenhuizen 

De vier ziekenhuizen, waarin de onderzochte beslissingen werden genomen, 

vertonen overeenkomsten en verschillen. (Zie bijlage 2). Die verschillen 

kunnen van invloed zijn op de wijze waarop beslissingen worden genomen. 

De bestaande beslissingsorganisatie - voor zover expliciet uit de gesprekken 

en uit documenten is gebleken - is in de vier ziekenhuizen op een aantal 

punten gelijk: 

1 • verzoek naar afdelingen/ specialisten tot indienen van aanvragen door een 

centrale instantie (directie, inkoop). 

2. indienen van aanvragen, voorzien van argumentatie, specificatie en conse

quenties door de aanvrager (in het ziekenhuis met de nieuwbouwsituatie 

via een functiewerkgroep) • 

3. prioriteitenstelling in of na overleg met de directie, aanvrager, deskun

digen. Belissing door directie. 

4. vaststelling investeringsbegroting door de directie, behalve in geval van 

nieuwbouw {ziekenhuis C). 

5. fiattering door een hogere instantie. (bijvoorbeeld ziekenhuisbestuur) 
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Stap 

A1 

A2 

A3 

A4 

A5 

A6 

A7 

AS 

A9 

ZIEKENHUIS A 

Omschrijving 

Verzoek voor indienen aanvragen 

Indienen met argumenten 

Overleg met aanvrager 

Prioriteitenstelling 

Vaststellen begroting 

Verzoek tot aanschaf 

Overleg over specificatie en alter
natieven 

Definitief voorstel investeringen 

Fiatteren 

Door: 

Hoofd goederenbeheer 

Aanvrager 

Directie; hoofd goederen
beheer; deskundigen; aan
vrager 

Directie; hoofd goederen
beheer 

Directie 

Aanvrager 

Aanvrager; deskundigen; 
hoofd goederenbeheer 

Idem 

Directie 

Fig. 3.1 Beslissingsorganisatie van de vier onderzochte algemene 
ziekenhuizen 
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ZIEKENHUIS B 

Stap Omschrijving 

B1 Verzoek indienen aanvraag 

B2 Indienen met argumenten 

B3 Bepaling consequenties 

B4 Voorstel prioriteitenstelling 

B5 Prioriteitenstelling 

B6 Overleg na prioriteitenstelling 

B7 Advies investeringsprogramma 

B8 Fiattering 

Fig. 3.1 Vervolg 
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Door: 

Directie 

Aanvrager 

Electronische dienst/over
leg met aanvrager 

Idem 

Directie 

Directie, specialisten, af
delingshoofden, OR, zieken
fonds 

Directie 

Bestuur 



Stap 

C1 

C2 

C3 

C4 

CS 

es 

ZIEKENHUIS C 

Omschrijving 

Uitwerking ruimteboeken 
(behoefte nieuw inventaris) 

Uitwerking ruimteboeken 
(aanvraag volgens behoefte C1) 

Prioriteitenstelling 

Voorstel naar Ministerie 

Vaststellen begroting 

Bekrachtiging 

Fig. 3.1 Vervolg 
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Door: 

Functiewerkgroep (sector
hoofd, gebruikers, inkoop, 
adviesbureau) 

Idem 

Directie 

Opstelling adviesbureau 

Ministerie van WVC 

Bestuur 



ZIEKENHUIS D 

Stap Omschrijving Door: 

01 Verzoek indienen aanvraag Hoofd inkoop 

02 Indienen met argumenten Aanvrager 

D3 Controle op volledigheid van aanvraag Hoofd inkoop 

04 Overleg over aanvragen, prioriteiten Directie; deskundigen; 
e.d. aanvrager 

D5 Aanvraag offertes Hoofd inkoop, eventueel na 
overleg met deskundigen en 
aanvrager 

D6 

07 

D8 

D9 

D10 

011 

D12 

013 

Opstellen 1e concept begroting 

Bespreking 1e concept; toetsing aan 
beleidsplan. Prioriteitenvoorstel 

Prioriteitenadvies 

overleg met prioriteiten en begroting 

Prioriteitenstelling 

Vaststellen begroting 

Fiatteren 

Keuze apparaat; leverancier. 
Eventueel in overleg. 

Fig. 3.1 Vervolg 
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Hoofd inkoop 

Directie; deskundigen; 
inkoop 

Bestuur medische staf 

Directie; stafbestuur; des
kundigen; hoofd inkoop 

Directie 

Directie 

Bestuur 

Aanvrager; deskundigen (bij 
grote apparatuur: directie) 



Na fiattering kan de aanschaf worden geëffectueerd. 

Deze vijf punten zijn af te leiden uit figuur 3.1 uit de regels achter A1, 

B1, C1, D1; A2, B2, C2, 02; A4, B4, C4, 04; AS, BS, CS, 05 en A9, B9, C9, 09 

Bij vergelijking van de ziekenhuizen in dit schema kunnen een aantal over

eenkomsten en verschillen worden geconstateerd. 

Oyerleg; 

Overleg komt in de vier huizen voor, zij het dat er verschillen zijn met 

betrekking tot plaats in de procedure en de momenten waarop de directie erin 

is betrokken. 

Het blijkt dat men in alle ziekenhuizen voor investeringen prioriteiten 

stelt aan de hand van gemotiveerde aanvragen uit afdelingen en specialismen. 

Men bereikt daarmee dat het totaalbedrag van de toegestane aanvragen binnen 

de totale toegekende financiële investeringsruimte valt. De investeringsuit

gave moet dus vooraf bekend zijn. Eerste prioriteit krijgen steeds de ver

vangingen die medisch en technisch niet uitstelbaar zijn. Voor het overige 

worden de onderlinge prioriteiten bepaald in overleg met afdelingen c.q. 

specialismen. Daarbij wordt beoordeeld welke uitbreidingen of nieuwe 

functies het eerst aan de orde dienen te komen. Men houdt daarbij rekening 

met het bestaande medische beleid, ofwel in een beleidsplan vastgelegd ofwel 

ad hoc. Kennelijk is de investeringsruimte de norm waarbinnen ziekenhuizen 

autonoom handelen. De vrijheid die er is, wil men gebruiken. 

De wijze waarop aanvragers (afdelingshoofden of specialisten) worden betrok

ken in het overleg, kan eveneens variëren. Dat hangt af van de lokale situa

tie. Zo had ziekenhuis C functiewerkgroepen per sector, waarin zitting had

den gebruikers, sectorhoofden, inkoop en een extern adviseur. Voor deze op

zet was gekozen omdat men voqr een nieuwbouw stond met uiteraard vergaande 

consequenties. Ziekenhuis B, relatief het kleinst en minst complex (zie 

rangorde bijlage 1) heeft minder gespecialiseerde deskundigen in dienst zo

dat de directie (econoom) zelf veel activiteiten in eigen hand moet houden 

en overzien. 
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Alternatieyen voor aanschaf: 

Opvallend is dat in twee van de vier ziekenhuizen na de begrotingsronde pas 

in de aanschaffase expliciet meer alternatieven worden beschouwd. In de 

andere twee ziekenhuizen houdt goedkeuring van de begroting tevens goedkeu

ring van de aankoop in. Een van deze laatste twee ziekenhuizen last alsnog 

oriëntatie op alternatieven in als men tot aanschaf wenst over te gaan. 

De investeringsruimte is ook hier weer uiteindelijk bepalend voor het aan

schafplan voor het komende jaar. Het lijkt erop dat elk alternatief accepta

bel is als het maar past binnen de totale financiële ruimte voor investe

ringen. Vermoedelijk bepalen persoonlijk inzicht en de positie van bijvoor

beeld directie en inkoop of in later stadium alsnog alternatieven worden on

derzocht. 

Coördinatie: 

In drie ziekenhuizen coördineert het hoofd Inkoop de verzorging van de beno

digde informatie en betrekt de juiste instanties of personen (bijv. techni

ci, afdelingshoofden, specialisten, enz.) erbij. In één ziekenhuis ligt die 

coördinatie bij de economisch directeur. De kwaliteiten van de inkoper 

lijken te bepalen waar deze coördinatie ligt. 

Ziekenhuis D heeft de meest gedetailleerde procedure. 

Conclusies: 

Opgelegde beperkingen in investeringsruimte monden uit in een priori

teitenstelling of een eisenpakket op lager aspiratieniveau4). 

- Er is in elk ziekenhuis een coördinatiepunt waar de zorg voor de be

slissingsinformatie wordt gecoördineerd. 

- Voor inhoudelijke deskundigheid wordt gebruik gemaakt van de expertise van 

medici, afdelingshoofd, fysicus/electronicus, technicus. 

Opmerking: Het bleek niet mogelijk bij het interviewen duidelijk vast te 

stellen wat per stap exact de bevoegdheden waren van alle 

betrokkenen. 

Wel was af te leiden wat de uiteindelijke invloed van eenieder 

was op de beslissing. 
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Eén bevinding doet vermoeden dat het anders zou kunnen: zo zijn - op één 

uitzondering na - geen beslissingscalculaties toegepast. Oorzaak daarvan is 

onder andere het financieringsstelsel voor ziekenhuizen. Waar het hier gaat 

om kostenbeheersing is het van belang expliciet aan deze keuzemethodiek aan

dacht te besteden en aan de wijze waarop deze moet worden ingebed in een or

ganisatorisch kader. 
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Hoofdstuk 4 Uitgangspunten voor een belaidsondersteunend organisatiemodel 

4.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk worden op basis van een literatuurstudie uitspraken afge

leid ten behoeve van een integraal organisatiemodel voor de investeringsbe

slissingen in algemene ziekenhuizen. Begonnen wordt met een verantwoording 

van de selectie van onderwerpen die successievelijk worden behandeld. zowel 

praktisch gerichte publicaties als standaardwerken zijn geraadpleegd en 

gescreend op hun bruikbaarheid. Ook is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van 

publikaties waarin empirisch materiaal is verwerkt. Voor tijdschriftartike

len is het DIALOG-systeem in Palo Alto, Californië, benut, een database van 

wetenschappelijke publicaties van de laatste tien jaar, alsmede de Abstracts 

of health care management studies. 

Gezocht is naar voor de praktijk bruikbare elementen uit publicaties. In 

veel gevallen zijn de bevindingen direct te benutten, reden om daar te vol

staan met een weergave ervan. In andere gevallen blijkt een nadere beschou

wing of verwerking nodig voordat het gevonden materiaal toepasbaar is. Het 

ligt voor de hand dat de literatuur over ziekenhuizen, besluitvorming en in

vesteringsbeslissingen direct relevant is. De uitspraken die hieraan kunnen 

worden ontleend passen binnen de algemene inzichten van de organisatiekunde 

en de bedrijfskunde, reden om ook daaraan aandacht te besteden. 

voor de duidelijkheid van het betoog naar de opbouw van het model zullen die 

inzichten slechts beknopt worden beschreven en daarnaast toegelicht in uit

gebreide noten. 

4.2 Selectie van de onderwerpen voor literatuurstudie 

Bij de analyse van de literatuur is de weg gevolgd van het algemene naar het 

bijzondere; 

van begripsvorming over organisaties in het algemeen naar die over zieken

huizen in het bijzonder, 

- van besluitvorming naar investeringsbeslissing, een specifieke categorie 

van beslissingen. 

Uit de literatuur is op de volgende wijze verder geselecteerd: 

- eerst werd gezocht naar een bruikbare begripsinhoud 

- vervolgens werden normen afgeleid die als uitgangspunt dienen voor het 

praktisch handelen. 
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De recherche leverde een overzicht op van begrippen en van antwoorden op re

levante vragen: 

1 - organisatie: 

2 - effectiviteit en 

efficiency: 

4 - besluitvorming: 

5 - investeringsbeslissing: 

het begrip organisatie 

hoe moet een organisatie functioneren? Het 

antwoord hierop vereist ook een beschouwing 

over de mate van doelgerichtheid: effectivi

teit. 

• de begrippen effectiviteit en efficiency 

hoe functioneren organisaties effectief en 

efficient? Deze vraag voert onder andere naar 

de contingentiebenadering, die zich bezig 

houdt met effectiviteit van organisaties in 

hun omgeving. 

het begrip ziekenhuisorganisatie 

specifieke aspecten van de ziekenhuisorganisa

tie met name door de aanwezigheid van de me

dische professie 

hoe moeten ziekenhuizen in hun omgeving func

tioneren? 

het begrip besluitvorming 

hoe moet besluitvorming worden georganiseerd? 

het begrip investering 

specifieke aspecten van investeringsbeslis

singen 

hoe neemt men juiste beslissingen bij alterna

tieven voor een investeringsproject? 

De verkregen inzichten en de antwoorden op de vragen maken het mogelijk een 

aantal normatieve uitspraken te doen waaruit het model wordt afgeleid. 
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4.3 Bedrijfskundige uitgangspunten 

Een organisatiemodel, als tool of management, is element van toegepaste or

ganisatiewetenschap. De functie van toegepaste organisatiewetenschap is, als 

onderdeel van de bedrijfskunde, ondermeer beleidsondersteunend. Het in deze 

studie gepresenteerde model is ontwikkeld op basis van opvattingen over be

drijfskunde en organisatiekunde en organisatiekundige begrippen en defini

ties die relevant geacht kunnen worden voor de organisatie van de besluit

vorming. Gegeven de ook in de organisatiewetenschap bestaande meningsver

schillen over de begripsvorming ben ik eclectisch te werk gegaan en kom tot 

de volgende formuleringen. 

1. De bedrijfskunde is gericht op ontwerp, ontwikkeling, installatie en ver

betering van effectieve geïntegreerde systemen van mensen, materialen en 

uitrusting en op de besturing van die systemen. Met het opnemen van het 

element besturing in deze typering maken de beheersing en verandering van 

organisaties deel uit van het domein van de bedrijfskunde. De bedrijfs

kunde maakt, waar nodig, gebruik van de verworvenheden van andere disci

plines. Ze dient daarbij en bij de integratie van die verworvenheden be

wust keuzes te maken en aan te geven hoe zwaar de bijdragen van de di

sciplines, gezien het onderhanden object, moeten wegen2 ). 

2. De organisatiekunde, een kerndiscipline voor de bedrijfskunde, beoogt een 

toepassingsgerichte interdisciplinaire wetenschap te zijn. 

Voor het onderhavige onderzoek betekent dit dat: 

* het resultaat 

- op wetenschappelijk verantwoorde wijze moet zijn verkregen 

- praktisch bruikbaar is 

- een bijdrage betekent voor de organisatiekunde als interdisciplinaire 

wetenschap 

* het te onderzoeken object of probleem maatschappelijke relevantie moet 
hebben3). 

3. Beleid is het, op grond van een waardensysteem, aangeven van de doelstel

lingen van een organisatie en het aangeven van de richtlijnen waarlangs 

en de organisatietechnieken waarmede de doelstellingen gerealiseerd moe

ten worden, opdat het organisatiesysteem optimaal functioneert in het 

sociaal-economisch systeem3). 
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4. Een organisatie is een socio-techno-economisch systeem waarin mensen met 

behulp van regels en voorschriften min of meer duidelijk onderkende 

doeleinden proberen te realiseren door verdeling en coördinatie van ta-

ken. 

Beheersing van organisaties begint bij een goed verstaan van wat men wil 

beheersen. Het doel van mijn onderzoek is het ontwerp van een beleidsen

dersteunend model van een structuur en een procedure voor verantwoord in

vesteren. "Structuur en procedure" is een invulling van het begrip orga

nisatie. Een organisatie wordt hier in navolging van Sirnon gezien als een 

verzameling beslissers4). 

5. Effectiviteit is de mate waarin een organisatie haar doelen bereikt. Over 

dit begrip bestaat in de literatuur bepaald geen overeenstemming. Een 

pragmatische oplossing voor dit probleem is het operationaliseren van dit 

begrip aan de hand van een aantal vragen geformuleerd door cameron. Hier

door wordt, afhankelijk van de situatie, effectiviteit begrensd en beoor

deeld: 

1. Vanuit wiens perspectief wordt effectiviteit beoordeeld? 

2. Op welk activiteitendomein wordt de beoordeling gericht? 

3. Welk analyseniveau (aggregatieniveau) wordt toegepast? 

4. Wat is het doel van effectiviteitbeoordeling? 

5. Welk tijdraam wordt gebruikt? 

6. Welke soort gegevens worden gebruikt voor beoordeling? 

7. Tegen welk referentiekader wordt effectiviteit beoordeeld?5 ) 

6. Efficiency is het bereiken van een resultaat tegen de laagste kosten. 

7. Organisaties zijn meer of minder effectief en efficient in een bepaalde 

omgeving. Effectiviteit en efficiency doen een organisatie voortbestaan. 

Bepalend voor het voortbestaan van een organisatie is uiteindelijk de 

mate waarin de maatschappelijke functie wordt vervuld. Dit functioneren 

wordt bepaald door het functioneren van de kleinste eenheid in de organi

satie, de individuele taakverrichter. 

In mijn onderzoek zal ik daarom gebruik maken van inzichten uit de 

contingentiebenadering tot op het niveau van de individuele beslisser(s) 

in een omgeving die mede bepalend is voor de keuzes die hij maakt. 

Daarvoor zal nagedacht moeten worden over: 
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* de functie van een organisatie in de maatschappij en de eisen die de 

omgeving stelt. Daaruit kunnen normen worden afgeleid waaraan bijvoor

beeld een investering moet voldoen. 

* de wijze waarop beslissingen moeten zijn georganiseerd om te bereiken 

dat aan inhoudelijke eisen wordt voldaan. 

* de verschillende deskundigheden die nodig zijn opdat de organisatie ef-

fectief blijft dankzij en ondanks haar omgeving. 

Dan kan een organisatie rekening houden met datgene dat de omgeving 

vraagt en met de mogelijkheden en de beperkingen van diezelfde omge

ving6). 

8. Een ziekenhuis als organisatie is een systeem waarin verschillende cate

gorieën van medewerkers door middel van regels en voorschriften door ver

deling en coördinatie van taken op het gebied van onderzoek, behandeling, 

verpleging en verzorging, effectief en efficiënt curatieve gezondheids

zorg realiseren 7 ) • 

Het zijn deze uitspraken en formuleringen die een meer algemene achtergrond 

vormen bij de constructie van het belaidsondersteunend model in het volgende 

hoofdstuk. 

4.4 Besluitvormingstheoretische uitgangspunten 

4.4.1 Inleiding 

Een uitgebreid overzicht van de verschillende opvattingen over besluitvor

ming is weliswaar interessant maar slechts voor een deel relevant voor een 

verdere aanzet tot een normatief denkkader. In deze paragraaf wil ik mij 

daarom beperken tot een bepaalde selectie. Daarbij heb ik mij laten leiden 

door de volgende gedachtengang: 

1. bij beslissingen staat het kiezen uit alternatieven centraal; inhoude

lijke overwegingen zijn uitgangspunt; wat is het doel van een beslissing 

en aan welke voorwaarden moet zijn voldaan?8 ) 

2. vanaf het stellen van doelen tot implementatie vindt een aantal activi

teiten plaats: het beslissingsproces. 

3. eventueel worden taken voor dit proces verdeeld, gegroepeerd en gecoördi

neerd en vastgelegd in een structuur. 
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Proces en structuur moeten het mogelijk maken dat een goede beslissing wordt 

genomen. 

Ad 1. Rationeel beslissen en handelen is het streven om een doel binnen ge

geven mogelijkheden en beperkingen te bereiken. 

Een kritische beschouwing van het economisch ondernemingsmodel is re

levant voor het onderhavige onderzoek omdat het inzicht geeft in de 

betekenis van rationaliteit, een kernbegrip in de besluitvormings

theorie. Ook moet duidelijk zijn wat wordt verstaan onder beslissing, 

besluitvorming en besluitvormingspremissen; de factoren die een be

slissing kunnen beïnvloeden. Of deze factoren ook feitelijk een rol 

spelen bij een beslissing hangt af van een aantal mechanismen die 

Kirsch overzichtelijk behandelt en die in paragraaf 4.4.3 worden be

schreven. 

Ad 2. Het onderkennen van verschillende fasen in een beslissingsproces heeft 

geleid tot de zogenaamde fasenmodellen. Een beschrijving daarvan en 

van de kritiek op deze modellen levert kennis op over de bruikbaarheid 

ervan. 

Ad 3. Verdelen en coördineren van activiteiten vraagt leiderschap, reden 

waarom is gezocht naar een verband tussen besluitvorming en wijze van 

leiding geven. Organiseren is echter meer dan leiding geven. 

Er zijn redenen om aan te nemen dat bij organisatieontwerp het be

sluitvormingsparadigma als het belangrijkste moet worden gezien (para

graaf 4.4.7). Daarom dient daaraan aandacht te worden besteed. 

Omdat beslissen altijd plaats vindt in een ruimer kader wordt ook 

stilgestaan bij de opvattingen die daarover (o.a. door Harrison) 

worden aangehangen. 

4.4.2 Economische besluitvorminqstheorie: kritiek en consequenties 

Rationaliteit in ruime zin is een gedragswijze, geëigend om gegeven doelen 

te bereiken binnen een begrenzing door bepaalde voorwaarden en beperkingen. 

Op grond van zijn kritische beschouwing van bet begrip rationaliteit volg ik 

Sirnon in zijn opvatting dat rationaliteit beperkt en subjectief is. 

Objectieve rationaliteit kan wel worden nagestreefd door een goede organisa

tie van de besluitvorming, waardoor alternatieven, mogelijkheden en beper

kingen expliciet worden gemaakt. 

Deze uitspraken zal ik hier nader toelichten. 
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Simon's opvatting is gestoeld op de kritiek op het model van de homo econo

micus. De homo economicus is een rationeel handelende mens die, gegeven de 

beschikbare middelen en mogelijkheden, een maximaal resultaat kan behalen in 

het licht van zijn doelstellingen. De homo economicus beschikt over volledi

ge informatie ten aanzien van alternatieven, hun consequenties en de omge

ving. Hij kan alle alternatieven ordenen en beslist zodanig dat hij maxima

liseert.(51) Een dergelijke opvatting betekent dat een individu altijd juist 

beslist, ongeacht de omstandigheden. Hij is objectief rationeel. 

Wezenlijke kritiek op deze gedachtengang komt van Simon waar hij stelt dat 

de mens slechts subjectief rationeel kan zijn omdat er beperkingen bestaan: 

- kennis van consequenties is altijd fragmentarisch 

- gevolgen spelen in de toekomst. Verbeelding moet het gebrek aan ervaring, 

nodig om de gevolgen naar waarde te schatten, compenseren, maar zo'n in

schatting is nooit volmaakt. 

- rationaliteit vereist een keuze uit alle alternatieven, die mogelijk 

zouden zijn. In werkelijkheid blijkt slechts een beperkt aantal alterna

tieven te worden overwogen.(52) 

oe capaciteit van de menselijke geest is te beperkt om grote en complexe 

problemen te kunnen oplossen. Objectief rationeel gedrag of zelfs maar een 

redelijke benadering daarvan is niet mogelijk.{53) 

Rationaliteit wordt ook beperkt door selectieve perceptie en door rationali

satie van informatie door het individu.(54) 

Acceptatie van beperkingen bij rationaliteit roept de vraag op naar een 

bruikbare invulling van dit concept voor de praktijk. Op deze plaats wil ik 

niet ingaan op de publicaties waarin het begrip rationaliteit verschillend 

wordt uitgewerkt. Eenduidigheid is hieruit niet af te leiden. 

Een pragmatische benadering die het gebrek aan overeenstemming over rationa

liteit omzeilt en daarom beter bruikbaar is, vinden we bij 'l'hompson. Hij 

vult het begrip organisatorische rationaliteit in op een wijze, die past in 

het Westerse cultuurpatroon. In die Westerse maatschappij gelden bepaalde 

normen en waarden die rationeel gedrag voorschrijven. 

In zijn boek Organizations in action geeft hij aan de hand van proposities 

zijn opvattingen over organisatiegedrag. De meeste van die proposities 

beginnen met: "Under normsof rationality .•• ", en vermelden dan hoe organi

saties handelen onder verschillende omstandigheden. 
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Thompson maakt onderscheid tussen technische en organisatorische rationali

teit. Technische rationaliteit houdt in dat eerst wordt bepaald wat moet ge

beuren om een doel te bereiken, welke instrumenten nodig zijn. Het gaat om 

effectief handelen, doelgericht zijn. 

Het tweede aspect aan technische rationaliteit is de efficiency. 9 ) Welke 

instrumenten zijn voor het bereiken van het doel het goedkoopst? Technische 

rationaliteit vereist dus instrumenteel en economisch denken. 

Organisaties verkeren in een omgeving en houden daarmee rekening. Organisa

torische rationaliteit houdt behalve technische rationaliteit ook in het 

afschermen van het primaire proces ten opzichte van de omgeving op zodanige 

wijze dat dat proces zoveel mogelijk onder geconditioneerde omstandigheden 

verloopt. Dat vereist dat het verkrijgen van produktiemiddelen en de afzet 

van produkten en diensten zodanig is geregeld dat een organisatie de in

stroom en uitstroom van het voortbrengingaproces zoveel mogelijk onder con

trole houdt. ( 55) 

4.4.3 Beslissing. besluitvorming, besluitvormingspremissen 

Algemeen wordt de keuze uit alternatieven als kern van een beslissing ge

zien. Een persoon die om wat voor reden dan ook een keuze wil of moet maken, 

doet dat op grond van informatie die hij heeft of die hij verzamelt. Het mo

ment van de keuze is dan als het ware het kantelpunt tussen het werk vooraf 

aan het kiezen en datgene dat moet gebeuren na het kiezen: de uitvoering van 

het besluit. 

Harrison constateert dat in de literatuur geen definitie van beslissing is 

te vinden en komt zelf tot de volgende: "a decision is a moment, in an 

ongoing process of evaluating alternatives related to a goal, at which the 

expectations of the decision maker wi th regard to a particular course of 

action iapel hia to make a selection or commitment toward which he will 

direct his intellect and energies for the purpose of attaining his 

objective". (56) 

Ook in deze definitie valt de keuze als essentie van een beslissing op. Het 

keuzemoment wordt echter terecht geplaatst in het kader van een bewust pro

ces: besluitvorming. 

Een dergelijk proces komt tot stand en wordt beïnvloed door wat Simon be

sluitvormingspremissen noemt. Hij omschrijft deze als volgt: 
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"A real-life decision involves some goals or values, some facts about the 

environment, and some inferences drawn from the values and facts. The goals 

and values may be simple or complex, consistent or contradictory; the facts 

may be real or supposed, based on observation or the reports of others; the 

inferences may be valid or spurious. The whole process may be viewed, 

metaphorically, as a processof "reasoning", where the values and facts 

serve as premises, and the decision that is finally reached is inferred from 

these premises".(57) 

In ai.jn model-ontwerp gaat het zowel om de inhoudelijke factoren die bij een 

keuze een rol behoren te spelen (een specificatie van eisen) als om de orga

nisatie van de besluitvorming (activiteiten, taakverdeling, coördinatie), 

die daarvoor nodig is. 

Niet de beslissing zelf maar de premissen - de verzameling premissen noemen 

March en Sirnon de definitie van de situatie (58) - lenen zich als kleinste 

analyseeenheid het best voor beschrijving, verklaring en voorspelling, dus 

voor wetenschappelijk onderzoek van besluitvorming. 

Beslissers verkeren altijd in omstandigheden met vele potentiele besluit

vormingspremissen. In hoeverre ze in een specifieke situatie feitelijk een 

rol spelen, wordt door een aantal verschijnselen bepaald waarvan Kirsch de 

invloeden beschrijft en in een schematisch overzicht samenbrengt (fig. 4.1}. 

Dat is van belang omdat het er in dit onderzoek om gaat te komen tot een zo

danig geheel van premissen dat de juiste beslissingen zoveel mogelijk zijn 

gegarandeerd. 

Daarom maak ik in mijn normatief model gebruik van de inzichten over de me

Chanismen zoals ze bij het schema van Kirsch zijn beschreven. Het model is 

namelijk gebaseerd op normen, geformuleerd in normatieve uitspraken en houdt 

rekening met de effecten van deskundigheid, coöriëntatie en identificatie. 

Met name de laatste drie spelen een rol in organisaties waarin professionele 

werkers hun beroep uitoefenen. De organisatie van de besluitvorming is zoda

nig dat aan normen wordt voldaan en dat sanctiemechanismen zijn ingebouwd. 
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Fig. 4.1 Factoren die leiden tot aannemen of afwijzen van besluitvormings

premissen. Uit: Kirsch (59). 

Elke beslisser neemt op grond van de informatie, die hij heeft of krijgt, 

besluitvormingspremissen aan of wijst ze af. 

Daarvoor geeft Kirsch een vijftal oorzaken die de beslisser ertoe dwingen 

aan te nemen cq. af te wijzen: 

- sancties oefenen hun werking uit omdat de beïnvloede gelooft dat ze zullen 

optreden 

deskundigen beïnvloeden beslissers omdat deze geloven in de kennisvoor

sprong van de be!nvloeder 

- coöriëntatie richt omdat mensen met gelijke overtuigingen en waarden el

kaar eerder heinvloeden dan in het tegengestelde geval 

- identificatie leidt tot invloed omdat de beslisser zich identificeert, 

zich één wil weten met de informant 

- internalisatie van gehoorzaamheid (onderwerping aan autoriteit) heeft tot 

gevolg dat invloed uitgaat van personen of groepen die hiërarchisch boven 

anderen zijn geplaatst. De gehoorzaamheidsnorm op zichzelf is voldoende om 

normen en regelingen van het bevoegd geachte gezag te accepteren. 

De afgebeelde figuur laat de verschillende samenhangen zien. De pijlen 1, 2 

en 3 tonen de legitimering van informatie als premisse respectievelijk door 

de sanctieverwachtingen van het beïnvloede individu, doordat hij de informa

tiebron inschat als deskundig of gelijkgezind en doordat hij zich identifi

ceert met zijn informant. 
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Pijl 4 en 5 doelen op het legitimeren van besluitvormingspremissen als ge

volg van geïnternaliseerde normen door de beslisser. 

Pijl 6 drukt uit dat normen door sancties kunnen worden gelegitimeerd. Af

wijzing van een premisse van een gezagsdrager betekent schending van een ge

hoorzaamheidsnorm en kan leiden tot sancties. 

Pijl 7 duidt op het ontlenen van legitimering van een norm op grond van 

identificatie met een daarachter liggende waarde, respectievelijk, de 

daarachter staande groep. Pijl 8 heeft betrekking op de mogelijkheid dat het 

uitoefenen van sancties bij (on)gehoorzaamheid zelf voorwerp van een norm

stelling kan zijn. Pijl 9 betreft de gevallen waarin het accepteren van ex

pertise door normen wordt ondersteund. Pijl 10 impliceert dat gelijkgezind

heid en deskundigheid een norm of regeling legitimeren. Pijl 11 laat onder

steuning van normen door hogere normen zien. 

De gestippelde pijlen 12 tot en met 15 brengen langduriger processen tot 

uitdrukking. zo leiden herhaalde sancties mogelijk tot internalisatie van 

normen (pijl 12). Identificatie kan afhangen van sancties; herhaalde belo

ningen kunnen de aantrekkingskracht van een groep vergroten (pijl 13). 

Sterkere identificatie leidt tot grotere mate van gelijkgezindheid (pijl 

14). Tenslotte kan omgekeerd de mate van gelijkgezindheid de mate van inden

tificatie bepalen (pijl 15).(59) 

4.4.4 Het fasenmodel 

Een beslissing komt tot stand en wordt geïmplementeerd in een proces van 

achtereenvolgende activiteiten. Oorspronkelijk dacht men dat de volgorde van 

de fasen volgens een vast patroon verliep. 

Het stappenmodel mag echter slechts als normatief worden gezien voor zover 

het de te ondernemen activiteiten betreft en niet de volgorde ervan. 

Dat is af te leiden uit de kritieken op keuzemodellen en op het zogenaamde 

fasenmodel. De idee dat beslissen neerkomt op een keuze uit alternatieven 

gaat hooguit op voor een eenvoudige beslissingssituatie. van Cauwenbergh en 

Burgelman wijzen erop dat "het strategisch investeringsproces moet worden 

bestudeerd als een besluitvormingsproces en als zodanig kunnen de inzichten 

van de theorie van de organisatie op het gebied van de besluitvorming in het 

algemeen, hierop worden toegepast".(60) 

Voor de niet-geprogrammeerde beslissingen, zoals bijvoorbeeld de hiervoor 

genoemde, zien we een ontwikkeling in de richting van een cognitief leer

proces (61) waarin een aantal fasen zijn te onderscheiden. Brim et al komen 

tot een zes-fasen-model: 
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- probleem-identificatie 

- verzamelen van informatie 

- ontwikkelen van mogelijk oplossingen 

- evaluatie van de oplossingen 

- keuze van een uitvoeringsstrategie 

- feitelijke uitvoering (62). 

De volgorde van deze stappen lijkt voor de hand te liggen hetgeen vermoede

lijk de reden is dat het model lange tijd als juist is verondersteld. 

Witte heeft na een omvangrijk onderzoek geconcludeerd dat de activiteiten 

als zodanig wel zijn te onderscheiden maar dat ze gedurende het hele proces 

kunnen voorkomen.(63) 

Een verklaring voor dit verschijnsel geeft hij niet, maar Mintzberg et al 

hebben in hun onderzoek laten zien dat dit door elkaar lopen van fasen is af 

te leiden uit verschillende factoren, als: terugkoppeling naar eerdere fa

sen, onderbrekingen, versnellingen, vertragingen.(64) 

4.4.5 Leiderschap en besluitvorming. 

Bij het begrip organisatie in functionele zin wordt gedoeld op het richten 

van verschillende activiteiten op een doel. 

Activiteiten, die in het kader van besluitvorming worden verdeeld, vereisen 

coördinatie om het doelgericht beslissen te realiseren. Leiderschap, dat 

onder meer coördinatie inhoudt, verdient daarom aandacht in dit onderzoek. 

Bier worden Vroom en Yetton gevolgd omdat ze middels onderzoek en toetsing 

hebben nagegaan in welke mate - afhankelijk van de omstandigheden - partici

patief leiding dient te worden gegeven bij besluitvorming. (65) Zij komen tot 

een keuze uit verschillende participatiemodellen voor besluitvorming. Die 

keuze bangt af van de omstandigheden waarin moet worden beslist 10) • 

Zo hebben zij een normatief model ontwikkeld waarbij voor hen uitgangspunt 

is de uiteindelijke effectiviteit van een beslissing. Die effectiviteit 

wordt beïnvloed door: 

1. de kwaliteit of rationaliteit van de beslissing (kwaliteit heeft betrek

king op het effect van een beslissing, gegeven een bepaalde inspanning); 

2. de acceptatie door ondergeschikten en hun wil om het besluit effectief 

uit te voeren; 

3. de hoeveelheid tijd benodigd voor de besluitvorming.(65) 
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Beide schrijvers gebruiken de volgende typering van besluitvormingsmethoden, 

die alle variëren in de mate van participatie. (tabel 4.1) 

De omstandigheden die de mate van participatie bepalen, worden vastgesteld 

met behulp van een aantal vragen (zie fig. 4.2). 

De bedoeling van hun normatieve model is dat managers in staat zijn om aan 

de hand van een aantal vragen, die de situatie moeten typeren, vast te stel

len welke methode zij moeten kiezen. 

Group Problems 

Al. You solve the pmblem or make the 
decision yourselt. using information 

available to you át !he time. 

AlL You obtain the necessary information 
from your subordinates, then decide 
the salution to the problem vourself. 
You may or may not teil your sub· 
ordinates what the problem is in get· 
ting the information from !hem. The 
role played by your subordinates in 
making the decision is clearly ane of 
providing the necessary information 
to vou, rather than generatingor 
evaluating alternative solutions., 

Cl. You share the problem with the rel· 
evant subordinates individually, get· 
ting their ideas and suggest•ons with· 
out brioging them tagether as a 
group. Then you make the decision, 
whicll mayor may oot reileet vour 
subordinates' influence. 

Cll, You share the problem with your 
subordinatesas a group, obtaining 
their coUective îdeas and sugges· 
tions. Then you make the decision, 
which mayor rnay nat reflect your 
subordinates• influence. 

Gil. You share the problem with your 
subordinatesas a group. Together 
you generate and evaluate alterna~ 
tives and attempt to reach agreement 
(consensusJ on a solution. Your roleis 
much lîke that of chairman. You do 
not try to influence the group to adopt 
"your" solution, and you are wi!lîng 
to accept and imptement any salution 
which has the SUpport of the entire 
group. 

I ndividual Problems 

Al. You salve the problem or make the 
decision by yourself, using informa· 
tion available to you at the time. 

All. You obtain the necessary information 
from your subordinate, then decide 
on the salution to the problem your· 
self. You mayor may nat teil the 
subordinate what the problem is in 
gettmg the information from him. 
H is role in maklng the decision is 
clearly ane of providing the necessary 
information to yout rather than gen· 
eratingor evaluating alternative 
so•utions. 

Cl. You share the problem with your 
subordinate, getting his ideas and sug· 
gestions. Then you make a decision, 
which mav ar may not reflect his 
influence. 

Gl. You share the problem with your 
subordinate, and together you 
analyze the problem and arrive at a 
mutually agreeable salution. 

OI. You delegate tha problem to vour 
subordinate, providing him with any 
relevant information that you POS· 
sess, but givîng him responsibility for 
solving the problem by himself. You 
may ar may nat request him to teil 
you what salution he has reached. 

Tabel 4.1. Een aantal besluitvormingsmethoden. Uit: Vroom & Yetton (65, 

tabel 2.1) 
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Na een eerste aanzet tot hun normatieve model komen zij na verder onderzoek 

tot een aangepaste vorm. In de vorm van een soort beslissingsboom gericht op 

een keuze uit verschillende vormen van participatie bij besluitvorming, ont

staat volgend beeld (hun zevende versie) dat beter is dan hun eerste opzet. 

(66) 

A. Is there a Quality requirement such that one sol ut ion is likely to be more rational than another? 
8. Do I have sulficient info to make a high quality decision? 
C. Is the problom structured? 
D. Is acceptance of deelsion by subordinates critica! to effective tmplementation? 
E. lf I were to make the decision by myself, is it reasonably certain that •t would be accepted by my subordinates? 
F. Do subordinates share the organizatïonal goals to bè attained in solving this problem! 
G. Is conflict among subordinates likely in preierred solutions? (Th is questlOn is 1rrelevant to individual problems.) 
H. Do subordinates have sufficient info to make a high quality deelSion' 

State 
the 

probtem. 

A B c 0 

The feaSible set is shown lor each problem type for Group (Gl and 
lnd!Vldual (I) problems. 

1 t~ Al, All, Cl, Cl!. Gil s{~ AI,AII,CI,CII 9{G CI,CII 
Al, 01. All, Cl. Gl Al, All, Cl 1: Cl 

{G 
Gil s{~ Gil 10{G 

All. Cl. Cl! 
2 1: OI, Gl DI.GI 1: All, Cl 

F G 
NO 

H 

2 

3{G 
Al. All. Cl, Cl!, Gil 7{ G Gil 11 {G: AII,Ci.CII,GII 

13{
0

' 
Cll 15{~ CII,GII n{ G 

1: Al. Dl, All, Cl, Gl 1: Gl 1: Dl. All, CI.GI I. Cl CI,GI I 

4{ G: Al, All, Cl, Cll. Gil { G: Gil 
12

{G: All, Cl, Cll, Gil {G 
CII,GII 

16{
0 Gil 18{~ 

1: AI,AII.CI,GI 
8 1: Cl 1: All. Cl. Gl 14 ,,· Dl, Cl. Gl ,. DI.GI 

Figuur 4.2. Stroomschema keuze participatievorm. 

Uit: Vroom en Yetton (66), blz. 195. 

De gedachten van Vroom en Yetton zijn mede bepalend voor de organisatie van 

de besluitvorming. Een integraal organisatie-ontwerp is echter meeromvat

tend. 
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4.4.6 Interdependent denken en besluitvorming 

In mijn beschrijving van organisatiekunde en bedrijfskunde (noten 2 en 3 bij 

hoofdstuk 4) heb ik reeds vermeld dat de organisatiekunde organisatiever

schijnselen en organisatieproblemen beschouwt als probleemeenheden in een 

omgeving waarbij de verschillende relevante aspecten en delen interdependent 

benaderd moeten worden. 

Op het stuk van besluitvorming heeft Harrison vanuit dezelfde optiek gepu

bliceerd en ik zal daarom in dit onderzoek zijn opvattingen volgen. 

Hij richt zich op een geïntegreerde en interdisciplinaire benadering van het 

proces waarin beslissers keuzes maken die leiden tot acceptabele uitkomsten 

binnen aanwijsbare beperkingen. wanneer zij deze benadering overnemen is 

verbetering van besluitvorming mogelijk al moet volgens Harrison nog veel 

onderzoek worden verricht. Hij baseert zich mede op een omvangrijke biblio

grafie. 

Na behandeling van vele disciplines (zie figuur 4.8), die een rol kunnen 

spelen bij beslissingsprocessen, beschrijft Harrison hoe besluitvorming moet 

worden gezien vanuit een viertal verschillende perspectieven. (67). 

Gemeenschappelijk in die perspectieven is dat besluitvorming wordt gezien 

als het maken van keuzes in een context en in samenhang met andere factoren. 

Effectief beslissen vereist in principe het hanteren van dit uitgangspunt. 

Harrison toont achtereenvolgens: 

* Besluitvorming als integraal proces: 

Effectieve managers zien besluitvorming als een geheel van activiteiten: 

vanaf het stellen van doelen via zoeken, vergelijken en evalueren van al

ternatieven naar implementatie van het genomen besluit en het nagaan of de 

gestelde doelen zijn bereikt. 

Het besluitvormingsproces moet stap voor stap worden gevolgd om zonodig 

tussentijds bijgestuurd te kunnen worden. 
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• Plûlosophy 

• Matbematics 

The decision· 
màking process 

•Economics 
•Statistics 

•Law 
• Anthropology 
• Politica! Science 

Fig. 4.3. Interdisciplinair raamwerk van besluitvorming. 

Uit: Harrison (67) blz. 41. 

* Het interdisciplinaire perspectief: 

Bij de voortgang van een beslissingsprocedure spelen inzichten uit ver

schillende disciplines een rol al naar gelang de aard van het probleem en 

het stadium van het proces. 

Het gebruik van beslissingsmodellen waarin verschillende inzichten zijn 

~. komt neer op een fusie van kwalitatief en kwantitatief georiën

teerde disciplines bij besluitvorming. 

*Het perspectief van onderlinge beïnvloeding (interlocking perspective): 

Zoals eerder beschreven bij het begrip effectiviteit kan het realiseren 

van een doelstelling worden beperkt door andere doelstellingen en omge

keerd. 

Het maximaliseren van een beslissingsresultaat wordt afgeremd door beper

kingen in tijd, kosten, menselijke vermogens, informatie en door verschil 

in doelstellingen binnen een organisatie en door de omgeving. Het is 

daaroiR zaak voor de rationele beslisser om attent te zijn op de verschil

lende doelen en beperkingen en daarop adequaat te reageren. 

- 74 -



* Het interrelationele perspectief: 

Besluitvorming komt in alle managementfuncties voor maar vooral bij plan

ning en beheersing in de formele organisatie. Doelstellingen worden be

paald, taken gegroepeerd en maatstaven voor het al dan niet ingrijpen 

worden ontwikkeld. 

Vanuit dit perspectief gezien, worden beslissingen genomen binnen een sa

menhangend geheel van doelstellingen en daarvan afgeleide plannen en maat

staven. 

De verschillende perspectieven leveren dus verschillende richtlijnen op voor 

het nemen van goede beslissingen. 

4.4.7 Besluitvormingsparadiqma en organisatie-ontwerp 

Een paradigma is het geheel van theorieën, filosofische uitgangspunten, 

waarden en illustratieve voorbeelden dat terrein en werkwijze van een weten

schappelijke groep vastlegt. (68) 

Het besluitvormingsparadigma, dat ik hier beschrijf, is nader uitgewerkt 

door Huber en McDaniel en hun opvattingen over organisatie-ontwerp binnen 

dat paradigma, uitmondend in een reeks richtlijnen, zal ik volgen om de vol

gende reden: 

Ervan uitgaande dat dit geheel van richtlijnen - gegeven de "state of the 

art" van het paradigma - het beste is, betekent toepassing ervap op zijn 

minst een verbetering van de mogelijkheid tot verhoging van de kwaliteit van 

beslissingen. 

Huber en McDaniel stellen dat op grond van maatschappelijke ontwikkelingen 

de invloed van belangrijke paradigma's uit het verleden is afgenomen en dat 

behoefte is ontstaan aan een nieuw paradigma. 

oe oudere ontwerpparadigma's zijn: -het paternalistisch/politiek paradigma, 

waarin het organisatieontwerp is ge

richt op machtsverdeling 

- het verantwoordings/autoriteitspara

digma waarin het ontwerp moet leiden 

tot verdeling van taken met bijbehoren

de bevoegdheden en verantwoordelijkhe

den aan personen die daartoe in staat 

zijn. 
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het werkstroomparadigma waarin centraal 

staat het ontwerpen van structuren en 

beheersprocessen gericht op bestaande 

productieprocessen. 

Eén van die maatschappelijke ontwikkelingen is bijvoorbeeld dat de pro

ductiebedrijven steeds meer plaats maken voor dienstverleningsorganisaties 

en dat binnen productie-organisaties niet-productiegerichte afdelingen 

(bijvoorbeeld marketing} zijn ontstaan met een dienstverlenend karakter en 

met een toenemende invloed op de organisatie. Het relatieve belang van het 

werkstroomparadigma is afgenomen. 

De redenen waarom besluitvorming in het brandpunt van een nieuw paradigma 

zou moeten staan, liggen in elkaars verlengde. Allereerst vraagt de grotere 

turbulentie van de post-industriële omgeving frequenter en sneller beslis

singen die complexer zullen zijn naarmate de omgeving dat ook is. 

De tweede reden is dat beslissen de centrale activiteit van organisaties is 

geworden. Het gaat dus niet primair om de organisatie van de productie maar 

om de organisatie van de besluitvorming11 ~ 

In bet kader van bet beslui tvormingsparadigma moeten organisaties zodanig 

worden ontworpen dat organisatorische beslissingen worden vergemakkelijkt. 

Dat impliceert als criterium voor effectiviteit van organisaties de kwali

teit van die beslissingen12 ~ 

Door middel van tien richtlijnen voor organisatie-ontwerp operationaliseren 

Huber en McDaniel het besluitvormingsparadigma. Zij onderbouwen hun aanbeve

lingen tevens met gegevens van andere onderzoeken. Zij onderscheiden daarbij 

achtereenvolgens: beslissingseenheden of (groepen van) organisatieleden die 

beslissingen nemen; sensor units en message handling units en systemen (hier 

vertaald met "boodschappers") en tenslotte systemen voor beslis

singsmanagement. 

Beslissingseenheden en hun relaties dienen bewust te worden ontworpen. De 

richtlijnen hebben betrekking op het organiseren (mate van centralisatie en 

specialisatie) en de flexibiliteit daarin. 
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*Richtlijn 1. 

Leg de beslissingsbevoegdheid op een zodanig hiërarchisch niveau dat de 

totale kosten van een tekort aan informatie het laagst zijn. Deze formule

ring vraagt enige toelichting: gebrek aan gegevens beïnvloedt de kwaliteit 

van een beslissing in negatieve zin en werkt uiteindelijk hogere kosten in 

de hand. Degene die het best op de hoogte is moet beslissen. De informatie 

betreft de probleemsituatie, de overall situatie van de organisatie en het 

vereiste organisatiebeleid. 

* Richtlijn 2. 

De specialisatiegraad met betrekking tot besluitvorming van beslissinga

eenheden moet overeen komen met de complexiteit van de voorziene beslis

singssituatie. 

Deze richtlijn is duidelijk een toepassing van de contingentiebenadering. 

* Richtlijn 3. 

Wanneer zowel met routinematige als met eenmalige beslissingen rekening 

moet worden gehouden, creëer dan een tweeledige structuur, één met strakke 

processen voor routines en één met flexibele processen voor unieke zaken. 

Huber en McDaniel onderscheiden actieve informatieverkrijging van het door

geven van informatie en delen die taken toe aan twee instanties: 

Sensor units die direct toegang hebben tot gegevens over interne en externe 

condities en boodschappers (massage handling units) die berichten ontvangen 

van verschillende bronnen en berichten verzenden naar diverse bestemmingen. 

ze zijn dus intermediair tussen verstrekkers van berichten en beslissers en 

maken eventueel te verzenden gegevens gebruikegereed voor beslissingen. 

* Richtlijn 4. 

zorg ervoor dat sensor units en boodschappers routinematige en onvoorziene 

berichten goed van elkaar onderscheiden. Vooral de tweede categorie is 

kritisch. 

Door ontwerp en implementatie van beslissingsregels, training en belo

ningssystemen is goed functioneren op dit punt te bevorderen. 

* Richtlijn 5. 

Houdt het aantal verbindingapunten in een communicatieketen beperkt. 

De bedoeling is fouten in berichtgeving te voorkomen maar als mogelijke 

bijwerking kan een beslispunt worden overbelast. Daarom stelt 
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* Richtlijn 6. 

zorg dat boodschappers de beslispunten beschermen tegen overbelasting. 

Informatieverschaffers moet worden geleerd welke gegevens van potentieel 

belang zijn voor beslissers. Ook hier geldt dat een dergelijke maatregel 

moet worden ondersteund met de middelen als bij richtlijn 4 genoemd. De 

nummers 5 en 6 kunnen tegengesteld werken en het kan voorkomen dat noodza

kelijke afscherming en buffering extra kosten veroorzaken. In een derge

lijk geval moet daarop worden ingespeeld. De gezamenlijke kosten door min

der goede beslissingen en de daarmee samenhangende berichtgeving moeten zo 

laag mogelijk zijn. Daaruit volgt logisch: 

*Richtlijn 7. 

Maximaliseer. het functioneren van het besluitvormingssysteem door het in

formatieverwerkend systeem te richten op besluitvorming en minder op zich

zelf. Tijdige berichtgeving voor besluitvorming kan dan zelfs prioriteit 

hebben boven het versnellen van verwerking van berichten. 

In het besluitvormingsparadigma is besluitvorming kern van alles en daarom 

wordt niets aan het toeval overgelaten. Het is dus zaak voor goed management 

van beslissingen zorg te dragen. 

* Richtlijn 8. 

Beslis formeel waarover moet worden beslist. 

Elke organisatie kent problemen van verschillende omvang en urgentie, die 

beide moeten worden vastgesteld. 

* Richtlijn 9. 

Behandel beslissingen als projecten. 

Verschillende technieken (bijv. PERT) kunnen dienen voor het expliciteren 

van noodzakelijke activiteiten, hulpmiddelen, relaties tussen activiteiten 

onderling, benodigde tijd, kortom alles wat van dienst is voor goed pro

jectmanagement. 

* Richtlijn 10. 

Stel beloningssystemen op voor het honoreren van goede kwaliteit van be

slissingen. 

Kwaliteit moet dus goed worden omschreven wil beoordeling en dus beloning 

mogelijk zijn. (69) 

Het zijn deze richtlijnen die - voor zover relevant - betrokken worden bij 

het ontwerpen van het organisatieontwerp voor investeringsbeslissingen. 
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Alvorens de - in dikke letters afgedrukte - normatieve uitspraken verder te 

benutten wordt eerst nog aandacht gegeven aan investeringsstudies en inkoop

studies omdat hieruit mogelijk meer concrete eisen zijn af te leiden. 

4.5 Investeringsbeslissingen 

4.5.1 Inleiding 

zoals in paragraaf 1.3 beschreven zijn investeringen lang lopende financiële 

verplichtingen13 ), aangegaan om in de toekomst een inkomensstroom of om, in 

het kader van een bepaalde beleidslijn beoogde, niet-monetaire resultaten te 

bereiken. Bij investeringsbeslissingen wordt uit alternatieven gekozen op 

grond van afweging van in geld meetbare en van niet in geld meetbare gevol-

gen. 

4.5.2 Bedrijfseconomische methoden voor investeringsbeslissingen 

Beoordeling van investeringen aan de hand van financiële maatstaven is es

sentieel: 

- ziekenhuizen bieden een gevarieerd zorgpakket dat onder meer op peil wordt 

gehouden door verantwoord te investeren. Middelen zijn meestal schaars en 

daarom betekent een te hoge uitgave voor de ene post dat minder beschik

baar is voor een andere, met het risico dat daar minder zorg kan worden 

geboden. 

ook ziekenhuizen zijn gebaat bij continuïteit. Dat vraagt zicht op finan

ciële gevolgen op lange termijn. 

Calculatiemethoden in de bedrijfseconomie zijn gericht op het maken van zo

danige keuzes dat de continuïteit van het bedrijf zoveel mogelijk is gewaar

borgd. Voor continuïteit is vereist dat de financiële middelen voor de on

derneming steeds in voldoende mate beschikbaar zijn. Keuzes zijn daarom ge

baseerd op financiële criteria. Alternatieven, die voldoen aan een vooraf 

opgestelde prestatie-specificatie, worden vergeleken. Het alternatief dat op 

de financiële maatstaf het best scoort, wordt doorgaans gekozen. 

De eenvoudigste methode berust op het bepalen van de tijdsduur die nodig is 

om het geïnvesteerde bedrag terug te verdienen. oe kortste terugverdien

periode bepaalt de keuze. 
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Er wordt hierbij geen rekening gehouden met vermogenskosten en met de - po

sitieve of negatieve - geldstromen ná de terugverdientijd. Deze rekenwijze 

is daarom alleen geschikt voor kort lopende projecten. 

De meest verfijnde methode is de zogenoemde kapitaalwaardemethode, die is 

ontwikkeld om tegemoet te komen aan enkele bezwaren van andere calculatie

vormen. Deze universele methode wordt hierna behandeld en toegelicht aan de 

hand van een fictief voorbeeld. 

Juist het streven naar continuïteit vraagt zoveel mogelijk zicht op de in

vestering tijdens de levensduur van een project. Uitgaande van geschatte in

komende en uitgaande geldstromen en geschatte liquidatiewaarde wil men weten 

wat de risico's zijn welke aan verschillende alternatieven zijn verbonden. 

Dat vraagt om inzicht in de gevolgen van het beëindigen van een project 

voordat de levensduur is verstreken. De kapitaalwaardemethode biedt dat in

zicht. 

De kapitaalwaarde van een investering is de contante waarde die een project 

tijdens de levensduur naar verwachting zal toevoegen aan het kapitaal van 

een organisatie. 

ze bestaat uit twee componenten: 

1. de netto contante waarde van het saldo van alle ontvangsten en uitgaven 

met betrekking tot de investering, lopende vanaf het moment van aanschaf 

tot een tijdstip t. 

2. de contante liquidatiewaarde op tijdstip t. 

Voor de contante waardeberekening wordt een rentevoet gehanteerd die vol

doende moet zijn om de vermogenspositie veilig te stellen door vergoeding 

aan vermogensverschaffers, (rente en dividend) en door winstinhouding. 

Voor de berekening wordt de tijd in perioden van doorgaans één jaar inge

deeld. Per periode berekent men vervolgens de netto geldstroom en de veran

dering in liquidatiewaarde gedurende de periode en disconteert ze naar een 

bepaalde vervaldatum in die periode (bijvoorbeeld 1 juli). De algebraïsche 

som van beide is het zogenaamde surplus. De surplussen worden contant ge

maakt naar het midden van de eerste periode en dan opgeteld. 
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In formulevorm: 

Su(n) = -Lw(n-1) x (1+i)i + Gs(n) + Lw(n) x (1+i)-i 

Kw(n) = Su(1) Su(2) 
+--- + ..... . 

1+i 

Su(n) 
(1+i)(n-1) 

Su(n) surplus in periode n 

Lw(n) = liquidatiewaarde aan het eind van periode n 

Gs(n) saldo van ontvangsten en uitgaven in periode n 

Lw(n) liquidatiewaarde aan het einde van periode n 

Kw(n) = kapitaalwaarde tot einde periode n 

i vereiste minimale rentevoet. (70) 

Door vergelijking van alternatieve projecten kan men zich een beeld vormen 

van de financiële mogelijkheden en risico's gedurende de levensduur van elk 

alternatief. Een dergelijke vergelijking is voor een ziekenhuis bruikbaar 

voor een keuze uit verschillende functies op financiële gronden. Alternatie

ven voor investering binnen een eenmaal gekozen functie - onderwerp van dit 

onderzoek - kunnen worden beoordeeld aan de hand van mutaties in liquidatie

waarde en de uitgavenstroom. De inkomsten zijn voor elk alternatief gelijk 

omdat per verrichting eenzelfde tarief geldt. ze behoeven daarom niet in de 

berekening te worden meegenomen. De Nederlandse ziekenhuizen vallen niet 

onder de vennootschapsbelasting, zodat met die belasting geen rekening hoeft 

te worden gehouden. 

Ter verduidelijking volgt nu een schema waarin wordt getoond hoe de calcula

tie verloopt voor de aanschaf van een analyseautomaat. De cijfers zijn deels 

fictief en deels ontleend aan gegevens uit een berekening van het Rijks In

koop Bureau. 

De gegevens zijn als volgt: 

Verwervingskosten f 200.000,

Restwaarde na 5 jaar: nihil 

Reagentia : f 60.000,-/jaar 

levensduur 5 jaar 

Directe en indirecte lonen inclusief sociale lasten: f 133.200,-/jaar 

(direct =bediening; indirect= administratie, toezicht, onderhoud enz.) 

Onderhoudscontract: f 10.000,-/jaar 

Verzekering 

Energie 

f 10.000,-/jaar 

f 600,-/jaar 
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f 6.000,-/jaar (12 m2 à f 500,-) Huisvesting 

Overheadkosten f 32.000,-/jaar (directie, technische dienst enz.). 

Totale exploitatiekosten per jaar: f 251.800,

Rentabiliteitseis: 10 %. 

Zoals gesteld zijn voor alternatieve automaten de inkomsten gelijk en ze 

hoeven daarom niet in deze beslissingscalculatie te worden meegenomen. 

Het calculatieschema ziet er nu als volgt uit: 

Periode 2 3 4 5 

1. Exploitatie- 252.000,- 252.000,- 252.000,- 252.000,- 252.000 
uitgaven. 

2. Liquidatiewaarde 160.000,- 120.000,- 80.000,- 40.000,- 0 
(aanschaf 

200.000,-) 

3. Mutatie in li-
quidatiewaarde*-/-58.000,- -/-54.000,- -/-50.000,- /-46.000,- /-42.000 

(-1,05Vj+0,95Lj) 

4. 

5. 

6. 

* 

Surplus medio 
periode 

Contante 
waarde surplus 

Kapitaalwaarde 

-/-310.000,--/-306.000,--/-302.000,--/-298.000,--/-294.000 

/-310.000,--/-278.000,--/-249.000,--/-224.000,--/-201.000 

-/-310.000,--/-588.000,--/-837.000,--/-1061.000-/-1261.000 

(Liquidatiewaarde Vj 
Lj 

voorgaand jaar 
lopend jaar) 

De kapitaalwaarde neemt dus steeds verder af omdat alleen uitgaven in de be

rekening zijn opgenomen. 

Door soortgelijke schema's op te zetten voor andere analyseautomaten kan men 

het alternatief kiezen met de gunstigste kapitaalwaarde bij de gebruiksduur 

die men op het oog heeft. 

Het probleem blijft, dat men nooit zeker is van inkomende en uitgaande geld

stromen en van de liquidatiewaarden. Dat dwingt tot simulatie, waarbij deze 

grootheden binnen verwachte grenzen worden gevarieerd. Daarmee ontstaat een 

beter beeld van mogelijke financiële ontwikkelingen en dus van de kansen en 

risico's verbonden aan een voorgenomen investering. 

- 82 -



4.5.3 Factoren bii investeringsselectie; de unuïteitenmethgde als hulpmiddel 

bii het (her)overwegen van alternatieven 

Norllatieve gedachten in publicaties over investeringsselectie komen neer op 

het expliciteren van doelen, premissen en Jc.euzemogelijkheden. Voor bewust 

beslissen is dat vereist. 

Investeringsbeslissingen worden zowel bepaald door in geld meetbare (finan

ciële} als door niet in geld meetbare (niet-financiële) gevolgen van alter

natieven. Een korte, globale verkenning bij andere onderzoekers zoals 

Wissema (71), Hoogstraten (72) en Schotman (73) bevestigt dit. 

Vereenvoudigd en beperkt tot twee alternatieven (1 en 2} en tot twee 

gevolgen per alternatief zijn vier keuzesituaties mogelijk, in schema: 

Financieel gevolg 
Situatie I 1 
Situatie II 1 
Situatie III 2 
Situatie IV 2 

1 = alternatief 1 scoort het hoogst 
2 = alternatief 2 scoort het hoogst 

Niet 

Situatie I is eenduidig: men kiest voor alternatief 1. 

Situatie IV is duidelijk: men kiest voor 2. 

financifi!fi!l gevolg 
1 
2 
1 
2 

De situaties II en III zijn moeilijker: men kan niet anders dan trachten een 

consensus te bereiken over een wenselijk geachte combinatie van gevolgen. 

Zeker wanneer de gevolgen meervoudig zijn, worden afwegingen moeilijk. In 

paragraaf 5.2 zal duidelijk worden dat juist in ziekenhuizen door consensus 

de beste beslissingen kunnen worden genomen. 

Bij verschil in prestatie en/of levensduur van apparaten kan men ze verge

lijken door het berekenen van de zogenoemde unuïteit. Dit begrip - voor het 

eerst door van der Schroeff (74} omschreven - wordt in een in 1989 te ver

schijnen publicatie uitgebreid behandeld door Van der Enden. De berekening 

wordt hier kort toegelicht. Men qaat uit van alternatieven waarvan de niet 

financiële gevolgen acceptabel zijn en calculeert de contante waarde van de 

uitgaven analoog aan het schema in de vorige paragraaf. Tevens disconteert 

men de prestaties per periode voor de beoogde levensduur, in het geval van 

de analyse-automaat bijvoorbeeld in aantallen analyses. De kapitaalwaarde 
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van elke periode gedeeld door de cummulatieve contante waarde van de 

prestaties is de unuïteit, bij het voorbeeld in geldseenheden uitgedrukt. In 

formule: 

U(n) = Unuïteit tot periode n 
Kw(n) 

Cw Pe(n) 

Kw= CwUg 

Cw Pe(n) 

contante waarde van de uitgaven (kapitaalwaarde) 
Pe( 1) + Pe(2) + ••••• + Pe(n) 

1 + i (1+i)(n-1) 

CwPe(n) = contante waarde van de prestatie tot einde periode n 

Pe(n) aantal prestaties in periode n 

i = vereiste rentabiliteit in %. 

De unuïteit daalt eerst in de loop van de tijd en neemt daarna weer toe. De 

periode tussen aanschaf en de kleinste waarde van de unuïteit is de optimale 

levensduur. 

Stel de analyse-automaat uit het voorbeeld zal per jaar 200.000 analyses 

uitvoeren. 

Dan is CwPe, de kapitaalwaarde en de unuïteit na 

jaar 200.000 analyses f 309.800,- en f 1, 55 per analyse 

2 jaar 381.000 11 f 587.800,- 11 f 1, 54 11 

3 jaar 546.200 11 f 837.100,- 11 f 1, 53 11 

4 jaar 696.400 11 f 1.060.700,- 11 f 1, 52 11 

5 jaar 833.000 11 f 1.261.400,- 11 f 1,51 11 

De optimale gebruiksduur is hier dus vijf jaar of meer (de laagste unuïteit 

is nog niet bereikt). 

Vergelijking met unuïteiten van andere apparaten voert dan doorgaans tot het 

kiezen van het alternatief met de laagste unuïteit. Met behulp van de unuï

teit maakt men de financiële consequenties zichtbaar van een prestatie door 

een apparaat dat aan gewenste specificaties voldoet en dat acceptabele ge

volgen heeft voor de organisatie. Men kan, als men dat wenst, een keuze 

heroverwegen door nog eens na te gaan of men de kosten per unuïteit niet te 

hoog vindt of dat men genoegen wil nemen met een lager eisenniveau maar dan 

wel tegen een lagere prijs (of hoger eisenpakket voor een hogere prijs). 
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Het valt op dat door de eerder genoemde auteurs (Wissema, Hoogstraten en 

Schotman) weliswaar wordt gewezen op datgene dat van belang is voor een keu

ze, maar dat de organisatie (taakverdeling en coördinatie) van investerings

beslissingen niet aan de orde komt. Die organisatie vraagt toch enige aan

dacht omdat met name in ziekenhuizen door de complexiteit en specialiteit 

van apparatuur goede organisatie essentieel is. 

4.5.4 Inyesteringsbeslissinq en organisatie 

Een onderwerp dat wellicht meer duidelijkheid verschaft over organisatie van 

besluitvorming van investeringen ligt daar dicht tegenaan en betreft inkoop 

door organisaties. 

De inkoopfunctie wordt in ondernemingen als belangrijk gezien en toegewezen 

aan specialisten. Het inkopen als proces en de organisatie van het inkopen 

blijkt aandacht te krijgen in de literatuur, reden om daarin te speuren naar 

bruikbare organisatiekundige elementen. 

Webster en Wind beschrijven een algemeen model van een koopproces, dat de 

volgende activiteiten omvat: 

- identificeren van behoeften 

- vaststellen van doelen en specificaties 

- identificeren van aankoopmogelijkheden 

- evalueren van alternatieven 

- selectie van leverancier. (75) 

De taakverdeling bij inkoop vatten zij samen in de volgende matrix 

User llnfluenc•r I 
I 

I I Gofe· 

8vyer DeciJer Ieeeper 

ldentllication of Need x x J I 
Estoblisning Spedlicctions 

i 
I i and Scbeduling the : 

I 
Purchose x I x J x x 

ldeotilying Buying I I Aftérnotives x x x x 

Evaluating Allernative 

I 
I 

Buylng Actions x x I x 

S.le<ling lhe Suppliers x I x I x x 

Fig. 4.4 Taakverdeling bij inkoop. Uit: Webster en Wind. (76) 
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zoals in de figuur weergegeven, zijn de rollen als volgt te verdelen: 

Gebruikers kunnen initiatieven nemen en aan het speciferen van eisen een 

bijdrage leveren. Beïnvloeders beïnvloeden beslissingen. 

Kopers zijn geautoriseerd tot leverancierskeuze en het tot stand brengen van 

verkoopvoorwaarden. 

Beslissers zijn degenen die formeel of informeel de uiteindelijke leveran

cierskeuze bepalen. 

Gatekeepers bewaken de informatiestroom naar de groep (Decision Making Unit 

= DMU) 14). (77) 

Ook Brand, een veel geciteerde auteur in literatuur over inkoop, beschrijft 

de activiteiten en de taakverdeling in een DMU zoals die gecomprimeerd is te 

i1en in de volgende figuur. Afhankelijk van de soort aankoop (nieuw, herha

ling, verandering van leverancier) zijn de taken verschillend toebedeeld. 

Voor het onderhavige onderzoek is de aankoop van iets, dat voor een organi

satie nieuw is, het meest relevant en daarom hier afgebeeld. 
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Purchosing 
Stages 

Recognition of Need to 
Purebase 

Determination of 
Product 
Characteristics 

(i~~~ics 

Search for Suppliers 

Assessing Qualifications 
of Suppliers 

Acquisition of 
Proposals 

Evaluation of Proposals 

Selection of Supplier 

New 
Pureluzu 

Board, General 
Management 

Tcchnical 
Personnet 

Tcchnical 
Personncl 

Teehuical 
Personnet 

Tcchnical 
Personnet 

Buyer and 
Techtlical 
Personnel 

Technical 
Personnet 

Teehuical 
Personnet 
General 
Management, 
Buyer 

Selection of Order Buyer 
Routine 

Performance Feedback Teehoical 
and Evaluation Personnet and 

Buyer 
(informal) 

Fig. 4.5 Betrokkenheid van verschillende instanties bij een nieuw-aanschaf. 

Naar: Brand (78). 

Johnston komt tot de conclusie dat empirische onderzoeken over inkoopgedrag 

in een drietal categorieën zijn onder te brengen: 

1. observatie van besluitvorming in specifieke aankoopsituaties 

2. analyse van de mate van betrokkenheid van verschillende organisatiefunc

ties bij inkoopprocessen 

3. studies van gedrag en besluitvormingsstijl van participanten bij beslis-

singen. 

Het betreft hier duidelijk descriptief onderzoek waaraan geen normen zijn te 

ontlenen. Wel zijn normatieve uitspraken te vinden over noodzakelijke compo

nenten voor een inkoopproces (bijvoorbeeld: opstellen van specificaties, 
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opsporen van alternatieven, evaluatie van leveranciers, selectie). Johnston 

constateert dat wel bekend is wat wordt gekocht en tegen welke prijs, maar 

niet wie invloed uitoefent in het inkoopcentrum.(79) 

Het lijkt erop dat onderzoeken naar de organisatie van inkoopbeslissingen 

tot nu toe alleen beschrijvende elementen hebben opgeleverd. Een normatief 

model aoet nog worden ontwikkeld. 

Een aanzet voor een dergelijk model is voor een deel te vinden in het onder

zoek van Van Weele over meten en evalueren van de inkooporganisatie. De 

effectiviteit moet volgens hem worden bepaald door vergelijking van het 

geplande resultaat met het bereikte (bijvoorbeeld het aandeel van de kosten 

van de ingekochte materialen in de kostprijs van het eindprodukt). De 

efficiency moet worden gemeten aan de hand van bijvoorbeeld kosten per 

activiteit, budgetoverschrijdingen en dergelijke. Ce organisatie zelf wordt 

echter niet doorgemeten en er worden dan ook geen conclusies dienaangaande 

getrokken. ( 80) 

Met de gegevens uit onderzoek op het gebied van investerings- en inkoopbe

slissingen eindigt de speurtocht naar normatieve uitspraken waarop het be

leidsondersteunend model voor organisatie van aankoop van apparatuur in zie

kenhuis wordt gebaseerd. In het volgende hoofdstuk zal ik dat model nader 

uitwerken. 
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Hoofdstuk 5. Een belaidsondersteunend m9del voor de organisatie 

van investeringsbeslissingen 

5.1 Inleiding; globale schets van het ontwerpen 

In hoofdstuk 4 zijn publicaties op verschillende gebieden de revue gepas

seerd. 

De beschouwingen over bedrijfskunde en organisatiekunde leerden dat bij de 

beoefening van beide wordt gezocht naar normatieve uitspraken om tot een ef

fectieve organisatie te komen. In dat licht past ook de vraag naar de beste 

organisatievorm in algemene ziekenhuizen voor een zodanige keuze uit alter

natieven voor een investering dat de gevolgen voor de organisatie daadwerke

lijk worden overwogen. Een goede investeringsbeslissing is dus een investe

ringsbeslissing waarbij mogelijke gevolgen tevoren worden overwogen en inge

calculeerd. 

Het ontwerp bevat daarom twee componenten: 

- gevolgen (zowel beoogd als niet beoogd) 

- organisatie; dat wil zeggen activiteiten om tot overzicht en afweging van 

de gevolgen voor een keuze te komen én - tegelijkertijd - de verdeling van 

die activiteiten en de coördinatie ervan. 

Gezien de stand van ontwikkeling van de organisatiekunde en van andere mono

disciplines zal een ontwerp voor organisatie van besluitvorming mogelijk nog 

niet het beste zijn, maar zeker een verbetering betekenen. 

Het model zal in een aantal stappen worden opgebouwd. Begonnen wordt met het 

samenvoegen van de verschillende bevindingen volgens het schema in figuur 

1.1 én- voor zover mogelijk en noodzakelijk- met een concretisering ervan 

naar inhoudelijke en organisatorische normen voor het ontwerp voor algemene 

ziekenhuizen. 

De volgende fase is het beschrijven van het model in termen van gevolgen en 

organisatie (activiteiten en structuur}. Het ontwikkelde normenstelsel dient 

te leiden tot het model. In het ontwerp (paragraaf 5.3 en 5.4) wordt per on

derdeel verwezen naar de erachter liggende normen uit paragraaf 5.2 door 

middel van een nummering in Romeinse cijfers. 

- 89 -



5.2 Qyerzicht van de bevindingen uit de literatuur en concretisering ervan 

in normen 

De bedrijfskundige uitgangspunten van paragraaf 4.3 kwamen tot uitdrukking 

in enkele uitspraken die de optiek laten zien van waaruit naar organisaties 

wordt gekeken: 

I. Willen organisaties effectief en efficient zijn, dan moeten beslissingen 

gericht zijn op het efficient bereiken van doelen. 

Het onderzoek naar effectiviteit leverde een aantal vragen op voor het ope

rationaliseren van effectiviteit. ze zijn ook toepasbaar op investerings

beslissingen en wel als volgt: 

1. Vanuit wiens perspectief wordt effectiviteit beoordeeld? 

Een ziekenhuis is bestemd voor het vervullen van de behoefte aan curatie

ve zorg. 

Uiteindelijk wordt een ziekenhuis beoordeeld naar de mate waarin het aan 

die maatschappelijke behoefte voldoet en tegen welke prijs. Die behoeften 

moeten tot uitdrukking komen in doelstellingen van het ziekenhuis. 

~· Op welk activiteitendomein wordt de beoordeling gericht? 

Het gaat hier om investeringsbeslissingen ten behoeve van de curatieve 

gezondheidszorg in Nederlandse algemene ziekenhuizen. 

l· Welk analyseniveau wordt gehanteerd? 

Gezocht wordt naar een normatief organisatiemodel voor de DMU, dat wil 

zeggen voor degenen die worden betrokken bij de keuze uit alternatieven. 

Een tweede keuze is die voor selectie uit alternatieven binnen een inves

teringsproject, dus niet een selectie uit verschillende projecten. 

i· Wat is het doel van de effectiviteitsbeoordeling? 

Investeringsbeslissingen moeten gericht zijn op de doelen van het zieken

huis. Die doelen en het daarvan afgeleide beleid moeten vooraf bekend 

zijn om daaruit eisen te kunnen afleiden waaraan bij investeren moet zijn 

voldaan. Die eisen - effectiviteit en efficiency - zijn toetssteen voor 

het beoordelen van de kwaliteit van de keuze. 

á· Welk tijdsbestek wordt beschouwd? 

Een jaar: elk jaar wordt een reeks van investeringsbeslissingen genomen. 

De keuze voor deze termijn betekent in dit onderzoek uitsluiting van keu

zes uit belaidsalternatieven die een periode van meerdere jaren betref

fen. 
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2. Welke gegevens worden gebruikt voor de beoordeling? 

Uiteindelijk bepaalt de mate waarin aan eisen is voldaan, de kwaliteit 

van de beslissing. Maar ook de organisatie kan voorwerp van oordeel wor

den als bijvoorbeeld slechte kwaliteit structureel blijkt te zijn. 

1· Tegen de achtergrond van welk referentiekader wordt beoordeeld? 

Het model dient als maatstaf voor de gemaakte keuzes uit alternatieven 

voor investeringen. 

Het efficiënt bereiken van doelen vereist het hanteren van financiële maat

staven, zoals die bij beslissingscalculaties worden toegepast (zie norm XV) 

II. Uit de antwoorden op de hiervoor gestelde vragen 1 en 4 volgt de norm 

dat doelen en beleid van het ziekenhuis vooraf bekend moeten zijn om 

daaruit criteria voor investeringen te kunnen afleiden. 

De contingentie-benadering doortrekkend tot op het niveau van de individuele 

beslisser of DMU betekent een expliciteren van de volgende normen: 

III. Eisen voor een investering moeten worden afgeleid van de functie van 

het ziekenhuis in de maatschappij. 

IV. De organisatie van investeringsbesluitvorming moet erop zijn gericht 

dat aan de eisen wordt voldaan. 

V. De vereiste deskundigheden van een DMU voor effectief kiezen moeten 

mede zijn afgestemd op de omgeving met haar eigen mogelijkheden en be

perkingen. 

De studie met betrekking tot de ziekenhuisorganisatie voert naast de consta

tering dat een algemeen ziekenhuis curatieve gezondheidszorg levert tot de 

volgende normen: 

VI. Gezondheid is een wezenlijke waarde in onze samenleving; bescherming 

van gezondheid dient ook bij investeringsbeslissingen een essentiële 

rol te spelen. 

VII. Bij het handelen in ziekenhuizen dienen fysiologische, psychische en 

sociale processen zo min mogelijk te worden ontregeld. Aan te schaffen 

apparatuur mag deze processen evenmin ontregelen. 
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VIII. De medische professie kan wel op baar eigen terrein autonoom zijn maar 

niet op het gebied van organisatie en van hetgeen patiënten willen. 

Deze norlil vereist dat de medische deskundigheid expliciet moet worden 

ingebracht en dat daarnaast andere disciplines bij investeringsbeslis

singen moeten worden betrokken. 

IX. Normen, ontleend aan formele regelingen zoals wetgeving dienen het ka

der te vormen waarin beslissingen moeten passen. 

Ook publicaties over besluitvorming leveren uitspraken op: 

- rationaliteit is beperkt maar moet zoveel mogelijk worden verbeterd door 

een organisatie die helpt alternatieven, mogelijkheden en beperkingen ex

pliciet te maken. 

- het begrip technische rationaliteit van Thompson (effectief en efficiänt 

handelen) sluit het best aan bij een investeringsbeslissings- organisatie. 

Daarbij gaat het om een intern proces binnen een beleidskader dat aangeeft 

hoe in de organisatie moet worden ingespeeld op de omgeving. 

- het overzicht van Kirsch over de factoren: internalisatie, normen, sanc

ties, deskundigheid, coöriëntatie, identificatie, die van invloed zijn op 

het aannemen (of afwijzen) van besluitvormingspremissen, wordt als volgt 

gehanteerd: 

- het model functioneert onder andere door geaccepteerde normen bij be

trokkenen. Ze zijn voor een deel geïnternaliseerd, 

- sancties zijn slechts aan de orde voor zover ze door officiële instan

ties worden gehanteerd, 

- met het gewenste effect van deskundigheid en coöriëntatie houd ik reke-

ning bij de verdeling van taken en bevoegdheden, 

- identificatie speelt hoogstens een afgeleide rol. 

de methodiek van Kepner en Tregoe laat zien dat goede beslissingen verei

sen dat doel, criteria en afwegingen worden geëxpliciteerd. 

- bij besluitvorming zijn verschillende stappen te onderkennen om tot een 

besluit te komen. Die stappen of activiteiten zijn nodig, echter niet in 

een vooraf vastgestelde volgorde. 

Deze reeks van uitspraken leidt tot de volgende normen: 

X. Expliciteer doelen, criteria, mogelijkheden, beperkingen en alternatie-

ven. 
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XI. De beslissingsorganisatie moet zijn gericht op deze explicitering (de 

uitwerking van deze norm is af te leiden uit het besluitvormingspara

digma). 

- Vroom en Yetton leveren een praktische bijdrage aan het concept leider

schap om bij besluitvorming tot maximale kwaliteit te komen. Hun model 

wordt hier nog eens afgebeeld. (De codes verwijzen naar tabel 4.1) 

A, ls there a qua!ity requirement such that one soiutîon is lîkely to be more rational than another? 
8. Do J have suHicient info to make a hlgh quality decîsion? 
C. Is the problem structured? 

D. ts acceptance of deelsion by subordinates critica! to effective implementation? 
E. lf i were to make the decision by myself, is ît reasonably eertaio that it would be accepted by my subordinates? 
F. Do subord,nate~ share the organtzational goals to be atta1ned in solving this probtem! 
G. Is conflict among subord1nates hke!y in preterred solulions? (Th is question is irrelevant to individual pfoblems.} 
H. Do subordinates have sufficient info to make a high quality decision J 

A 8 c D E F G 

State 
the 

The feastble set is shown for each problem type for Group (G) and 

~ndl\tidua! (l i probfems. 

1 { ~ Al, All, Cl, Cl I, Gil 5{~ Al, All, Cl, Cl I {G Cl, Cl I 
Al, Dl, All, Cl, Gl Al, All, Cl 9 1: Cl 

{G 
Gil 6{~ Gil 10{ G All, Cl, Cl! 

z I. DI,GI Dl, Gl I. All, Cl 

H 

3{G 
Al, All, Cl, Cl I, Gil 

7 { ~ Gil 11 { G: All, CI.CII,GII {G: Cll 15{G 
CII',GII 17 { G: 

I' Al, Dl, All, Cl, Gl Gl 1: DI,AII,CI,GI 13 1: Cl 1: CI,GI 1: 

{G Al, All, Cl, Cl!, Gil {G 
Cl! 

12{ G: AII,CI,CII,GII 
14

{G:CII,GII 16{G 
Gil 

18 { ~: 4 I . 
Al, All. Cl, Gl 8 I. Cl 1: AII,CI,GI 1: OI, CI, Gl I· OI,GI 
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De antwoorden op de vragen zijn in de situatie van een algemeen ziekenhuis 

als volgt: 

A 

B 

c 
D 

E 

F 

Antwoord 

Ja ; kwaliteit is essentieel bij beslissen. 

Nee; meerdere deskundigheden zijn vereist. 

Nee; elke aanschaf is anders. 

Ja ; zeker waar professionele werkers zijn betrokken. 

Nee; niet in een situatie met professionals. 

over de medische doelen van een ziekenhuis bestaat wel overeen

stemming. 

G Niet van toepassing. 

H Nee; meerdere deskundigheden zijn vereist. 

XII. Het schema van Vroom en Yetton voert dan tot de norm dat de proble

matiek moet worden besproken met ondergeschikten, en dat er wordt be

slist op basis van consensus. De leiding beïnvloedt niet 1) 

De studie van Harrison, vanuit de visie dat beslissen in een bepaalde con

text plaats vindt en verschillende aspecten heeft, geeft eveneens richting 

aan het organiseren van besluitvorming: 

XIII. Besluitvorming moet stap voor stap plaats vinden om - zo nodig - tus

sentijds bijgestuurd te kunnen worden, verschillende disciplines moe

ten worden betrokken en beslissingen moeten passen in vooraf vastge

stelde doelen en plannen. 

Het besluitvormingsparadigma is gericht op het maximaliseren van de kwali

teit van beslissingen. De volgende richtlijnen, gebaseerd op dit paradigma, 

zijn het meest relevant: 

1. De beslissingsbevoegdheid hoort daar waar de totale kosten door informa

tietekort het laagst zijn, anders gezegd: wie het best op de hoogte is, 

beslist. 

2. De specialisatiegraad van beslissers moet afhangen van de complexiteit 

van de beslissing. Hoe ingewikkelder een keuzevraagstuk - zoals in alge

mene ziekenhuizen -, hoe meer verschillende deskundigheden zijn vereist. 

3. Houdt het aantal verbindingapunten in een communicatieketen beperkt, maar 

vermijd overbelasting met informatie. 

4. Beslis formeel waarover moet worden beslist. 
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5. Behandel beslissingen als projecten. Dat betekent expliciteren van doel

stellingen en van te ondernemen activiteiten en taakverdeling tijdens een 

projectafwikkeling. 

XIV. Een oplossing die past binnen de richtlijnen van het besluitvorminga

paradigma is een DMU, die deels een vaste samenstelling moet hebben: 

de leiding en de deskundigen die bij elke investering hun inbreng moe

ten hebben. Afhankelijk van de soort en aard van de investering die 

aan de orde is, moeten ook andere relevante deskundigen worden inge

schakeld en wisselt de opbouw rond de vaste kern. Deze kan wisselen 

per fase in de keuzeprocedure. Investeringsbeslissingen moeten in een 

aantal vooraf geëxpliciteerde stappen tot stand komen. 

Bij de bestudering van literatuur over investeringen kwam als belangrijke 

norm naar voren: 

XV. Beoordeling van investeringen aan de hand van financiële maatstaven is 

essentieel. 

Dat vloeit voort uit uitgangspunt I en geldt zeker voor algemene ziekenhui

zen omdat daar schaarse middelen zo verantwoord mogelijk moeten worden be

steed om het totale zorgpakket op peil te kunnen houden. 

Inkoopliteratuur leverde geen normen op voor een organisatie-ontwerp. 

Van alle uitspraken uit deze paragraaf zijn er een aantal minder relevant, 

(sommige algemeen van karakter en een aantal specifiek). 

Daarom wordt nu de verzameling uitspraken en conclusies uit de vorige para

graaf ingedikt door alleen de relevante normen eruit te lichten en ze per 

modelcomponent samen te voegen. Dan volgt steeds de modelcomponent zelf. 
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5.3 Het normatieve model: inhoud 

I, III, VI 

I I. 

V. 

Investeringsbeslissingen zijn gericht op een of meer doelen en heb

ben tevens gevolgen die weliswaar niet zijn beoogd maar waarmee -zo 

mogelijk - rekening moet worden gehouden. De voor dit punt relevante 

normatieve uitspraken zijn als volgt samen te vatten: De uitoefening 

van de maatschappelijke functie van het algemeen ziekenhuis - cura

tieve gezondheidszorg - mag de gezondheid van patiënten in geval van 

onvermijdbare neveneffecten slechts minimaal benadelen.Dat vraagt 

een specificatie van eisen ten aanzien van medische functie, be

drijfsgereedheid en technische uitvoering; de functie moet immers 

passen in de doelstelling en technisch in stand blijven voor de duur 

van de gebruikstermijn. Een voorbeeld ter verduidelijking: voor een 

beademingsapparaat zal men dezelfde positionering verlangen van 

knoppen, schakelaars en dergelijke als bij de apparatuur die men al 

heeft. Men verkleint zo de kans op bedieningsfouten en dus op risico 

voor de patiënt. Bovendien zal de uitvoering zodanig moeten zijn dat 

de patiënt zo snel mogelijk revalideert nadat beademing niet meer 

nodig is. De niet beoogde gevolgen liggen in het technische, het or

ganisatorische en in het financiële vlak en moeten zo goed mogelijk 

worden opgevangen. 

Een totaalplan voor het ziekenhuis, waarin wordt aangegeven op welke 

wijze men de maatschappelijke funktie wil realiseren, moet het kader 

vormen waarbinnen de beoogde doelen van een investering moeten pas

sen. 

Verschillend georiënteerde disciplines zijn nodig bij investerings

beslissingen: met name de medische wetenschap als eerste, en verder 

natuurwetenschappen, techniek maar zeker ook de economie. Wil het 

ziekenhuis het afgesproken "assortiment" in stand houden, dan dient 

men ervoor te waken dat voor geen functie teveel geld wordt uitgege

ven omdat dat ten koste gaat van andere functies. Voor het bepalen 

van de inhoudelijke factoren, dient men zich af te vragen wat men 

met een investering wil bereiken en tevens of de niet-beoogde gevol

gen van de voorgenomen aanschaf kunnen worden opgevangen. 
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VI, VII, X. 

A. Expliciteer wat moet worden bereikt 2 ) ten aanzien van achtereen

volgens: 

1. medische functie: diagnose/therapie (volgens door de professie te 

stellen eisen) met minimaal neveneffect. 

2. bedrijfsgereedheid: te specificeren afhankelijk van het risico 

voor de patiënt in geval van storingskans, 

bedrijfsuitval, servicesnelheid. 

3. uitvoering: techniek, materiaalkeuze, afmetingen. 

IX. 4. formele regelingen. 

B. Expliciteer de niet beoogde gevolgen van de aanschaf en ga na of ze 

acceptabel zijn? 

1. technisch: bijvoorbeeld: aansluitingen, (ver)bouw e.d. (Is het 

apparaat technisch te integreren?) 

2. organisatorisch: zijn veranderingen in taakverdeling en coördi

natie te realiseren? (opleiding, onderhoud, ser

vice al dan niet uitbesteden, enz). 

XV. 3. financieel: wat zijn de gevolgen ten aanzien van directe investe-

ringsoitgaven en exploitatieuitgaven? {totaalbegro

ting voor het ziekenhuis mag niet worden overschre

den). 

5.4 Het normatieve model: de organisatie (procedure en structuur) 

IV. - Procedure: 

Beslissen is een fase in een proces waarin verschillende activiteiten 

plaats vinden. Zo'n proces moet zorgvuldig worden gevolgd om even

tueel bijgestuurd te worden, zeker omdat het hier keuzes betreft met 

XIII. gevolgen over meerdere jaren. Dat vraagt om een beheersbare, project

matige aanpak in kleine stappen. 

Deze gedachtengang volgt direct uit de groep normatieve uitspraken 

over besluitvorming. 

Het overzicht van te zetten stappen en de taakverdeling daarbij volgt 

na de beschouwingen over die taakverdeling (de nummering geeft de 

volgorde aan). 
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- Taakverdeling 

Een DMU wordt in de literatuur niet beschreven als een formeel orgaan 

binnen een organisatie. Het is een verzameling personen met een be

paalde bijdrage aan het tot stand komen van een beslissing. 

XI. De richtlijnen voor organisatie-ontwerp gebaseerd op het besluitvor

mingsparadigma betreffende 

- beslissingsbevoegdheid: op de plaats waar kosten van informatiete

kort het laagst zijn 

verbindingspunten: zo min mogelijk 

- tijdigheid van informatie 

- expliciteren waarover moet worden beslist 

- beslissingen behandelen als projecten 

voeren tot de eis voor een constructie waarbij de feitelijke beslis 

XIV. sing wordt genomen in een vaste kern waarvan de directie deel uit

maakt en waarin tevens die deskundigheden zijn opgenomen die bij elke 

investeringsbeslissing nodig zijn. 

VIII. Die deskundigheden dienen te stammen uit ten minste de medische pro

fessie, de natuurwetenschappelijk/technische hoek (bijvoorbeeld kli

nisch fysicus, elektronicus e.d.), bedrijfskunde, afdeling inkoop. 

Men kan dan in voldoende mate de medische, technische, organisato

rische en financiële belangen behartigen en is in staat rekening te 

houden met marktaspecten (verkenning, onderhandeling) en met andere 

omgevingsaspecten. 

XII. De voorlopige keuzes, de keuzes zelf en herzieningen dienen plaats te 

vinden op basis van consensus. Autorisatie van beslissingen vindt 

plaats door het bestuur als instantie met formele eindverantwoorde

lijkheid. 

Afhankelijk van de aard van een specifieke functie, moeten andere 

deskundigheden worden toegevoegd aan deze DMU. De verzameling van in

formatie en de follow-up van elk project en de coördinatie ervan be

horen tot de taken voor de vaste kern. 

De passages in het hierna volgende fasenoverzicht waar staat vermeld "her

zien van 1 t/m ..• "bedoelen aan te duiden dat een of meer van de fases op

nieuw kunnen worden doorlopen. 

De taaktoewijzing per fase is dik gedrukt en onderstreept aangegeven. De 

consensusmomenten zijn aangegeven met de letter c. 
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De fasen 

1. Stel vast of een investering noodzakelijk is. Dat kan een vervanging 

betreffen, een vervolg op een uitgezet beleid door het ziekenhuis of het 

nakomen van afspraken. 

Vaste kern. 

Formuleer eisen ten aanzien van: 

2. - functie, neveneffecten en veiligheid 

Professie met overige relevante disciplines. 

3. - bedrijfsgereedheid (direct; indirect: opvang van storingen) 

Professie met overige relevante disciplines. 

4. - technische uitvoering. 

Professie met overige relevante disciplines. 

5. - formele verplichtingen. 

Professie met overige relevante disciplines. 

Deze punten moeten een duidelijk beeld verschaffen van de functie, die men 

beoogt en de mate van zekerheid die wordt vereist zowel in termen van conti

nuïteit van werking als in kwaliteit van uitvoering. 

6. Onderzoek beschikbare alternatieven: marktonderzoek, make ar buy. 

Professie. inkoop met andere relevante disciplines. 

7. Toets de alternatieven aan de eisen ad. 2 t/m 5. 

vaste kern. c 

8. Bezie bij niet voldoen aan de eisen, ad. 2, 3 of 4 nader of aanschaf 

moet doorgaan of dat de eisen moeten worden herzien. 

Vaste kern met aanvrager. c 

9. Expliciteer technische gevolgen en toets op haalbaarheid. 

Deskundiqe(n). 

10. Stop of herzie 1 t/m 9. 

Vaste kern met aanvrager. c 

11. Expliciteer organisatorische gevolgen en toets op haalbaarheid. 

Deskundige(n). 

- 99 -



12. Stop of herzie 1 t/m 11. 

vaste kern met aanvrager. 

13. Calculeer de financiële gevolgen per alternatief. 

Deskundiqe(n). 

c 

14. Kies voorlopig het alternatief met de laagste unuïteit. C 

vaste kern met aanvrager. 

15. Herzie eventueel de keuze ad 14 na heroverweging. 

vaste kern met aanvrager. c 

17. Toets de voorlopige keuze samen met andere voorgenomen aanschaffingen 

aan de totale financiële ruimte voor het ziekenhuis. 

Deskundiqe(n) • 

18. Stop of herzie 1 t/m 14. c 
Vaste kern met aanvrager. 

Ad. 18. Zolang alle fasen eenduidig zijn te doorlopen, verloopt de be

sluitvorming relatief probleemloos. Wanneer men echter niet kan 

afwijken van gestelde eisen en het financiële kader te beperkt 

is om alle voorgenomen aankopen voor het ziekenhuis te honore

ren, blijft prioriteitenstelling als enige mogelijkheid over. 

19. Kies definitief. c 
Vaste kern met aanvrager. 

20. Autoriseer (bevoegde instantie). 

Bestuur. 

Op essentiële momenten in het proces zijn dus steeds de vaste kern en de 

aanvrager betrokken. Dat is voldoende waarborg voor deskundige inbreng. 
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Het volgende schema geeft een beeld van de stappen en hun onderlinge ver

banden. 

- doelen 
Aanschafbeleid - prioriteiten - - - 1 

I - globale wegen 
I en middelen I 
I I 

~;;----------ï-------------------------------------1------------------------

t·· Stel "Ï"'zaak vast 

2. 
3. 
4. 
5. 

Formuleer eisen t.a.v. 
- functie 

bedrijfsgereedheid 
uitvoering 

- formele verplichtingen 

Herz,ening 8;10;12;15;16;18 

la 

! 
Bepaal alternatieven 

~ 

Herzi~?~ 

6. 

7. 

9. 

11. 

13. 

14. 

15. 

17. 

Toets 2 aan 2 t/m 5 

, ... ________ .,..,..bij niet voldoen 

Bepaal technische gevolgen 
Toets op haalbaarheid 

j ...,. bij niet voldoen 

Bepaal organisatorische gevolgen 

Toets"! op haalbaarheid • bij niet voldoen 

Bepaal financiële gevolgen 

Kies v!orlopig het alternatief 
met de laagste unuïteit. 

Herovalegen ? 
nte 

______ __.,.. ja ----.. 

Toets lan totale financiële 

t 
ruimte!voor ziekenhuis • bij niet voldo 

19. Kies definitief 
DMU I 

nee 

~ 
stop 

-------------~-------------------------------------------------------------• 20. Autoriseer 

Fig. 5.1 Fasenmodel voor investeringsbeslissingen. 
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De onderzoeken in Nederland qaven geen aanleiding het ontwerp te herzien 

omdat ze beschrijvend en niet prescriptief zijn. 
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HOOFDSTUK 6. Vergelijking van het model met de bevindingen van het onder

zoek. voorwaarden yoor toepassing en invoering. Aanbevelingen. 

6.1 Inleiding op de vergelijking 

Vergelijking van het model met de gegevens uit de praktijk is op inhoudelij

ke punten direct mogelijk. Het aantal stappen, gereconstrueerd uit de prak

tijk, is kleiner dan in het model. Elke stap kan meer elementen bevatten en 

dat maakt vergelijking moeilijker. 

De bevoegdheden van de DMU-leden in de praktijk zijn niet exact per fase 

vast te stellen. Wel is de aard van hun invloed op de beslissing te achter

halen (paragraaf 3.3.2). Voor het model geldt dat binnen een vooraf gegeven 

beleidskader op basis van consensus wordt beslist. De rol van de DMU-leden 

is dus adviserend en mede beslissend. Coördinatie ligt bij de vaste kern. 

6.2 Vergelijking inhoudelijke factoren 

Het model onderscheidt doelstellingen (beoogde gevolgen) en (niet-beoogde) 

gevolgen. Tijdens het onderzoek van de 36 beslissingen bleek dat gelijk wor

den behandeld. In schema ontstaat het beeld dat aangeeft in hoeveel % van de 

gevallen een factor relevant is volgens het model en in de praktijk: 

I. Wat moet worden bereikt? 
1. medische functie 
2. bedrijfsgereedheid 
3. uitvoering l) 
4. formele eisen 

II. Gevolgen en mogelijkheid. 
van acceptatie. 
1 . technisch 

2~ organisatorisch 

3. financieel: investering 
exploitatie 

Specificatie 
model 

100 % 
100 \ 
100 ' 
100 % 

100 % 

100 \ 

100 \ 
100 \ 

praktijk 

100 % 
81 \ 
58 % 

In één geval 
voorgekomen 

58 \ 

100 % 

47 \ 
19 \ 

(Voor beschrijving van de factoren zie paragraaf 5.3.) 
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Overweging 
model 

100 % 
100 % 
100 % 
Indien 
relevant 

indien 
relevant 
indien 
relevant 

100 \ 
100 % 

bij keuze 
praktijk 

97 % 
89 % 
56 % 

In één ge-
val voor-
gekomen 

56 % 

83 \ 

86 % 
19 % 



De volgende conclusies kunnen worden getrokken: 

zoals vermeld, wordt tijdens een beslissingsproces geen onderscheid in 

prioriteit gemaakt tussen vooraf vastgesteld (beoogd) doel en (niet be

oogd) gevolg. Dat onderscheid moet uitgangspunt zijn als men de medische 

functie (doel van het ziekenhuis) voorop stelt, en de aspecten onder II, 

in het voorgaande schema op hun acceptatie worden beoordeeld. 

- functie en bedrijfsgereedheid nemen de plaats in die ze volgens het model 

behoren te hebben. 

technische eisen kunnen een geringere rol spelen ten opzichte van hun 

plaats in het model omdat ze nogal triviaal kunnen zijn (bijvoorbeeld er 

moet een 220 Volt aansluiting zijn). Dat kan een verklaring zijn voor de 

getallen 58 % en 56 %. 

- formele eisen bepalen mede de keuze. 

- de financiële aspecten spelen alleen een rol waar het de investeringsom-

vang betreft. Het uit te geven bedrag wordt getoetst aan het beschikbaar 

gestelde. 

Exploitatiekosten zijn in veel gevallen pas vast te stellen na intensief 

onderzoek. Dat is in één geval gebeurd. Voor het overige wordt geschat of 

de investering exploitatieverhogend werkt, bijvoorbeeld ten aanzien van 

· personeelskosten. Beslissingscalculaties worden niet gemaakt. 

Overigens blijkt de invoering van een budgetteringssysteem in de zieken

huizen moeilijk in te voeren vanwege het gebrek aan kennis van exploita

tiekosten. 

Eindconclusie is dat, ten aanzien van inhoudelijke faktoren, de praktijk het 

lllodel nabij komt, behalve bij het gescheiden beoordelen van beoogde en niet 

beoogde gevolgen en bij het hanteren van beslissingscalculaties als hulpmid

del bij het kiezen. 

6.3 Verqeliiking organisatie (procedures en structuur) 

Aan de hand van het normatieve model volgens de stappen N1 t/m N20 worden 

hierna de verschillen tussen het model en de gang van zaken in de ziekenhui

zen duidelijk gemaakt. 
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N1. vaststellen van de noodzaak 

tot aanschaf. 

Vaste kern van de DMU2). 

N2 

N3 

N4 

N5 

In het model wordt ervan uitgegaan dat een aanvraag vooraf gaat aan het 

toetsen aan een beleidsplan. 

Alleen in ziekenhuis D bestond een beleidsplan waaraan aanvragen werden 

getoetst door de DMU-kern. In de andere ziekenhuizen is er geen be

leidsplan voor het ziekenhuis maar wordt afgegaan op de inzichten van 

de aanvragers. 

Formulering van eisen t.a.v. 

- functie 

- bedrijfsgereedheid 

- uitvoering 

- formele regelingen 

Aanvrager en deskundigen. 

Zoals in paragraaf 6.2 werd vermeld, worden eisen en consequenties niet 

achtereenvolgens beschouwd maar in één sessie. In twee ziekenhuizen 

formuleert de aanvrager de eisen en worden in een later stadium andere 

deskundigen betrokken. 

N6. Bepaling alternatieven. Aanvrager, deskundigen, 

inkoop. 

In ziekenhuis A en C komen alternatieven ná het goedkeuren van de in-

vesteringsbegroting aan de orde. Alternatieven worden voorgesteld in 

ziekenhuis B door de aanvrager, waarna later deskundigen worden betrok

ken. In de andere drie ziekenhuizen hebben de deskundigen in eerder 

stadium een inbreng. 

N7. Toetsing van de alternatieven. Vaste DMU-kern. 

Beoordeling van de alternatieven vindt alleen in ziekenhuis A plaats 

mét de aanvrager, in ziekenhuis B door de directie, in ziekenhuis C 

door directie met adviesbureau en in ziekenhuis D door directie met 

deskundigen en inkoop. 

N9. Bepaling technische gevolgen. Deskundigen. 

Toetsing op haalbaarheid. 

Deze activiteit vindt in de vier ziekenhuizen plaats door deskundigen. 
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N11. Bepaling organisatorische gevolgen en 

toetsing op haalbaarheid. 

Deskundigen. 

Slechts in één geval (in ziekenhuis A) bleken org~~isatorische gevolgen 

zodanig omvangrijk dat daaraan aandacht moest worden besteed. Daarbij 

werden eerst in later stadium deskundigen betrokken. In de andere ge

vallen waren die gevolgen zo gering of gemakkelijk op te vangen dat 

daarvoor nauwelijks inspanning was vereist. 

N13. Bepaling financiële gevolgen. Deskundigen. 

Beslissingscalculaties zijn niet uitgevoerd. 

In het ene geval onder stap N11 genoemd, zijn kostenberekeningen ge

maakt. 

N14. Voorlopige keuze. Vaste DMU-kern met aan

vrager. 

Doordat in vrij vroeg stadium de aanvragen worden opgenomen in priori-

teitenreeks door de financiële beperkingen, zijn de keuzes doorgaans 

definitief. 

N16. Toetsing aan totale financiële ruimte Deskundigen. 

voor het ziekenhuis. 

Deze toetsing komt bij de ziekenhuizen aan de orde bij de prioriteiten

stelling. 

N19. Definitieve keuze. DMU-kern + aanvrager. 

Zoals gesteld, zijn beslissingen doorgaans definitief. 

Voordat de keuze wordt bekrachtigd is er steeds overleg geweest met 

aanvragers en zijn deskundigen betrokken, in ziekenhuis B en D ook de 

medische staf, in B ook de ondernemingsraad. 

N20. Autorisatie. Bestuur. 

In alle ziekenhuizen is er sprake van fiattering door het bestuur, be

halve in ziekenhuis A waar deze bevoegdheid bij de directie ligt. 
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N 8, 10, 12, 15, 16, 18. 

Herzieningen. Vaste kern DMU met aan-

vrager. 

In de geselecteerde gevallen zijn geen herzieningen te constateren ge

weest. Uit gesprekken kwam naar voren dat dat in voorkomende gevallen 

in overleg met de aanvrager geschiedt. 

Consensus bij beslissen houdt in het model in dat de vaste DMU-kern - alleen 

op cruciale momenten - gezamenlijk - in enkele gevallen mét de aanvrager -

komt tot: 

- toetsing van de alternatieven {stap N7) 

- voorlopige en definitieve keuze mét de aanvrager (stap N14 en N19) 

eventuele herzieningen mét de aanvrager (stap NB; N10; N12; N15; N16; N18) 

De coördinatie ligt bij de DMU. 

Deze opzet houdt in dat de hier aangeduide betrokkenen medebeslissen; dus 

deelaspecten inbrengen, waarmee bij de beslissing rekening wordt gehouden. 

(zie tabel 3.5.) 

In vergelijking met de huidige praktijk verandert voor specialist en afde

lingshoofd niet veel. Het lijkt erop dat de directie inboet aan bevoegdhe

den. Daarom is het goed nog eens te benadrukken dat het hier gaat om het 

kiezen uit alternatieven voor een investering in een ruimere context, waar

over op een andere plaats wordt beslist: het aanschafbeleid. Daar ligt een 

duidelijke bevoegdheid bij een topinstantie als directie en bestuur van een 

algemeen ziekenhuis; in termen van Mintzberg bij de strategie apex. 

6.4 De afwijkingen van de praktijk ten opzichte van het mçdel samengevat. 

Conclusie voor de praktijk en het model. 

De onderzochte praktijk wijkt op een aantal punten af van het model: 

1. Het ontwerp aet betrekking tot de beslissingsorganisatie is gedetailleer

der en kent verschillende correctiestappen, hetgeen voortvloeit uit de 

eisen voor een projectmatige en stapsgewijze aanpak. Dan is bijsturen 

tussentijds beter mogelijk aet het voordeel dat in geval van verschillen 

in opvatting relatief gezien zich slechts kleinere problemen voordoen. 

(Ziekenhuis D heeft meerdere fasen geëxpliciteerd). Het overzicht van 

figuur 5.1 laat zien dat verschillende "veiligheden" zijn ingebouwd door 

controle, tussentijds advies en overleg. 

2. Een noodzakelijk investeringsbeleidsplan zoals bij het model bedoeld, is 

geen usance in alle ziekenhuizen. 
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3. Het IlOdel handelt eerst de beoogde gevolgen af en daarna de niet beoogde 

gevolgen; in de ziekenhuizen gebeurt dat niet gescheiden. 

4. Het model schrijft beslissingscalculatie voor; in de algemene ziekenhui

zen komt dit nauwelijks voor. 

5. Prioriteitenstelling voorkomt in de ziekenhuizen, dat de investeringsbe

groting wordt overschreden. Het IlOdel toont een toetsing van bet gehele 

investeringspakket aan bet eind van de procedure, aan de totale finan

ciële ruimte van bet ziekenhuis. Het bevat expliciete terugkoppelingen 

naar bet investeringsplan. 

6. Het model is bedoeld voor het kiezen uit alternatieven waarbij alle 

betrokkenen op essentiële plaatsen in de procedure mede beslissen. In de 

praktijk lopen beleidsvraagstukken en keuzevraagstukken door elkaar heen. 

Globaal gezien wijkt de praktijk nogal af van bet model. Men werkt in de 

ziekenhuizen bij investeringsbeslissingen niet strak volgens een derge

lijk model. Dat hoeft op zichzelf niet nadelig te zijn, maar heeft het 

risico dat bijvoorbeeld relevante zaken over het hoofd worden gezien. Een 

belangrijk verschil tussen model en praktijk is het gegeven dat niet aan 

de hand van een investeringsplan wordt gewerkt en dat beslissingscalcu

laties nauwelijks voorkomen. 

De bestudeerde theorieën zijn niet getoetst 3) maar gebruikt als een verza

meling bouwstenen voor een belaidsondersteunend model. Resultaat is een mo

del dat een integrale benadering van besluitvorming mogelijk maakt en dat 

dient als graadmeter voor de praktijk, omdat het gebaseerd is op normatieve 

inzichten die zijn afgeleid uit andere, ook empirisch onderbouwde, onderzoe

kingen en de daarop gefundeerde opvattingen. Concluderend kan worden gesteld 

dat een aanpassing van de praktijk naar het model een verbetering van be

slissingsorganisaties betekent, waardoor de kans op een juiste beslissing 

wordt vergroot: 

1. uitgangspunt is een expliciet aanschafbeleid, waaraan keuzen worden ge

toetst. 

2. De aanpak is stapsgewijs en projektmatig, waardoor doelen, niet-beoogde 

gevolgen en correcties expliciet worden gemaakt. 

3. Coördinatie ligt bij een multidisciplinaire kern. 
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6.5 Kritische beschouwing van het model. 

Naderè bestudering van het model voert tot enkele kanttekeningen. 

voor alle duidelijkheid moet gesteld worden dat de medici op een aantal 

manieren expliciet in de investeringsprocedure zijn betrokken: direkt als 

aanvrager, met name voor de medische aspecten, en indirekt via een vertegen

woordiging in de vaste kern. 

De direktie is vertegenwoordigd in de vaste kern en is zo betrokken bij be

slissingen en herzieningen. Ze kan daarbij aangeven waar beleidsaspekten een 

rol dienen te spelen en zo haar formele verantwoordelijkheid tot uitdrukking 

brengen. Het consensusprincipe moet zoveel mogelijk garanderen dat professie 

en management vanuit hun eigen optiek én gezamenlijk de verantwoording voor 

de investeringen kunnen nemen. 

Het model kent een relatief groot aantal kleine stappen. Dat roept mogelijk 

de gedachte op dat een dergelijke procedure veel meer tijd kost dan de thans 

meestal in zwang zijnde procesgang. Wel is vermoedelijk extra tijd nodig 

voor verzameling en verwerking van gegevens voor beslissingscalculaties. 

Daartegenover kan worden aangevoerd dat voor het overige dezelfde stappen 

worden gezet als op dit moment (zou moeten gebeuren}. Ook zijn er computer

modellen beschikbaar waardoor snelle berekening mogelijk is. Bovendien hoeft 

het model niet altijd volledig te worden toegepast en dient het als een 

soort checklist. Zo heeft lang niet elke keuze organisatorische implicaties. 

Kleinere stappen betekenen kleinere potentiele conflicten die beter hanteer

baar zijn en dus minder tijd vragen. Partijen kunnen sneller tot elkaar ko

men omdat meer vooraf wordt geëxpliciteerd. Tijdsbesparing kan ook worden 

verkregen door alleen de beslissingen voor duurdere investeringen volgens 

het model af te wikkelen. (De onderzochte beslissingen van meer dan 

f 25.000,- beslaan gezamenlijk reeds ongeveer 50% van het totaal geinves

teerde bedrag.} 

Het is goed er nog eens op te wijzen dat - tijdrovende - belaidskwesties in 

het model als gegeven gelden en in de procedure niet ter discussie staan. 
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6.6 Voorwaarden voor toepassing en invoering van het model; aanbevelingen. 

6.6.1. Voorwaarden. 

Doel van het onderhavige onderzoek is een zodanige organisatie voor het ne

men van investeringsbeslissingen in algemene ziekenhuizen dat beoogde en 

niet beoogde gevolgen van een investeringsbeslissing vooraf worden ingecal

culeerd. 

Daartoe is een organisatiemodel ontworpen dat bestaat uit twee onderdelen: 

inhoud en organisatie. Het model heeft betrekking op keuzes uit alternatie

ven en het is daarom zaak te voorkomen dat het keuzeproces wordt verwrongen 

doordat daarbij beleidsvragen aan de orde komen. Het keuzeproces zelf is al 

ingewikkeld genoeg. 

Het bedrijfsleven hanteert reeds langer de gedachte dat - afgeleid van 

marktkeuzes en marktverwachtingen - productieplannen worden opgesteld, ver

volgens actieplannen, waarna wordt beslist over de daarvoor benodigde be

drijfsmiddelen. Analoog aan de bedrijven zullen algemene ziekenhuizen be

leidsplannen moeten ontwikkelen in termen van doelen, prioriteiten en globa

le wegen en middelen om die doelen te kunnen bereiken. Daarvan kan dan een 

aanschafbeleid, een lange termijninvesteringsplan, worden afgeleid waarin 

wordt aangegeven welke vervangingen en vernieuwingen voor een reeks van drie 

tot vijf jaar moeten worden gerealiseerd. Volgens informatie van het Natio

naal Ziekenhuis Instituut heeft thans slechts 10 \ van de algemene zieken

huizen een beleidsplan, een situatie waarin geleidelijk verbetering komt. 

In hoeverre het model inhoudelijk kan worden geconcretiseerd, hangt af van 

de beschikbaarheid van informatie die men nodig heeft en van de deskundig

heid die is vereist om de gegevens te kunnen verkrijgen en beoordelen. Uit 

de vergelijking in paragraaf 6.4 bleek dat beslissingscalculaties niet 

worden uitgevoerd. De reden daarvan is dat men onvolledig zicht heeft op de 

exploitatiegevolgen van een investering 4). 

Inmiddels is de Rijksuniversiteit Limburg in opdracht van het Nationaal Zie

kenhuis Instituut begonnen met een onderzoek dat hierin verbetering moet 

brengen. 
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De inbreng van professionele inkopers lijkt te verschillen per ziekenhuis 

evenals die van organisatiekundigen. Dat hangt onder meer samen met de be

schikbaarheid en kwaliteit van dit soort inhoudsdeskundigen. Toch is een 

duidelijke inbreng gewenst ter ondersteuning van het keuzeproces. 

Een kenmerk bij de gang van zaken in het keuzeproces is dat op essentiële 

punten wordt beslist op basis van consensus, dat wil zeggen eensgezindheid 

over hoofdlijnen, terwijl verschillen op detailonderdelen een ondergeschikte 

rol spelen. Problemen ontstaan als er geen consensus wordt bereikt. In dat 

geval zijn er drie mogelijke oplossingen: 

1. uitstel totdat alsnog consensus wordt bereikt. 

2. beslissing door degene die eindverantwoordelijkheid draagt, anders gezegd 

aangesproken kan worden vanuit de maatschappij. Dat kan zijn de pro

fessional of het betrokken afdelingshoofd, ondergeschikt aan de directie. 

3. blijkt geen consensus mogelijk, dan moet de direktie beslissen op grond 

van haar formele verantwoordelijkheid. 

(Een bijzonder moeilijk probleem doet zich voor als geen consensus wordt be

reikt bij een investering met gevolgen voor het inkomen van een specialist. 

De vraag is of loondienstverband hier een oplossing betekent. Inkomensgaran

tie zou hier een betere weg zijn.) 

6.6.2. Invoering. 

Een investeringsplan, voldoende zicht op financiële gegevens, voldoende des

kundigheid en consensus, zijn voorwaarden voor toepassing van het model. Wil 

de invoering ervan slagen, dan zal allereerst geleerd moeten worden hoe het 

model werkt en hoe men ermee moet werken. Deze kennis kan goed worden over

gedragen. De wijze van werken zal ook bekend moeten zijn bij eenieder die 

ermee te maken kan krijgen. Dat vereist een goede voorlichting waarmee mis

verstanden voorkomen kunnen worden. 

Voor het invoeren van het model kan gedacht worden aan een aantal achtereen

volgende stappen: 

1. Introduktie van het model (bijvoorbeeld door een lezing met documentatie). 

2. Akkoordverklaring door direktie, medische staf en afdelingshoofden na 

eventuele aanpassing aan lokale omstandigheden. 

3. Benadering en benoeming leden vaste kern op basis van hun deskundigheid. 

4. Kennisoverdracht over model (bijvoorbeeld door een cursus met oefe

ningen). 

5. Eventueel verdere aanpassing van de aanpak aan lokale omstandigheden. 
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6. Start investeringsprocedure volgens het nieuwe model. 

Indien geen investeringsbeleid is geformuleerd, zal alsnog een dergelijk be

leid moeten worden opgesteld, hetgeen de eerste keer tijdrovend is. Men kan 

dan voor een investeringsronde zonodig uitgaan van het huidige ad-hoc

achtige beleid, hoewel dat geen ideale situatie is. 

Het belaidsondersteunend karakter van het model zal dwingender worden naar

mate het meer is geaccepteerd. Men kan dit bevorderen door alleen investe

ringen toe te staan, die langs de weg van het model worden voorgedragen ter 

goedkeuring. 

6.6.3. Aanbevelingen. 

Uit de vergelijking praktijk/model en uit de beschouwing zijn aanbevelingen 

af te leiden: 

- het opstellen van beleidsplannen en daaruit afgeleide investeringsplannen 

moet met kracht ter hand worden genomen teneinde ook op langere termijn 

een goede functievervulling door algemene ziekenhuizen te waarborgen. Dat 

vereist eveneens ontwikkeling van methodieken voor verkenning van nieuwe 

methoden die van belang zijn voor de ziekenhuizen. 

- bezinning op de inbreng van professionele deskundigheden op het terrein 

van de organisatiekunde en inkoop is van belang voor de kwaliteit en 

acceptatie van investeringsbeslissingen. 

- beslissen op basis van consensus is wezenlijk. Daarom moet gezocht worden 

naar mogelijkheden om consensus te bereiken en naar oplossingen voor die 

gevallen waarin consensus problematisch wordt. 

- toepassing van het model in de praktijk vermindert de cognitieve beper

kingen doordat het leidt tot meer expliciteren van zoveel mogelijk rele

vante besluitvormingspremissen. Het model is objectief binnen een gegeven 

strategisch kader; een aanschafbeleid. Het vergroot de kans op een goede 

kwaliteit van beslissingen en is expliciet gericht op acceptatie ervan 

door alle betrokkenen. Kort en goed: voor de praktijk betekent toepassing 

van het ontwerp een verbetering voor de algemene ziekenhuizen. 
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EPILOOG 

Kort voor het verschijnen van dit boek heb ik meegewerkt aan een project van 

het Nationaal Ziekenhuis Instituut te Utrecht. Doel van dat project was het 

onderzoeken of lange termijn planning voor investeringen in apparatuur zin

vol is en uitvoerbaar. In twee experimentziekenhuizen is daartoe een opzet 

uitgewerkt waarbij tevens gebruik is gemaakt van de gedachten over procedu

res en structuur zoals die in mijn onderzoek zijn uitgewerkt. De eerste re

sultaten zijn in een workshop voorgelegd aan teams uit vier ziekenhuizen. 

Hun commentaar wordt thans verwerkt en gepubliceerd. Resultaat is dat de 

noodzaak voor lange termijn planning kan worden aangetoond en dat een bruik

bare organisatie voor zo'n planning mogelijk is. 

Bij het ter perse gaan van dit proefschrift kwam mij het boek van Alan 

Sheldon - getiteld "Managing Doctors" onder ogen. (Uitgave van oow-Jones 

Irwin, Homewood 1986). 

Interessant is hier dat Sheldon de autonomie van de medici ziet verminderen 

en evolueren in de richting van de kern ervan, zoals die is beschreven door 

Freidson (zie hoofdstuk 2 van dit boek). Sheldon pleit ervoor dat management 

van artsen "does not mean ordering but influencing, and that is a two-way 

street, formanagers will achieve more if they are open to influence". (blz. 

224) 

Het hier ontwikkelde belaidsondersteunend model doet recht aan die opvat

ting. 
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SUMMARY 

Investment decisions in hospitals. Model and practice. 

Investment decision making in hospitals is very important because the total 

costs of applying medical technology are about 27 % of the total hospita! 

costs. 

Therefore the organization of investment decision making should be directed 

towards accepted high quality decisions i.e. all relevant consequences of an 

investment should be taken into consideration. 

The research described in this book can be separated in two parts. First, a 

study on organization theory has been carried out with special attention to 

the concepts of effectiveness, contingency approach, decision making and 

hospital organization. Investment decision theory and literature on buying 

were studied as well. 

Second, 36 fnvestment decisions on medical equipment were reconstructed from 

interviews with members of the so called Decision Making Unit (DMU) and 

from documentary analysis. 

A supporting model for investment decisions has been developed out of 

empirically based literature mentioned above. This model has three elements: 

1. content (what requirements should be fullfilled by an fnvestment to be 

undertaken? Can the hospital cope with all other consequences of the 

investment considered?) 

2. procedure (what activities have to be carried out to make sure that the 

content is realised?) 

3. structure (how should activfties and tasks been divided between DMU

members and how coordinated?) 

The model is used to test the practice of 36 fnvestment decisions mentioned 

above of 25.000 guilders and more in four Dutch general hospitals. 

Comparison of model and practice leads to conclusions and recommendations of 

which the two most important ones are: 

- opposed to practice, pruposes and other consequences of investment should 

be treated seperately; 

- opposed to practice in hospitals, financial calculations for supporting 

fnvestment decision making should be carried out more frequently and near 

the end stage of the decision making process. 
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Hoofdstuk 1 

1) In termen van Simon: "Decisions (that) are unprogrammed to the extent 

that they are novel, unstructured and unusually consequential." De gevol

gen van die beslissingen zijn niet altijd duidelijk evenals de mate 

waarin ze van invloed zouden moeten zijn op een keuze. Dat maakt deze ca

tegorie beslissingen interessanter voor onderzoek dan de geprogrammeerde 

beslissingen die routinematig, repeterend en voorspelbaar zijn. (1) 

2) Onder technologie wordt hier verstaan de wijze van transformatie van mid

delen en informatie. 

3) Het gaat dus niet om het vaststellen van een beleidskader waarbinnen in

vesteringen moeten passen. Het onderzoek is niet tot dat aspect uitge

breid omdat dat veel extra tijd zou vragen vanwege de complexiteit van 

deze materie (3). 

De aspecten die een beslissing als juist kwalificeren zijn de instrumen

tele eigenschappen van een alternatief, dat wil zeggen, de eigenschappen 

die noodzakelijk en minstens acceptabel zijn, gegeven het doel van het 

ziekenhuis: het leveren van curatieve gezondheidszorg. Het onderzoek is 

niet gericht op mogelijke subjectieve elementen. Op de eerste plaats is 

het de vraag of die zijn te expliciteren. Ten tweede worden keuzes uit

eindelijk niet getoetst aan subjectieve maatstaven maar aan criteria die 

worden afgeleid van het ziekenhuisdoel. 

4) De beslissingen betreffen de keuze bij investeren in apparatuur en/of 

hulpmiddelen voor Csemilprofessionele activiteiten voor onderzoek, behan

deling en verpleging. Uitgezonderd zijn dus investeringen in bouw en ver

bouw, in de hotelsfeer en in indirecte voorzieningen zoals bijvoorbeeld 

administratie. 

5) Deze beschrijving is afgeleid van een definitie van Vanlommel (5). Een 

beperke studie over het begrip investering leverde geen eenduidige defi

nitie op. Deze tekst leent zich goed voor hantering in algemene zieken

huizen. 

6) In feite is hier sprake van een meer uitgebreide gevalstudie. 
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7) De resultaten van de uitgebreide gevalstudie worden dus gelegd naast het 

model. Zie ook hier Van der Zwaan (5) blz. 56. 

Hoofdstuk 2 

1) In het rapport van Van Maanen zien we voor de Nederlandse situatie de

zelfde opvatting waar hij professie beschrijft als middel om beroeps

activiteiten, conform eigen inzichten, erkend te krijgen bij relevante 

personen of groeperingen (bijvoorbeeld opdrachtgevers of overheid). Zie: 

Van Maanen, N.F.: Knelpunten in de juridische structuur van het algemeen 

ziekenhuis. Katholieke Universiteit Nijmegen, 1975. 

2) Uitgave: Technische Hogeschool Delft, Centrum Medische Techniek. 

Hoofdstuk 3 

1) Hier wordt een van de concepten van Cyert en March bevestigd, namelijk 

"organizational learning". (1) 

Cyert en March constateren een beperking van rationaliteit bij besluit

vorming door begrenzing van cognitieve capaciteit, van rekensnelheid en 

door inconsistentie van doelen van grote complexe organisaties. Ze komen 

tot een besluitvormingsmodel waarbij de organisatie eenheid van analyse 

is. Organisaties laten zich volgens beide onderzoekers bij het nemen van 

besluiten leiden door een viertal concepten. Hun model op basis van die 

concepten vinden zij bevestigd door een toetsing aan de hand van een 

drietal gevalstudies. Een van hun concepten is "organizational learning". 

Organisaties leren rekening te houden met relevante doelen van de omge

ving. Cyert en March leiden uit gehanteerde keuzecriteria af, dat organi

satiedoelen een functie zijn van vroegere doelen, van ervaringen daarmee 

en van ervaringen van vergelijkbare organisaties met hun vroegere doelen. 

2) We zien hier een variant op het concept "avoiding uncertainty" van Cyert 

en March, hetgeen inhoudt dat men nadruk legt op korte termijn in plaats 

van de lange termijn of dat men tracht door middel van onderhandelingen 

invloed te krijgen op de omgeving. (1) 

3) Deze kwestie wordt uitvoerig behandeld door Mur-Veeman: "Ziekenhuis

beleid". Dissertatie Technische Hogeschool Eindhoven, 1981, blz. 101, 

102, 217, 218. 
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4) Gegeven de beperkte investeringsruimte reageert men volgens het begrip 

"quasi resolution of conflict" van Cyert en March. (1) 

Hoofdstuk 4 

1) Dit onderwerp is behandeld in paragraaf 2.1. 

2) Wat is op dit moment de positie van de bedrijfskunde en in verband daar

mee van de organisatiekunde, of meer concreet: hoe kan vanuit deze di

sciplines worden bijgedragen aan theorievorming en aan de oplossing van 

praktijkproblemen? 

Recentelijk verscheen in het tijdschrift Bedrijfskunde (1983 de nummers 

1, 2 en 4 en 1984 de nummers en 2) een reeks artikelen over de be

drijfskunde waarin Bomers (1), Feitsma (2), Janssen (3), van Gils (4) en 

van Berkel (5) discussieerden over de wetenschappelijke en praktische re

levantie en gebreken van de bedrijfskunde. Bomers twijfelt aan het nut 

van de bedrijfskunde en dat roept reacties op bij de vier anderen. Deze 

discussie is, voor zover mij bekend, tot op heden nog niet voortgezet. 

Organisatiekunde en de bedrijfskunde kampen kennelijk nog steeds met de

zelfde problemen. Aanknopend bij deze discussie zal ik trachten de pro

blematiek van de bedrijfskunde en de organisatiekunde in verband met mijn 

onderzoek te schetsen. 

Ik beperk mij hoofdzakelijk tot Bomers en Feitsma omdat ze expliciet 

schrijven over 

- aard en object van studie van de bedrijfskunde 

- de functie van de bedrijfskunde 

- de gebruikte kennisbronnen 

- de kritiek op de wetenschappelijkheid en op de relevantie voor de prak-

tijk. 

Bomers stelt dat het object van de bedrijfskunde is "de opbouw en de 

structuur, de gedragingen, de processen en problemen van de bedrijfsmatig 

geleide organisatie waarbij de wederzijdse betrekkingen met de omgeving 

centraal staan". 

De functie van de bedrijfskunde is volgens hem het opheffen of voorkomen 

van problemen en storingen in het effectief functioneren van een bedrijf. 

De bedrijfskunde is actie- en probleemgericht en dient de kennis van voe

dende mono-disciplines en functionele specialismen te integreren.(1) 

Feitsma merkt terecht op dat Bomers niets vermeldt over de aard van het 

object (2): het doelgericht zijn. Het doel en de beschikbare mensen en 
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middelen bepalen opbouw, structuur, gedragingen, processen en problemen 

met betrekking tot het effectief functioneren. 

Bomers neemt de kritiek op de theoretische en praktische relevantie van 

het vak over van anderen. De bedrijfskunde laat zich volgens hem in haar 

onderzoek leiden door de interne validiteit (de mate waarin conclusies 

uit onderzoekgegevens juist zijn) en niet voldoende door de behoeften in 

de praktijk. Hier wordt door Feitsma erop gewezen, dat het conflict tus

sen theorie en praktijk vooral een probleem van de prakticus is. Hij zou 

zich eerst moeten realiseren wat een theorie is en hoe hij ermee kan wer

ken. Voor de praktijk is niets bruikbaarder dan een goede theorie (2). 

Een dergelijk besef zou de discussies een stuk vereenvoudigen. Overigens 

zijn beiden het erover eens dat het geen goede zaak is dat binnen de be

drijfskunde een neiging bestaat naar mono-disciplinair onderzoek, zij het 

met de aantekening van Feitsma dat dit niet opgaat voor de organisatie 

structuurtheorie, omdat die juist disciplines tracht te integreren. De 

organisatietheorie komt bij Bomers niet aan de orde! 

Het is van belang- volgens Janssen(3), Bomers(1) en van Berkel(5) -dat 

er zowel wetenschappelijke als praktische maatstaven worden aangelegd en 

dat specifieke bedrijfskundige methodologieën, methoden en technieken 

worden ontwikkeld. 

Hoewel ik mij kan vinden in object en functie van de bedrijfskunde zoals 

door Bomers omschreven, spreekt mij de omschrijving van de industrial 

engineering - bakermat voor de bedrijfskunde - meer aan omdat daarin de 

integratie van disciplines en de resultaatgerichtheid expliciet zijn op

genomen: "Industrial Engineering is concerned with the design, 

impravement and installation of integrated systems of men, materials and 

equipment, drawing upon specialized knowledge and skill in the 

mathematica!, physical and social sciences together with the principles 

and methods of engineering analysis and design, to specify, predict and 

evaluate the results to be obtained from such systems" (Journal of 

Engineering Education LVIII, no. 5, januari 1968, blz. 347-446). 

In deze omschrijving zijn elementen van besturing van organisaties opge

nomen en wordt - zij het impliciet - een relatie gelegd naar de omgeving. 
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Besturing hoort in de bedrijfskunde thuis omdat naast een goed ontwerp, 

beheersing en verandering van organisaties voor overleving van wezenlijk 

belang zijn. 

Ik kom nu op de volgende omschrijving: 

De bedrijfskunde is gericht op ontwerp, ontwikkeling, installatie en ver

betering van effectieve geïntegreerde systemen van llellSen, materialen en 

uitrusting en op de besturing van die systemen. Met het opnemen van het 

element besturing in deze typering maken de beheersing en verandering van 

organisaties deel uit van het domein van de bedrijfskunde. De bedrijfs

kunde maakt, waar nodig, gebruik van de verworvenheden van andere disci

plines. ze dient daarbij en bij de integratie van die verworvenheden be

wust keuzes te maken en aan te geven hoe zwaar de bijdragen van de di

sciplines, gezien het onderhanden object, moeten wegen. 

Dit is ten dele een wetenschappelijk en ten dele een praktisch probleem. 

In de praktijk maken besluitvormers in vele posities die keuzes. Ze doen 

dat niet steeds bewust en het is verstandig zichtbaar te maken hoe die 

keuzes tot stand komen en hoe daaraan algemene uitspraken zijn te ont

lenen. 

Want een juist inzicht in die impliciete afweging zou de integratie van 

benaderingen bij de oplossing van praktijkproblemen verder helpen. De 

bedrijfskundige onderzoekers kunnen dan immers gebruik maken van de ken

nis die ze al bezitten en de waarnemingen uit de praktijk benutten voor 

het versterken van de theorie. 

3) Voor de plaatsbepaling van de organisatiekunde binnen de bedrijfskunde 

zijn object, doel en aard van de organisatiekunde verkend en hier be

schreven aan de hand van enige auteurs die reeds aandacht aan die positie 

hebben besteed. 

Feitsma stelt dat het object van de organisatieleer werk en werkomstan

digheden betreft. Beide zijn neerslag van of houden verband met een me

ningsvorming over goed en doelmatig organiseren {6). Resultaat is: een 

organisatie. 

Karakteristiek is dat organisatieverschijnselen en organisatieproblemen 

worden gezien als probleemeenheden een complex van samenhangende tech

nische, economische en sociale factoren. Alleen een integrale analyse kan 

hier inzicht bieden {7). Doel is het komen tot een interpretatie van deze 

complexen en tot beleid, door Feitsma omschreven als "het, op grond van 

een waardensysteem, aangeven van de doelstellingen van een organisatie en 
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het aangeven van de richtlijnen waarlangs en de organisatietechnieken 

waarmede, de doelstellingen gerealiseerd moeten worden, opdat het 

organisatiesysteem optimaal functioneert in het sociaal economische 

systeem" (8). 

Voor de Leeuw bestaat het empirisch object van de organisatiekunde uit 

alle soorten organisaties (9). Organisatiekundige kennis heeft betrekking 

op interdisciplinaire vraagstukken van besturing, coördinatie en samen

hang in konkrete organisaties (10}. Ze is wetenschappelijk (toetsbaar, 

controleerbaar, doorzichtig, systematisch, enz.), pluriform en praktijk

gericht (11). 

Doel is: inzicht in en verklaring van organisatiekundige verschijnselen 

en het bieden van een basis voor veranderen, voor ingrijpen in organisa

ties ( 1 0). 

Voor Kastelein is het object van de organisatiewetenschap het geheel van 

organisatorische verbanden in onze samenleving. Daarin zijn doel-middel

aspecten van een in beginsel rationeel karakter te onderkennen (12). Voor 

hem is organisatiewetenschap wat voor Feitsma en de Leeuw organisatie

kunde is : wetenschappelijk èn praktijkgericht. Het praktijkgerichte 

aspect noemt Kastelein organisatiekunde ( 1.3). Ook hij ziet het vak als 

probleemgericht, naar behoefte gebruik makend van mono- en multidiscipli

nes en toeleverend aan materie- of veldwetenschappen als bestuurskunde, 

bedrijfskunde ed. (14). De verhouding tussen toeleverende wetenschappen, 

probleemwetenschappen en veldwetenschappen is in onderstaande figuur ge

tekend. 
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Toeleverende 
basis- en probleem
wetenschappen 

economie 

staats- en 
aoministratief 
recht 

Probleem· 
~eten schap 

Object-. veld- of 
materieweten
_schappen 

Figuur 1. Relatie monodisciplines, organisatiekunde, bedrijfskunde. 

Uit: Kastelein (15). 

Over object, doel en aard van de organisatiekunde zijn de aangehaalde au

teurs het eens: dat zijn kort gezegd respectievelijk organisaties, effec

tiviteit of doelgerichtheid van organisaties en interdisciplinariteit. 

Het streven naar effectiviteit vraagt normatieve uitspraken over wat 

dient te gebeuren om doelen te bereiken. 

Het te onderzoeken object of probleem moet maatschappelijke relevantie 

hebben. Deze opvatting is gebaseerd op de volgende overwegingen: 

De organisatiekunde is een empirische wetenschap, door de Groot in zijn 

standaardwerk omschreven als een activiteit die ten doel heeft "kennis te 

verwerven omtrent een bepaalde, door de wetenschap in kwestie bestreken, 

sector van de werkelijkheid of van de wereld" (17). Het verwerven gebeurt 

door het systematisch beschrijven, ordenen, registreren, begrijpen en 

verklaren waardoor via voorspelling, beheersing, casu quo beïnvloeding 

van verschijnselen, mogelijk wordt. 
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Wetenschappelijke kennis moet waar zijn, reden waarom men naar maximale 

zekerheid streeft (18). Over de selectie van te onderzoeken problemen 

stelt de Groot dat tijd, geld, onderzoekbaarheid, theoretisch belang (dat 

wil zeggen dat er algemene uitspraken aan zijn te ontlenen) en praktisch

maatschappelijk belang een rol spelen (19). 

Interpretatie van de complexiteit van organisatieverschijnselen vindt 

plaats met behulp van theorie en kennis uit relevante monodisciplines. 

Omgekeerd ontstaan vragen naar die disciplines op grond van reflectie 

over wetenschap en beleid en vice versa (16). Naast eisen voor weten

schapsbeoefening in het algemeen mag men van de organisatiekunde ver

langen dat ze daarnaast voldoet aan eisen ten aanzien van dit interdepen~ 

dente werken bij die beoefening. 

4) Organisaties komen veelvuldig en in vele variëteiten voor. Zoals Scott -

gekozen omdat hij een uitgebreid overzicht van opvattingen over organisa

ties geeft - stelt, is de hedendaagse maatschappij doortrokken van orga

nisaties, met zowel positieve als negatieve gevolgen (20}. Beheersing 

door het management van die organisaties en van de consequenties van hun 

handelen is daarom van belang voor de gemeenschap en begint bij een goed 

verstaan van datgene dat men wil beheersen. 

Doel van mijn onderzoek is het ontwerp van een belaidsondersteunend model 

van een structuur en een procedure voor verantwoord investeren. 

"Structuur en procedure" is een invulling van het begrip organisatie. Wat 

is een organisatie? De discussie over deze vraag is in het organisatie

kundige paradigma voorlopig afgesloten met de constatering en conclusie 

dat organisatie een driedimensionaal begrip is. 

Bij Staehle, die bij de vroege schrijvers behoort die balans in de dis

cussie opmaakten, vinden we een nadere uitwerking van deze drie samen

hangende dimensies. Een organisatie{instituut) moet organiseren (de func

tie van beslissen en realiseren} om het instrument (organisatie als orde

ning in structuren en procedures) vorm te geven met het doel het hoofd te 

bieden aan problemen en aan veranderende omstandigheden.(21) 

Ook de Leeuw onderscheidt, in navolging van anderen, de volgende bete-

kanissen: 

in institutionele zin is een organisatie het verschijnsel zoals dat 

waarneembaar is, 

in instrumentele zin is het een geheel van structuur en procedures, 
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- in functionele zin is het een activiteit: het richten van, het uitvoe-

ren. (22) 

Een bruikbare omschrijving luidt: een organisatie is een socio-techno

economisch systeem waarin mensen met behulp van regels en voorschriften 

lllin of meer duidelijk onderkende doeleinden proberen te realiseren door 

verdeling en coördinatie van taken. 

Bovenstaande houdt natuurlijk niet in dat er geen plaats meer zou zijn 

voor van elkaar verschillende wetenschappelijke visies op het verschijn

sel organisatie, met name niet op het verschijnsel organisatiestructuur. 

In de zich ontwikkelende organisatiestructuurtheorie leveren verschillen

de bedrijfskundige disciplines hun specifieke bijdragen. 

van belang is dat een organisatie, in welke betekenis dan ook, doelge

richt is. Verschillende auteurs nemen het aspect doelgerichtheid op in 

hun definities van organisatie. We verwijzen hier kortheidshalve slechts 

naar Mayntz (23), Kastelein (24) en Eppink en Keuning (25), waarbij de 

laatste twee vermelden dat een organisatie haar bestaansrecht ontleent 

aan de maatschappelijke functie die ze vervult. We komen daar nog op 

terug wanneer het begrip effectiviteit wordt gehanteerd als basis voor 

het normatieve model. 

Organisaties in de institutionele betekenis van het woord zullen in dit 

onderzoek in navolging van Simon worden gezien als een verzameling be

slissers. (26) Beslissingen immers, - en met name investeringsbeslis

singen - gaan vooraf aan en bepalen alles wat in en door organisaties ge

beurt om te produceren of diensten te verlenen ofwel: het gestelde doel 

te bereiken. 

5) In de vorige noot is vastgesteld dat organisaties doelgerichte ordeningen 

zijn. De organisatie beoogt een bepaald doel te bereiken, moet dus opti

maal effectief zijn. 

Effectiviteit is de mate waarin een organisatie haar doelen bereikt. 

Er blijkt eenheid van opvatting te zijn over effectiviteit bij de meeste 

onderzoekers, waarvan enkele zijn aangegeven in onderstaand schematisch 

overzicht. 
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Auteur(s} 

Etzioni(27} 

In 't Veld(28) 

Eppink & 

Keuning(29) 

Kastelein(30} 

Definitie van effectiviteit 

Mate waarin een sociaal systeem zijn doelen bereikt. 

Verhouding tussen het werkelijk resultaat en het norm

resultaat. 

Mate waarin gestelde doeleinden worden bereikt. 

Mate van acceptatie, respectievelijk verwerping van de 

uitkomsten van het systeem, door de verschillende be

langhebbenden. 

Fig. 2 Definitie van effectiviteit van enige auteurs. 

Anders is de situatie waar het gaat om het operationaliseren van het be

grip effectiviteit. Het zal duidelijk moeten zijn wat de doelen zijn zo

dat de mate van realisatie kan worden gemeten. Maar daarover bestaat 

nogal verschil van inzicht. 

De literatuur, die in de loop van de jaren over dit onderwerp is ver

schenen, lijkt inmiddels een oerwoud met veel varianten van bomen; ver

schillend van vorm, hoogte, blad en tak; in elkaar verstrengeld, solitair 

of in groepen bij elkaar. 

Operationaliseren van effectiviteit vraagt, gegeven de huidige stand van 

de wetenschap op dit gebied, hier een pragmatische benadering. Daarom is 

de aanpak van Cameron gekozen, waarbij aan de hand van zeven vragen 

expliciet wordt gemaakt hoe effectiviteit wordt begrensd en beoordeeld: 

De keuze voor een pragmatische oplossing stoelt op de constatering dat 

bij het operationaliseren van het begrip effectiviteit een chaos is ont

staan. Het voert te ver alle literatuur op dit punt te behandelen. Een 

kort overzicht is voldoende illustratief voor deze verwarring. (Fig. 3} 
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Auteur(s) 

Seashore en 
Yuchtman{31) 

Price(32) 

Rieken en 
Baayens(33) 

Bredero(34) 

Operationalis.eren door: 

Nagaan in welke mate een organisatie in staat 
is zich de benodigde schaarse en waardevolle 
middelen te verwerven. 

Onderzoek van doelen van de belangrijkste be
slissers en verzameling van gegevens over hun 
intenties en activiteiten. 

Een evaluatieproces waarin belanghebbenden hun 
bijdragen aan de organisatie afwegen tegen de 
achtergrond van de opbrengsten voor henzelf. 

Bepalen van de input/output ratio. 

Fig. 3. Opvattingen van enkele auteurs over operationaliseren van 
effectiviteit. 

Cameron heeft een uitgebreid onderzoek gedaan waarin hij na een be

schouwing van overeenkomsten en verschillen in opvattingen over effec

tiviteit, concludeert dat effectiviteitscriteria vaak paradoxaal zijn en 

dat zelfs de meest effectieve organisaties paradoxen in zich hebben. (35) 

Cameron haalt uit een eerder werk van hem en Whetten (36) richtlijnen aan 

voor het begrenzen en beoordelen van effectiviteitsmodellen. Beoordelaars 

zullen daartoe de volgende vragen moeten beantwoorden: 

1. Vanuit wiens perspectief wordt effectiviteit beoordeeld? 

Een topmanager kijkt vanuit zijn positie nu eenmaal anders dan een 

ploegbaas vanuit de zijne naar de prestaties van zijn ploeg. Het is 

van belang te expliciteren wie beoordeelt om duidelijkheid te schep-

pen. 

2. Op welk activiteitendomein wordt de beoordeling gericht? 

Organisaties kennen verschillende activiteitendomeinen, die worden be

paald bijvoorbeeld door wat ze kunnen (competentie) of door wat de 

markt vraagt. Een organisatie zal nooit in al die domeinen 100 % ef

fectief zijn. Zo zal bij de middelenbepaling soms een bepaalde priori

teitsvolgorde bij investeringen moeten worden gekozen, waardoor op 

plaatsen met lagere prioriteit minder effectief lijkt te worden ge

werkt. Beoordeling van effectiviteit vereist een omschrijving van de 
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verschillende domeinen om verwarring of foutieve beoordeling te voor

komen. Men kan dan per domein vaststellen wat redelijkerwijs kan wor

den bereikt. 

3. Welk analyseniveau (aggregatieniveau) wordt toegepast? 

Afhankelijk van het aggregatieniveau gelden verschillende beoorde

lingsmaatstaven. Een bedrijf kan zeer effectief produceren en daarbij 

het milieu aantasten. Vanuit de maatschappij gezien is de effectivi

teit dan laag en intern hoog. Het analyseniveau is dus van invloed op 

de beoordeling omdat dat niveau bepalend is voor het doel van de be

oordeling, de criteria en de keuze van het activiteitendomein. 

4. Wat is het doel van de effectiviteitsbeoordeling? 

Keuze van het doel bepaalt welke onderdelen, domeinen en aggregatie

niveau's van belang zullen zijn. Een heldere omschrijving van het doel 

is dus belangrijk. 

5. Welk tijdraam wordt gebruikt? 

Op korte termijn gezien kunnen andere criteria gelden dan op langere 

termijn. Een geringe winst op korte termijn kan immers verantwoord 

zijn doordat met extra investeringen binnen die termijn beter resul

taat wordt behaald op lange termijn. Daarom dient het tijdsbestek te 

worden aangegeven. 

6. Welke soorten gegevens worden gebruikt voor beoordeling? 

Vastgelegde gegevens, zoals cijfermateriaal, documenten, contracten 

zijn objectief. Informatie verkregen uit bijvoorbeeld interviews 

kunnen zijn vertekend door vooroordeel, oneerlijkheid, gebrek aan in

formatie. Het is een goede zaak te beseffen dat daarmee de waarde van 

een effectiviteitsbepaling in het geding is. Objectieve gegevens 

kunnen een positieve beoordeling opleveren, subjectieve gegevens een 

negatieve of omgekeerd. 

7. Tegen welk referentiekader wordt effectiviteit beoordeeld? 

Men dient zich te realiseren tegen welke achtergrond het reilen en 

zeilen van een organisatie wordt afgemeten. Dat kan een concurrerend 

bedrijf zijn, een theoretisch ideaalniveau, een periode in het ver

leden. Gevolg is een verschillend beoordelingsresultaat. Er moet dus 

klaarheid over de gehanteerde referentie bestaan. 

Het zullen deze soorten van vragen zijn, die zullen dienen om straks mede 

te voeren tot een model voor beoordeling van de bevindingen uit het 

veldonderzoek. 
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Naast effectiviteit is efficiency in ons Westerse cultuurpatroon een be

langrijke drijfveer voor het kiezen en handelen. Efficiency is het berei

ken van doelen tegen zo laag mogelijke kosten en kan worden gezien als 

een randvoorwaarde waaraan moet zijn voldaan. {Interessant in dit verband 

is de opvatting van Sirnon dat randvoorwaarden ook zijn te beschouwen als 

doel (37}. Men handelt er immers naar.) 

Keuzes uit alternatieven zijn gericht op het bereiken van doelen tegen 

minimale noodzakelijke uitgaven. In theorie zijn er vier mogelijkheden. 

Effectief ja 

nee 

ja 

3 

Efficiënt 

nee 

2 

4 

Fig. 4. Combinaties van effectiviteit en efficiency bij keuzes. 

In de praktijk zal niemand kiezen voor ineffectieve alternatieven; 3 en 4 

zullen dus niet in aanmerking komen. Bij een selectie uit effectieve mo

gelijkheden kiest men de meest efficiënte, dus 1. 

6} Een organisatie staat niet op zichzelf. Haar raison d'être is de omgeving 

die haar produkten en diensten afneemt. De economen spreken altijd over 

de markt, de - meestal denkbeeldige - plaats waar vragers en aanbieders 

tot overeenstemming trachten te komen over vraag en aanbod. Het is duide

lijk dat aanbieders op hun markt moeten inspelen. Zo moeten organisaties 

rekening houden met hun omgeving, willen ze effectief zijn, bestaan, 

voortbestaan. Binnen de organisatiekunde richt de contingentiebenadering 

zich op die relatie tussen omgeving en organisatie. 

Bepalend voor het voortbestaan van een organisatie is uiteindelijk de 

mate waarin de maatschappelijke functie wordt vervuld en die wordt be

paald door het functioneren van de kleinste eenheid in de organisatie, de 

individuele taakverrichter. 

In mijn onderzoek zal ik daarom de contingentiebenadering doortrekken tot 

het niveau van de individuele beslisser(s) in een omgeving die mede bepa

lend is voor de keuzes die hij maakt. Deze stellingname steunt op een na

dere beschouwing van deze benadering en de kritiek erop. Deze uiteenzet

ting eindigt met een concretisering van het contingentiedenken. 
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In de ontwikkeling van de organisatiekunde zien we omstreeks de zeven

tiger jaren een benadering die ervan uitgaat dat de universeel geldend 

geachte uitspraken uit de daarvóór liggende tijd - met name wat betreft 

de organisatiestructurering - moeten worden gerelativeerd: de zogenaamde 

contingentiebenadering. Er ontstond nogal wat verwarring en veel discus

sie over deze benadering. 

Aan de hand van werk van een aantal auteurs kan aangegeven worden dat er 

verschillend naar de relatie tussen organisatie en omgeving - het belang

rijkste thema van de contingentietheorie - wordt gekeken. Een nadere ver

kenning is van belang omdat in het onderzoek mede de contingentie-benade

ring wordt gevolgd. 

Luthans (38) stelt dat de contingentiebenadering zich richt op de func

tionele relatie tussen relevante omgevingsvariabelen enerzijds en de 

daarbij passende managementconcepten en -technieken die leiden tot het 

effectief bereiken van doelen anderzijds. Hij onderscheidt een algemene 

en specifieke omgeving naast een interne omgeving die hij als in figuur 

3.5 in beeld brengt. 

De algemene externe omgeving bestaat uit sociale, technologische, econo

mische en politieke en legale krachten in de maatschappij en is doorgaans 

indirect van invloed op de formele organisatie. De specifieke externe om

geving, klanten, leveranciers, concurrentie werkt daarop wél direct in. 

De interne omgeving is de formele organisatie: de structuur, de processen 

van besluitvorming, communicatie en controle en de gebruikte technologie. 

De pijlen geven aan dat de omgevingsvariabelen elkaar onderling kunnen 

beïnvloeden. 
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Fig. 5. Categorieën omgevingsvariabelen. (Uit: Luthans (38} blz. 50) 

De omgeving wordt gezien als onafhankelijke variabele, management-concep

ten en management-methoden als afhankelijke variabelen. Luthans merkt te

recht op dat de interne omgeving niet onafhankelijk is, maar deel uit

maakt van de managementvariabelen. 

Als voorbeeld van managementconcepten en -technieken noemt Luthans pro

cesvariabelen zoals planning en organisatie, kwantitatieve variabelen 

zoals break-even analyse en wachttijdmodellen, gedragsvariabelen bijvoor

beeld organisatie-ontwikkeling en systeemvariabelen zoals systeemontwerp 

en managementinformatiesystemen. 

Actueel voorbeeld van een contingentierelatie is te beschrijven aan de 

hand van een verwachte overheidsmaatregel: verlaging van de VUT-leeftijd 

in het technisch beroepsonderwijs. Als oudere leraren in de technische 

vakken vertrekken, en aanvulling door jongere, goedkope leerkrachten mis

lukt, dan zullen scholen die effectief willen blijven, moeten zoeken naar 

uitwegen. 
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In de sfeer van het management valt dan te denken aan zaken als: 

- wijziging van onderwijsmethodes van arbeidsintensief naar minder ar

beidsintensief. 

- verandering van taakverdeling, waarbij werkzaamheden worden toebedeeld 

aan leraren uit niet-technische richtingen (bijvoorbeeld: organisato

rische activiteiten). 

Al deze maatregelen zouden niet nodig zijn als vanuit de omgeving van on

derwijsinstellingen deze maatregel niet zou worden genomen. 

Het gaat bij het vaststellen van verbanden niet om de omgeving als een

duidig bepalend voor een te hanteren managementmethode maar, om datgene 

wat, gegeven een omgeving, moet gebeuren om effectief te blijven. 

Aanvankelijk was de contingentiebenadering relatief beperkt en oppervlak

kig en dat is vermoedelijk de oorzaak van veel kritiek en van verschil in 

interpretatie. Daarom zijn enkele auteurs bestudeerd die zich bezig 

hebben gehouden met deze kritiek. 

Volgens Storm is de contingentiebenadering in drie stellingen samen te 

vatten: 

1. Elke organisatiestructuur en elke organisatorische procedure is een 

tijdelijk compromis in een dynamisch krachtenveld ("There is not one 

best way to organize"). Juiste aanpassing bevordert effectiviteit, 

efficiency en flexibiliteit. 

2. De relaties tussen onderdelen van een organisatie worden mede bepaald 

door de omgeving van de organisatie. 

3. De mens richt zijn gedrag op een vereenvoudigd beeld, dat hij van die 

omgeving heeft, omdat hij beperkt is in zijn mogelijkheden om de wis

selvalligheid en complexiteit van de omgeving te doorgronden. 

De benadering is volgens hem geen logisch sluitend geheel, niet gebaseerd 

op duidelijke vooronderstellingen en de centrale begrippen en variabelen 

zijn multi-interpretabel. Gevolg is dat verschillende pogingen worden ge

daan om de contingentiebenadering een betere theoretische basis te ver

schaffen. Storm illustreert dat met een korte beschrijving van de bevin

dingen van enkele onderzoekers. 

De contingency approach is volgens Storm in de loop van de tijd verbreed 

en richt zich niet alleen meer op organisatiestructuren. 

zo wordt ook aandacht gegeven aan de tweezijdigheid van de relatie tussen 

organisatie en omgeving. Uit empirische onderzoeken kan men echter vol

gens Storm niets definitiefs afleiden over de veronderstelde relaties, 
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hetgeen het gevolg is van een zeer complex relatiepatroon tussen ver

schillende variabelen. (zie fig. 6) 

De complexiteit maakt een onderzoek uiterst ingewikkeld, terwijl in prak

tijksituaties geen experimenten mogelijk zijn waarbij bepaalde variabelen 

constant worden gehouden. Computersimulaties kunnen hier een hulpmiddel 

zijn. 

Fig. 6. Afhankelijkheidsbenadering in vogelvlucht. 

Uit: Storm (39) blz. 10. 

Praktische toepassingen van het contingentiedenken zijn te vinden in de 

sfeer van diagnose en entwerp van organisaties, taak- en werkstructure

ring en leiderschapstraining. Het contingentiedenken ziet Storm als een 

interessante wending aan reeds lang bestaande ideeMn en vuistregels.(39) 

Schreyögg is van mening dat het oude paradigma van de contingentiebenade

ring moet worden aangepast omdat 

1. niet altijd sprake is van "one best fit" tussen organisatie en omge

ving 

2. de organisatie haar omgeving kan beïnvloeden 
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3. het overleven van een organisatiestructuur niet afhangt van het reali

seren van maximale winst, maar van een economische prestatie die boven 

een kritisch minimum ligt. Er zijn dus meer structuren mogelijk om te 

kunnen overleven. 

De relatie tussen organisatie en omgeving zou dus niet zo deterministisch 

zijn als eerder werd verondersteld. 

Schreyögg bepleit aanpassing van het paradigma omdat keuzes voor organi

satiestructuren niet alleen van buitenaf zijn bepaald als een respons op 

een stimulus maar ook afhangen van wat een beslisser wil, dat wil zeggen 

de zin of betekenis die hij aan een keuze hecht. Men mag zich bij de 

keuze voor structuren niet laten leiden tot een dwingend voorschrijven 

van de contingentiebenadering in termen van "in omgeving x behoort 

structuur y". 

Het gaat er dus om dat het keuzeaspect expliciet in de benadering wordt 

opgenomen. (40) 

Ahaus en Kastelein constateren mét Storm een gebrek aan consensus over de 

kernbegrippen omgeving, structuur en effectiviteit. Zij vergroten de 

bruikbaarheid van het contingency-framework door expliciet strategische 

keuze in het model op te nemen. (41 en 42) 

Willenborg komt na studie van de kritiek op de contingentiebenadering mét 

Ahaus en Kastelein tot de conclusie dat verwerping van de essentiële uit

gangspunten ervan "not one best way to organize" en "any way is not 

equally effective", te ingrijpende gevolgen heeft voor het denken over 

organiseren in de praktijk. Wel moeten verbeteringen worden aangebracht 

in de modellen en methoden voor onderzoek. (43) 

We hebben nu gezien dat de contingentie-benadering een normatief denken 

inhoudt over structuur en handelwijze van organisaties die in hun rele

vante omgeving effectief willen zijn. De kritiek op deze benadering is 

wel fors maar aanvullend van aard en tast de kern ervan niet aan. 

Tot hier toe is het contingentieparadigma behandeld voor organisaties als 

geheel. De contingentierelaties zijn echter op een drietal aggregatie

niveau's te zien. 

Allereerst is er de verhouding tussen organisatie en (relevante delen van 

de) maatschappiji ik bedoel daarmee de interorganisationele relaties. 

Levine en White hebben deze in de Amerikaanse gezondheidszorg onderzocht 

en aangetoond dat organisaties in een gemeenschap via ruil essentiële, 
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schaarse elementen voor hun eigen functioneren verwerven. Zij doen dat in 

situaties waarin ze van elkaar afhankelijk zijn, bijvoorbeeld door het 

naar elkaar verwijzen van patiënten, door informatie-uitwisseling, door 

het verschaffen van middelen, en door wederzijdse dienstverlening. De on

derlinge afhankelijkheid wordt bepaald door de mate van toegankelijkheid 

tot essentiMle elementen buiten de gezondheidszorg, de behoefte aan die 

elementen en de mate waarin overeenstemming bestaat over het domein 

waarop de verschillende organisaties zich richten. (44) 

In ons land heeft Schotman de invloed onderzocht van het overheidsbeleid 

(omgeving) op investeringsgedrag van ondernemers. Hij concludeert dat het 

industriebeleid alleen effectief is geweest in die periodes waarin het 

investeringsklimaat gunstig was vanwege goede afzetmogelijkheden. Bij de 

ontwikkeling van een normatief model voor het nemen van investeringsbe

slissingen baseert hij zich op de risico's die ondernemers verantwoord 

achten. Die risico's drukt hij uit in de verhouding tussen cash flow en 

toegevoegde waarde die beide door de omgeving worden beïnvloed. (45) 

Het tweede niveau betreft de verhouding tussen een afdeling van een orga

nisatie en zijn omgeving. Lawrence en Lorsch, die de term "contingency 

theory" hebben bedacht voor hun research model, komen tot de conclusie 

dat effectieve organisaties variëren in opbouw, instelling en werkwijze 

van personeel bij conflicthantering, al naargelang hun omgeving varieert. 

De onzekerheidsgraad van de relevante omgeving blijkt namelijk van in

vloed te zijn op de mate van structurering van de organisatie. Bij grote 

onzekerheid is voor een optimaal bedrijfsresultaat een hoge mate van dif

ferentiatie èn een hoge mate van integratie vereist. (46) 

Kastelein gaat in zijn onderzoek in op de relatie tussen afdeling en di

recte omgeving binnen de eigen organisatie. Hij beziet wat de invloed op 

ziekenhuisafdelingen is, gegeven hun taak (bijvoorbeeld functie-onder

zoek) en gegeven hun relevante omgeving in het ziekenhuis. 

Aantoonbaar blijkt de invloed van aantal en omvang van medische specia

lismen en van een toegepaste technologie op de grootte van bijvoorbeeld 

onderzoekafdelingen en op de omvang van hun produktie. (47) 

Op het laagste aggregatieniveau gaat het om de relatie tussen individu en 

omgeving. Chester I. Barnard wijst op het belang van de informele organi

satie, die voor iedere medewerker een individuele sfeer creëert zodat 

hij/zij persoonlijke keuzes kan maken zonder dat de formele doelstel

lingen daarbij domineren. De persoonlijkheid van het individu wordt zo 
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als het ware beveiligd waarmee een voortdurende effectieve bijdrage aan 

de formele organisatie waarschijnlijker wordt. (48) Herbert A. Sirnon die, 

zoals eerder vermeld, organisaties ziet als een aantal beslissers en pro

bleemoplossers, schrijft: "Beslissen in de empirie impliceert bepaalde 

doelen of waarden, werkelijke of gepercipieerde feiten over de omgeving 

en de conclusies die uit de waarden en feiten worden getrokken". (49) 

We hebben kunnen zien dat de kern van de contingentiebenadering is dat 

voor het effectief bereiken van doelen keuzes moeten worden gemaakt waar

bij de omgeving van invloed is of beïnvloed wordt. Vermoedelijk worden de 

keuzes ècht begrensd door wat men zou kunnen noemen "harde sancties", die 

niet kunnen worden ontweken. 

Vertaald naar de drie aggregatieniveau's betekent dit dat: 

- organisaties, die niet produceren waar de maatschappij om vraagt, niet 

overleven. ( 50 l 

- afdelingen, die niet functioneren zoals voor de organisatie is vereist, 

worden gedwongen zich aan te passen bijvoorbeeld door het gericht toe

kennen of onthouden van middelen. 

- individuen, die beslissingen nemen met onaanvaardbare consequenties 

voor de buitenwacht, minstens hun goodwill verspelen of zich moeten 

aanpassen dan wel de organisatie (moeten) verlaten. 

Binnen het contingentiedenken past dan ook dat wordt nagedacht over: 

* de functie van een organisatie in de maatschappij en de eisen die de 

omgeving stelt. Daaruit kunnen normen worden afgeleid waaraan bijvoor

beeld een investering 1110et voldoen. 

* de wijze waarop beslissingen moeten zijn georganiseerd om te bereiken 

dat aan inhoudelijke eisen wordt voldaan. 

* de verschillende deskundigheden die nodig zijn opdat de organisatie 

effectief blijft dankzij en ondanks haar omgeving. 

Dan kan een organisatie rekening houden met datgene dat de omgeving 

vraagt en met de mogelijkheden en de beperkingen van diezelfde omgeving. 

7) Deze omschrijving vloeit voort uit de tekst van paragraaf 2.1.2 en de 

omschrijving van het begrip organisatie. 

8) Zie ook Kepner en Tregoe, The New Rational Manager, Princeton, U.S.A., 

1981, Hfdst. 4, gebaseerd op onderzoek van het beslissen van goede 

managers. 
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9) In noot 5 staat reeds vermeld dat binnen de opvatting van Sirnon 

efficiency ook een doel kan zijn. De beschrijving van Thompson toont dat 

rationeel handelen begint met het nadenken over instrumenten voor het 

realiseren van een zekere output en over de keuze uit die instrumenten 

die wordt bepaald door de benodigde offers. 

10) De omstandigheden die de mate van participatie bepalen zijn: 

A. het belang van de kwaliteit van de beslissing; afhankelijk van de 

aard van de te nemen beslissing speelt kwaliteit meer of minder een rol 

voor degenen die bij een beslissing zijn betrokken. Participatie is des 

te meer van belang als de kwaliteit meer van belang is voor de betrokke

nen. 

B. de mate waarin een leider voldoende kennis/informatie heeft om zelf 

een goede beslissing te nemen; is dat in mindere mate het geval dan is 

meer participatie vereist. 

c. de mate waarin ondergeschikten de noodzakelijke informatie voor een 

goede beslissing hebben; 

D. de mate waarin een probleem is gestructureerd; minder structuur 

vraagt doorgaans een minder gecentraliseerde organisatie. 

E. de mate waarin acceptatie en wil bij de ondergeschikten kritisch is 

voor effectieve invoering van een beslissing. 

F. de kans dat een autocratische beslissing wordt geaccepteerd door de 

ondergeschikten; hoe groter die kans hoe minder participatie nodig is. 

G. de mate waarin ondergeschikten gemotiveerd zijn de organisatiedoelen 

te realiseren zoals die in een probleemstelling voor een besluit zijn 

gerepresenteerd; hoe minder ze zijn gemotiveerd, hoe meer ze betrokken 

dienen te worden. 

H. de mate waarin ondergeschikten het mogelijk oneens zijn over de geko

zen oplossingen. Groepsbeslissingen brengen de opvattingen van de deel

nemers dichter bij elkaar.(65) 
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11) Aan iedere activiteit gaan beslissingen vooraf. Beslissingen komen tot 

stand als gevolg van stimuli uit de omgeving en hebben consequenties 

voor die omgeving. Dat is altijd zo geweest maar de betrekkelijke rust 

in de omgeving van het verleden maakte dat niet het beslissen zelf maar 

andere activiteiten en processen belangrijker werden geacht. 

12) Zie ook Vroom en Jetton. 

13) Door koop, leasing of langlopende huurcontracten. 

~4) Een DMU bestaat uit de betrokkenen bij een beslissing. 

Hoofdstuk 5 

1) Dit lijkt voor een ziekenhuis misschien vergaand: een direktie die een 

investeringsbeslissing niet beïnvloedt. Deze situatie is - strikt ge

nomen - verdedigbaar omdat de keuzeproblematiek bij investeringen in 

medische apparatuur al ingewikkeld genoeg is voor een DMU. Het is dan 

wel noodzakelijk vooraf een beleid vast te stellen waarbinnen een keuze 

moet passen. Bij die vaststelling heeft de top van een algemeen zieken

huis natuurlijk wel invloed, vanwege haar formele verantwoordelijkheid 

voor het totale zorgpakket binnen het geheel van middelen dat daarvoor 

ter beschikking staat. De directie is vertegenwoordigd in de DMU om aan 

te geven hoe het beleid vertaald moet worden naar een keuze. 

2) In paragraaf 3.2.2. waren de eisen onder 1 t/m 3 samengevoegd onder 

"medisch-technisch". Hier wordt onderscheid gemaakt tussen beoogde en 

niet-beoogde gevolgen, reden om A4 toe te voegen en dus het kopje 

"medisch-technisch" weg te laten. Startpunt blijft de prestatie die 

wordt vereist op medisch-professionele gronden. 

Hoofdstuk 6 

1) Formele eisen kunnen leiden tot eisen op bijvoorbeeld technisch of fi

nancieel terrein. Er kan dus sprake zijn van overlapping met andere ca

tegorieën. 

2) Zie paragraaf 5.4. voor de invulling van het begrip "vaste kern". 
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3) Wel zijn bevindingen van Cyert en March bevestigd. 

4) Reeds bij het van kracht worden van de budgetteringsregeling deed zich 

een soortgelijk probleem voor. Ten aanzien van exploitatiekosten in zie

kenhuizen is gebleken dat er te weinig zicht bestaat op de kostenopbouw 

per verrichting, een essentiele voorwaarde voor een succesvol hanteren 

van zo'n regeling. 
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Biilage 1. OVERZICHT VAN DE GEANALYSEERDE INVESTERINGEN 

Diagnose 

Benaming 

1. Duodenoscoop 

2. Gastrafiberscoop 

3. Gastrafiberscoop 

4. Phonocardiograaf 

5. Drie verrijdbare 

röntgentoestellen 

Functie/werking 

-onderzoek van maagdarmstelsel tot 

en met twaalfvingerige darm en 

kleine ingrepen aan gal en pancreas 

-glasvezel-optiek gecombineerd met 

een slangenstelsel voor spoeling, 

afzuiging, klein instrumentarium 

voor verkrijging van biopten en 

voor kleine ingrepen. 

-Onderzoek van slokdarm en maag 

zie verder bij duodenoscoop 

-Idem 

-Registratie van hartgeruisen 

-Omzetting van tonen in electrisch 

signaal dat grafisch wordt weer

weergegeven met inktspuit vanwege 

vanwege de vrij hoge frequenties 

-Röntgendiagnostiek bij patiënten 

die niet vervoerd mogen worden. 

Vereenvoudigde röntgenapparatuur 

die vanwege afmetingen en 

gewicht snel is te verplaatsen. 
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Totale 

Prijs 

f 30.000,; 

f 32.000,= 

f 34.000,= 

f 57.000,= 

f 64.000,= 



6. Apparatuur voor long- -Verschillende toestellen voor 

functieonderzoek 

7. Scanner voor echo

grafie 

8. Instrumentarium voor 

oogonderzoek 

9. Röntgenapparatuur 

meting en weergave van long

capaciteit. 

-Meting van volume van in- en 

uitgeademde lucht. 

-In beeld brengen van het ongeboren 

kind teneinde bepaalde mogelijke 

afwijkingen zichtbaar te maken. 

-Hoogfrequent, ultrasoon geluid 

wordt na terugkaatsing opgevangen 

en op een beeldscherm zichtbaar 

gemaakt. 

-verschillende toestellen voor 

meting van oogafwijkingen. 

-overwegend optische metingen. 

-Vervaardiging van röntgenfoto's 

voor IVP (nierfoto's) waarbij gebruik kan worden gemaakt 

en planigrafie van zogenaamde contrastmiddelen. 

10. Monitoren voor 

cardiacare unit 

-Afbeelding van nierbekken en van 

röntgenografische doorsnedes. 

-Bewaking van vitale levensfuncties 

van hartpatiënten opgenomen voor 

intensieve bewaking. 

-Signaalmeting en weergave via een 

electronisch systeem. 
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f 114.000,= 

f 129.000,= 

f 134.000,= 

f 250.000,= 

f 275.000,= 



11. Apparatuur voor 

D.S.A. (Digitale 

Subtractie 

Angiografie) 

-In beeld brengen van (delen van) 

het vaatstelsel. 

-Röntgenbeelden met en zonder 

contrastmiddel worden met behulp 

van een computersysteem gedigitali

seerd en van elkaar afgetrokken 

zodat de vaten beter zichtbaar 

worden. 

f 677.000,= 

12. Apparatuur voor D.S.A. -Zie hierboven (nr. 11). Het betreft f1.335.000,= 

met statief 

13. Gamma-camera 

Therapie 

14. Defibrillator 

15. Instrumentarium 

urologie 

hier de röntgenapparatuur gecom

bineerd met de D.S.A.-unit. 

-Bepaling van positie en omvang van f 774.000,= 

bijv. tumoren met behulp van radio-

actieve isotopen. 

-In beeld brengen van geëmmitteerde 

gammastralen. 

-Op gang brengen van de hartfunctie 

bij hartstilstand/fibrillatie. 

-Door toediening van een electrische 

schok wordt het hart geprikkeld. 

-Verwijdering van nierstenen door 

vergruizing. 

-Instrumentarium wordt ingebracht 

en door het electrisch in trilling 

brengen ervan worden stenen 

vergruisd. 
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f 27.000,= 

f 35.000,= 



16. Beademingstoestel 

17. Dialysemonitor 

18. Vitrectomie appara

tuur 

19. Extensiemateriaal 

-Regeling van de ademhaling. 

-De ademhaling wordt mechanisch en 

electronisch geregeld (eventueel 

links en rechts verschillend). 

-Overname van nierfunctie en de 

bewaking daarvan. 

-Regeling van de doorstroming van 

bloed en spoelvloeistof. 

-Verwijdering van ooglensresten bij 

kunstlensoperaties. 

-Mechanische verwijdering van resten. 

-Ophanging van (o.a. orthopedische) 

hulpmiddelen. 

-Monteerbaar pijpsysteem met extra's 

als b.v. veertrommels. 

20. Drie dialysemonitoren -Zie nummer 17 

21. Twee units voor kaak- -Operatiestoelen met instrumenten 

chirurgische operaties voor patiënten die kaakoperaties 

moeten ondergaan (verstelbaar in 

stand en hoogte) 

22. Zwembad met loopbrug -Bad voor zwem- en loopoefeningen 

met beweegbare vloer en hijs

installatie voor patiënten. 
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f 36.000,: 

j 43.000,= 

j 52.000,= 

j 73.000,= 

f 105.000,= 

j 144.000,= 

f 260.000,= 



23. Acht operatietafels 

Verpleging 

24. Tien intensive care 

bedden 

25. Kinderbedjes 

26. Couveuses 

27. Ombouwing bedden 

-Tafels voor operatiepatiënten 

instelbaar in diverse standen en 

hoogte en voor~ien van aansluitingen 

voor instrumenten en hulpmiddelen. 

f 688.000,= 

-Bedden voor intensive care patiënten f 38.000,= 

in hoogte en standen verstelbaar 

-Bedjes voor patiëntjes van de 

kinderafdeling 

-Voor baby's die intensieve zorg en 

bewaking behoeven 

f 53.000,= 

f 90.000,= 

-Aanpassing van conventionele bedden f 206.000,= 

door wijziging van het onderstel en 

het voorzien van een hydraulisch 

mechanisme ten behoeve van instel-

baarheid van de hoogte 

Niet-klinische/niet poliklinische apparatuur en hulpmiddelen 

28. Autoclaaf -sterilisatie van voedingsbodems voor f 27.000,= 

kweek van micro-organismen 

-Via een stuurprogramma wordt in een 

aantal stappen met stoom gesterili

seerd en daarna afgekoeld 
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29. Autoclaaf 

30. Vacuum infiltratie 

processor 

31. Meetapparaat voor 

R.I.A.-onderzoek 

(R.I.A. = Radio 

Immuno Assay l 

32. Autoclaaf 

33. Reinigingsstraat 

34. Dierenkooien 

-Sterilisatie van infuusvloeistoffen f 45.000,= 

-Door middel van stuurprogramma's 

wordt in een aantal stappen met heet 

water gesteriliseerd en gekoeld 

-Bereiding van pathologisch

anatomische preparaten 

f 51.000,= 

-Door middel van een stuurprogramma 

worden in een aantal stappen te onder-

zoeken monsters gereed gemaakt voor 

microscopisch onderzoek 

-Stralingsmèting aan RIA-preparaten f 62.000,= 

-Doorvoer van monsters en meten van 

straling (als maatstaf voor hoeveel

heid te bepalen stof) 

-Sterilisatie van operatie-instrumen- f 120.000,= 

tarium 

-Door middel van een stuurprogramma 

sterilisatie in een aantal stappen 

en daarna afkoeling 

-Reiniging en drogen van operatie

instrumenten 

-Door middel van een ·stuurprogramma 

en een mechanische robot worden 

instrumenten gereinigd en gedroogd 

f 136.000,= 

-Huisvesting en drinkwatervoorziening f 145.000,= 

voor kleine proefdieren 
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35. Analyseapparaat 

36. Meerkanaalsanalyse

apparaat met reken

eenheid 

-Analyse van bloedmonsters, welke 

spoedonderzoek vereisen 

-Door osmose-filtratie, kleurreactie 

en lichtabsorptiemeting worden te 

onderzoeken stoffen bepaald 

-Analyse van bloedmonsters 

-Door osmosefiltratie, kleurreactie 

en lichtabsorptiemeting worden 

diverse stoffen bepaald. Het meet

signaal wordt omgerekend en door

gestuurd naar een centrale computer 
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f 156.000,= 

f1.069.000,= 



Bijlage 2. OVERZICHT SPECIALISMEN. FACILITEITEN EN ENKELE ZORG-GEGEVENS VAN 

DE ONDERZOCHTE ZIEKENHUIZEN. 

Alle ziekenhuizen hebben in huis: 

De a-specialismen: 

De b-specialismen: 

De c-specialismen 

De faciliteiten: 

groep 1 

-anaesthesie 

-verloskunde en gynaecologie 

-zenuw- en zielsziekten, waartoe zowel zenuwartsen 

als psychiaters geacht worden te behoren 

-chirurgie 

-dermatalogie 

-interne geneeskunde 

-KNO 

-paediatrie 

-oogheelkunde 

-bacteriologie I serologie 

-hart- en vaatziekten 

-klinische chemie 

-longziekten en TBC 

-orthopaedie 

-radiologie 

-urologie 

-neurologie 

======================================== 

-klinisch chemisch laboratorium 

-droge fysiotherapie 

-EEG 

-röntgenafdeling 

-longfunctie 
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groep 2 -psychologische dienst 

-overige functieverrichtingen (bijv. scopie~) 

-intensive care 

- isotopenlaboratorium 

-electro myografie 

-vectorcardiografie 

groep 3 -isotopenlaboratorium (therapie) 

-nierdialyse 

-specifieke intensive care 

======================================== 
De ondersteunende diensten (voor zover mogelijk relevant voor investerings

beslissingen): 

-fysische I elektronische dienst 

-personeelsdienst 

-financiële administratie 

De indeling in groepen specialismen is ontleend aan het NZI-rapport "Basis

onderzoek kostenstructuur ziekenhuizen" NZI Utrecht no. 75-76. 
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oe verschillen zijn als volgt aan 
Ziekenhuis A 
Over het jaar 1982 

Aantal bedden 

Aantal opnames 
Aantal verpleegdagen 
Polikliniekbezoeken 

Idem excl. oogheelkunde 

756 

18212 
250634 
273237 

230930 

te geven: 
~ 
Gemiddeld 
'80 I '81 

538 

12069 
163721 
Onbekend 

Onbekend 

Aantal dagopnames '82 5086 
'83 4549 

a-specialismen: 

b-specialismen: 
-pathologische anatomie 
-reumatologie 
-revalidatie 

alle 

(*) 

c-specialismen: 
-cardiopulmonale chirurgie * 
-plastische chirurgie * 
-kaakchirurgie/monds. * 
-nucleaire geneeskunde * 

faciliteiten groep 1: 

faciliteiten groep 2: 
-natte fysiotherapie 
-bact.-/serol. lab. 
-apotheek 
-path.-/anat. lab. 
-röntgentherapie 
-echo-encephalografie 
-phono-cardiografie 

faciliteiten groep 3: 

alle 

* 
(*) 
(*) 
(*) 

* 
* 
* 

-megavolttheraptie * 

ondersteuning: 
-inkoop ") 
-automatisering 
-organisatieafdeling 

* 
* 
* 

alle 

* 

alle 

* 
* 
* 
* 

* 
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ç 
1982 

709 (nieuw
bouw 610) 

16590 
199137 
242820 

218283 

alle 

* 

* 

* 
* 
* 

alle 

* 
* 
* 
* 

* 
* 
* 

Q 
1983 

519 

13406 
161882 

153600 

2032 

alle 

* 
* 
* 

* 
* 
* 

alle 

{*) 

* 
* 

* 
* 

* 
* 
* 



Rangorde (van groot naar klein) 
Omvang 1 
Aantal specialismen 1 
Faciliteiten 1 
Ondersteuning 1/2/3 

Totaalbeeld 

(*) = in samenwerkingsverband 

3/4 
4 
2/3 
4 

4 

") voor zover betrokken bij investeringen. 
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2/3 
4 
1/2/3 

2/3 

3/4 
2/3 
2/3 
1/2/3 

2/3 
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Stellingen behorende bij het proefschrift 

INVESTERINGEN IN ZIEKENHUIZEN 

Model en praktijk 

van 

L.N.J. Verzeilenberg 



1. De opvatting van Schotman, dat het besluitvormingsmodel van Cyert en 

March descriptief is en daarom niet bruikbaar voor concrete investerings

beslissingen, is slechts ten dele juist. 

(- Schotman, H.: Investeringsgedrag van ondernemers. Dissertatie. 

Technische Universiteit Eindhoven, 1985, blz. 113. 

- Cyert, R.M. en J.G. March: The behavioral theory of the firms: a 

behavioral science-economics amalgam. 

In: Readings in Industrial Organizational Psychology. McGraw-Hill, 

1972, blz. 154 t/m 164.) 

2. De gewijzigde opvatting van Price bij het operationaliseren van het be

grip effectiviteit houdt een beperking in van de bruikbaarheid van dit 

concept. 

(- Price, J.L.: Handbock of organizational measurement. Lexington, Mass., 

1972, blz. 101 t/m 106. 

- Price, J.L. en c.w. Mueller: Handbock of organizational measurement. 

Lexington, Mass., blz. 128 t/m 136. ) 

3. Het hanteren van het mechanisme van prioriteitenstelling bij het kiezen 

uit alternatieve investeringsprojecten ter beheersing van uitgaven is 

mede het gevolg van het ontbreken van een beleidsplan. 

4. Bij een keuze uit alternatieven voor een investering dienen de beoogde en 

de niet beoogde gevolgen afzonderlijk en na elkaar te worden overwogen. 

5. De gewoonte prioriteiten te stellen bij jaarlijkse investeringarendes in 

ziekenhuizen staat op gespannen voet met de noodzaak van het maken van 

beslissingscalculaties. 

6. De ontwikkeling van de organisatie van ziekenhuizen is hoofdzakelijk te 

begrijpen vanuit externe beïnvloeding. 
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7. De onderzoeken van Mintzberg et al ondersteunen in sterke mate de kritiek 

van Witte op het fasenschema van Brim et al. 

(-Witte, E.: Field research on complex decision-making processes. The 

phase theorem. In: International studies of Management and 

Organizations, 1972, blz. 156 t/m 182. 

- Mintzberg, H., D. Raisinghani, en A. Theoret: The structure of 

"Unstructured" Decision Processes. Administrative Science Quarterly, 

June 1976, blz. 246 t/m 275.) 

8. Een Tweede Kamer die veelvuldig grijpt naar het middel van de parle

mentaire enquête geeft niet alleen bewindslieden en ambtenaren maar ook 

zichzelf een brevet van onvermogen. 

9. Men kan de geringe veranderingsbereidheid van professionele organisaties 

verklaren door ze te begrijpen als rudimenten van het gildesysteem. 

10.Als kinderen aan Sint Nicelaas vragen of hij weet hoe ze heten, doen ze 

dat niet omdat ze zijn bestaan in twijfel trekken. 
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