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Bet bierna te beschrijven onderzoek speelt zich af in een middelgroot alge

meen ziekenhuis (+ 350 bedden) in het midden van het land. Het betreffende 

ziekenhuis is sinds enige tijd bezig met een onderzoek gericht op bet verbe

teren van de interne organisatie. Aan de hand van een algemeen toepasbaar 

organisatiemodel (Bagchus & Kuipers, 1982; Bodt & van Tuijl, 1985; Deetman, 

1983, 1984; van Tuijl, 1985) worden ziekenhuisafdelingen systematisch be

schreven. Tevens worden knelpunten opgespoord en in verband gebracht met 

kenmerken van de interne organisatie en wordt aangegeven via welke verande

ringen de ernst en omvang van de knelpunten kunnen worden verminderd. 

In dit rapport worden de ervaringen die de betrokkenen uit het ziekenhuis 

en de afdeling bedrijfskunde hebben opgedaan tijdens het onderzoek samenge

vat en worden enkele conclusies getrokken die ook voor andere ziekenhuizen 

van nut kunnen zijn. 

1. Vaak geboorde klachten en problemen op verpleegafdelingen 

Aanlelding voor het onderzoek waren klachten van de verpleging. 

De verpleging klaagde met name over een te hoge werkdruk. Aan verschillende, 

belangrljk geachte taken kwam men niet toe. Op eigen initiatief was door de 

verpleging reeds ge!nventariseerd welke onderdelen van het takenpakket met 

name in het gedrang kwamen. Het bleek dat het vooral ging om taken op het 

vlak van pati~ntenbegeleiding en co8rdinatie van de zorg. De verpleging 

kampte tevens 

werkdruk (en 

men dacht dat 

met een boog ziekteverzuim, dat men toeschreef aan de hoge 

dat uiteraard die hoge werkdruk nog extra versterkte). Omdat 

het ziekteverzuim zijn oorzaak zou kunnen hebben in onvrede 

met het werk werd een onderzoek naar de taakbeleving overwogen. 

Voor de uitvoering van dit onderzoek werd een beroep gedaan op de vakgroep 

Organisatiepsychologie van de afdeling Bedrijfskunde van de Technische Hoge

school Eindhoven. 

In overleg met medewerkers van deze vakgroep werd besloten na te gaan of de 

ervaren problemen niet eerder in de organisatie van het werk dan in de bele

ving van het werk gezocht zouden moe ten worden. 

Besloten werd op een viertal verpleegafdelingen te onderzoeken of de wijze 

waarop het werk werd georganiseerd niet zou kunnen worden verbeterd, met als 

gevolg een verhoging van de efficiency (d.w.z. een effici~nter gebruik van 

met name personele capaciteit) en daardoor een verlaging van de werkdruk. 

Bet betreffende onderzoek werd uitgevoerd aan de hand van bovengenoemd werk

organisatiemodel. 
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Met behulp van dit model kan zowel worden beschreven hoe een afdeling is ge

organiseerd als hoe een afdeling georganiseerd zou moeten zijn, gegeven be

paalde kenmerken van het werk, de pati~nten en de omgeving van de afdeling. 

Tevens werd besloten een werklastmeting uit te voeren om te bepalen of de 

gemiddelde werkdruk inderdaad hoger was dan voor een verantwoorde zorgkwali

teit acceptabel is. 

2. Oorzaken van de klachten en problemen op verpleegafdelingen 

Ret onderzoek naar de werkorganisatie van de vier verpleegafdelingen leidde 

tot het inzicht dat een aantal oorzaken, elkaar wederzijds versterkend, ver

antwoordelijk was voor de problemen waar men op de verpleegafdelingen mee 

kampte. 

Deze oorzaken waren: 

- de aanvoer van pati~nten (opnameplanning) en de aanvoer van personeel 

(personeelplanning, dienstrooster) vonden volstrekt onafhankelijk van 

elkaar plaats; hierdoor en ten gevolge van het feit dat zowel pati~nten

aanbod als personeelaanvoer van dag tot dag grote schommelingen vertoonden 

deden zich grote verschillen in werkdruk voor (dagen met piekbelasting en 

dagen met overcapaciteit; door de gemiddeld hoge werkdruk echter meer 

overbelasting dan overcapaciteit); het hier gesignaleerde probleem is in 

veel ziekenhuizen een bekend verschijnsel (zie bijvoorbeeld het proef

scbrift van G. de Vries (1984»; 

- behalve bet ontbreken van afstemming tussen aanvoer van pati~nten en per

soneel ontbrak eveneens afstemming tussen de verschillende disciplines die 

zicb op een of andere wijze met verzorging, onderzoek of bebandeling van 

de opgenomen pati~nten bezighielden: de verpleging werd voortdurend ver

rast door bet moment waarop specialisten visite kwamen lopen, het moment 

waarop fysiotberapeuten kwamen bebandelen, of bet moment waarop pati~nten 

klaar gemaakt moesten worden voor de OK; bierover bestonden of we I geen af

spraken, of bestaande afspraken waren te vaag, of van gemaakte afspraken 

werd regelmatig afgeweken. Wanneer met andere disciplines weI vaste af

spraken werden gemaakt, dan was bet meestal de andere discipline die het 

tijdstip van de afspraak regeide en dan werd meestal aIleen rekening ge

bouden met de vraag of de betreffende pati~nt op bet betreffende tijdstip 

beschikbaar was (niet met de vraag of er gegeven overige werkzaambeden, 

voldoende verplegend personeel was om voor de voorbereiding en nazorg voor 

bet betreffende onderzoek te zorgen). 
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Bet beeld dat rees was dat van de verpleegafdeling die als een marionet 

met touwtjes vastzit aan allerlei omgevingsafdelingen; aan de touwtjes 

wordt nu eens door deze en dan weer door die afdeling getrokken en regel

mat1g trekken aIle tegelijkertijd zodat de marionet door de omgeving uit 

elkaar getrokken dreigt te worden. Bet gevoig is sterke schommelingen in 

werkdruk binnen dagdiensten. 

Dit effect in combinatie met het vorige (sterke schommelingen in werkdruk 

t6ssen dagdiensten) kan bij tijd en wijle tot onhoudbare situaties leiden. 

- de pati~nt zelf is een bron van onzekerheid; op onvoorspelbare momenten 

wordt (al dan niet via een bel) een hulpvraag aan de verpleging gericht: 

ook de pati~nt trekt aan de marionet. 

- de snelheid en de effectiviteit waarmee een onderdeel van het takenpakket 

van de verpleging kan worden uitgevoerd is er onder andere van afhankelijk 

of het uitvoerend personeel precies weet wat het in voorkomende gevallen 

moet doen; op enkele afdelingen bleek dat vaak het afdelingshoofd geraad

pleegd werd, terwijl de situatie die zich voordeed niet zo bijzonder was 

dat deze niet met behulp van goede algemene instructies door de uitvoerend 

verplegende zelf zou kunnen worden opgelostj het gevolg was uiteraard 

tijdverlies voor de verplegende en onnodige belasting van het afdel1ngs

hoofd. 

- uit de werklastmeting bleek dat twee van de vier afdelingen gedurende de 

meetperiode gemiddeld een werklast hadden voor de verwerking waarvan ze 1 

personeelslid meer zouden moeten hebben dan ze hadden. Tijdens dagdiensten 

waren hier gemiddeld + 5.5 verplegenden aanwezig terwijl + 6.5 verplegen

den nodig waren. Bet betrof hier inderdaad de afdelingen waarvan bekend 

was dat het probleem van de grote werkdruk daar het sterkste speelde. Op

gemerkt dient te worden dat aIle verpleegafdelingen in principe evenveel 

personeel kregen (de "zwaarte" van een afdeling werd dus niet in de lange 

termijn personeeltoewijzing verdisconteerd). 

- eveneens dient vermeid te worden dat het ziekenhuis relatief kleine ver

pleegafdelingen kent (+ 36 bedden per afdeling) meestal ook nog opgedeeld 

in drie units met eigen of hoofdzakelijk eigen personeel. Ret zal duide

lijk zijn dat met een dergelijke structuur op deze kleine schaal onzeker

heden moeilijk op te vangen zijn. Twee verplegenden per unit wordt gemid

deld niet gehaald. Wat moet 1,00 verplegende doen wanneer hij of zij om 

een of andere reden van de unit weg moet? De unit overlaten aan de reste

rende 0,80 verplegende? Met andere woorden, op deze schaal leidt onzeker

heid vrijwel onmiddellijk tot hulp inroepen van buiten de unit. 
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Dit zal zo frequent nodig zijn dat de hele unit-indeling ter discussie ge

steld moet worden. In feite is het een extra onrust veroorzakende factor: 

de marionet trekt ook aan zichzelf. 

behalve allerlei afspraken die vastleggen wanneer de bijbehorende taken 

moe ten worden uitgevoerd ligt het tijdstip waarop veel overige taken uit

gevoerd moeten worden ook vast: er zijn min of meer vaste tijdstippen 

waarop pati~nten gewassen moeten worden, pati~nten hun maaltijd krijgen 

(al dan niet geholpen door de verpleging), medicijnen rondgedeeld worden, 

gegevens of materialen naar andere afdelingen gebracht of bij andere afde

lingen opgehaald moeten worden, enz. Door de steeds terugkerende inbreuk 

van derden op deze vaste orde wordt de verpleging steeds weer voor de 

vraag geplaatst: "Wat moeten we nu weer eerst doen?". 

Met andere woorden, ook allerlei voorschriften (dagprogramma's, tijdsche

ma's etc.) trekken aan de marionet. En hoe meer vaste regels en voor

schriften hoe meer conflicten, wanneer de omgeving en ook de pati~nt zich 

van deze vaste tijden voor allerlei werkzaamheden niets aantrekken bij hun 

beroep op de verpleging. 

3. Voorstellen voor oplossingen voor de problemen van de verpleging; uit

breiding van het onderzoek naar de rest van de organisatie 

Oplossingen die werden voorgesteld betroffen: 

- de verpleging betrekken bij opnamebeslissingen; 

- de personeeltoewijzing aan verpleegafdelingen (zowel korte als lange ter-

mijn) baseren op werklastgegevens; 

- vaste visitetijden van specialisten; 

vaste fysiotherapeuten per verpleegafdeling; 

betere informatie-uitwisseling met de OK; 

betere instructies voor routinematig verpIeegkundig werk. 

Uit deze opsomming blijkt dat in dit stadium van het onderzoek de oorzaken 

van de problemen van de verpleging hoofdzakelijk gezocht werden in de omge

ving van de verpleging (grote omgevingsonzekerheid, onvoldoende personeel) 

en in heel beperkte mate bij de verpleging zelf (te veel doen zonder te 

denken; onnodige overbelasting van het afdelingshoofd; rig ide unit struc

tuur). Na enige discussie over de onderzoekresultaten werd duidelijk dat er 

sprake is van twee soorten oorzaken, die echter niet los van elkaar gezien 

mogen worden: het gaat om twee kanten van een medaille. 
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De ene oorzaak is de omgeving die onrust veroorzaakt bij de verpleging; de 

andere oorzaak heeft te maken met de wijze waarop de verpleging inspeelt op 

de omgeving via de eigen organisatie. Een aanpak van deze oorzaken vereist 

samenhangende beleidskeuzen. Deze stelling vereist enige toelichting: of we I 

men accepteert in belangrijke mate de onrust en onzekerheid veroorzaakt door 

de omgeving en past de organisatie van de verpleegafdeling daar zo goed 

mogelijk aan aan (d.w.z. men maakt de verpleging zo flexibel mogelijk en 

vangt daarmee zoveel mogelijk onrust op). Of we 1 men dringt de onzekerheid 

veroorzaakt door de omgeving zo veel mogelijk terug, zodat er minder onrust 

in de verpleging kan ontstaan, waardoor de noodzaak tot flexibel organiseren 

van de verpleging minder groot wordt. In de onderzochte afdelingen waren de 

grenzen van de op te brengen flexibiliteit mogelijk nog niet geheel, maar 

waarschijnlijk weI goeddeels bereikt. Winst zou nog te behalen zijn geweest 

door de unit-structuur te doorbreken, routinetaken via duidelijke instruc

ties eenmalig goed te regelen en overbelasting van het afdelingshoofd te 

voorkomen door deze primair (en indien nodig uitsluitend) te belasten met de 

afstemming tussen afdeling en omgeving en het aanpassen van "wie doet wat 

waneer" beslissingen aan veranderende omstandigheden. 

Binnen de verpleging bestonden hiertegen echter weerstanden. Geheel in de 

lijn van moderne ontwikkelingen gingen de wensen van de verpleging meer in 

de richting van experlmenteren met vormen van teamverpleglng of unit-verple

ging (patiHntgericht verplegen, delegeren van bevoegdheden naar individuele 

verplegende of team). Men voelde nlet veel voor een taakverdelingsstructuur 

met grotere eenheden dan de bestaande units en minder directe koppelingen 

tussen patiHnten en verplegenden, noch voor een (mogelijk sterk gecentrali

seerde) besluitvormingsstructuur gericht op het snel en doeltreffend inzet

ten van personeel op plaatsen waar dat op een bepaa1d moment het meest nodig 

is. De wensen van de verpleging, sterk ingegeven door zorg om de zorgkwali

teit, vereisen echter een niet a1 te onzekere omgeving, omdat patiHntgericht 

werken altijd een vastere koppeling tussen patiHnten en verplegenden met 

zich mee brengt. Een vaste koppeling, zeker wanneer dat inhoudt dat kleine 

groepen verplegenden verantwoordelijk zijn voor de regeling en uitvoering 

van aIle werkzaamheden bij een kleine groep patiHnten, verdraagt zich moei

lijk met een situatie (hoge omgevingsonzekerheid) die eigenlijk vereist dat 

elke verplegende op elk moment overal kan worden ingezet als dat toevallig 

zo uitkomt. 
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Op dit punt aangekomen moest een aantal fundamentele keuzes gemaakt worden. 

Immers, de vraag moest beantwoord worden waar het ziekenhuis de voorkeur aan 

gaf: of aan een pati~nt-gerichte zorg met de daaraan verbonden consequenties 

voor de organisatie van de verpleegafdelingen (pati~ntgericht) en hun rela

ties met de omgeving (meer stabiliteit), of aan een meer op (deel)activitei

ten gerichte zorg die meer flexibiliteit mogelijk maakt, zodat de omgeving 

onzeker kan bIijven. Nog voorafgaand aan deze vraag moest de vraag beant

woord worden of de omgevingsonzekerheid van verpleegafdelingen (en in het 

verlengde daarvan die van opnemende instanties) weI zover teruggedrongen kan 

worden dat pati~ntgerichte verpleging mogelijk wordt. 

Gegeven het doel van de organisatie (hulp bieden op elk moment waarop dat 

nodig is) zal er aItijd van een bepaalde mate van omgevingsonzekerheid spra

ke zijn, en dat legt beperkingen op aan de manieren waarop je kunt organise-

reno 

Voorlopig werd aIleen de laatste vraag aangepakt: de problemen van de ver

pleging werden voldoende belangrijk beschouwd om te gaan onderzoeken in 

hoeverre het mogelijk zou kunnen zijn meer rust in de verpleging te brengen. 

Dat wil zeggen dat het onderzoek zich ging richten op reduceerbare omge

vingsonzekerheid van de verpleging. Op zich een goede zaak omdat inzicht in 

echte versus te vermijden omgevingsonzekerheid noodzakelijk is wil men 

bovenbedoelde keuze kunnen maken. 

Rust in de verpleging kan aIleen tot stand komen door met de omgeving van de 

verpleging goede afspraken te maken over de tijdstippen waarop en de oms tan

digheden waaronder men met welke verzoeken, vragen om actie of informatie 

etc. de afdeling kan benaderen. 

Spoedig werd duideIijk dat de mate waarin het mogelijk is met de omgeving 

van verpleegafdelingen (specialisten, onderzoek- en behandelafdelingen, 

enz.) dit soort afspraken te maken sterk afhankeIijk is van de omstandighe

den waaronder die omgeving zelf moet werken: Wanneer de afdeling Opname geen 

rekening houdt met de momentane personele capaciteit van een verpleegafde

ling dan doet ze dat mogelijk ook gedwongen door overmacht. Hetzelfde geldt 

wanneer de OK of een andere onderzoek- of behandelafdeling pati~nten eerder 

of later dan was afgesproken oproept. Om tot goede afspraken te kunnen komen 

en om in dat kader te kunnen bepalen wie of wat prioriteit krijgt is een 

goed inzicht in de taken van aIle betrokkenen en de omstandigheden waaronder 

deze moeten worden uitgevoerd noodzakelijk. 
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Enerzijds is het van belang vast te stellen welke onzekerheid vermijdbaar 

Is, anderzijds is het van belang na te gaan welke onzekerheld onverenigbaar 

is met de door de organisatie gewenste wijze van werken (bv. pati~ntgerichte 

verpleging). 

Besloten werd eenzelfde soort onderzoek als in de verplegingsdienst was uit

gevoerd ook in een aantal afdelingen van andere diensten uit te voeren om zo 

het inzicht in werk en werkomstandigheden van deze afdelingen te verkrijgen 

dat nodig is om te kunnen bepalen welke afspraken met de verpleging kunnen 

worden gemaakt. 

Gekozen werd voor afdelingen waar de verpleglng sterk van afhankelijk is en 

die, blijkens het vooronderzoek, verantwoordelijk zijn voor veel onrust in 

de verpleging. De afdelingen waar het om gaat blijken, hetgeen niet verwon

derlijk is, afdelingen te zijn die hun werk evenals de verpleging in nauwe 

interactie met pati~nten uitvoeren. 

V~~r een nadere analyse werden de volgende afdelingen aangewezen: 

- fysische therapie 

- afdeling opname 

- operatiekamers (OK) 

r8ntgen 

apotheek 

keuken. 

Aangezien het onderzoek niet meer beschouwd kon worden als een prive-onder

neming van een afdeling of dienst werd de verantwoordelijkheid ervoor (die 

tot nu toe primair bij de verplegingsdienst lag) naar directieniveau getild. 

De directie stond een onderzoek voor met een drieledige doelstelling: 

- reduceren van de afstemmingsproblemen tUBsen verpleging en overige afde

lingen; 

verkrijgen van aanzetten voor het formuleren van beleidsplannen; 

verkrijgen van informatie ter ondersteuning van (her)verdeling van mid de

len. 
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Voor de 

bestond 

begeleiding 

uit een lid 

van het onderzoek werd een stuurgroep ingesteld. Deze 

van de directie, een lid van de medische staf, het 

diensthoofd 

trokken bij 

psychologie 

Eindhoven. 

Organisatie en Personeelszaken, de hoofden van de diensten be

het onderzoek en een medewerker van de vakgroep Organisatie

van de afdeling Bedrijfskunde van de Technische Hogeschool 

Voor de uitvoering van het onderzoek binnen de verschillende afdelingen 

werden werkgroepen ingesteld. 

Deze bestonden steeds uit het diensthoofd en het afdelingshoofd van de be

trokken afdeling en uit een afstudeerder van de afdeling Bedrijfskunde van 

de Technische Rogeschool Eindhoven belast met het analyseren van de genoemde 

afdelingen aan de hand van het werkorganisatiemodel dat ook bij de beschrij

ving van de vier reeds onderzochte verpleegafdelingen was gebruikt. 

Voor de formulering van voorstellen om tot betere afstemming tussen de ver

pleging en de genoemde omgevingsafdelingen van de verpleging te komen werden 

eveneens werkgroepen ingesteld. Deze bestonden uit de diensthoofden en afde

lingshoofden van de betrokken afdelingen en de afstudeerder van de afdeling 

Bedrijfskunde van de Technische Hogeschool Eindhoven. 

De organisatie werd op de hoogte gesteld via uiteenzettingen over de be

schreven voornemens tijdens een overlegvergadering van aIle dienst- en afde

lingshoofden. (Ret ziekenhuis belegt dit soort vergaderingen eenmaal per 

kwartaal.) Na instemmende reacties vanuit het "kwartaaloverleg" werd in juni 

1984 gestart met het onderzoek in de afdeling Fysische Therapie. 

4. Ret onderzoek in de afdelingen Fysische Therapie, Opname en Operatieka

mers 

Omdat het onderzoek aan de hand van het werkorganisatiemodel nogal arbeids

intensief bleek werd besloten in eerste instantie niet verder te gaan dan de 

afdelingen Fysische Therapie, Opname en Operatiekamers. 

Nog eens herhaald zij dat de bedoeling van het onderzoek in deze afdelingen 

was (1) na te gaan welke vermijdbare onzekerheid (onrust, schommelingen in 

werklast, enz.) zij veroorzaken voor de verpleging, (2) welke problemen er 

in deze afdelingen bestaan als mogelijk gevolg van een verkeerd gekozen 

werkorganisatie. Met vermijdbare onzekerheid wordt bedoeld of de betreffende 

afdelingen zonder zelf in de problemen te komen een andere wijze van werken 

zouden kunnen kiezen die bij de verpleging minder ongemakken veroorzaakt. 
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* De afdeling Fysische Therapie 

De wijze van werken van de afdeling Fysische Therapie vertoonde de volgen

de kenmerken: 

- Klinische patiHnten krijgen een vaste fysiotherapeut toegewezen. Elke 

fysiotherapeut kan daardoor op aIle verpleegafdelingen patiHnten hebben. 

- Elke fysiotherapeut bepaalt zelf wanneer hij welke klinische patiHnt 

gaat behandelen (hij kiest zijn behandeItijden zoveel mogelijk binnen 

daartoe aangewezen klinische behandelbloktijden, maar wijkt daar ook van 

af wanneer tijd vrij is binnen de in principe voor poliklinische behan

deling gereserveerde bloktijden). 

Problemen voor de fysiotherapeut: 

- Klinische patiHnten zijn vaak niet beschikbaar voor behandeling (doordat 

andere disciplines met hen bezig zijn), waardoor veel tijd verloren gaat 

met het zoeken van voor behandeling beschikbare pati~nten. 

- Voor de behandeling relevante informatie over de toestand van de pati~nt 

is niet altijd beschikbaar. 

Problemen voor de verpleging: 

- Elke afdeling kan in principe met aIle fysiotherapeuten te maken hebben. 

Steeds is onduidelijk welke fysiotherapeut verantwoordelijk is voor 

welke pati~nt, d.w.z. welke fysiotherapeut in voorkomende gevallen om 

informatie gevraagd moet worden, c.q. aan welke fysiotherapeut informa

tie dient te worden verstrekt. 

- Fysiotherapeuten leggen op onvoorspelbare momenten beslag op pati~nten 

en personeel. 

Kort gezegd, veel improductieve tijd voor de fysiotherapeuten en door het 

grote aantal betrokkenen veel communicatieproblemen voor de verpleging, en 

veel onrust (nu eens heeft deze therapeut je nodig, dan weer die). 

Beide problemen kunnen worden ondervangen door het aantal fysiotherapeuten 

per afdeling te reduceren. Dat dit aantal gereduceerd kan worden staat 

vast. Vergelijkbare ziekenhuizen kennen het systeem van vaste therapeuten 

per verpleegafdeling. Hoe sterk reduceren en op welke wijze hangt af van 

de vraag hoeveel schommelingen de vraag naar fysiotherapie per afdeling 

kent, de noodzaak van onzekerheidsreductie voor de verpleging, de noodzaak 

tot reductie van inproductieve tijd voor de afdeling Fysische Therapie, 

c.q. voor het ziekenhuis, en de noodzaak voor de afdeling Fysische Thera

pie permanent te beschikken over multi-inzetbare, veeIzijdig ervaren 

fysiotherapeuten. 

- 11 -



Met aIle tegengestelde krachten die aan bovengenoemde overwegingen verbon

den zijn werd de werkgroep geconfronteerd die de ogenschijnlijk eenvoudige 

opdracht kreeg de afstemming tussen verpleegafdelingen en de afdeling Fy

sische Therapie te verbeteren. Moeizame onderhandelingen en uiteindeIijk 

een impasse waren het resultaat. De redenen liggen voor de hand: de pro

blemen van de fysiotherapeuten waren niet zozeer hun elgen problemen als 

weI problemen van de organisatie (effici~nt benutten van personele capac i

teit); voorstellen die tot reductie van deze problemen leidden leverden de 

fysiotherapeuten meer na- dan voordelen op (verlies aan autonomie); de 

verpleging kampte echt met problemen; de betreffende voorstellen hadden 

voor hen voordelen; deze onevenwichtige onderhandelingssituatie kon 

(uiteraard) door partijen niet op eigen kracht worden doorbroken. 

Om uit de impassie te geraken kregen de betrokken diensthoofden (parame

dische diensten en verplegingsdienst) de opdracht (nog eens) te onderzoe

ken of een compromis tussen partijen mogelijk was. Voor een groot deel 

lukte dit, voor een klein deel niet. Op advies van de Stuurgroep legde de 

directie vervolgens partijen een bindende regeling OPe 

Een van de belangrijkste elementen hiervan hield in dat verpleegafdelingen 

in de toekomst met niet meer dan 4 fysiotherapeuten te maken zouden krij

gen (hetgeen meer dan een halvering ten opzichte van het huidige aantal 

betekende). 

* De afdeling Opname 

Ret onderzoek in de afdeling Opname bracht de volgende problemen aan het 

licht: 

- de werkdruk van de verschillende medewerkers vertoonde sterke schomme

lingen, waardoor het regelmatig voorkwam dat de een het erg druk had, 

terwijl een ander vrij weinig om handen had; 

- planningen moesten regelmatig worden herzien (d.w.z. extra werk) omdat 

ze tamelijk vroeg (vijf dagen vooruit) werden gemaakt; 

- het werk was onnodig ingewikkeld (d.w.z. veel kansen op fouten) omdat 

vrijwel met elke specialist andere afspraken bestonden over de bij opna

mebeslissingen te hanteren procedures; een andere reden was de veelvoud 

aan formulieren die bij of naar aanleiding van opnames of ontslagen 

werden ingevuld en verzonden; 
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- de kwaliteit van de opnamebeslissingen was niet aItijd optimaal, omdat 

regeimatig beslissingen genomen moesten worden terwiji niet aIle rele

vante informatie (bv. lege bedden, ontslagverwachting, werklast verple

ging) beschikbaar was of beschikbare informatie niet up-to-date was. 

Evenals bij de verpleging kunnen twee categorie~n oorzaken worden aange

geven: 

1. De afdeling Opname moet haar werk doen onder grote omgevingsonzeker

heid: 

- opname-aanvragen vertonen sterke wisselingen in aard en aantal; 

- informatie die bij de besluitvorming een belangrijke rol speelt (ont-

slagverwachting, feitelijk ontslag, aanwezige verplegenden, etc.) 

wordt vaak niet, te laat of onvolledig doorgegeven; 

- in geval van "spoed" is het de specialist die de opnamebeslissing uit 

handen van de afdeling Opname neemt en daardoor eerder gemaakte plan

ningen volledig kan doorkruisen. 

Met andere woorden, de afdeling Opname is, evenals de verpleging sterk 

afhankelijk van wat haar overkomt. De formele opdracht van de afdeling 

1s te zorgen voor een zo hoog en zo gelijkmatig mogelijke bezettings

graad van de personele capaciteit van de verpleegafdelingen. In de 

praktijk wordt dit doel regeimatig niet gerealiseerd (getuige de pro

blemen bij de verpleging), omdat door de afdeling Opname niet te be!n

vloeden factoren dit onmogelijk maken (spoed, ontbreken van informa

tie). 

2. De wijze waarop de afdeling Opname is georganiseerd sluit niet in aIle 

opzichten even goed aan bij de eisen gesteld door de hoge onzekerheid 

en enkele andere kenmerken van de omgeving: 

- taken worden op een tamelijk strikte manier verdeeld over medewer

kers, zodat afhankelijk van het soort werk dat zich aandient nu weer 

de een dan weer de ander over- of onderbelast is; meer flexibiliteit 

is gewenst, d.w.z. een minder strikte taakverdeling of een verdeling 

van taken die minder gevoelig is voor schommelingen in de opdrach

tenstroom (d.w.z. combinaties van taken maken die opgeteld een rede

lijk constante totaallast opleveren). 
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- de veelsoortige omgeving (aller1ei soorten opnames, specialisten, 

verpleegafdelingen) vraagt om een taakverde1ing die een onderverde

ling in de omgeving aanbrengt (bv. een persoon of groep die verant

woordelijk is voor de opnamebeslissingen voor snijdende specialisten 

en een persoon of groep die verantwoordelijk is voor de opnamebes1is

singen voor niet-snijdende specialisten); de taakverde1ing die de 

afdeling hanteert is er echter een waarbij een onderverdeling wordt 

gemaakt naar opnamebeslissingen (genomen door een persoon met gevaar 

voor overbelasting) en administratieve afhandeling (waarbinnen weer 

de bovengenoemde rigide onderverdeling is toegepast). 

De problemen van de afdeling Opname zouden, althans voor een deel, opge

lost kunnen worden door: 

- terugdringen van de omgevingsonzekerheid via een betere informatieuit

wisseling met de verpleegafdelingen (ontslagverwachting, ontslag, perso

nele capaciteit); 

- aanpassen van de eigen interne organisatiestructuur (minder rigide taak

verdelingsstructuur); 

terugdringen van de complexiteit van de taken (door uniforme procedures 

met specialisten af te spreken); 

- hanteerbaar maken van de veelsoortige omgeving door de taakverdelings

structuur meer op groepen omgevingsafdelingen te enten dan op de tweede

ling opnamebeslissing - administratieve afhandeling; 

een kortere planningshorizon hanteren (korter naarmate de ervaring leert 

dat de planning voor het betreffende specialisme vaker moet worden her

zien). 

In tegenstelling tot de situatie bij de Fysische Therapie geldt hier dat 

er sprake is van twee afdelingen (Opname en verpleegafdelingen) die beide 

problemen hebben en die be!de iets kunnen doen om elkaars problemen op te 

lossen (verp1eegafdelingen dienen informatie te verschaffen, waardoor 

Opname betere opnamebeslissingen kan nemen die leiden tot minder piekbe

lasting bij de verpleging). 

Een tweede inzicht dat het onderzoek opleverde was dat de afdeling Opname 

niet aan de wensen van aIle verpleegafdelingen in deze1fde mate tegemoet 

zou kunnen komen. Er bleken namelijk grote verschillen te bestaan in de 

mate waarin specialisten de opnamebeslissing be!nvloedden, m.a.w. grote 

verschillen in "spoed" tussen specialismen en specia1isten. 

- 14 -



Niettemin kan er over en weer het een en ander gedaan worden waardoor zo

weI bij Opname als bij de verpleegafdelingen de omvang van een aantal 

problemen kan worden teruggebracht. 

De Stuurgroep adviseerde hiermee niet te beginnen alvorens de afdeling 

Operatiekamers onderzocht was, omdat de OK een belangrijke factor is bij 

de opnamebeslissingen voor snijdende specia1ismen. 

* De afdeling Operatiekamers (OK) 

De afde1ing OK had, blijkens het onderzoek te kampen met de volgende pro

blemen: 

- schommelingen in werkdruk, hetgeen een inefficiHnt gebruik van personele 

en ruimte1ijke capaciteit betekent; 

- te weinig OK-personeel om voortdurend voldoende personeel voor aIle ope

ratiekamers ter beschikking te hebben, hetgeen de kwaliteit van de in

breng van het OK-personeel in gevaar kan brengen; 

- te late melding van vakanties door specialisten, waardoor roosters niet 

tijdig aan de afwezigheid van specialisten kunnen worden aangepast en 

personeel overbodig wordt ingezet; 

- trage reacties van verpleegafdelingen op verzoeken van de OK om patiHn

ten te brengen of te halen. 

Ook hier zijn weer twee categorie~n oorzaken aan te geven: 

1. Onzekerheden uit de omgeving sturen de gang van zaken binnen de afde

ling Operatiekamers in de war: 

- de behoefte van de verschillende snijdende specialismen aan OK-capa

cite it wisse1t en klopt lang niet altijd met de overeengekomen blok

indeling (= de OK-tijd die voor elk specialisme is gereserveerd): is 

er minder behoefte dan toegewezen tijd dan b1ijft het resterende deel 

van die tijd onbenut; is er meer behoefte door uitlopende operaties 

of tussengeschoven spoedgeva1len dan wordt er doorgewerkt, d.w.z. dat 

het OK-personee1 dan overuren maakt; 

wanneer de aanwezigheid van specialisten eveneens een onzekere factor 

is, kan de personeelinzet niet tijdig worden aangepast aan de behoef-

tej 

- wanneer de verpleging om welke reden dan ook niet snel reageert op 

signalen van de OK dan kan het OK-programma evenredig uitlopen. 
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2. De eigen interne organisatie zou in principe beter afgestemd kunnen 

worden op de genoemde onzekerheid, waardoor een deel van de problemen 

zou kunnen worden ondervangen: 

- de gehanteerde blokindeling is inflexibel, terwijl onzekerheid vraagt 

om een flexibel aan de wisselende vraag aan te passen toewijzing van 

capaciteit en tijd; 

de gehanteerde toewijzing (taakverdeling) van teams aan OK blokken is 

eveneens inflexibel; de helft minder operaties dan de blokindeling 

toestaat voor twee OK's maakt het in principe al mogelijk met een 

team OK-personeel twee specialisten te assisteren, wanneer de een 

zijn halve programma vroeg start en de ander laat. 

Twee oorzaken betekent ook hier dat er in twee richtingen naar oplossingen 

kan worden gezocht. Men kan proberen de omgevingsonzekerheid terug te 

dringen en men kan proberen zich zo goed mogelijk aan de omgevingsonzeker

heid aan te passen. Waarop het accent dient te komen liggen hangt weer van 

verschillende factoren af. Hoeveel omgevingsonzekerheid kan teruggedrongen 

worden? (Hoe ook gedefini~erd, tlspoed" zal er altijd zijn, en wisselingen 

in de 

ook.) 

waarmee 

omvang van de vraag naar verschillende soorten operatieve ingrepen 

Hoeveel omgevingsonzekerheid willen we accepteren? Over de snelheid 

men op wisselingen in de omvang van de vraag naar verschillende 

soorten diensten meent te moeten reageren kunnen verschillende opvattingen 

bestaan. En daarmee is het eerder genoemde punt van de organisatiedoel

stelling weer terug in beeld, met in het verlengde daarvan de gevolgen 

voor de te kiezen organisatievorm: snel willen reageren vereist een flexi

bele organisatie en dat betekent weer dat individuen (van specialist tot 

leerling) bereid moeten zijn zich te schikken naar de omstandigheden. 

Concreet betekent dit voor de afdeling Operatiekamers dat oplossingen voor 

de bestaande problemen kunnen worden gezocht in: 

1. Aanpassing van de eigen organisatie, d.w.z. een meer flexibele blokin

deling en een meer flexibele toewijzing van teams aan OK/s. 

2. Terugdringen van de onzekerheid door: 

- betere (= tijdige) afspraken met specialisten (over aan- en afwezig

heid); 

betere informatieuitwisseling met de verpleging; ook hier betekent 

beter tijdig, d.w.z. tijdig op de hoogte stellen van de opbouw van 

het operatieprogramma (volgorde en geschatte tijdsduur van operaties) 

zodat de verpleging niet door de gebeurtenissen wordt overvallen en 

dan niet meer op tijd kan reageren; 
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gezamenlijke 

OK-programma: 

gramma worden 

werklast van 

besluitvorming met de verpleging over de inhoud van het 

wanneer ook de wensen van de verpleging in het OK pro

verwerkt met als gevolg een betere spreiding van de 

de verp!eging dan zal de verpleging meer ruimte hebben 

om aan vragen van de OK tegemoet te komen; op die manier is het moge

!ijk dat beide afdelingen elkaars onzekerheid terugdringen. 

Een aanta! van de genoemde suggesties (m.n. betreffende informatieuitwis

seling en regels voor halen en brengen van patiijnten) is in een adhoc 

overleg tussen vertegenwoordigers van OK en verpleegafdelingen nader uit

gewerkt. Het merendeel is samen met de aanbevelingen aan het einde van de 

vorige paragraaf door de Stuurgroep overgedragen aan een werkgroep die 

zich met de opnameproblematiek gaat bezighouden. 

5. Voorlopige resultaten en conclusies 

Dit artikel wordt geschreven op een moment dat het onderzoekprogramma in 

volle gang is. Enerzijds vanuit de behoefte aan een tussentijdse adempauze 

om wat afstand te kunnen nemen en anderzijds met de bedoeling andere zieken

huizen die ongetwijfeld met vergelijkbare prob!emen kampen suggesties voor 

oplossingen aan de hand te doen en hen te stimuleren te laten horen hoe zij 

vergelijkbare problemen het hoofd hebben geboden. 

Onze voorlopige resultaten en conclusies zijn als voIgt samen te vatten: 

1. Door het onderzoek ontstaat een goed inzicht in het werk dat door de 

onderzochte afdelingen wordt verricht en de organisatievormen die daarbij 

worden gehanteerd. Een derge1ijk inzicht in elkaars werk lijkt ons een 

voorwaarde om tot betere onder1inge afstemming te komen. 

2. Ook a1 is het moeizaam bereikt, de gevolgde aanpak heeft tot een wezen

lijke verbetering van de afstemming tussen verpleegafdelingen en de afde

ling Fysische Therapie geleid. Een jaren1ange controverse is daarmee uit 

de were1d geholpen en de aanpak 1ijkt daar hoofdzakelijk verantwoordelijk 

voor. Kort samengevat komt deze neer op: (1) een beschrijving van werk en 

organisatie van de betreffende afdelingenj (2) een evaluatie van de orga-

van de betreffende afdelingen die aangeeft welke knelpunten het nisatie 

gevolg 

ting 

zijn van welke organisatiefouten, en die aangeeft in welke rich

naar oplossingen gezocht dient te worden; (3) een gezamenlijk zoek-
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proces waarin partijen binnen de randvoorwaarden gegeven door de vooraf

gaande beschrijving en evaluatie concrete oplossingen voor de bestaande 

knelpunten formuleren; en bovendien, indien mogelijk, tot een door aIle 

betrokken partijen ondersteund definitief voorstel komen; (4) een advies 

van de stuurgroep aan de directie om het voorstel waartoe partijen zijn 

gekomen in te voeren dan weI op basis van hogere orde beleidsdoelen een 

keuze uit voorgelegde alternatieven te maken; (5) een controle op de in-

voering, 

maatregel 

jaar. 

bestaande 

toch nog 

in registratie van de mogelijk ondanks de ingevoerde 

optredende knelpunten en een evaluatie na een half 

3. Een tweede concreet resultaat is de start van een werkgroep voor de her

structurering van het opnamegebeuren. De werkgroep bestaande uit verte

genwoordigers van de medische staf, de OK, de afdeling Opname en de ver

plegingsdienst is onder leiding van een neutrale voorzitter (het dienst

hoofd Organisatie en Personeelszaken) beg onnen aan fase 3 van de bovenbe

schreven aanpak. 

4. Veranderingen vergen veel tijd en energie. Zonder de hulp van een afstu

deerder van de afdeling Bedrijfskunde van de THE zou het niet mogelijk 

zijn geweest de benodigde informatie te verzamelen en te analyseren. 

S. Ret onderzoek is tot nu toe sterk kwalitatief van aard geweest. Om pre

cies te kunnen bepalen hoe een kwalitatief geformuleerd voorstel tot een 

concreet ingevuld voorstel kan worden uitgewerkt zijn aanvullende kwanti

tatieve analyses nodig (bv. om precies te kunnen bepalen hoe veel fysio

therapeuten gekoppeld kunnen worden aan hoeveel en welke afdelingen is 

het nodig om de gemiddelde omvang en de variatie in de omvang van de 

vraag naar fysiotherapeutische hulp van de verschillende verpleegafde

lingen in kaart te brengen, enz.). Ret voordeel van de kwalitatieve ana

lyses is dat ze aangeven welke variabelen nadere kwantificering vragen: 

weten is meten (en niet andersom). 

6. De laatste, maar zeker niet de minst belangrijke conclusie is dat gaan

deweg het onderzoek de noodzaak van het kiezen van duidelijke doelstel

lingen steeds sterker naar voren kwam. De keuze van een zorgconcept bij

voorbeeld is nodig om te kunnen bepalen of de voorkeur gegeven moet 

worden aan de oplossing "de verpleging flexibeler maken" of de oplossing 

"de omgevingsonzekerheid van de verpleging terugdringen". Steeds bleken 

oplossingen in beide richtingen mogelijk voor de problemen die werden 

gesignaleerd. Werkgroepen die naar oplossingen moeten zoeken zullen in 

hun opdracht een uitspraak moeten kunnen terugvinden die aangeeft tegen 

de achtergrond van welke doelstelling zij hun taak dienen te aanvaarden. 
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Zo niet dan draagt zo'n werkgroep de kiemen in zich van een onoplosbaar 

conflict: de ene partij zal vinden dat de ander minder onzekerheid moet 

veroorzaken en zich flexibeler moet opstellen ten opzichte van de bij 

haar veroorzaakte onzekerheid (en omgekeerd). 

Noot 

Het onderzoek in de verpleegafdelingen werd uitgevoerd door J. Bodt, E. van 

Duin en H. van Tuijl. 

Het onderzoek in de afdelingen Fysische Tberapie, Opname en Operatiekamers 

door B. Joziasse, ter afsluiting van zijn opleiding tot bedrijfskundig inge

nieur aan de Technische Hogeschool Eindhoven. 
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