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Samenvatting.

Uit het oogpunt van kostenbeheersing is een vooronderzoek ver

rieht 1n een drietal kliniseh ehemisehe laboratoria. Nagegaan

is of er eenvoudige bedrijfskundige teehnieken bestonden om de

uitvoerenden, de hoofden van deze laboratoria, middelen aan de

hand te kunnen doen om de gang van zaken op adequate wijze te

beheersen. Tevens is gekeken of een aantal problemen die kosten

veroorzaakten, opgelost zouden kunnen worden. Over dit onder

werp is weinig literatuur versehenen. Uit de waarnemingen en de

gesprekken in een klein waarnemingsveld hebben wij een serie ge

daehten ontwikkeld, die geen verwoording behoeft te zijn van de

gedaehten van onze gesprekspartners.

Er is verder ingegaan op aehtergronden van kwaliteitseisen. Hier

over bestaan uiteenlopende meningen, terwijl het uitgangspunt in

deze de funktie van het ehemiseh laboratorium in het ziekenhuis raakt.--------
De eonelusie van dit vooronderzoek is dat het hanteren van be-

drijfskundige verworvenheden in kliniseh ehemisehe laboratoria

geen overbodige luxe is en kan leiden tot besparing van kosten

en vermindering van frustraties.

Een goed bruikbare en eenvoudige methode om organisatieproblemen

op te sporen, te kwantifieeren en na te gaan of bepaalde maat

regelen de gewenste gevolgen gehad hebben, blijkt zoals verwaeht

wordt de multimoment opname (M.M.O.) te zijn.

Omdat de gebruikelijke vergelijking van laboratoria d.m.v. een ~

produktiemeting met Spaanderpunten geen verb and meer met de hoe-

veelheid verriehte arbeid en reele kostensoorten bleek te hebben,

is gepleit voor een o.i. betere methode m.b.v. keneijfers en een

betere kostenanalyse. Zonder een aantal van deze gegevens is het

onmogelijk om enig gefundeerd inzieht in het adequaat interne fune

tioneren van de laboratoria te verkrijgen, laat staan ze te kunnen

besturen. Gezegd zou kunnen worden dat het huidige hoofd van een

laboratorium in dit opzieht te vergelijken zou zijn met een medi-

eus zonder diagnostisehe hulpmiddelen en sleehts in

geringe mate zijn waarnemingen kan ondersteunen met eijfermateriaal.

Dat van zo'n medieus geen diagnose en therapie verwaeht mag worden

die in overeenstemming is met de huidige stand van de wetensehap,

behoeft geen betoog.
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uit het oogpunt van kostenbeheersing zijn de belangrijkste

aangetroffen problemen:

a.Het laboratoriu1lI is eell "sluitpost" in de ziekenlluisorganisatie:

de aantallen onderzoeken Vl'rtunl'1l liil'rdlHJr groLe SCIiOllUlIl'1 il\gl'l\ i 1\

de tijd. Oit zou opgevangen moeten worden door een betere afstem

ming tussen kliniek, polikliniek en laboratorium alsmede een meer

flexibel personeelsbestand. In een vervolgonderzoek op de poli

kliniek zal hier ruiffi aandacht aan worden besteed.

b.Er geldt een centralisatietendens: alle bepalingen moeten zoveel

mogelijk in het laboratorium gebeuren.Afstoten van eenvoudige

routine zaken naar de bron van aanvragen wordt zelden gedaan, om

dat men vreest dat het organisatorisch uit de hand loopt en met

name weinig controle heeft op de kwaliteit.

c.Samenwerking in de regio zit in de sfeer van concurrentie en

vrees voor verlies van een stuk werk, eigen mogelijkheden en/of

kwaliteit. Een goede taakverdeling met een goed functionerend

cornrnunicatiepatroon zou zeker een nadere studie waard zijn.

d.Er is op het eerste gezicht een sterke spreiding in aanvragen per

patient in de verschillende ziekenhuizen, ook wat betreft spoed

aanvragen. Het zou erg zinvol zijn de aanvragen zodanig te ver

werken dat ze per specialisme of liefst per diagnosegroep geanali

seerd en besproken kunnen worden. De behandelende specialisten

krijgen in samenspraak met de klinisch chemici een belangrijk mid

del om een zinvol en in overeensternrning met de huidige stand van

wetenschap kritisch gebruik van klinisch chemische bepalingen

te maken. De groeifaktoren kunnen hiermee ook nader bepaald wor

den. Met statische gegevens over soorten bepalingen kunnen ver

schuivingen in aanvragen gesignaleerd worden.

e.Indien er een goed inzicht zou ontstaan in de werkelijke kosten

van de verschillende komponenten van het laboratoriumwerk, kunnen

beslissingen omtrent alternatieven in aanvragen, werkmethoden,

nauwkeurigheid van bepalingen, investeringen en uitbesteden van

werk mede of beter op basis van economische aonsequenties

gebeuren.

f. Kwaliteitsbeheer,d.w.z. de organisatie van kwaliteitscontrole,is

zowel binnen het laboratorium als tussen laboratoria in volle ont

wikkeling. Uit de litteratuur worden diverse aspecten van kwaliteit

en kwaliteitscontrole naar voren gehaald. Gepleit wordt voor een

rationele opbouw van de zorg voor kwaliteit.
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1. Doel van het onderzoek.

De kosten voor laboratorium-bepalingen hebben meer dan gelijke

trend gehouden met de algemene kostenontwikkeling van zieken

huizen. Het leek daarom zinvol een orientatie op te zetten in

klinisch chemische laboratoria. Uit bedrijfsvergelijkingen tus

ren drie laboratoria ontstonden vele vragen en kwamen verschil-

lende gezichtspunten naar voren. Bij dit zoeken naar probleem

gebieden stond steeds op de voorgrond:welke methoden uit de

bedrijfskunde kan de leiding van een laboratorium hierbij

nuttig gebruiken, of hoe zou hiervoor iets ontwikkeld kunnen

worden~ De nadruk ligt op het aanbieden van een instrumentarium

aan de mensen die verantwoordelijk zijn voor de laboratoria, om

binnen hun laboratorium en samen met andere laboratoria te streven

naar de voor patienten nodig geachte diensten tegen de minste kos

ten. Naar onze mening is het nl. vrij nutteloos over kostenbe-

heersing te praten als de uitvoerenden in een proces geen middelen

aangerijkt krijgen om de kosten in de hand te houden.

Het zijn niet ~lleen problemen op korte termijn, maar ook ont

wikkelingen in verdere toekomst die aandacht verdienen.

Het onderzoek moet relevant zijn:

- voor de laboratoria in Nederland

- voor de gezondheidszorg in Nederland

- eventueel voor het gericht opzetten van wetenschappelijk onder-

zoek met personen of instellingen op tet gebied van laboratoria.

Bij een vooronderzoek is het noodzakelijk belangrijke problemen

aan te snijden en veel facetten van het laboratorium ter discussie

te stellen. Het onderzoek zal dus meer het karakter dragen van een

brede orientatie, dan van een diepgaand onderzoek om eventuele pro

blemen op te lossen.
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2. Het onderzoek.

Voor het onderzoek hebben we drie laboratoria bezocht die we

zullen aanduiden met A, B en C. am de gedachten te bepalen, zullen

we enkele kenmerken geven:

A: middelgroot ziekenhuis; bijna alle bepalingen worden met de

hand gedaan; geen assistenten in opleiding.

B: groot ziekenhuis; ook hier worden vele bepalingen met de hand

gedaan. Het laboratorium heeft beperkte functie als streekla

boratorium.

C: groot ziekenhuis; laboratorium met een streekfunctie; veel be

palingen gemechaniseerd; informatieverwerking per computer.

Dit laboratorium werkt samen met een ander; beide zijn in enkele

bepalingen gespecialiseerd.

In ieder laboratorium hebben gesprekken plaatsgevonden met de kli

nisch chemici en de (hoofd)analisten.

Tegelijkertijd werden op het laboratorium de werkzaamheden bekeken,

vanaf de voorbereidingen voor het verzamelen van monsters tot het

schrijven van de uitslagen. Omdat spoedig bleek dat de personeels

lasten het merendeel van het exploitatiebudget uitmaakten, wilden

we een verantwoorde indruk van de tijdsbesteding van de analisten

op het laboratorium hebben. Hiervoor werden een week lang multi

moment-opnamen gedaan.

Naast deze eigen waarnemingen is ook in dit verslag verwerkt, de

mformatie verkregen van 2 afstudeerders van de Afdeling der Bedrijfs

kunde van de T.H.E., die hun eindstudie deden in klinisch-chemische

laboratoria. Bovendien hebben 2 studenten van de Afdeling der

Natuurkunde een literatuurstudie gedaan naar de monsteridentificatie;

deze is gevolgd door een afstudeeropdracht op dit terrein. Ook deze

gegevens zijn met hun toestemming verwerkt.

Naast de gehanteerde technieken van interview, M.M.O. en verwerken

van beschikbare gegevens, werden enkele steekproeven genomen waar

geen volledig cijfermateriaal voor handen was.
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3. Algemene ontwikkeling laboratoria.

De produktie van laboratoria wordt uitgedrukt in spaanderpunten.

In de tijd dat de laboratoriumbepalingen met de hand uitgevoerd

~rden, gaf ieder spaanderpunt ongeveer 3 manminuten van een ana

list weer. De laatste jaren is in Nederland de laboratoriumpro

duktie jaarlijks met ongeveer 15% toegenomen, gemeten in spaan

derpunten. In vijf jaar verdubbelde het geproduceerde aantal

punten. In het NZI rapport wordt zonder verdere argumentatie ge

steld: "de verdubbeling van produktie elke 5 jaar, ... , zal zich

zeer zeker ook in de komende jaren voortzetten". (I),

Enkele oorzaken van de groei werden in gesprekken met klinisch

chemici genoemd:

- kortere gemiddelde ligduur per patient, zodat bij gelijkblijvend

aantal bepalingen per opname, het totale aantal in een zieken

huis per jaar stijgt bij gelijke bezettingsgraad

- meer mogelijkheden van laboratoria. De chemische research heeft

het pakket bepalingen dat mogelijk is, ver uitgebreid

- assistenten vragen meer aan dan specialisten. Indien een zieken

huis een affilatie aangaat of het aantal assistenten neemt toe,

zal het laboratorium meer aanvragen krijgen

- artsen vragen frequenter onderzoek aan, en willen een meer ge

differentieerd beeld van het verloop van de ziekte hebben

- bij opname wordt soms een standaardpakket uitgevoerd; dit pak-

ket is gegroeid

- huisartsen vragen meer aan dan voorheen

- verschuiving van klinische naar poliklinische behandeling

- ziekten worden in een vroeger stadium ontdekt, zodat het aantal

patienten toeneemt.
- toeneming van het aantal langdurige zieken die veel medische

zorg nodig hebben (b.v. dialyse patienten).
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- mechanisering van de bepalingen met meer-kanaals automatische

analyse apparatuur.

Dit zijn apparaten die meerdere bepalingen gelijktijdig uit

voeren aan een monster. Doordat de bepalingen vaak, maar niet

altijd sarnen worden aangevraagd, ontstaat ongevraagde produk

tie. In de tot ale overzichten worden ze soms meegeteld, zodat

dit een produktie stijging doet vermoeden. Uit een steekproef

bij een driekanaalsauto-analyzer bleek dat + 60% van de uit

slagen was aangevraagd.

Worden de gezamenlijke bepalingen van een meerkanaals-auto

analyzer en bloc aangevraagd dan neemt het aantal laborato

riumbepalingenovereenkomstig toe.

Ret laatste jaar echter lijkt deze groei plaatselijk te

stagneren; het is niet bekend of dit verschijnsel de algemene

trend weergeeft en of het van lange duur is.

De mechanisering door automaten van de grote series bepalingen zal

verder gaan: nieuwe automaten worden ontwikkeld, zij kunnen tot 40

kanalen bevatten en nieuwe gebieden van de klinische chemie kunnen

met automaten bestreken worden. Momenteel kan 70% van de analyses

door automaten worden gedaan (2). Bij kleinere series zal hulpappa

ratuur (automatische pipetten, printers e.d.) verder ingeschakeld
-'-_..._------

worden. Ret karakter van de arbeid op een laboratorium zal door

deze mechanisering sterk veranderen: minder routinematige arbeid,

meer technici voor onderhoud van de apparatuur, meer laborantes

die machines bedienen en bijzondere aandacht voar kwaliteitsbe

waking. Door de grotere nadruk op de techniek zullen mogelijk

meer mannelijke analisten zich aangetrokken voelen tot het werk

op het laboratarium. De verhouding analisten-laboranten ver

schuift mogelijk iets in de richting van laboranten. Doordat

laboranten jonger in dienst treden, meer mannen werk op een

laboratorium vinden en doordat de gehuwde vrouw vaak blijft

werken, zal er een stabielere personeelsopbouw mogelijk worden.

Een verdere ontwikkeling is de automatisering van de administra

tieve procedure. Op een laboratorium wordt veel geschreven,

zoals bijgaand schema in grote lijnen laat zien (zie fig.I)
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priklij s ten buizen coderen

aanvraanl (patientnaaTr
~ (aanvraagnumrner,

(~ afdeling) (2 patientnaam) (J

inschrijving in register Inieuwe buizen coderen na

(lab.numrner,patientnaam, centrifugeren voor ver-

specialist/afdeling) (4 delen (5

werklijsten (laborato- buizen bij analyse-
riumnr. ,werklijstnr. , coderen (7

patientnaam) (6

meetresultaten noteren

en uitslagen berekenen

(werklijst) (8

1

uitslagen in register

noteren (9

,
uitslagen op aanvraag

formulieren noteren (10

,-
aanvragen s tatistisch aanvragen financieel

verwerken ( 11 verwerken (12

figuur 1.

Schematisch overzicht van het schrijfwerk op een chem±sch-laboratorium.
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De aanvraag wordt door de aanvragende arts geschreven; statistisch

en financieel verwerken gebeurt door de betreffende administraties.

Al het overig schrijfwerk gebeurt door de analisten op het labora

torium. Dit schrijven kost veel tijd, is dus arbeidsintensief en

bepaalt mede het moment dat de uitslagen beschikbaar zijn voor de

aanvragers. De kans op vergissingen neemt toe met het aantal malen

dat er overgeschreven moet worden en met het tot ale aantal aan

vragen (zie 4.2.).

De automatisering brengt mogelijkheden mee om:

- de hoeveelheid schrijfwerk te beperken

- sneller de uitslagen aan de artsen ter beschikking te stellen

- vergissingen te beperken

Daarnaast ontstaan vele mogelijkheden doordat de resultaten en

aanvragen gemakkelijk toegankelijk zijn voor bewerkingen.

- financiele en statistische bewerkingen kunnen geheel automatisch

uitgevoerd worden

- het combineren van uitslagen over een periode in een overzicht

- weergave van resultaten bij de rapportage in overzichtelijke vorm,

met signalen voor extremen

- produktie statistieken t.b.v. de laboratoriumleiding te maken voor

verschillende doeleinden: bv. aanvragen per afdeling, kwaliteits

beoordeling, spreiding van de aanvragen per week, clustering van

aanvragen of herkenning van aanvraagpatronen. De mogelijkheden

ten behoeve van het beheer van de afdeling voor wetenschappelijk

onderzoek zijn legio.

Door automatisering neemt de organisatiegraad toe. Er moet meer

volgens afgesproken regels gewerkt worden. Er is minder mogelijk

heid om te improviseren en met ad hoc oplossingen te werken. De

afdelingen worden afhankelijker van elkaar door meer formele af

spraken.

De teamvorming bij behandeling van zieken heeft zich niet beperkt

tot de behandelende specialisten. Ook apotheker, klinisch chemicus,

klinisch fysicus, hematoloog en radioloog zijn als teamadviseurs

aan de patienten-bespreking gaan deelnemen. Hoe dit georganiseerd

is en zal functioneren, is niet verder nagegaan. AIleen wordt hier
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Voordat hieruit de conclusie getrokken kan worden dat de gezond

heidszorg in deze sterke verschillen toont, zouden eerst de func

ties van ziekenhuizen vergelijkbaar gemaakt moe ten worden. Dit kan

door bv. in eerste instantie de laboratorium produktie te verzame

len per specialisme hetgeen later verfijnd kan worden door ze toe

te rekenen naar diagnosegroep (utilisation review). Bovendien zou

men moe ten nagaan hoe door comprimeren van aanvragen in beperkt

tijdsbestek (hetgeen het aantal aanvragen per verpleegdag zal ver

hogen ) het aantal verpleegdagen zal dalen, en bovendien hoe de

totale kosten per ziektegeval be1nvloed worden.

Enerzijds is de groei veroorzaakt door het toenemende aantal aan

vragen van de artsen; hierop heeft de klinisch chemicus maar wei

nig beperkende invloed. AIleen bij personeelsgebrek kan hij met

tijdelijk resultaat de artsen verzoeken de aanvragen te temperen.

Anderzijds heeft de gemechaniseerde werkwijze op het laboratorium

bij blokvormige aanvraag de produktie doen toenemen. De honorerings

structuur uit het recente verleden van de klinisch chemici heeft

niet rernmend gewerkt.

De verschillende oorzaken van de groei zijn genoemd, maar niemand

weet welk aandeel elk van de factoren toegekend moet worden. Hier

voor ontbreken de statistische gegevens. De gehanteerde categorieen

z1Jn meestal klinisch/poliklinisch, fonds/particulier. Een inzicht

1n groeifactoren zou een betere voorspelling kunnen leveren voor

de komende jaren, en een grate bijdrage in de beleidsvorming.

De jaarlijkse toename in het pakket bepalingen (naar schatting

5, meestal op initiatief van de klinisch-chemicus) heeft ertoe

geleid dat op ieder laboratorium een aantal bepalingen uitgevoerd

wordt met een gemiddelde aantal lager dan 1 per dag. Gevolg is dat

de analisten hierin geen routine krijgen (instructie moeten lezen)

en de bepalingen vaak maar eenmaal per week gedaan worden, en de

bepalingen niet gemechaniseerd kunnen worden. Uit ervaring werd

meegedeeld dat bepalingen die binnen het eigen laboratorium worden

gedaan, vaker door de artsen van het ziekenhuis worden aangevraagd.

dan, voorheen. toen ze uitbesteed werden.

Van meerdere zijden 1S verzekerd dat een verdubbeling van de aan

vragen. in zover het geen nieuwe bepalingen betreft, op basis van

de huidige kosten, bij lange na niet een verdubbeling van de totale

kosten betekent. Men kan dan met meer en grotere series werken, en
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daardoor efficienter; de mogelijkheden om te mechaniseren nemen

toe, het aantal standaarden en controlemonsters kan rela-

tief afnemen. De analisten kunnen vaak een beter werkprogramma

voor een week en een dag maken.

Samenwerking tussen enige laboratoria in een regio, waarbij

ieder laboratorium zich specialiseert zou ~n het licht van boven

staande beschouwingen weI eens kostenbesparend kunnen werken. We

komen hier onder punt 3.6.3. uitvoeriger op terug.

Tegenspecialisatievan bepalingen bestaan de praktische bezwaren

dat men niet weet in hoeverre andere laboratoria de gewenste kwa

liteit leveren, en bovendien ontbreekt vaak een organisatievorm

die ingesteld is om een deel van het werk uit te besteden buiten

het eigen ziekenhuis. De klinisch chemici kunnen bovendien als

bezwaar tegen specialisatie aanvoeren dat het ongewenst is indien

men zich binnen een ziekenhuis voornamelijk beperkt tot een be

paald gebied van de klinische chemie en niet op de hoogte blijft

van het hele gebied van de klinische chemie; hij moet op aIle

gebieden samenwerken met de klinici bij ziektegevallen en mogelijke

ontwikkelingen vanuit zijn vakgebied.

Tegen centralisatie wordt het bezwaar aangevoerd dat de klinisch

chemicus een producent van bepalingen dreigt te worden, en niet

op ieder tijdstip beschikbaar is voor de klinici.

In hoeverre concentratie van laboratorium bepalingen in een kort

tijdsbestek of het eerder ter beschikking hebben van uitslagen,

ligdagen bespaart is moeilijk globaal na te gaan, omdat vele

andere factoren een grotere invloed hebben op de ligduur.

Om de massale aanvraag van kwalitatieve urine bepalingen te be

perken, worden op de afdelingen van eenkliniek de urine monsters

gescreend. Door de verpleging worden aIleen monsters, waarvan

een van de bepalingen positief of twijfelachtig is ter bevesti

ging en nadere analyse doorgestuurd.

De mechanisering met automaten kent een snelle ontwikkeling. De

ervaring met automatische apparatuur is beperkt. De investeringen

per automaat zijn aanzienlijk; in meerdere ziekenhuizen heeft men

met standaardonderdelen zelf auto-analyzers opgebouwd. Samenwerking

en uitwisselen van ervaring op het gebied van mechanisering en hulp

apparatuur is plaatselijk in ontwikkeling (uitgezonderd het gebruik

van computersystemen). Men treft vaak hoofdanalisten aan die nooit

van werkkring zijn veranderd, en die andere laboratoria aIleen van

horen zeggen kennen en van een enkele excursie.
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Wat betreft het schrijven vonden we in ziekenhuis A dat 7,4% van

de arbeidstijd op het laboratorium besteed werd aan overschrijven

(Kader 6 tim 10 van fig. I), in ziekenhuis B 14,2% (kader 4 tim

10) en in ziekenhuis C 18,8% schrijfwerk. Dit laboratorium was

in de (aanloop)fase waarin aIleen de financiele verwerking via de

computer verliep, en aIle geprinte uitslagen gecontroleerd werden

aan de hand van analoge grafieken. De uitslagen werden nog met de

hand ingevuld op de formulieren. Dit percentage van 18,8% zal dalen

in de mate waarin men tijdwinst weet te realiseren bij het 1nvoeren

van aanvragen in de computer, de controle werkzaamheden en bij de

procedure om de monsters bij het analyseren te identificeren.

Ais we deze schrijf-uren relateren aan het aantal spaanderpunten

(1971) komen we tot de verhouding ~ 1 : 2,2 : 1,8, waarbij niet na

te gaan is in hoeverre het laatste getal door mechanisering van de

bepalingen of automatisering van de informatie bepaald wordt.

3.6.1 Inzichtelijk maken van het pakket aanvragen.
--'"~----~_.-.._--

----~------De vo-fgende suggestie is niet nieuw maar is o. a. in verband met

het gebruik van geneesmiddelen reeds toegepast. Iedere beslissing

i.v.m. diagnose en therapie heeft bij veelvuldige herhaling kans

op gewoontevorming. Daarom zou een kritische evaluatie van de aan

vragen binnen de staf nuttig kunnen zijn. Door de mogelijkheden en

de beperkingen, en de diverse invloeden op de uitslagen ter discus

sie te stellen, kan een beter gebruik van de laboratoriumfaciliteiten

bevorderd worden. De arts kan dan samen met de klinisch-chemicus

beoordelen of er alternatieve mogelijkheden zijn, die effectiever

zijn. Zo wordt routinevorming in het aanvragen tegen gegaan en wordt

steeds meer bewust en meer in overeenstemming met de stand van de

wetenschap aangevraagd. Bij de assistenten kan een leerproces

begeleid worden, indien men de gegevens per specialisme heeft, om. tot

een effectieve manier van aanvragen te komen. Ret percentage binnen

de normale range van uitslagen voor nieuwe patienten, zou voor hem

een indicatie kunnen z1Jn voor de effectiviteit van de aanvragen.

Prof. Soons pleit voor een organisatievorm, waarin kontakt tussen

klinisch-chemicus met de specialist-in-opleiding leidt tot een op

timaal gebruik van analysefaciliteiten. Vermindering van de kontak

ten zal leiden tot een versterkte schaalvergroting van aanvragen. (21
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De medische staf als geheel zou bij voldoende gegevens tot een be

oordeling kunnen komen van het gebruik van de middelen en van de

evenwichtige bestedingen binnen hun ziekenhuis van het eezondheids

budget/med.middelen. Samen zouden ze tot een communis opinio kunnen

komen wat in hun ziekenhuis als een soort standaard kan gel-

den. Het moet geregeld getoetst en herzien worden en' er moeten mo

gelijkheden voor incidentele afwijkingen aanwezig blijven, teneinde

verstarring te voorkomen. Voor het bovenstaande 1S nodig dat men een

goed informatiesysteem ontwikkeld en verder aan de hand van deze

gegevens een beleid opbouwt.

3.6.2 Een kostenanalyse als hulp bij het beheren van een laboratorium.

Op het laboratorium wordt aIle produktie uitgedrukt in spaander

punten. Aan iedere analyse wordt een bepaald aantal punten toege

kend. Bij gebrek aan een beter systeem is het in dit rapport ook

gedaan. Een spaanderpunt is de verrekeneenheid: na 1-1-1974 I 1,20

per punt. Bepalingen op 6, 8 of 12 kanalige apparatuur worden samen

als een aanvraag tegen speciaal tarief berekend. De richtlijn voor

de te besteden loonsom is dat I 0,738 per spaanderpunt aan salaris

besteed kan worden per 1 jan. 1973. Het personeel kan dus propor

tioneel met het aantal bepalingen toenemen. Aan de verrekeneenheid

is niet gekoppeld de seriegrootte van een analyse. Een spaander

punt geeft dus geen inzicht in de reele kosten van een bepaling

noch in het benodigd personeelsbestand die een groot gedeelte

van de kosten bepalen. Toch is het nuttig om deze te weten, bv. 1n

verband met rendementseisen bij mechaniseren, afwegen van verschil-

lende manieren om bepalingen uit te voeren, om de relatie met serie

grootte na te kunnen gaan, na te gaan tegen welke marginale prijs

voor derden gewerkt kan worden en of het beter is uit te besteden.

Handig bij een gedetailleerde kostprijsberekening, wat betreft de

analisten tijd, zou kunnen zijn de uitvoerige arbeidsanalyse van

de Chicago Hospital Council(3),van 70 bepalingen (die 85% van het

werk op een laboratorium omvatten). Een analytisch minder vergaande

lijst van tijdseenheden (van 1 minuut) voor de soorten verrichtingen

wordt in Amerika door het College of American Pathologists gepresenteerd

om de laboratorium productiviteit te kunnen vergelijken. Hij is gebaseerd

op uitvoerige tijdstudies in Canada en Amerika'). Het aantal eenheden van

sommige bepalingen is in 1974 aangepast. Volgens Cunningham e.a. (18) be

hoeft gebruik binnen een laboratorium aanpassing omdat het duidelijk

onder de aangegeven waarden kan blijven.
') Vermeldenswaard is dat aIle chemische bepalingen op 4, 6 en 12 kanaals automaten resp, 4, 6 en

12 units (minuten laborantentijd) kosten. 80% van de tweekanaalsbepalingen kosten twee minuten;
De 12 bepalingen op een automaat kosten in de regel niet meer tijd dan een bepaling met de hand.
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A1s verrekeneenheid tussen 1aboratoria moeten spaanderpunten m.i.

10sge1aten worden. In de verrekenprijs zitten n1. a1gemene kosten

die over a11e bepalingen omges1agen worden (kosten o.a. die ver

band houden met de beschikbaarheid van faci1iteiten, zoa1s nacht

diensten, prikdiensten e.d.). Deze zouden ala kostenpost gezien

kunnen worden van verp1eegdagen en po1ik1inische ruimtes of van

consu1ten. Wat dan duide1ijk wordt zijn de kosten die direct met

de uitvoering van bepa1ingen samenhangen. Deze kosten zijn bepa1end

voor de vraag of uit kosten oogpunt gedacht moet worden aan speciale

prijsafspraken met derden of aan uitbesteden.

Bij investeringen worden soms rendementsberekeningen gedaan. Geen

der 1aboratoria kon zeggen hoe men investeringen tegenover

kosten van arbeid afweegt, we1k rendement over een investering

gehaa1d moest worden, of (om een grovere vuistrege1 te hanteren)

welke pay-off time rede1ijk was. In de he1e organisatorische opzet

binnen een ziekenhuis is het kosten-baten prob1eem maar een onder

dee1 van het management van het 1aboratorium, en wordt weinig exp1i

ciet gemaakt. We1 zou het efficiency streven bevordemkunnen worden

door b.v. periodiek (per kwartaa1) te bekijken in hoeverre exp1oita

tiebudgetten gerea1iseerd zijn.

Om het efficiencysysteem te bevorderen zou men kunnen overwegen de

besparingen gedurende een bepaalde periode verkregen door efficiency

verbetering (niet ten gevolge van schaa1vergroting) in het investe

ringsbudget op te neman.

Op 1angere termijn zou men per 1aboratorium ook op het uitvoerende

v1ak in be1eids1ijnen kunnen aangeven, welke besparing men wi1 be

reiken door efficiencyverbeteringen, investeringen in analyse appa

ratuur, door eventue1e reorganisaties waardoor men efficienter kan

werken, door uitbesteding tegen speciaal afgesproken prijzen.

De a1gemene vraag is, hoe en in welke mate men het 1aboratorium kan

sturen.

3.6.3 Regiona1e samenwerking

Samenwerking tussen 1aboratoria in een regio za1 erg streekgebon-

den zijn. Boven is a1 gesuggereerd dat economisch gezien spe-

cia1isatie nieuwe moge1ijkheden biedt. Bovendien kan men meer know

how concentreren op een specia1istisch gebied b.v. hemato1ogie, immu

no10gie, hormonen of eiwitten; dit is a1s zodanig bevorder1ijk voor
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de kwaliteit. Misschien geldt oak hier de uitspraak van drs.J. de Leeuw

(Ht.'t Zit.'kenhuis jrg J, nr 5, p 2(4) dal vaak t.'l'rsl l't.~l1 rt'dt'lijkt.·

kwaliteit gewaarborgd kan worden, wanneer van een minimum aantal

handelingen of verrichtingen sprake is. Door grotere aantallen is

men in staat verdergaande mechanisering en/of intensiever gebruik

van apparatuur te bereiken. (Nu draait analyse-apparatuur vaak 3 uur

per dag). Daardoor zullen de uitslagen vaak sneller ter beschikking

zijn van de aanvrager, dan wanneer maar eens per week een bepaling

uitgevoerd wordt.

Zinvolle specialisatie is niet aIleen een kwestie van technische

overcapaciteit of rationeler werken bij grote aantallen. Het is ook

een afstemming van taken op elkaar en het samenwerken met een goed

functionerend systeem van informatieuitwisseling. Zonder nog tot een

werkverdeling te komen zou in deze richting gewerkt kunnen worden

door samenwerking gestalte te geven door bijvoorbeeld:hulp bij research,
op gebied van analyse-methoden,of bij kwaliteitsbeheer. Ook kunnen

we hierbij denken aan--gez-amenlijk~ inspanning bij mechanisering

en standaardisatie van bepalingen, zodat men elkaar kan helpen

of een tijdelijke overbelasting kan overnemen; ervaringen met

apparatuur en kwaliteitsgegevens kunnen uitgewisseld worden. Op

het uitvoerende vlak kan men misschien al tot een beleidsplan

komen, ook al ontbreekt nog een algemeen beleidsplan voor regio-

nale afstemming van de gezondheidszorg op het niveau van de

ziekenhuizen.

Twee problemen doen zich voor bij verwerking van monsters buiten

het ziekenhuis:

I. het vervoer. Door de (beperkte) vertraging komen aIleen niet

spoedeisende bepalingen in aanmerking voor uitbesteding. Voor

bacteriologie, pathologie en bloedtransfusiedienst bestaat al

vaak een vervoersdienst;

2. de informatie-overdracht van de uitslagen. Dit probleem lijkt

makkelijker oplosbaar met telexlijnen en dergelijke.

Het ziekenhuis moet verzekerd zijn van gcede kwaliteit.

De moeilijkheid bij de evaluatie van de kosten in een regio 1S,

dat er geen regio 1 s met vergelijkbare patienten populaties gedefi·

nieerd zijn, en dat de kosten voor curatieve gezondheidszorg, of

onderdelen daarvan niet per regia berekend worden.
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3.6.4 Cito aanvragen.

Bepalingen kunnen aangevraagd worden om met spoed (cito), of ver

sneld uitgevoerd te worden. De organisatie op een laboratorium

wordt door cito's altijd verstoord. Ret percentage cito's wordt

vaak gezien als graadmeter voor de laboratoriumorganisatie. Als

dit aantal 20 tot 25% van het totaal gaat bedragen voor een soort,

kan dit een teken zijn dat de uitslagen op een verkeerd tijdstip

doorgegeven worden of dat het laboratorium als sluitstuk van de

organisatie Van het werk van de aanvrager c.q. verpleegafdeling

of polikliniek wordt gezien. Stimulansen en mogelijkheden om in

deze zaak tot een goed lopende organisatie te komen in ieder

ziekenhuis zouden de rust en regelmaat van het werken op laboratoria

ten goede komen, en daarmee een efficient werken. Voortdurende con

trole op aantallen cito's per afdeling lijkt gewenst, om de neiging

tot toeneming tegen te gaan. Vorming van een apart cito labdrato

rium, doet dit soort aanvragen mogelijk toenemen, terwijl dit bij

overbelasting weer vertragend kan werken. Bij overbelasting be

staat de mogelijkheid dat analisten zelf de gewenste snelheid gaan

bepalen.
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4. De verwerking van de aanvragen.

De artsen vragen bepalingen aan bij de verschillende laboratoria.

Het laboratorium verleent dus diensten aan de behandelende specia

listen, die de uitslagen van de chemische bepalingen als hulpmiddel

gebruiken. In combinatie met andere waargenomen symptomen komen de

artsen tot een diagnose, of tot een beeld van het verloop van eenziekte.

Door het aanvragen bepalen de artsen tevens: het aantal aanvragen,

de soorten aanvragen, en het tijdstip van aanvragen (zowel de dag

van de week als ook het uur van de dag).

Ret aantal bepalingen loopt nogal uiteen per ziekenhuis, zoals we

boven zagen; ook de aanvragen voor een bepaling kunnen in twee

ziekenhuizen (gerelateerd aan het aantal verpleegdagen) een factor

10 uiteenlopen.

Naar werd medegedeeld vraagt binnen een specialisme in een zieken

huis de ene arts een veelvoud van een andere aan. Een mogelijke ver

klaring hiervoor moet miss chien gezocht worden in de werkwijze die

ze tijdens hun opleiding geleerd hebben: de een vraagt een bevesti

ging voor de vermoedelijke diagnose, de ander wil laboratoriumuit
slagen hebben om een diagnose te stellen. "De welbekende exponen-

tiele stijging van het aantal klinisch-chemische onderzoekingen

maakt een nauwkeuriger analyse van de drijfveren van de medicus

tot een dwingende noodzaak". (4).--~~---

Afhankelijk van de drukte op de polikliniek en in de kliniek zal

het aantal laboratoriumbepalingen varieren per maand. De verhouding

poliklinische-klinische aanvragen bedraagt ongeveer 47 : 53, met

een tendens naar meer poliklinische aanvragen. Plaatselijk kan deze

verhouding opmerkelijk afwijken.

De variatie in werkbelasting van dag tot dag kunnen we afleiden

uit de tijd die analisten besteden aan analysewerk, ervan uitgaande

dat slechts een gering deel vereffend werd in onze steekproef door

het werk tot de volgende dag te verschuiven (zie bijlage I, voor

verloop van de uren, besteed aan proces). De grafiek geeft een

indruk van de werkzaamheden. Maandag is het druk en neemt verder
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af tot vrij dag.

Dit weekpatroon zorgt los van aIle toevalligheden al voor drukke

en minder drukke dagen. Aan de hand hiervan worden vrije dagen van

medewerkers vastgesteld. Voor zover het nodig is wordt, om het dag

aanbod dezelfde dag nog te verwerken, aan het begin van de week

systematisch overgewerkt.

4.2. De kwaliteit.------------

De clinicus gebruikt de analyse-uitslagen van het laboratorium om

tot een oordeel te komen omtrent het ziektebeeld van de patient.

Daartoe vergelijkt hij de uitslagen met referentiewaarden. De meest

voorkomende zijn de referentiewaarden, die statistisch berekend zijn

als intervalgrenzen van de meetresultaten van een groep gczonde

individuen; bij verloop van een ziekteproces wordt ook vergeleken met

vorige waarden van de patient. De normale spreiding tussen deze grenzen

Kan men opgebouwd denken uit de drie volgende grootheden:

I. verschillen in de bestanddelen van het bloed bij gezonde individuen,

afhankelijk van omstandigheden (bv. tijdsstip van de dag) en lich

amelijke gesteldheid (rust/arbeid).

2. verschillen in bestanddelen van het bloed tussen gezonde individuen

onderling. Hierbij moe ten we denken aan factoren als leeftijd,

geslacht, erfelijkheid, ras, eetgewoonten en klimaat.

3. de nauwkeurigheid waarmee de bestanddelen op laboratoria worden

bepaald.

Welke van deze grootheden in het bijzonder relevant zijn, wordt

bepaald door de interpretatie-eisen. Bij het beoordelen van een

individu in relatie tot een groepsnorm bij een enkele bepaling,

moet men rekening houden met de verschillen, genoemd onder 1 en 2

(Cotlove (5)), en wenst men bovendien dat de onnauwkeurigheid geen

relevante invloed heeft.

De normale spreiding wordt dus begrensd door statistisch berekende

grenzen. Deze grenzen vormen de medische beslissingspunten. Bij

deze punten wordt van de analysemethode de grootste nauwkeurigheid

vereist, om nauwkeurig te kunnen bepalen of een patient ziek is

of niet (Barnet (6». We kunnen echter de waarschijnlijkheidsleer

opvatten zoals P. S. Laplace: "Zij is in de grond van de zaak alleen

gezond verstand herleid tot berekening; zij doet ons met exactheid

aanvaarden hetgeen redelijke gees ten door een soort instinct aan

voelen" (Geciteerd door B. Leijnse, p. 25 (7». In dit licht vol

doet de methode van Zieve (8) nog beter aan de eisen van redelijk-



- 19 -

heid. Hij onderscheidt nl. drie gebieden: een range van normale

waarden, een van abnormale waarden, en daar tussen in een gebied

van twijfel. Of de waarden in dit gebied op een pathologisch

beeld duiden, laat hij afhangen van andere verschijnselen, die

in deze richting wijzen. (Zieve noemt dit als een van de 10 cate

gorieen, waarin verkeerd gebruik van laboratorium bepalingen kan

worden ingedeeld.)

De vereiste nauwkeurigheid op een laboratorium kan nu als voIgt

worden omschreven: een nauwkeurigheid die maar een kleine invloed

heeft op de normale spreiding (Tonks 12% van de totale spreiding

(9), Cotlove 12% van de biologische spreiding (exclusief meetsprei

ding), Leijnse 0,5 a 2% van de biologische spreiding).

Leijnse plaatst deze absolute eis in het ruimer kader van het

functioneren van het laboratorium met de volgende zinnen: "Het

getuigt echter van weinig esprit de analytische nauwkeurigheid

ongeacht de probleemstelling vast te leggen. Bovendien zijn

door de eis dat de mogelijke fout kleiner dan 1% of nog lager

moet zijn, een enorme kostenstijging en ernstige complicaties

op analytisch gebied te verwachten (7, p. 32).

Barnett (6) zegt: "Accuracy and precision of a degree greater

than is useful clinically should not be required if extra time

or expense is thereby made necessary."

Bij nauwkeurigheid maakt men onderscheid tussen

- systematische afwijking: het verschil tussen de gezochte waarde

en de waarde die als werkelijke waarde wordt beschouwd (Engelse

term: accuracy).

- precisie: de mate van onderlinge overeenstemming tussen meetuit-

komsten.

Indien de precisie bepaald wordt is deze zo afhankelijk van het

tijdsbestek en meetomstandigheden door extra foutenbronnen, dat

hiervoor weer afzonderlijke termen gebruikt worden: dupliceerbaar

heid, herhaalbaarheid en reproduceerbaarheid.

De accuracy kan verschillen van laboratorium tot laboratorium.

De Stichting Kwaliteitsbewaking Klinisch Chemische Ziekenhuis

Laboratoria tracht via rondzend~serum deze verschillen in Neder

land terug te brengen. Deze verschillen vormen een van de redenen

waarom men huiverachtig is om met andere laboratoria samen te wer

ken.



Eenzelfde accuracy bij laboratoria 1S belangrijk als de uitslagen door

mensen buiten de eigen organisatie gebruikt worden: bv. door spe

cialisten die aan twee ziekenhuizen verbonden zijn, de huisarts,

of indien de patient in een ander ziekenhuis verder behandeld

wordt. Barnet (12) acht een grote accuracy nodig bij het gebruik van:

normaal waarden uit de literatuur

bekende relaties van de gezochte waarde van meerdere bestand

delen

de gezochte waarde voor dosering van medicijnen, behandeling

of diagnose (bij stofwisselingsstudies).

"De resultaten van de huidige inter-laboratorium kwali teits

controle wettigen de conclusie dat aan de onderlinge vergelijk

baarheid van resultaten weinig aandacht is .en wordt besteed."

"Ieder klinisch chemisch laboratorium start .•• voor zover dat

nog nodig is met een intensieve intra-laboratorium kwaliteits

controle" (Leijnse p. 22 en 33).

Hieruit blijkt dat kwaliteitsbeheer 1n klinisch chemische labo

ratoria nag volledig in ontwikkeling is. Over de methoden van

kwaliteitscontrole op het laboratorium is een uitvoerig rapport

verschenen van Van den Kerkhof (10).

Moeilijk vergelijkbaar met de facetten van nauwkeurigheid is een

andere factor van de kwaliteit nl. het verwisselen van monsters

en overschrijffouten. Verwisselen werd in een ander onderzoek in

een steekproef van 245 niet geconstateerd, het percentage overschrijf

fouten bij 851 monsters bedroef l!%. Rekenfouten kwamen bij 1332 analyses

in 2,7% van de gevallen voor (11). Grannis e.a. (19) concludeerde uit

5200 aanvragen dat tenminste 2% fouten voorkomen, en laat verder een

uitvoerige discussie volgen omtrent oorzaken. Bij gebruik van de com

puter zal door de strakkere organisatie-voorschriften, door het signa

leren van aIle afwijkingen van de regels en de frekwente controle, een

groot gedeelte van dit soort fouten voorkomen kunnen worden.

Lott (12) noemt als belangrijkste aspecten van kwaliteitsbeheersing:

opleiding, training, motivatie, stress en voorkomen van verveling.

Het haperen van apparatuur kan stress veroorzaken; routinematige

handelingen leiden tot verve ling.

In bovenstaande zijn de kwaliteitseisen van chemische bepalingen

benaderd vanuit meettechnisch oogpunt. Voorzover niet aan de eisen

van nauwkeurigheid voldaan kan worden, houdt dit in dat het tussen

gebied in de benadering van Zieve een groter percentage uitslagen

vallen. De clinicus is genoodzaakt dat gebied ruimer te kiezen dan

wanneer bepalingsmethodieken gebruikt worden met zeer nauwkeurige

meetresultaten. Dit brengt mee dat er een groter beroep gedaan wordt
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op andere bronnen van informatie: er moet een zeker "overlap"

van informatie zijn. Deze redundantie komt in bovenstaande meet

technische benadering niet expliciet naar vo~en. Een mogelijke

oorzaak is dat de informatietheorie en beslissingstheorie pas

enkele decennia in ontwikkeling zijn. Practisch liggen hier mis

schien voor een aantal bepalingen c.q. ziektebeelden, mogelijk

heden die economische beter haalbaar Z1Jn dan de technische per

fectie van chemische meetmethoden in aIle laboratoria in Neder-

land.

Melville (12) vergelijkt de aanvragen met het testen van raketten,

waarbij meerdere functies gelijktijdig worden nagegaan. 20 kent

ook het menselijk lichaam een serie parameters die gecoordineerd

moeten worden; de vraag wordt dan niet wat is de waarde van een

bepaald bestanddeel, maar wat is de afwijking (voorzover met

klinische chemie te benaderen). Zijn de relaties tussen de groot

heden bekend, dan kunnen met behulp van een meerdimensionaal be

trouwbaarheidsgebied, de uitslagen beter beoordeeld worden, zoals

Grams laat zien (12).

Omgekeerd kan deze patroonherkenning een vorm van kwaliteitscon

trole op de afzonderlijke bepalingen zijn.

Vanuit dit gezichtspunt kan ik instemmen met Leijnse (7), boven

meermalen geciteerd: "Het is duidelijk dat in de komende jaren

intensief gezocht zal moe ten worden naar de samenhang tussen de

analytische, de medische en de economische aspecten van de nauw

keurigheidseisen in de klinische chemie."

De werkorganisatie om de monsters op een laboratorium te verwerken

1S een bijzonder complex geheel. Om een indicatie te geven het vol

gende: in een middelgroot chemisch laboratorium worden meer dan

honderd soorten bepalingen gedaan, waarvan een tiental soorten

meer dan 50 aanvragen per dag heeft (verwerkt in batches van 20

tot 30 stuks), ongeveer twintig soorten worden 20 tot 50 maal

aangevraagd en 10 soorten 5 tot 20 maal. Enkele tientallen worden

slechts enkele malen per week of zelden aangevraagd. Dit beeld wordt

gecompliceerder als we bedenken dat er vrij grote variaties van

dag tot dag kunnen optreden. Het karakter van de tests loopt uit

een van eenvoudig, kortdurende bepalingen tot ingewikkelde bepa-
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lingen die uren of dagen in bes] ag nemen. Bij het uitvoeren van de

analyses hoort voor de analisten ook de gehele administratieve ver

werking, en wat de klinische aanvragen betreft ook het verzamelen

van de bloedmonsters.

Ret laboratorium verdeelt het werk in groepen van soortgelijke be

palingen. Zoln groep vormt een testplaats waar een of meer analis-

ten de analyses uitvoeren. Iedere analiste wisselt bijvoorbeeld iedere

maandvan testplaats. Voorzover het laboratorium leerling-analisten op

leidt, moet rekening gehouden worden met een roulatieschema over

het hele laboratorium. Analyses met een min of meer specifiek ka

rakter worden vaak ondergebracht in een vrij zelfstandig sublabo

ratorium met eigen (sub)hoofd.

De werkzaamheden op een laboratorium kunnen verstoord worden door

cito aanvragen die onmiddellijk uitgevoerd moeten worden, ofwe1

waarvan de uitslagen nog dezelfde dag beschikbaar moeten zijn.

Ret werken op een laboratorium is dus in grote mate groepswerk,

waarin ieder zelfstandig zijn individuele bijdrage levert. Door

het wisselend aantal aanvragen is een goede samenwerking een

eerste vereiste om aIle uitslagen op tijd klaar te hebben.

Een eenvoudige manier om de arbeid van analisten op het labora

torium te analyseren blijkt de techniek van de multi-moment-op

namen (M.M.a.) te zijn. Riermee kan men nagaan de verdelingen

van de beschikbare tijd over de diverse activiteiten: zoals het

percentage tijdsbesteding buiten het laboratorium. Men kan zich

hiermee bv. een oordeel vormen of het gedeelte gekwalificeerd

werk voldoende is in verhouding tot de genoten opleiding. Indien

er veel gelopen wordt, kan dit een indicatie zijn om de lay-out

eens kritisch te bezien. Als de opnames per uur worden verwerkt,

kan men achterhalen wat drukke tijden en minder drukke tijden zijn,

en welke sublaboratoria het druk hebben en welke niet. Ret is een

geschikt middel, indien de analisten op de hoogte worden gebracht,

om zich te bezinnen op hun werkaanpak, hoever subjectieve indruk

ken scheef zijn (velen durven zelfs geen percentages te schatten),

en daarmee een motivatie om een andere werkaanpak te zoeken.

Een herhaalde M.M.a. kan het effect van wijzigingen laten zien.
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4.6. ~~_~~~~Q~_~~_~E~~i~~~~~lY~~,

De uitslag van de multi-moment-opname.
(zie vaar taelichting en umschrijving v.d. categori~n p.24 en hijlage Ill,

voor toelichting uitslag hijlagc TV)
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slagen zonder tussenkomst geregistreerd werden; weI werd de output

gecontroleerd). AIle aanvragen moeten tevoren weI geregistreerd

worden, en de uitslagen van de handbepalingen moeten ook doorge

geven worden; beide activiteiten worden met intoetsen gedaan. In

Iaboratorium A worden de aanvragen in het register ingeschreven

door de nachtdienst, hetgeen niet in de 7,4% is meegenomen.

Schoonmaken is in een Iaboratorium (A) ruim 2% hoger dan de andere,

omdat de analisten zelf de pipetten moeten spoelen. Als men dit

omrekent naar het aantal manuren en het verschil in uurloon tussen

een analiste en spoelknecht, dan kan men de kosten van een derge

Iijke regel berekenen. Op het Iaboratorium verplaatsen de analisten

zich betrekkeIijk veel, hetgeen tot uiting korot in de categorie

zoeken, halen, lopen (10,4; 12,4 en 12,2%). De lay-out van het

Iaboratorium, de organisatie van het eigen werk door de analisten

e.d. spelen hierin een grote rol. De werkwijze van de analisten

is niet geanalyseerd met een arbeidsstudie. Gezien bovengenoemde

percentages lijkt het toch nuttig hier eens systematisch aandacht

aan te besteden. Tevens zou dan tot uiting kunnen komen in hoe

verre andere percentages (bv. overschrijven in lab. B 14,2%) be

invIoed is door de drukte op het laboratorium.In de afzonderlijke

Iaboratoria zijn enkele suggesties gedaan, op gebied van arbeids

analyse.
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5. Suggesties en discussiepunten.

Er zijn drukke en minder drukke maanden. Dit brengt een stuk on

zekerheid voor de laboratoriumleiding mee. Op de drukste maanden

moet de personeelsbehoefte worden afgestemd, rekening houdend

met een natuurlijk verloop en het eenmaal per jaar kunnen aan

trekken van pas gediplomeerde analisten.

Een stuk onzekerheid is miss chien weg te nemen door het aantal

aanvragen van maand tot maand proberen te voorspellen uit fac

toren als bezetting van bedden, opnames, polikliniek bezoeken

uit voorgaande jaren. Bij de planning van de personeelsbehoefte

zou rekening gehouden kunnen worden met mogelijkheden die er zijn om

bij pieken en in onverwachte moeilijkheden een beroep te kunnen doen

op tijdelijke geschoolde, eventuele parttime krachten, zoals oud
medewerkers. MIsschlen-is het ook mogelijk bij ;nkele bepal{ngen

de uitvoering zodanig in stukken op te splitsen dat hulpkrachten

hierbij snel ingeschakeld kunnen worden als hulp van een analiste.

Een en ander zal waarschijnlijk goedkoper zijn dan het personeels

bestand af te stemmen op mogelijk te verwachten ~ieken, Speciale

aandacht moet dan de kwaliteitscontrole krijgen,vgl. Grannis (19).

De variaties in aanvragen van dag tot dag, die h~t weekpatroon

kenmerken, zijn afhankelijk van het werkpatroon van de artsen, en

de prikorganisatie. Mijn stellige indruk is dat door een betere

spreiding van de aanvragen over een week, het laboratorium mee.r

bewegingsruimte krijgt in het organiseren van het werk, en minder

gebonden is bij toevallige druktes zoals bij ziekte van medewerk

kers, noodzakelijk verlof e.d.

Het laboratorium heeft - zover gehoord - geen invloed op het

spreekuurrooster in de polikliniek. Wat dit betreft is het labo

ratorium te zien als sluitpost van de polikliniek organisatie: zij

moe ten verwerken wat aangevraagd wordt. Hiervoor is een inzicht

nodig in de mate waarin de specialisten voor diverse categorieen

patienten een beroep doen op het laboratorium. Indien een

computer op het laboratorium gebruikt wordt, is dit makkelijk

te realiseren. Andere laboratoria kunnen uit de met de hand ver

werkte steekproeven al voldoende aanwijzigingen'vinden.
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De kwaliteit van de laboratoriumbepalingen hangt van vele faktoren

af. De vraag'kan gesteld worden welke bijdrage elk van de gevraag

de offers heeft in winst aan kwaliteit. Zijn de beperkingen voor

patienten en organisatie reeel, als men bedenkt welke andere fak

toren invloed hebben, b.v. meetmethoden, reagentia, medicamenten,

schrijffouten en verwisselingen van monsters? Krijgen aile storende

factoren aandacht in het kwaliteitsbeheer, evenredig aan de invloed

die ze op de nauwkeurigheid hebben? Bijvoorbeeld: bij duplobepalin

gen wordt dat gedeelte van de toevallige fouten uitgemiddeld dat

men opnieuw laat optreden. Is dit een relevant gedeelte, dat alleen

op dez=- manier_~~~ worden gereduceerd, met name~ij:utomaten~ _

Uit het antwoord zou kunnen blijken of de offers evenredig zijn.

Bijvoorbeeld: de nuchterheidseis verplicht de poliklinische pa-

tienten een andere dag naar het ziekenhuis terug te komen. Deze

nuchter patienten komen 's morgens in grote getale tegelijk op de

prikkamer. Ook klinisch legt deze nuchterheidseis beperkingen op

aan de patienten en de hele prikorganisatie: In een ziekenhuis

elders wardt geeist dat aile patienten nuchter geprikt worden. Dit

brengt m.i. 's morgens een onnodige stagnatie mee; vooral als men

bedenkt dat vele controlebepalingen vol gens een vast tijdschema

aangevraagd worden. Deze zijn enkele dagen tevoren bekend en kun-

nen in principe in de namiddag geprikt worden.Het blijkt dat

h "b I "k' k b . 1)nuc ter z~Jn e angr~J ~s voor slechts en ele epal~ngen.
- ------- -------

Een inzicht in het gebruik van de uitslagen van het klinisch-chemisch

laboratorium, zou de relatieve betekenis van aile kwaliteitsin

spanningen tot uiting doen komen en op de juiste waarde doen

schatten.

1) glucose, enkele van de enzymen en voor vetanalyse; ijzer en cortisol

hebben een dagpatroon; bilirubine is aIleen lichtgevoelig. Het zou

zinvol zijn het nuchter zijn nader te omschrijven

als het aantal uren dat bepaalde stoffen niet genuttigd mogen zijn.

Nu melden zich soms na 12.00 uur nog nuchtere patienten.
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Gescheiden sublaboratoria bevorderen naar onze ervaring de vorming

van subgroepen. Deze subgroepen beperken de mobiliteit; bij onge

lijke werkverdeling komt het voor dat het ene sublaboratorium een

niet volledige dagtaak heeft, terwijl het ander sublaboratorium

moet overwerken. De samenwerking binnen de hele groep verdient
-_.~ .-~ _.------- -

speciale aandacht bij het organisatorisch opsplitsen van taken en

bij de dagelijkse leiding, om een gelijkmatige bezetting te reali-

sereno

Opmerkelijk ~s dat voor analisten geen kader cursus bestaat, om

zich vertrouwd te maken met de organisatorisch aspecten van hoofd

analisten. Als regel wordt een van de meest ervaren krachten tot

hoofdartalist gepromoveerd. Deze moet dan op intuitieve manier lei

ding geven; het is duidelijk dat dit problemen kan opleveren.
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6. Ret hematologisch laboratorium.

Ret hematologisch laboratorium is erg afhankelijk van het aantal

aanvragen wat betreft de werkbelasting. Ret aangevraagde kwantum

moet nog dezelfde dag verwerkt worden. Op het klinisch chemisch

laboratorium kan men namelijk de verwerking een of enkele dagen

uitstellen door de monsters in een koelkast te bewaren. Ret hema

tologisch laboratorium is dus minder flexibel in het verwerken

van de monsters. Vrijwel aIle bepalingen gebeuren met de hand;

automaten worden op enkele grotere laboratoria gebruikt. Ret zou

nuttig zijn om bij het opstellen van spreekuurroosters op de po

likliniek, met de belasting van het hematologisch laboratorium,

als een van de factoren, rekening te houden. AIleen dan is een

regelmatiger patroon over de week te verwachten.

De bepalingen zelf zijn kortdurend en eisen vrijwel geen voorbe-

reiding (er wordt gewerkt met totaal bloed, centrifugeren is slechts voor

enkele bepalingen nodig).Ret verdelen van de monsters gaat eenvoudig, door

dat vrijwel voor iedere proef het bloed in een specifieke buis

is afgenomen.

Doordat de testen veelal kort duren, vormt het schrijfwerk rela

tief een groot deel van de werkzaamheden (vgl. M.M.O. op labora

torium B, de percentages staan tussen haken).

Een verloop van de werkbelasting is in bijlage 11
2

te zien. Rierbij

moet opgemerkt worden dat maandag en dinsdag nog een uur is over

gewerkt, hetgeen buiten de waarnemingen viel.

In een ander ziekenhuis komt maandag en dinsdag resp. 24% en

23% van de aanvragen binnen, de overige dagen telkens 18%.
- --_ .._._---

Cito aanvragen worden op het hematologisch laboratorium meer ge-

daan dan het klinisch chemisch. Indien het spoedkarakter niet

duidelijk blijkt (door veelvuldig aanvragen, of onbereikbaarheid

van de aanvrager bij het doorgeven van de uitslag) wekt dit frus

traties op bij het laboratorium personeel.

Duidelijke afspraken en een regelmatige controle kunnen hierin

verbetering brengen.
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7. Kencijfers.

De meest gebruikte kencijfers voor laboratoria zijn aantal Spaan

derpunten per jaar, eventueel gerelateerd aan het aantal medewer

kers, en kosten per punt.

Als zodanig gebruikt z1Jn ze misleidend of minstens onvolledig in

de ~eergaven van het laboratorium gebeuren. Zij geven niet aan hoe

het aantal spaanderpunten behaald is bv. met automaten of met

handbepalingen, met meerkanaals of enkelkanaals automatische analyse

apparatuur. De kosten per punt zijn niet zonder meer vergelijkbaar als er uit

eenlopende calculatieschema's zijn gebruikt. Een zelfstandig labo

ratorium zal bijvoorbeeld huisvesting, energie, vloerenonderhoud

en portier/receptie zelf moeten bekostigen, te~ijl een laborato

rium in een ziekenhuis deze kosten niet of slechts gedeeltelijk

doorbelast krijgt. Worden ze weI doorbelast dan zal ook de afschrij

ving op basis van historische aanschafwaarde een nieuwbouw labora

torium moeilijk vergelijkbaar maken met laboratoria met andere huis

vesting, die vaak ook verspreide sublaboratoria over het ziekenhuis

terrein kennen.AIs men dus kencijfers wil ontwikkelen dan zal een

serie kencijfers ontwikkelcl moeten worden, die aIle belangrijke

facetten van het laboratorium weergeven, gerelateerd aan die groot

heden waarop de laboratoriumleiding rechtstreeks invloed heeft.

Een systeem dat weI rekening houdt met de mechanisatiegraad is het

Canadese/Amerikaanse systeem dat op pagina 13 is genoemd (13).

Door de combinatie kencijfers als groep naast elkaar te stellen,

zou men een reele indruk van het functioneren van zijn laboratorium

kunnen krijgen. De karakteristieke grootheden die tot uiting dienen

te komen zijn:

1) aantal bepalingen verdeeld over een aantal nader te omschrijven

groepen (afhankelijk bv. van de arbeidsintensiteit);

2) graad van mechanisering/automatisering;

3) omvang van specialisaties van het laboratorium ten dienste van

de regio of van landelijke betekenis;

4) het exploitatie budget dat als taakstellend voor de laborato

riumleiding kan gelden (bv. salarissen, gebruik chemicalien,

informatieverwerking, al dan niet met behulp van computer);

5) organisatie van het laboratorium in het ziekenhuis, en fluctu

aties in de vraag naar bepalingen;

6) het kwaliteitsaspect van de uitgevoerde bepalingen.
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Als kencijfers zou men dan kunnen denken aan de volgende verhou

dingen: (waarmee niet aangegeven is in welke stappen een derge

lijke vergelijking opgebouwd kan worden)

ad 1) . aantal aanvragen polikliniek-kliniek-derden

· assortiment aanvragen met verhoudingen aan aantallen per

week bv. 150, 25, 1 per week

assortiment waaruit cito aanvragen kunnen worden gedaan

· percentage cito aanvragen

· verhouding punten hematologie/isotopen laboratorium/

diverse sublaboratoria

ad 2) verhouding punten met handbepaling/met automaten

· aantal kanalen van de auto-analyzers

· investering in automaten per werknemer

ad 3) . percentage bepalingen ~n eigen specialiteit: poliklinisch

klinisch-voor derden

ad 4) • verdeling van de reele kosten over groepen, bv. personeels

kosten/gebruik chemicalien/informatieverwerkende apparatuur/

vaste kosten/rente

· verhouding laborantes/analisten

uren besteed aan werkzaamheden op andere afdelingen: bv.

trombosedienst, bloedtransfusiedienst (incl. keuringen),

bepalingen op funktie-afdelingen

ad 5) . spreiding in zelfstandige sub-laboratoria

eigen prikdienst of zelfstandige prikdienst voor (poli)

kliniek; prikken door verpleging? Kwalitatieve analyse van

ur~ne op afdelingen?

seizoenpatraon van aanvragen van de kliniek en palikliniek

ad 6) . Voar het kwaliteitsaspect zou een laboratorium met andere

(eventueel landelijk) een serie gegevens kunnen uitwisselen

m.b.t. gemiddelden, spreiding, e.d.
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Het ontwikkelen van kencijfers kan niet Ln slechts drie laboratoria

plaatsvinden; daarvoor zou een groter vergelijkend onderzoek nodig

zijn, bij voorkeur verricht in nauwe samenwerking met de klinisch

chemici. Een juiste bedrijfsvergelijking met andere laboratoria

zou Lmmers voor hen een hulpmiddel en stimulans kunnen zijn bij het

organiseren van hun laboratorium. Door een vergelijking komen juist

die punten naar voren die aandacht verdienen. Als nu de groei in

omvang van de laboratoriumproductie stagneert, is het tijd om

bijzondere aandacht te schenken aan de kwaliteit van de hele

organisatie, opdat de beperkte beschikbare middelen zo effectief

______~11. efficient mogelijk worden gebruikt.

Dit hoofdstuk is bedoeld om de discussie op gang te brengen op de

eerste plaats over de bruikbaarheid en het nut van kencijfers, en

op de tweede plaats om de mogelijkheid te vernemen om kencijfers

te ontwikkelen. Hier zou de wenselijkheid naar voren moe ten komen

welke (statistische) gegevens over laboratoria en de bepalingen

verzameld dienen te worden. Deelproblemen die in eerste instantie

te veel gespecialiseerde mankracht zouden vragen, kunnen in samen

werking met research instituten ontwikkeld worden. Als voorbeeld

kunnen gelden enkele problemen waar mededoor afstudeerders aan ge

werkt is: gewenste aantal en combinatie van kanalen voor auto

analyzers, model voor kostprijs-serie-grootte berekening, kwali

teitsbeheer op een laboratorium, automatisch aflezen van monster

identifikatie, onderzoek naar tijdstip van aanvragen in een zieken

huis en de wenselijkheid van wijziging van de prikroutes in een

ziekenhuis.
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De onderscheiden categorieen bij de M.M.O.

A: niet op laboratorium aanwezig. Dit was het aantal mensen dat

niet op het laboratorium aanwezig was, maar wei in het zieken

huis by. op de verpleegafdeling om te prikken e.d. Deze aan

tallen zijn niet waargenomen in de middagpauze. Voor de koffie

pauzes voor en na de middag zijn naderhand correcties aange

bracht van 15 min. per persoon.

B: 01. Mondelinge of schriftelijke informatieoverdracht zoals:

overleg, instructie, voorschrift lezen of leerlingen in

strueren.

02. Het voorbereiden van een proef zoals het klaarzetten van

het glaswerk, waterbad aanzetten, het vullen van automa

tische pipetten.

02. a. Dagelijkse voorbereidingen voor het starten en ins tel

len van de auto-analyzers; (geen aparte categorie in

ziekenhuizen A en B).

03 en 04. Handelingen die direkt betrekking hebben op de uit

voering van een bepaling (nr. 4). In categorie 4 vallen

ook centrifugeren, wegen, reagentia aanmaken en microscoop

kijken op het urinelaboratorium.

05. Waarnemen. Hieronder vallen kijken en meten, aflezen van

analoge grafieken, omslagpunt bepalen bij titreren, ex

tinctie meten, kleurstrookjes aflezen.

06. Noteren: het noteren van de afgelezen waarden van een re

sultaat.

07. Berekenen: het middelen bij duplo-bepalingen; grafisch met

rekenlineaal of rekenmachine berekenen van de gevraagde

uitkomst uit de afgelezen waarde.

08. Overschrijven: overschrijven van uitkomsten op de laborato

riumlijsten op het aanvraagformulier, maar ook het overnemen

van bon- en volgnummers op reageerbuizen of in schriften,

~n zoverre ze geschreven worden.

In laboratorium C valt hier ook onder:

08. a. Etiketten plakken zowel bij de verdeeltafel, als in werk

schrift.
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08. b. Intoetsen

- bij monsterontvangst van patientnr., monsternr.,

analysenr., en artscode

- van monsternummers bij auto-analyzers

- van monsternummers en uitslagen bij de betreffende

handbepalingen

- van correcties

08. c. Controle outputlijsten van de computer door deze te ver

gelijken met de analoge grafieken. Ook de controle van

de daglijsten, voor de volledigheid van de uitslagen.

09. Opruimen.

10. Schoonmaken en spoelen van cuvetten en het afnemen van de

tafels en verder schoonmaakwerk dat nog door de analisten

wordt gedaan.

11. AIle aktiviteiten die het gevolg zijn van onduidelijkheid

of afstanden, die overbrugd moeten worden: zoeken, halen,

lopen, vragen, telefoneren.

11. a. Bonnen sorteren e.d. (aIleen onderscheiden 1n laborato

rium C).

12. Wachten: bv. wachten van personen die zitten te noteren

totdat de ander de uitslag noemt. Ook hebben we hieronder

laten vallen het wachten dat besteed wordt aan sociaal

contact en praten dat niet direct op het werk betrokken is.

12. a. Wachten bij een auto-analyzer om bij storingen in te

kunnen grijpen; wachten tot centrifuge stilstaan (aIleen

onderscheiden in laboratorium C).

13. Een res tgroep waarin alle aktivi tei ten vallen die in boven

staande categorieen niet onder te brengen zijn, zoals orga

niseren, persoonlijke verzorging.

N.B. De categorieen 2 tim 7 kan men beschouwen als de proceshande

lingen, die nodig zijn om de bepaling uit te voeren.

De ei i fers tussen 0 bi i B. geven deoercentages weer van het

bijbehorende hematologische laboratorium.
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Opmerkingen bij de uitslag van de M.M.O.

Categorie

afwezig

3 + 5

4

8

Ziekenhuis

A en B

A en B

C

B

A

B

C

Hierin zit inbegrepen een groot dee1

van de persoonlijke verzorging, die

normaal op ~ 7% gesteld wordt;

Het hoger percentage wordt o.a. veroor

zaakt doordat de analisten van deze 1a

barataria's morgens in de k1iniek gaan

prikken, en gedurende de hele dag voor

cito monsters of nevenwerkzaamheden weg

geroepen kunnen worden.

DuideIijk is hier een stuk invloed van de

op1eidingstaak van leer1ing anal is ten

merkbaar.

Door de machinale verwerking van de mon

sters is veel van het pipetteren en aflezen

door analisten verva1len.

Dit Iage percentage komt overeen met de

algemene ervaring dat het niet druk was

op het 1aboratorium.

Hierbij niet inbegrepen: het maken van

de laboratoriumlijst door de nachtdienst

en het coderen van de primaire buis bij

het prikken.

Hierbij is niet inbegrepen: het vooraf

coderen van de primaire buis door de

nachtdienst, het maken van priklijsten.

Hier wordt i.t.t. laboratorium A het

serum verdeeld over secundaire buizen

(15 categorieen), waarvan het coderen

weI 1S waargenomen.

Hierbij is inbegrepen zoals bij de andere

Iaboratoria het schrijven van de uits1ag

op de aanvraag formulieren. Naderhand was

men zover in het overgangsstadium dat men

de uitslagen door computers Iiet printen.

Bij een geautomatiseerd laboratorium zal

schrijfwerk in mindere mate het produktie-
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A

B

B

Bij lage IV
2

proces vertragen dan in een laboratorium

met handbepalingen. De tijd dat men een

machine moet bewaken wordt hiermee opge

vuld. Daardoor konden we slechts 1,4%

wachten bij de auto-analyzers waarnemen

(categorie 12.a).

Schoonmaken ligt hier enkele procenten

hoger, omdat de analisten hier zelf de

pipetten moesten schoonmaken.

Deze aanzienlijke percentages kunnen diverse

oorzaken hebben: zoals layout van het labo

ratorium, de werkwijze van de analisten,

nevenfuncties van de analisten.

Dit hoge percentage correspondeert met

categorie 4. Wat uit deze cijfers niet

blijkt~ is dat het wachten niet gelijk-

matig over de sublaboratoria verdeeld was;

deze hadden niet aIle een even druk programma.

Hierin is niet meegenomen de werkzaamheden

van de organiserende hoofdanaliste, in beide

andere laboratoria weI.

Algemeen hebben de cijfers meer een indicatief karakter dan een waarde

in absolute zin. Er is op geen enkele manier rekening gehouden met ver

schillen in werktempo, en werkaanpak, zodat de waarnemingen 1n een be

paalde richting iets scheefgetrokken kunnen zijn.
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Technische verantwoording M.M.O. (multi-moment-opname).

De M.M.O. strekte zich uit over de 5 dagen van een week; er werd

waargenomen tijdens de normale dagaiensten.

- Daaraan vooraf ging een halve dag proefwaarnemen om de mensen en

de waarnemers vertrouwd te maken met het waarnemen. De waarnemers

kregen de gelegenheid elkaar te corrigeren bij verschillende inter

pretaties van de categorieen.

- De routes werden in een afwisselend willekeurig gangenpatroon door

het laboratorium afgelegd.

- In iedere periode van 10 minuten werd 1 rondgang gemaakt.

- Het tijdstip van begin binnen de periode van 10 minuten was wille-

keurig.

- De tijdsperiode en de dag is op de waarnemingsbladen vermeld; ook

een code voor de waarnemer werd vermeld, zodat naderhand op onder

linge verschillen kon worden gecontroleerd.

- Waren beide waarnemers aanwezig dan werd afwisselend gelopen over

het laboratorium, terwijl vroege en late uren zo goed mogelijk ver

deeld werden tussen de waarnemers.

- Door speciale voorgedrukte waarnemingsbladen te gebruiken, kon het

aantal waarnemingen per categorie elektronisch gelezen worden en

mechanisch in ponsband omgezet.

- Niet meegenomen: prikkamer

aIle mensen die research deden

spoelkeuken

administratie

(onderhouds)technici

analisten, die in ziekenhuis op de poli of functie

afdeling werkzaam waren

eventueel verafgelegen kleine sublaboratoria

- Als controle op volledigheid is regelmatig het aantal aanwezigen

geteld en vergeleken met het aantal waarnemingen.

- Representativiteit:

Voor zover het na te gaan was aan de hand van aantallen aanvragen,

aantal behaalde spaanderpunten, en mededelingen van de analisten,

moet de week representatief geacht worden.
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