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Bedrilfskundewinkel Eindhoven 

Samenvatting 

Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de heer Pelzer, hoofd van de afdeling CCUIMCU 
in het Juliana ziekenhuis te Apeldoom. In dit verslag is een evaluatie van de huidige TISS 
uitgewerkt, zoals dat gebruikt wordt in het Juliana-ziekenhuis te Apeldoom. TISS, wat staat 
voor Therapeutical Intervention Scoring System, is een systeem voor het beheersen van 
werklast op de Intensive Care en aanverwante afdelingen. Op dit moment wordt er op de MCU 
(Medium Care Unit) en de CCU (Critical Care Unit) van het Juliana-ziekenhuis 
geexperimenteerd met een variant hierop. 
Bij de gebruikte TISS-variant bleken een aantal kanttekeningen te plaatsen bij de aannamen en 
het on twerp van het systeem. Omdat vele nuttige aspecten van het origenele TISS in de 
huidige versie ontbreken, geeft het systeem weinig relevante informatie voor de planning. Ret 
belangrijkste aspect van TISS, het classificeren van de patienten en het op basis daarvan maken 
van een planning voor de toekomst, maakt geen deel uit van het huidige TISS zoals het in 
Apeldoom gehanteerd wordt. 
De gebruikte items in de huidige lijst zijn door de afdeling zelf opgesteld. De atbakening was 
echter bij veel items niet waterdicht; men gaat teveel in detail. Ook waren de gebruikte tijden 
bij de items niet gevalideerd, wat zonder atbakening ook niet mogelijk is. 
In het systeem is ook een ontwerpfout geslopen. Ret systeem rekent in bepaalde situaties 
teveel tijd toe voor standaardzorg. Om inzicht te krijgen in de ernst van die afWijking is een 
kwantitatieve analyse uitgevoerd. 
Concluderend kan worden gesteld dat het systeem, zoals het er op dit moment is, niet te gebruiken 
is om correcte planningen mee op te stellen. Er kan niet-geloofWaardige output uit het systeem 
komen. Wij bevelen aan om de originele opzet van TISS te gaan gebruiken. Dat wil zeggen dat de 
orginele 1ijst gebruikt dient te worden, waarin dan niet voorkomende items uit verwijderd zijn en 
een andere opzet van de niet-patient gebonden en afdelingsgebonden tijdtoewijzing. De items in de 
lijst dienen niet te gedetailleerd maar weI duidelijk afgebakend te zijn, met dien verstande dat een 
item niet altijd gelijk staat aan een activiteit. Enkele echt vereiste toevoegingen, zoals bijvoorbeeld 
extra tijd voor familie, kunnen worden toegevoegd, maar dienen dan nog gevalideerd te worden. 
V13 Multi Moment Opnamen kunnen de meest bepalende items geia.entificeerd worden, die in de 
definitieve TISS-lijst komen te staan. 
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Bedriifskundewinkel Eindhoven 

1. InIeiding 

De Bedrijfskundewinkel is een kleinschalig non-profit adviesbureau en een van de acht weten
schapswinkels van de Technische Universiteit Eindhoven. Personen die behoefte hebben aan kennis 
op bedrijfskundig gebied en Diet de middelen hebben die elders te verkrijgen, kunnen zich wenden 
tot de Bedrijfskundewinkel Zij kunnen dan kosteloos advies krijgen van studenten van de faculteit 
Technische Bedrijfskunde, voor wie deze opdrachten een extra praktijkenraring buiten het 
curriculum zijn. De bege1eiding van zoln project ligt in handen van de (student-)bestuursleden van 
de Bedrijfskundewinkel 

Oil onderzoek van de Bedrijfskundewinkel heeft plaatsgevonden binnen het Juliana Ziekenhuis te 
Apeldoom. Binnen dit ziekenhuis werd op de afdeling cardiologie een probleem geconstateerd met 
het werklastsysteem Men was er Diet zeker van ofhet systeem weI valide enlofbetrouwbaar was. 
Om dit te controleren werd dit probleem voorgelegd aan de Bedrijfskundewinkel, wat uiteindelijk 
leidde tot dit onderzoek. 
Het onderzoek was oorspronkelijk in twee delen gesplitst; 1. het valideren van het systeem en 2. 
indien het systeem valide is, de betrouwbaarheid van het systeem nagaan. 
Met de validiteit van het systeem wordt bedoeid de mate waarin het systeem meet wat men wil 
meten. Met betrouwbaarheid van het systeem wordt bedoeld of de gehanteerde normtijden de 
werkelijke werklast wei goed weerspiegelen. Omdat deze onderzoeksopdracht te uitgebreid was 
voor een Bedrijfskundewinkel-onderzoek, hebben wij ons beperkt tot het eerste deet het bepalen 
van de validiteit van het systeem 
Het rapport is dusdanig opgezet dat een eventuele stagiaire snel inzicht kan krijgen in de 
problematiek van TISS. In hoofdstuk twee za1 de onderzoeksopzet worden besproken. In 
hoofdstuk drie zal een uiteenzetting over het TISS volgen en een vergelijk met de Apeldoomse 
versie hielVan. Hoofdstuk vier za1 ingaan op de problemen die zich voordoen met deze versie van 
TISS. Tenslotte geeft hoofdstuk vijf onze conclusies en aanbevelingen weer. 

3 



Bedrilfskundewinkel Eindhoven 

2. Onderzoeksopzet 

2.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk zal de onderzoeksopzet worden beschreven. Er za1 een beeld worden 
geschetst van wat er is uitgevoerd voor het onderzoek. Een onderzoeksopzet vonnt de basis 
van een onderzoek. Hierin wordt het probleem omschreven en afgebakend. Er worden 
onderzoeksvragen opgesteld en er za1 een plan van aanpak worden gegeven. Op dit moment 
wordt er bij de MCU (Medium Care Unit) en de CCU (Critical Care Unit) van het Juliana 
ziekenhuis te Apeldoom geexperimenteerd met een variant van TISS. TISS, wat staat voor 
Therapeutical Intervention Scoring System, is een systeem voor het beheersen van de werklast 
op de Intensive Care en aanverwante afdelingen. 

2.2 Opzet 

Tijdens het eerste gesprek wordt duidel~jk wat de probleemhebber precies a1s probleem ervaart. Er 
is twijfel over de validiteit van het systeem, oftewe~ of er gemeten wordt wat men wil meten, en er 
is twijfel over de juistheid van de in het systeem gehanteerde normtijden. Daar men het systeem in 
de toekomst wil gaan gebruiken voor de capaciteitsplanning, dienen de validiteit en 
betrouwbaarheid in orde te zijn. 
Dit leidde tot de volgende onderzoekvraag: 

"Ga de validiteit van het huidige werldastbeheersingssyteem en de betrouwbaarheid van de 
gebruikte normtijden na." 

Om te beginnen is er een vooronderzoek opgezet, waarbij de werking van het systeem is 
geevalueerd. Het bleek dat er geen sprake was van een perceptieprobleem, maar dat er sprake was 
van een reeel probleem. Bij de opdrachtgever bestond het beeld dat het huidige systeemontwerp qua 
methodiek voldeed. Men had alleen twijfels over de afbakening en de keuze van de items en over de 
betrouwbaarheid van de gehanteerde normtijden. Uit verkennend onderzoek bleek echter dat ook 
bij het systeem enkele vraagtekens te pJaatsen waren. 
Uit het vooronderzoek bleek dat het noodzakelijk was de probleemformulering af te bakenen tot: 

''Ga de validiteit van het huidige werldastbeheersingssysteem na." 

De reden om de betrouwbaarheid van de nonntijden in dit stadium met na te gaan is dat dit pas 
zinvol is a1s er duideliJ'kheid bestaat over de validiteit van het systeem. Aangezien er beperkte tijd is 
voor het onderzoek is het noodzakelijk eerst de validiteit te bepalen. 

Voor de gegevensverzameling zullen door ons gesprekken worden gevoerd met de betrokkenen en 
zal er literatuur geraadpleegd worden die beschikbaar is in het Juliana ziekenhuis. Tevens worden 
adviezen ingewonnen bij het Catharina ziekenhuis te Eindhoven, waar men al enige tijd enraring 
heeft met een TISS. 

5 
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3. Uitleg over de huidige TISS-methode 

3.1 De oorsprong van TISS 

De gehanteerde werklastbeheersingsmethode is een aangepaste versie van het van origine 
Amerikaans TIS-systeem Het TISS is ontwikkeld door Cullen c.s. in het Massachusets 
General Hospital te Boston in 1974 [5]. In het oorspronkelijke systeem wordt gewerkt met 76 
score-items (verpleegtechnische en / of me disc he handelingen). AI naar gelang van de zwaarte 
van de interventie, heeft de handeling een score van 1 tot 4 punten. De totaalscore per 24 uur 
geeft aan welke intensiteit van zorg een patient nodig heeft; het zijn de verrichte handelingen 
bij een patient die de totaalscore vormen. Deze totaalscore valt in een van de vier klassen die 
door TISS onderscheiden worden: 

klasse IV > 40 punt en 
klasse III 20 - 39 punten 
klasse II 10 - 19 punten 
klasse I < 10 punten 

Een klasse IV patU!nt verkeert in een instabiele toestand, er moet intensieve zorg geboden 
worden en er zijn frequent aanpassingen nodig in de therapie ("active treatment"). 
Een klasse III patient verkeert in een redelijke toestand, er moet intensieve zorg en 
bewaking geboden worden ("monitoring-personell intensive"). 
Een klasse II patient verkeert in een stabiele toe stand, er is intensieve bewaking en 
observatie noodzakelijk ("monitoring-technology intensive"). 
Een klasse I patient heeft standaard zorg nodig. 

Aan deze classificatie is ook een patient-verpleegkundige ratio verbonden. Hiermee wordt 
bedoeld dat er voor (in naam) dezelfde activiteiten bij patienten uit verschiUende klassen ook 
verschillende tijden toegerekend worden. 

3.2 Toepassingen van TISS in de Nederlandse gezondheidszorg 

In een groot aantal ziekenhuizen in Nederland wordt met TISS, of op TISS gebaseerde 
methoden, gewerkt. 

Diverse ziekenhuizen in Nederland hebben het TISS geiinplementeerd in een geautomatiseerd 
systeem Het verzamelen van de gegevens gebeurd door middel van optisch leesbare kaarten 
waarvan de gegevens worden opgeslagen in een database. Een cOIDputerprogramma zorgt dat 
uit deze database gegevens geanalyseerd en geiilterpreteerd kunnen worden. 

In het Academisch ziekenhuis te Leiden (AZL) is TISS bewerkt en aangepast tot TAS 
(Therapeutische Activiteiten Scorelijst). Er zijn in TAS een aantal specifiek verpleegkundige 
activiteiten opgenomen, een aantal in het AZL niet gangbare therapeutische activiteiten 
weggelaten, een aantal nieuwe activiteiten van specifieke IC(Intensive Care )-units toegevoegd 
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en er zijn criteria ontwikkeld voor het weI ofniet opnemen van items in de scorelijst. Tenslotte 
is er een andere classificering ontwikkeld. 

Dit TAS-systeem vindt echter weinig navolging. Uit een onderzoek aan het Academisch 
ziekenhuis in Groningen (AZG) [4] bleek als voornaamste nadeel van TAS dat het systeem 
vee} tijd vergt. Ten opzichte van TAS heeft TISS blijkens het onderzoek in het AZG als 
voordelen: de snelheid waarmee de gegevens beschikbaar zijn en het aantal en de diversiteit in 
de statistische berekeningen. Het is belangrijk te vermelden dat het AZG het gebruik van een 
personal computer en een optische kaartlezer als een vereiste ziet voor succesvolle toepassing 
van TISS, anders gaat immers een belangrijk deel van de tijdwinst verloren. 

3.3 De toepassing van TISS in Apeldoorn 

In de loop van de tijd is de lijst die gebruikt wordt in het Juliana ziekenhuis diverse malen gewijzigd 
en uitgebreid. Zie voor de huidige lijst bijlage 1. De wegingsfilctoren van de items in de lijst, zijn op 
basis van ervaring van de medewerkers geschat. Deze waarden zijn niet gevalideerd in de nieuwe 
lijst (dit in tegenstelling tot de Amerikaanse lijst.) 

Het resultaat van de gehanteerde methode is een totale werkbelasting in uren per week Dit totaal is 
opgebouwd uit drie delen. Het eerste deel wordt bezettingsafuankelijk berekend en bestaat uit 
activiteiten die deel uitmaken van de verzorging van iedere patient zoals het maken van een 
standaard EeG en schoonmaakwerkzaamheden (zie bijlage 2). Het tweede deel van de activiteiten 
wordt voor iedere week gelijk verondersteld, ongeacht de bezettingsgraad. Hieronder vallen onder 
andere tijden die toegewezen worden voor administratieve en voor opleidingsactiviteiten (zie bijlage 
2). Het derde deel van de activiteiten is patientafhankelijk Dit zijn de activiteiten die met behulp van 
de TISS-lijst gescoord worden. 

De resulterende tijden worden alleen gebruikt om ex-post een indicatie te geven van de werklast. De 
gegevens worden dus niet, zoals de originele bedoeling van TISS was, gebruikt om de patienten te 
classificeren en op basis van deze classificatie een betere voorspelling van de werklast te maken. Het 
systeem geeft dus weinig mogelijkheden om tot een betere verdeling van de beschikbare capaciteit 
tekomen. 
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4. Resultaten en analyse: kanttekeningen bij het TISS 

4.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de werking van TISS in het Juliana-ziekenhuis te Apeldoom, 
meer specifiek op de kanttekeningen die by de werking geplaatst kunnen worden. 
De informatie voor deze analyse komt gedeehelijk rut een schriftelijke beschrijving van het systeem, 
maar grotendeels rut gesprekken met de medewerking op de afdeling. Door de gesprekken met de 
medewerkers konden wij ons een betere voorstelling maken van de activiteiten op de TISS-1ijst en 
van de dage1ijkse gang van zaken op de afdeling. 

4.2 Kanttekeningen 

By het huidige TISS model en de opzet ervan om tijden te vinden die de activiteitsduren zo goed 
mogelijk benaderen, zijn een aantal kanttekeningen te plaatsen. Hieronder voigt (in willekeurige 
volgorde) een uitwerking van de verschillende kanttekeningen die we gevonden hebben: 

1 Er bestaat op de afdeling onduidelijkheid over de afbakening van de activiteiten. Men is het er 
niet altijd over eens wat bepaalde activiteiten inhouden . 

• Als voorbeeld nemen we 'observatie': obselVatie wordt in de huidige opzet zowel bij 
patient-gebonden activiteiten a1s bij niet-patient-gebonden activiteiten opgenomen. Op zich 
geen onlogische aanname ware het niet dat de observatie-tijd by patient-gebonden 
activiteiten moeilijk objectief en precies meetbaar is. Er ontstaan problem en by de metingen 
zoals 'waar horen deze metingen by?', 'was het 'algemene' observatieT, en 'wanneer stopt 
een observatie ofgaat deze over in een andere obselVatie?'. Zo'n onderdeel by een activiteit 
erbij rekenen veroorzaakt dus veel 'mis' in de waarden van de metingen, waardoor het 
aIleen maar moei1ijker wordt een juiste en acceptabele waarde te vinden. Verder za1 het voor 
een capaciteitsplanner moei1ijk zijn om een stabiele planning op te zetten a1s er af en toe 
meer of minder frequent moet worden gepland. ObsetVatie kan aneen al hierom het beste a1s 
een aparte activiteit worden aangemerkt en gekoppeld worden aan de niet-patient gebonden 
activiteiten. 

2 Binnen het huidige systeem zijn de frequenties op een onzichtbare wijze al in de tijden 
opgenomen. Dit is op zich niet verkeerd, mits men rekening houdt met de volgende twee punten: 

• Ten eerste dient men zich bij het bepalen van de gemiddelde frequentie afte vragen hoe 
groot de schommeling rond dit gemiddelde is. Des te groter deze schommeling is, des te 
minder broikbaar de gemiddelde tijd is. Mits de tijd die hoort bij het eenmaal uitvoeren van 
de activiteit groot genoeg is, zeg 15 minuten, kan een hoger aantal verrichtingen dan 
gemiddeld leiden tot een behoorlijk hogere werkdruk. Mocht de schommeling niet zo groot 
zijn, dan kan de huidige berekening voldoen. Er dient dan weI een administratie bijgehouden 
worden over wat die gebnrikte frequenties waren. Dit is nodig om toekomstige wijzigingen 
te vergemakkelijken. 
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• Ten tweede kan het systeem in de huidige situatie geen meldingen geven over de 
frequenties van een bepaalde activiteit op een dag. Dus als een activiteit op een bepaalde 
dag 5 keer voorkomt, terwijl die activiteit gemiddeld op een dag maar 2 keer voorkomt zal 
het sy81eem te weinig tijd berekenen. 

3 Veel activiteiten in de huidige TISS-lij81 zijn bijzonder gedetailleerd. Door in detail te treden 
bij het definieren van de activiteiten in de TISS-lij81 wordt het noodzakelijk erg veel activiteiten 
in de TISS-lijst op te nemen, die door de mate van detail niet bij een andere activiteit geplaat81 
kunnen worden. Deze hoge mate van detail in de definiering van de activiteiten leidt er dus toe 
dat er (te-)veel activiteiten in de TISS-lij81 81aan, en dat er bij die activiteiten ook nog 
activiteiten zitten die dusdanig weinig voorkomen dat ze voor het bepalen van een 
capaciteitsplanning eigenlijk niet interessant zijn. 

4 In het huidige sy81eem wordt het capaciteitsbeslag en de verzameling van de gegevens over 
de E.HH (Eerste Hart Hulp) terecht niet meegenomen, TISS is immers niet geschikt voor het 
plannen van dusdanig onregelmatige werkbelasting. Dit is op zich nu geen probleem, echter als 
het project in de fase komt van het opzetten van het planningssy81eem dan dient hier weI een 
oplossing voor gevonden te worden, want een werklastbeheersingssysteem voor de hele 
afdeling is immers niet compleet indien een deel van de activiteiten niet is meegenomen in de 
bepaling van de items. 

5 De bedoeling van de metingen van TISS is om historische gegevens te verzamelen, om dan 
met behulp van een voorspelmethode een capaciteitsplanningssysteem op te zetten. Het blijkt 
echter bijzonder moeilijk te zijn de ingevoerde gegevens weer uit het systeem te krijgen. 
Verder kan uit de huidige historische gegevens aIleen worden gehaald of een activiteit is 
voorgekomen, maar niet de frequentie, zoals eerder vermeId. 

6 In het systeem is ook een ontwetpfout geslopen. Het huidige systeem deelt tijden op naar 
afdelingsgebonden, niet-patient-gebonden en patient-gebonden activiteiten. 
Bij de niet-patient-gebonden activiteiten zijn de activiteiten gekoppeld aan de, door een 
ziekenhuis gebruikte, afdelingsbezettingsgraad. Deze bezettingsgraad kan echter boven de 
100% komen. Dit is financieel gezien een bruikbaar concept, maar kan niet rechtstreeks 
worden overgenomen in een planningssysteem, want in de werkelijkheid kan een bed niet 
dubbe! bezet zijn. Wat betekent dit nu voor TISS: 
Het beste komt dit naar voren aan de hand van het volgende voorbeeld. Indien een patient 
ontslagen wordt op een dag met een bezettingsgraad hoger dan 100%, dan wordt zijn bed in 
principe meteen opgevuld. Echter het TISS wijst voor beide patienten een vaste niet-patient
gebonden tijd toe van 127 minuten. Een deel van de hierin opgenomen activiteiten worden met 
uitgevoerd, omdat ze niet nodig zijn (het is bijvoorbeeld niet no dig om's avonds medicijnen te 
geven aan een patient als deze 's morgens ontslagen is. Dit is triviaal, maar bij de huidige 
methode wordt hier geen rekening mee gehouden). Bij minder patientwisselingen is dit effect 
kleiner. 
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4.3 Gevoeligheidsanalyse 

Hieronder voIgt de kwalitatieve uitwerking van een gevoeligheidsanalyse waarbij onze onze 
uitspraak over de ontwerpfout is nu omgezet in een formu1e, waarmee nagegaan kan worden 
hoe groot de invloed is van de onterechte toewijzing van tijd op de bezetting en voor welke 
factor de formu1e het meest gevoelig is. Voor een kwantitatieve uitwerking van het model 
waarin voorbeelden uitgewerkt zijn die weergeven wat het verschil is tussen de bezettingsgraad die 
het huidige systeem oplevert en de werkeIg'ke bezettingsgraad verwijzen we naar bijlage 3. 

Merk op dat ook bij de dag van opname, tijd onterecht toegewezen kan worden. ill de 
voorbeelden gaan wij ervan uit dat alleen bij ontslag tijd onterecht toegewezen kan worden, 
met uitzondering van voorbeeld (11) in bijlage 3. Het komt erop neer dat indien de afwijking 
zowel bij opname ais bij ontslag optreedt, terwijl de berekening alleen maar uitgaat van een 
afwijking, men het verschil met twee moet vermenigvu1digen. 

Het bovenstaande kan uitgewerkt worden tot een formu1e die aangeeft wat het verschil is 
tussen de bezettingsgraden zoals het huidige systeem deze berekent en de werkelijke 
bezettingsgraad. 
ill bijlage 3 vindt u een gevoeligheidsanalyse waarin deze formu1e is uitgewerkt en waarin 
voorbeelden opgenomen zijn die weergeven wat het verschil is tussen de bezettingsgraad die het 
huidige systeem berekent en de werkelijke bezettingsgraad. 

Uit deze gevoeligheidsanalyse komen de volgende punten naar voren: 

Gebruikte variabelen: 
bezettingsgraad = p 
bezettingsgraad berekend op de huidige wijze ph 
werkelijke bezettingsgraad = pw 
gemiddeld aantal (verschillende) patienten (per week) = llP 
gemiddelde verblijfsduur (in weken) = lld 
fractie patienten met onterecht toegewezen tijd a 
fractie onterecht toegewezen tijd = b 
gemiddeld aantal bedden op de afdeling (per week) = c 
verschilformu1e V 

1 Het verschil tussen de huidige bezettingsgraad en de werkelijke bezettingsgraad, is voor 
kleine waarden van (a,b,!lP) (tot «0,4),(0,4),15) in de orde van 1 tot 5 %., bij onterechte 
toewijzing op de dag van ontslag. Naarmate de waarden (a,b,!lP) stijgen, neemt dit verschil toe 
tot meer dan 20 %, zeker indien de huidige berekening een bezetting van meer dan 100 % 
geeft. Dit is nog zonder de mogelijkheid dat er ook op de dag van opname tijd onterecht wordt 
toegewezen. 
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2 Het verschil is totaal ongevoelig voor veranderingen in !1d; de gemiddelde verblijftijd van een 
patient. Dit is als voIgt te verklaren: het verschil is afhankelijk van het aantal patienten 
wisselingen en dit komt tot uiting in !1p. AIleen moet er weI aan de eis voldaan worden dat 
!1P*!1d ~ c. (Zie ook punt 6 bij 4.2; onterecht toegewezen tijd vindt aIleen plaats bij ontslag (of 
opname) van een patient. De verblijfsduur heeft hier geen invloed op.) 

3 Het verschil is erg gevoelig voor /J.P; het gemiddelde aantal patienten op de afdeling per 
week. De voomaamste oorzaak hiervoor is de grote hoeveelheid verschillende waarden die 
mogelijk zijn; 10 kan, 40 kan ook. (verschil 300 %) 

4 Indien er op zowel de dag van opname als op de dag van ontslag onterecht tijd wordt 
toegewezen, dan heeft dit tot gevolg dat het verschil in bezettingsgraad groter wordt, 
afhankelijk van de mate waarin dit gebeurd. In het voorbeeld blijkt dat het verschil kan oplopen 
tot weI 50 %, waarbij deze meuwe waarde een verdubbeling is van de oorspronkelijke waarde. 

5 Het verschil is even gevoelig voor a als voor b. De waarden varieren van 0 tot maximaal 1. 
Deze zijn waarschijnlijk weI vrij constant. 

6 Het verschil is even gevoelig voor veranderingen in a als in b ofin /J.p. 

7 Er is sprake van een line air verb and tussen V en de afwijking van een parameter. 

8 Het verschil neemt sterk toe indien er meerdere parameters van (a,b,/J.p) veranderen. 

9 Het verschil is minder gevoelig voor veranderingen in c dan voor veranderingen in (a,b,/J.p) 

10 Afwijkingen die veroorzaakt worden door een veranderde c, zorgen er met voor dat de 
verhouding tussen ph en pw verandert. 

11 De bezettingsgraad wordt te hoog ingeschat. Uit de gevoeligheidsanalyse blijkt dat het verschil 
op kan lopen tot boven de 50 %. 

Deze gevoeligheidsanalyse is gemaakt om een indruk te geven van de afwijking die door deze 
systeemfout veroorzaakt wordt, we verbinden er verder geen conclusies aan. Of deze afWijking 
voor lief genomen wordt of met is een afWeging die de afdeling zelf moet maken. 

12 
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5 Conclusies en aanbevelingen 

5.1 Conc1usie 

Uit de analyse kunnen we concluderen dat het systeem zoals dit er nu is niet aan de doelstellingen 
voldoet. Het geeft geen reeel beeld van de capaciteitsbenodigheden. (soms komen er onmogelijke 
resultaten uit; met name bezettingen van meer dan 100 %.) De ingevoerde gegevens zijn voor latere 
analyse en ontwerp van een planningssysteem niet te achterhalen. Voor de definitieve invoering 
dient een aanpassing van het model plaats te vinden. 

5.2 Aanbevelingen 

1 Bij het vaststellen van de activiteiten dient erop gelet te worden dat de onderdelen waaruit die 
activiteiten bestaan, duide1ijk zijn afgebakend. Er dienen geen dubbeltellingen of gespreide, moeilijk 
meetbare, onderdelen voor te komen. Ook dienen de activiteiten bij eenieder dezelfde inhoud en 
betekenis te hebben. Probeer 'logisch' bij elkaar horende zaken ook onder een noemer te brengen. 
Een duidelijke atbakening is bovendien goed voor de acceptatie van het systeem. Merk op dat een 
item zoals in de orginele lijst staat ook een samenvoeging van altijd op e1kaar vo1gende activiteiten 
kan zijn. 

2 Treed niet teveel in detail bij het bepalen van patient-gebonden activiteiten. Door in detail 
te treden zullen veel activiteiten buiten een categorie vallen en zullen er weer meer categorien 
nodig zijn. Een aantal tussen 20 en 30 moet voldoende zijn, maar 60 is teveel en brengt teveel 
werk met zich mee. Dit geringe aantal kan onder andere bereikt worden door niet te ver op te 
splitsen, vergelijkbare activiteiten onder een noemer te zetten en door incidentele, niet teveel 
tijd beslaande «30 minuten, dit is arbitrair) activiteiten weg te laten. 

3 Wij raden aan de standaard-TISS lijst te gebruiken met de originele definities. Items (waarbij 
items niet gelijk hoeven te staan aan een activiteit, maar ook uit meerdere, altijd op elkaar volgende 
activiteiten kunnen bestaan) die niet uitgevoerd worden in Apeldoom kunnen geschrapt worden. 
Enkele items zoals extra zorg voor overledenelfamilie en niet op de lijst voorkomende activiteiten 
kunnen toegevoegd worden. Deze dienen goed gevalideerd te worden. 
Via multi-moment opnamen kunnen nu de meest bepalende items geidentificeerd worden, door 
steeds om een bepaalde tijd (bijvoorbeeld 8 minuten) te vragen waar iedereen mee bezig is. Deze 
items dienen in de definitieve TISS 1ijst te stam Zij bepalen name1ijk de mate van capaciteitsbesIag 
en niet de items die soms voor korte tijd een groot besIag legen op de aanwezige capaciteit. 

4 Voor een adequate werking van een toekomstig TISS systeem is het, zoals ook al bleek uit het 
onderzoek naar TISS en TAS in Groningen, nodig dat er een systeem ingevoerd wordt dat werkt 
met behulp van optisch lees bare kaarten. Hiermee wordt ook het probleem opgelost dat het 
huidige TISS geen frequenties per dag meet. Bij invoering van een systeem dat gebruik maakt van 
deze kaarten wordt immers iedere activiteit direct gescoord, er is dus meer beschikbare informatie. 

13 



Bedriifskundewinkel Eindhoven 

5 Bij het toewijzen van waarden (in tijd) aan de items dient rekening gehouden te worden met de 
klasse waarin de patient valt. Dit is nodig omdat patienten nit verschillende klassen een 
verschillende intensiteit van zorg behoeven. Dit vennindert overigens ook de noodzaak voor extra 
items als 'extra zorg moeilijke patient' omdat deze over het algemeen in een hoge klasse zal vallen. 
Voor een indeling verwijzen we naar de orginele indeling van TISS. 

6 Wij stellen dat het in dienst nemen van stagiaires een goede optie is, daar er nog voldoende werk 
aanwezig is. Ret maken van mu1ti~moment opnamen kan het beste geautomatiseerd gebeuren. Er 
zijn bedrijven die zich hierin gespecialiseerd hebben, zoals Nursing Data Consultants 
(Gooilandsinge129, 3083 DP Rotterdam, tel 01~4816361). 
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NAAM PATIENT: ~; .... _ .. )_M""t"b"\ __ • « 

°'Y'sotaatle Z 0 Z 

Tiss-llJst ,( CCU ,'] MCU 
Swan Ganz 
Catheter a demeure 
Centrale-lijn 
Haemodyn./zuurstofberekenlngen 
Beademlng 

o t Arterie-liin ... bloedafname 
- Voedlngslnfuus/TPV 
9 Venflon verzorging 
9 Intubatie procedure 

'0 Detubatie procedure 

" Ventimask/neusslang 
'2 Gelntubeerd zonder beademlng 
'3 Uitzulgen gelntubeerde patient 
.4 Uitzuigen nlet geintubeerde patient 
.5 Sprayen 
'6 Cardioversle (cp CCU/MCU) 
,7 Pacemaker 
18 Pacemaker transcutaan 
'9 Streptokinase 
2'J Actylise 
2' Acute gastro-intestinalelcerebrale bloeding 
22 trails onderzoek 
23 ISpoed OK<24 uur 
24 I> 4 CltO aanvragen per d lenst 
25 Glascow Coma schaal 
26 Bloedunits per 24 uur/FFP!thromb. 
< ' > 2 bloedunits per 24 uur/FFP /thromb 
28 Snel 0pvullen I.v.m. ondervulling 
29 Infuus vasoactief 2 of meer 
30 Infuus vasoactief 1 
3' I V medicatie routine 
32 I V medicatle Incldenteel 
33 i Pomp-anti-antmetica 
34 Reanlmatie 
35 Hepanne pomp 
36 Antlbiotica LV. > 1 
37 Decubitus verzorglna 
38 Verband verwlsselen 
39 Thoraxdrains 
dO Pencard punktie 
4' Tracheostoma/tube verzorglng 
42 Wassen totaal 
d3 Extra psych.soc.begeleldlng 
44 Isolatie 
4S Meer dan 1 penfere Iiln 
d6 Vervoer van patient bUlten de afdeling (onderzoek) 
47 Infusiepomp 1/2 
48 Infuslepomp 3/4 
49 Infusiepomp 5 of meer 
50 Kweken 
51 Spoelen via drains 
52 E.C.G. draaien > 2 
53 Mobilisatie gecomp!. patient 
54 Zorg voor overleden patient 
55 Extreem onrustige patient 
56 Artene punktle (1 of meer) 
57 Venflon prikken (buiten E.E.H.) 
58 O\lefPl8ats1ngs· ·overname--iontslaQ-procedure blnnen afd 

59 Overplaats,ngs-;ovemam&-,oolslag-orOCe<lure bu,ten afd 

50 Inbrengen Swan Ganz / Pacemaker 

6· Inbrengen Arterieli]n 

~2 Inbrengen Centrale lijn 
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Bijlage 2. Opslagwaarden 

AFDELING: FO 
n= Bezetting 

Gemiddelde bedbezetting bij n bedden I 10 ,I iSCORE DA UNIT 
I 

dag week 

per pat % van bez totaal totaal 
Hulp bij wassen 10 50% 

Standaara ECG maken 9 

Orale medicatie 20 
Bed opmaken 15 
Schoonmaak werkzaamheden 8 
Visite lopen (papieren + patient) 15 
Verpleegkundige administratie 20 
Psychosociale begeleiding 15 
Perifere lijn (inftJus + venflon) 5 
Voeding 15 
TOTML 122 

IC/CC MCU 

A1gemene administratie 15 15 
Vergaderti jd 210 90 

Opleidings activiteiten 90 10 

Persoonlijke tijd 360 120 
Materialen controle 60 20 

Mondelinge overdracht 600 240 

TOTML 1635 625 

Totaal aantal bestede tijd in MINUTEN/DAG: 1635 : 625 I 

T otaal aantal bestede tijd in URENIDAG: 27,25 I 10,42 I 
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Bijlage 3. Analyse 

bezettingsgraad = p 
bezettingsgraad berekend op de huidige wijze = ph 
werkelijke bezettingsgraad pw 
gemiddeld aantal (verschillende) patienten (per week) = flP 
gemiddeide verblijfsduur (in weken) = fld 
fractie patienten met onterecht toegewezen tijd = a 
fractie onterecht toegewezen tijd = b 
gemiddeld aantal bedden op de afdeling (per week) = c 

In de volgende stappen wordt de formule afgeleid. 

p (hoeveelheid werk (beddagen per week) )/( capaciteit (beddagen per week» 

p = (flP*fld)/( c) (1) 

In deze bezetting wordt geen rekening gehouden met dubbeitellingen. Daarvoor moet dus nog 
een correctie worden toegevoegd. We hebben al gedefinieerd de fractie dubbeltellingen en de 
fractie onterecht toegewezen tijd; a resp. b. 
De hoeveelheid onterecht toegewezen tijd bedraagt dan: 

(Hoeveelheid patienten met onterecht toegewezen tijd)*( deel van de laatste vetpleegdag dat 
niet terecht is toegewezen) = 

(2) 

Dit moet op de hoeveelheid werk in mindering worden gebracht. De werkelijke bezetting (pw) 
is dan: 

pw ({flP*fld)-(a*flp*b*fld»/(c), wat te herschrijven is tot: 

pw = (l-a*b)*(flP*fld)/c (3) 

De huidige bezettingsgraad (ph) wordt als voIgt berekend: 

ph {aantal patientdagen (per week» / (aantal bedden (per week» 

(4) 

Het verschil tussen de huidige bezettingsgraad en de werkelijke bezettingsgraad bedraagt: 
V (pw - ph); 

V = ((flP*fld) / c)-«(l-a*b)*(flP*fld)/c) = (a*b*flp*fld)/c (5) 
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Dit verschil is het absolute verschil. De bezetting wordt echter uigedrukt in procenten 
(bijvoorbeeld een bezettingsgraad van 80 %). Daarom wordt ook het verschil in procenten 
uitgedrukt. nit komt neer op het vermenigvuldigen met 100%. (a*b*Jlp*Jld) wordt: 

v = (a*b*Jlp*Jld / c)*100%. (6) 

Dit verschil is gelijk aan de dubbeltelling / onterechte toegewezen tijd. nit is Diet 
verwonderlijk, want dit verschil hebben we bij (2) aangebracht als correctie. 
Het resultaat is het volgende: onze uitspraak over de ontwerpfout is nu omgezet in een 
formule, waarmee nagegaan kan worden hoe groot de invloed is van de onterechte toewijzing 
van tijd op de bezetting en voor welke factor de formule het meest gevoelig is. (Dit wordt de 
gevoeligheidsanalyse genoemd.) 
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Gevoeligheidsanalyse van de verschilformule (V), plus de betekenis van V in de praktijk. 

Bezettingspercentage huidige methode: 
Werkelijk bezettingspercentage: 

ph {J1P*fld)/c 

pw= (flP*fld)/c - (a*flp*b*(II7)/c) 

pw = (flP*(fld-(1I7)*a*b )/c) 

Verschilformule: V = «1I7)*a*b*f.1p/c)*100% 

V = verschil in de bezettingsgraad eisen 
f.1p gemiddeld aantal patienten (per week) 

0< ph:; 1 

0::: pw::: 1 

f.1d gemiddelde verblijfsduur van een patient (weken) 
a = fractie patienten met onterecht toegewezen tijd 

J.lp ;:: 0 
f.1d;:: 0 
0:;a:::1 
O:;b:;l 
c>O 

J.lP *f.1d :; c (als geheel gecorrigeerd 
voor onterecht toegewezen tijd.) 

b = fractie onterecht toegewezen tijd van de laatste dag 
c = gemiddelde capaciteit (aantal bedweken) 

Berst voIgt een analyse van de formule voor het verschil. Oaarna wordt met behulp van een aantal 
voorbeelden aangegeven hoe in de praktijk deze verschillen tot uiting komen in de bezettingsgraad. 

Verschilformule: V «(1I7)*a*b*f.1p/c)*100% 

In de teller staan drie parameters die allen van dezelfde graad zijn (1e graad). Oit betekent dat V 
voor elke parameter even gevoelig is, want: 

(1,1 *a )*b*f.1p) = 1,1 *a *b*J.lp = (a *(1,1 *b )*f.1p ) etc. 

Oit betekent dat indien a met 10 procent verandert, het geheel van a*b*f.1p met 10 procent verandert. 
Wanneer b of J.lp met 10 procent veranderen, verandert het produkt van de drietermen ook met 10 
procent. Voor V maakt dit dus geen verschil. 
Ten tweede kan gesteld worden dat de veranderingen lineair doorwerken op V. Oit wit zeggen: een 
afwijking van + 10 procent zorgt voor een toename van V met 10 procent, een afwijking van +20% leidt 
tot een stijging van 20%, +30% leidt tot +30% etc. 
Als derde kan gesteld worden dat Indien twee of meer parameters veranderen, er een opslingereffect 
optreedt, dat groter is naarmate de afwijkingen groter zijn. 

(1,1 *a)*(1, 1 *b)*f.1p) = 1,l1\2*a*b*f.1p = 1,21 *(a*b*f.1p) (opslingereffect) 
(1,2*a)*(1,2*b)*f.1p) = 1,21\2*a*b*f.1p= 1,44*(a*b*f.1p) 

Merk op dat het ook nu ruet uitmaakt voor V welke parameters veranderen. 

Oe laatste parameter is c. Oeze staat in de noemer en heeft daardoor een kleiner effect op V 
vergeleken met de drie parameters in de teller (boven de streep). 

(a*b*J.lp)/(I,1 *c) = (111,l)*(a*b*J.lp) =O,90909*(a*b*J.lp) 

Oit betekent een verschil van 10 procent in c leidt tot een verschil van 9,1 procent in V. 
De laatste mogelijkheid die voorkomt is die waarbij zowel een of meer parameters in de teller als 
de parameter in de noemer verandert. Het verschil in V bestaat dan uit het produkt van de 
veranderingen in de teller gedeeld door de verandering in de noemer. 
voorbeeld: a en b hebben een afwijking van + 10 resp. -8 procent, terwijl c +9 procent afwijkt. 
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v = (1,1 *a*0,92*b*!.lp/(I,09*c) = (1,1 *0,92Il,09)*(a*b*!.lp) 0,928*(a*b*!.lp) 

Hieronder voigt een overzicht van de gevolgen van afwijkingen in een of meer parameters op V. 
R(%) = relatieve verschil tussen het uitgangspunt voor V en de waarde van V bij een bepaalde 
combinatie van (a,b,!.lp,c). 

R(%) is de relatieve afwijking t.O.V. het uitgangspunt. in formule: 
R(%) = «Vwaarde-Vuitgangspositie )Nuitgangspositie )*100% 

a b !.lP C V R(%) 

a ~ J.l1t X 1 uitgangspunt: normtijden 

voor a,b,IlP en c ZlJn 
resp. a,~,Il1t en X 

1.01 *a ~ J.l1t X 1.01 1.00 

L05*a ~ J.l1t X 1.05 5.00 lineairiteit van de afwijkingen 

1.1 *ex. ~ J.l1t X 1.10 10.00 

1.05*ex. 1.05*~ 1l1t X 1.10 10.25 opslingereffect, 2 afwijkingen 

1.1 *ex. Ll*~ J.l1t X 1.21 21.00 
1. 2 *ex. L2*~ 1l1t X 1.44 44.00 
1. 05 *ex. L05*~ 1.05*!.l1t X 1.16 15.76 opslingereffect, 3 afwijkingen 
1.1 *ex. 1.1*P 1.1 *1l1t X 1.33 33.10 

a P 1l1t 1.01*X 0.99 -0.99 effect van C op V 
ex. P 1l1t 1. 05 *X 0.95 -4.76 
ex. P 1l1t 1.1*X 0.91 -9.09 
1.01 *a P 1l1t 1.01*X 1.00 0.00 
1.05*a p J.l1t 1.05*X 1.00 0.00 

1.1 *a 1.1 *P J.l1t 1.1 *X 1.10 10.00 
1.1 *a 1.1 *P 1.1 *!.l1t 1.1 *X 1.21 21.00 combinatie van afwijkingen 

Hieronder volgen nu enkele voorbeelden van verschillende combinaties en de gevolgen voor het verschil 
tussen de huidige bezetting en de werkelijke bezetting (Ildh en rw). 

(1) Gevoeligheid van V voor b bij de combinatie van (!.lp,!.ld,c) = (5,1,10). 
a b !.lP !.ld C ph(%) pw(%) V(%) R(%) 
0.1 0.1 5 1 10 50.00 49.93 0.07 0.14 
0.4 0.1 5 1 10 50.00 49.71 0.29 0.57 
0.8 0.1 5 1 10 50.00 49.43 0.57 1.16 
1 0.1 5 1 10 50.00 49.29 0.71 1.45 

a b !.lP !.ld c ph(%) pw(%) V(%) R(%) 
0.1 0.4 5 1 10 50.00 49.71 0.29 0.57 
0.4 0.4 5 1 10 50.00 48.86 1.14 2.34 
0.8 0.4 5 1 10 50.00 47.71 2.29 4.79 
1 0.4 5 1 10 50.00 47.14 2.86 6.06 
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a b J.lp J.ld c ph(%) pw(%) V(%) R(%) 

0.1 0.8 5 1 10 50.00 49.43 0.57 1.16 
0.4 0.8 5 ] 10 50.00 47.71 2.29 4.79 
0.8 0.8 5 1 10 50.00 45.43 4.57 10.06 
1 0.8 5 1 10 50.00 44.29 5.71 12.90 

(2) Gevoeligheid van V voor b bij de combinatie van (J.lp,J.ld,c) = (5,(1,5),10). 
a b J.lp J.ld c ph(%) pw(%) V(%) R(%) 

0.1 0.1 5 1.5 10 75.00 74.93 0.07 0.10 
0.4 0.1 5 1.5 10 75.00 74.71 0.29 0.38 
0.8 0.1 5 1.5 10 75.00 74.43 0.57 0.77 
1 0.1 5 1.5 10 75.00 74.29 0.71 0.96 

a b J.lp J.ld c ph(%) pw(%) V(%) R(%) 

0.1 0.4 5 1.5 10 75.00 74.71 0.29 0.38 
0.4 0.4 5 1.5 10 75.00 73.86 1.14 1.55 
0.8 0.4 5 1.5 10 75.00 72.71 2.29 3.14 
1 0.4 5 1.5 10 75.00 72.14 2.86 3.96 

(3) Gevoeligheid van V voor b bij de combinatie van (J.lp,J.ld,c) (5,2,10). 
a b J.lp J.ld c ph(%) pw(%) V(%) R(%) 
0.1 0.4 5 2 10 100.00 99.71 0.29 0.29 
0.4 0.4 5 2 10 100.00 98.86 1.14 1.16 
0.8 0.4 5 2 10 100.00 97.71 2.29 2.34 
1 0.4 5 2 10 100.00 97.14 2.86 2.94 

a b J.lp J.ld c ph(%) pw(%) V(%) R(%) 
0.1 0.8 5 2 10 100.00 99.43 0.57 0.57 
0.4 0.8 5 2 10 100.00 97.71 2.29 2.34 
0.8 0.8 5 2 10 100.00 95.43 4.57 4.79 
1 0.8 5 2 10 100.00 94.29 5.71 6.06 

(4) Gevoeligheid van V voor b bij de combinatie van (J.lp,J.ld,c) (8,(0,5),10). 
a b J.lp J.ld c ph(%) pw(%) V(%) R(%) 
0.1 0.1 8 0.5 10 40.00 39.89 0.11 0.29 
0.4 0.1 8 0.5 10 40.00 39.54 0.46 1.16 
0.8 0.1 8 0.5 10 40.00 39.09 0.91 2.34 
1 0.1 8 0.5 10 40.00 38.86 1.14 2.94 

a b J.lp J.ld c ph(%) pw(%) V(%) R(%) 
0.1 0.8 8 0.5 10 40.00 39.09 0.91 2.34 
0.4 0.8 8 0.5 10 40.00 36.34 3.66 10.06 
0.8 0.8 8 0.5 10 40.00 32.69 7.31 22.38 
1 0.8 8 0.5 10 40.00 30.86 9.14 29.63 
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5) Gevoeligheid van V voor b bij de combinatie van (IlP,lld,c) = (8,(1,25),10). 
a b IlP Ild c ph(%) pw(%) V(%) R(%) 

0.1 0.4 8 1.25 10 100.00 99.54 0.46 0.46 
0.4 0.4 8 1.25 10 100.00 98.17 1.83 1.86 
0.8 0.4 8 l.25 10 100.00 96.34 3.66 3.80 
1 0.4 8 1.25 10 100.00 95.43 4.57 4.79 

a b IlP Ild c ph(%) pw(%) V(%) R(%) 

0.1 0.8 8 1.25 10 100.00 99.09 0.91 0.92 
0.4 0.8 8 l.25 10 100.00 96.34 3.66 3.80 
0.8 0.8 8 1.25 10 100.00 92.69 7.31 7.89 
1 0.8 8 l.25 10 100.00 90.86 9.14 10.06 

(6) Gevoeligheid van V voor b bij de combinatie van (IlP,lld,c) = (15,(0,4),10). 
a b IlP Ild c ph(%) pw(%) V(%) R(%) 

0.1 0.4 15 0.4 10 60.00 59.14 0.86 1.45 
0.4 0.4 15 0.4 10 60.00 56.57 3.43 6.06 
0.8 0.4 15 0.4 10 60.00 53.14 6.86 12.90 
1 0.4 15 0.4 10 60.00 5l.43 8.57 16.67 

a b IlP Ild c ph(%) pw(%) V(%) R(%) 

0.1 0.8 15 0.4 10 60.00 58.29 1.71 2.94 
0.4 0.8 15 0.4 10 60.00 53.14 6.86 12.90 
0.8 0.8 15 0.4 10 60.00 46.29 13.71 29.63 
1 0.8 15 0.4 10 60.00 42.86 17.14 40.00 

(7) Gevoeligheid van V voor b bij de combinatie van (IlP,lld,c) = (15,(0,8),10). 
a b IlP Ild c ph(%) pw(%) V(%) R(%) 
0.1 0.4 15 0.8 10 120.00 119.14 0.86 0.72 
0.4 0.4 15 0.8 10 120.00 116.57 3.43 2.94 
0.8 0.4 15 0.8 10 120.00 113.14 6.86 6.06 
1 0.4 15 0.8 10 120.00 11l.43 8.57 7.69 

a b IlP Ild c ph(%) pw(%) V(%) R(%) 

0.1 0.8 15 0.8 10 120.00 118.29 1.71 1.45 
0.4 0.8 15 0.8 10 120.00 113.14 6.86 6.06 
0.8 0.8 15 0.8 10 120.00 106.29 13.71 12.90 
1 0.8 15 0.8 10 120.00 102.86 17.14 16.67 

Opmerking: De gekozen waarden zijn van illustratieve aard. In de werketijkheid is het niet mogelijk dat 
de werkelijke bezettingsgraad boven de 100 % komt. Als dit zou gebeuren, treedt wachtrijvorming op. 
In dat geval dienen patienten doorgestuurd te worden naar andere ziekenhuizen of afdelingen. Een 
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altematief is het tijdelijk plaatsen van meer bedden op de afdeling. 

(8) Gevoeligheid van V voor b bij de combinatie van (f..lP,f..ld,c) = (25,(0,5),10). 
a b f..lP f..ld c ph(%) pw(%) V(%) R(%) 

0.1 0.1 25 0.5 10 125.00 124.64 0.36 0.29 
0.4 0.1 25 0.5 10 125.00 123.57 1.43 1.16 
0.8 0.1 25 0.5 10 125.00 122.14 2.86 2.34 
1 0.1 25 0.5 10 125.00 121.43 3.57 2.94 

a b f..lP f..ld c ph(%) pw(%) V(%) R(%) 

0.1 0.8 25 0.5 10 125.00 122.14 2.86 2.34 
0.4 0.8 25 0.5 10 125.00 113.57 11.43 10.06 
0.8 0.8 25 0.5 10 125.00 102.14 22.86 22.38 
1 0.8 25 0.5 10 125.00 96.43 28.57 29.63 

(9) Gevoeligheid van V voor b bij de combinatie van (f..lP,l1d,c) = (25,(0,5),12). 
a b f..lP f..ld c ph(%) pw(%) V(%) R(%) 

0.1 0.4 25 0.5 12 104.17 102.98 1.19 1.16 
0.4 0.4 25 0.5 12 104.17 99.40 4.76 4.79 
0.8 0.4 25 0.5 12 104.17 94.64 9.52 10.06 
1 0.4 25 0.5 12 104.17 92.26 11.90 12.90 

(10) Gevoeligheid van V voor b bij de combinatie van (f..lP,l1d,c) (25,(0,5),14). 
a b f..lP I1d c ph(%) pw(%) V(%) R(%) 

0.1 0.4 25 0.5 14 89.29 88.27 1.02 1.16 
0.4 0.4 25 0.5 14 89.29 85.20 4.08 4.79 
0.8 0.4 25 0.5 14 89.29 81.12 8.16 10.06 
1 0.4 25 0.5 14 89.29 79.08 10.20 12.90 

(11) Gevoeligheid van V voor b bij de combinatie van (f..lp,f..ld,c) = (25,(0,5),10), waarbij ook op de dag 
van opname onterecht tijd toegewezen is; evenveel als op de dag van ontslag. 
a b I1P I1d c ph(%) pw(%) V(%) R(%) 

0.1 0.1 25 0.5 10 125.00 124.29 0.71 0.57 
0.4 0.1 25 0.5 10 125.00 122.14 2.86 2.34 
0.8 0.1 25 0.5 10 125.00 119.29 5.71 4.79 
1 0.1 25 0.5 10 125.00 117.86 7.14 6.06 

a b f..lP I1d c ph(%) pw(%) V(%) R(%) 

0.1 0.8 25 0.5 10 125.00 119.29 5.71 4.79 
0.4 0.8 25 0.5 10 125.00 102.14 22.86 22.38 
0.8 0.8 25 0.5 10 125.00 79.29 45.71 57.66 
1 0.8 25 0.5 10 125.00 67.86 57.14 84.21 
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Tensiotte voIgt een klein overzicht van combinaties die alleen verschillen in Jld of c. 

a b JlP Jld c ph(%) pw(%) V(%) R(%) 

0.4 0.8 5 1 10 50.00 47.71 2.29 4.79 
0.4 0.8 5 1.5 10 75.00 72.71 2.29 3.14 
0.4 0.8 5 2 10 100.00 97.71 2.29 2.34 

a b JlP Jld c ph(%) pw(%) V(%) R(%) 

0.4 0.8 8 0.5 10 40.00 36.34 3.66 10.06 
0.4 0.8 8 1.25 10 100.00 96.34 3.66 3.80 

a b JlP Jld c ph(%) pw(%) V(%) R(%) 

0.4 0.8 25 0.5 10 125.00 113.57 11.43 10.06 
0.4 0.8 25 0.5 12 104.17 94.64 9.52 10.06 
0.4 0.8 25 0.5 14 89.29 81.12 8.16 10.06 

Hieruit bIijkt dat Jld geen invioed heeft op V. Ret zorgt er weI voor dat het relatieve verschil verandert. 
Tevens bIijkt dat afwijkingen in V, veroorzaakt door afwijkingen in c, geen invioed hebben op R. Ook 
dit is niet verwonderlijk want: 
(xly) bIijft (xly) indien beiden met hetzeIfde getal vermenigvuIdigd worden. 

(5*x)/(5*y) = (5/5)*(x/y) = 1 * (x/y) = (x/y) 
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Grafische weergave van de relaties tussen V en (a,b,~p,~d,c) 
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Grafiek 1. Het effect van b op V voor aile waarden van a bij de 
combinatie (~p,~d,c) = (5,1,10) 
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Grafiek 2. Het effect van J.l.P op V voor aile waarden van a bij de combinatie 
(b,J.l.d,c) = (0,8;0,5;10) 
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Grafiek 3. Het effect van (a,b) op V voor verschillende waarden van J.1p, 
bij de combinatie (J.1d,c) = (O,5;10) 
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