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Inleiding

Onder leiding van drs. J.A. Verwey is op de afdeling Bedrijfskunde

van de T.R. Eindhoven in 1972 een onderzoek van start gegaan naar

de opleidings- en werksituatie van leerlingverplegenden en de werk

situatie van gediplomeerd verpleegkundigen in algemene ziekenhuizen.

Doel was om o.a. enig licht te scheppen in het probleem van het

relatief hoge verloop bij leerlingverplegenden ala ook bij gediplo

meerd verpleegkundigen. Ter vergelijking is ook de MBOV, de nieuwe

dagopleiding voor verplegenden in het onderzoek opgenomen.

Deze rapportage betreft het deelonderzoek naar het verloop en de

(on)tevredenheid bij 87 inserviceleerlingen van 2 ziekenhuizen in

de provincie Noord-Brabant. Ook de verpleegkundige hoofden en do

centen zijn bij dit onderzoek betrokken. De keuze van de onderzoeks

groep, onderzoeksopzet en het formuleren van de vragenlijsten werd

verricht door J.A. Verwey. Bij de opzet en afname van de derde

vragenlijst heeft I. Mur-Veeman een bijdrage geleverd. Mijn

eigen bijdrage betreft het literatuuronderzoek, de analyse van de

onderzoeksresultaten en de rapportage. Op deze plaats wil ik graag

M. van Lierop bedanken voor de verzorging van al het typewerk.

In dit rapport komen allereerst aan de orde de probleemstelling,

het theoretisch kader (literatuurstudie) en de onderzoeksopzet

(hoofdstuk J tim 3). Vervolgens worden de onderzoeksresultaten be

keken. Ret eerste gedeelte van de verslaglegging betreft de inser

viceleerlingen op het einde van de preklinische periode en van het

eerste jaar. Nagegaan wordt of de onderzochte leerlingen represen

tatief zijn t.a.v. enige achtergrondskenmerken voor de leerling

verplegenden, die in de periode 1967-1972 hun opleiding aan de beide

ziekenhuizen begonnen (hoofdstuk 4). Tevens wordt bekeken in. hoe

verre de inserviceleerlingen van de beide ziekenhuizen verschillen

in hun mening t.a.v. faktoren, die vooral de opleiding als het

sociaal-organisatorische gebied (relaties) betreffen. Ditzelfde

hebben we gedaan t.a.v. de vertrokken en gebleven leerlingen. Ret

eerste gedeelte wordt afgesloten met een weergave van de meningen

van de opleiders (hoofden, docentenl t.a.v. enige opleidings- en

organisatorische aspekten, en een vergelijking tussen opleiders en

eerstejaars.



- 2 -

In de slotkonklusie van dit gedeelte zijn ook.enige beleidsadviezen

opgenomen (deel 1 hoofdstuk 4 tIm 10}.

In het tweede deel van deze verslaggeving komen de overgebleven

leerlingverplegenden in hun vierde jaar aan het woord over de ver

schillende aspekten van het verpleegkundig beroep en de inservice

opleiding en hun tevredenheid omtrent beroep, instelling en veld

van de gezondheidszorg. Ook hierbij werd, voor zover mogelijk, ge

let op verschillen tussen heide ziekenhuizen en eventuele verande

ringen in de ideeen van de leerlingen sinds hun eerste jaar (hoofd

stuk 11 tim 16).

Bij de rapportage van de resultaten is steeds dezelfde volgorde

aangehouden. Deze sproot voort uit de gekozen theoretische benade

ring nl. een onderverdeling van het beroepsbeeld naar taak-, organi

satorische en extrinsieke aspekten en daarnaast de opleidingssituatie.
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Hoofdstuk 1

Probleemstelling

1.1. Algemene probleemstelling

De algemene probleemstelling van dit deelonderzoek ~s als volgt

geformuleerd:

"Welke faktoren be!nvloeden of hangen sarnen met de ontevreden

heid over het werk en werksituatie en het verloop onder de

inserviceleerlingen van algemene ziekenhuizen."

Dit onderzoek moet gezien worden ala een verdere verkenning van het

veld teneinde een duidelijker beeld van de inserviceleerlingen te

krijgen. Vanuit ons literatuuronderzoek en dit deelonderzoek zal

aangegeven worden welke aspekten nog of nader bekeken moe ten worden

en waarop gelet moet worden bij verdere operationalisaties van de

begrippen.

In de bovenstaande vraagstelling hebben we verloop en ontevredenheid

met werk en werksituatie in een adem genoemd. Volgens Wieland (1969)

wordt er in verschillende empirische en literatuuronderzoeken steeds

weer een verband gevonden tussen verloop en de op verschillende

manieren gemeten ontevredenheid. Faktoren die van invloed zijn op

verloop en ontevredenheid met werk en werksituatie kunnen we glo

baal als volgt onderscheiden:

a) persoonsgebonden variabelen

b) organisatorische faktoren

c) omgevingsfaktoren.

ad a. Persoonsgebonden faktoren zijn enerzijds achtergrondsfaktoren, zo

als leeftijd, vooropleiding, sexe, sociaal milieu enz. en anderzijds

faktoren zoals motivatie voor beroepskeuze, gekregen informatie over

beroep en steun van de ouders. In het theoretisch gedeelte van het

rapport zullen deze faktoren nader bekeken worden in hetl licht van

verloop bij leerlingverpleegkundigen.

Kuepers (1976} heeft enige achtergrondsgegevens bekeken van de in

serviceleerlingen van de twee, ook in dit deelonderzoek bekeken,

ziekenhuizen teneinde sarnenhangen met verloop te ontdekken.
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Daar onze onderzoeksgroep deel uitmaakt van zijn onderzoekspopu

Iatie (start opleiding periode 1967-1973), zullen de resultaten

van zijn onderzoek gebruikt worden in hoofdstuk 4.

ad b. Onder organisatorische faktoren verstaan we enerzijds meer objek-

tief vast te stellen faktoren zoals grootte van de organisatie)

formele struktuur, personeelsbestand etc. en anderzijds de wijze

waarop de organisatie en de funkties daarin ervaren worden. Floor

(1976) heeft een poging ondernomen om aan de hand van dossiersgegevens

van gediplomeerden het verloop onder deze groep te verklaren en

signaleerde het belang van een vaste kern in de personeelsbezetting

(stabiliteit in personeelsbestand). In dit deelonderzoek zijn we

meer geinteresseerd in de verwachtingen en ervaringen van de leer

lingverplegenden omtrent de ziekenhuisorganisatie en hun funk tie

daarin (het beroepsbeeld). Dit zal in het volgende hoofdstuk theo

retisch worden uitgewerkt.

ad c. De omgevingsfaktoren betreffen de situatie op de arbeidsmarkt,

personeeistops, en opieidingsaiternatieven. Het negatief beoordelen

van de mogelijkheden op het verkrijgen van ander werk of het volgen

van een andere studie zal het bes1uit tot vertrek uit de op1eiding

waarschijn1ijk moeizamer maken, ook a1 is men ontevreden.

1.2. Onderverde1ing van de probleemste11ing

De inserviceleerling is volgens de literatuur overwegend werkkracht.

Tijdens de opleiding zullen zijn ideeen over het verpleegkundige

beroep en werksituatie veranderen, daar zijn verwachtingen in het

begin te idea1istisch zuIIen zijn. Deze verandering zal waarschijn

lijk gevolgen hebben voor de tevredenheid omtrent het werk en de

werksituatie. Sommige inserviceleerlingen verlaten het ziekenhuis

in het eerste, en anderen weer in het tweede, derde of vierde jaar.

Spe1en er in het begin andere faktoren mee die het vertrek uit de

opleiding bepalen, b.v. zwaarte van de theoretische opleiding of

lichamelijk te zwaar werk? Het is waarschijn1ijk dat de leer ling

tijdens zijn opleiding meer zicht krijgt op de organisatie van het

ziekenhuis en dit zijn tevredenheid zal beinv1oeden. Hij zal er

o.a. achterkomen hoeveel spee1ruimte hij heeft of kan kreeeren

t.a.v. de planning van zijn eigen werk en de mate van inspraak die

hij kan hebben of heeft.
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De beide ziekenhuizen zullen waarschijnlijk van elkaar verschillen

in hun organisatie en in de verwachtingen van zijn leden t.a.v. de

Ieerling. Dit kan gevolgen hebben op het verloop uit en tevredenheid

met de opleiding en werksituatie. Tevens is het mogelijk dat in de

beide ziekenhuizen andere faktoren tot verioop zullen leiden. Boven

staande overwegingen en de onderscheiden drie groepen variabelen

hebben tot een onderverdeling van de probleemstelling geleid:

1. In hoeverre z~Jn persoonsgeboden variabelen van invloed op het ver

loop en/of ontevredenheid van leerlingenverplegenden?

la. Verschillen de ziekenhuizen wat betreft de invloed van persoonsge

bonden variabelen op verlaop?

2. Welke facetten van het beraepsbeeld van de leerlingverplegenden

hangen sarnen met het verlaap en/of (on)tevredenheid met werk(situ

atie)?

2a. In hoeverre verschillen de leerlingverplegenden van de beide zieken

huizen in hun kijk op het beroepsbeeld?

2b. Spelen in de beide ziekenhuizen andere facetten van het beroeps

beeld een rol t.a.v. verloop en/of tevredenheid met werk(situatie)?

3. In hoeverre veranderen de leerlingverplegenden hun beeld omtrent

het verpleegkundige beroep, werk- en opleidingssituatie tijdens de

opleiding?

Doordat we het verkennende onderzoek verrichten bij een kleine

groep is het weinig zinnig am het aantal dropouts nog eens apart

per leerjaar te bekijken. Kuepers (1976) heeft dit in zijn onder-

zoek naar de samenhang tussen persoonsgebonden faktoren en verloop weI

gedaan. Hij konkludeerde dat er weinig duidelijke verschillen zijn

tussen de dropouts uit de verschillende studiejaren. Naarmate het

studiestadium wat hoger is blijkt, vooral in ZH A, het vertrek zich

meer bij de wat oudere leerlingen te koncentreren.

Tevens valt het aksent van het verloop tijdens het eerste studie

jaar bij degenen, die hun woonplaats hebben binnen een straal van

respektievelijk 0-10 km. en 30-60 km. van het ziekenhuis. Tijdens

de latere studiejaren vervagen deze verschillen. Studiemoeilijk

heden en keuze van een ander beroep zijn de belangrijkste officiele

vertrekredenen in het eerste jaar, waarbij de eerste vooral in ZH

A en de tweede reden meer in ZH B voorkomt.
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In het tweede en derde studiejaar wordt het vertrek am studiere

denen in de be ide ziekenhuizen minder be1angrijk, maar neemt voor

a1 de vertrekreden "huwelijk" toe. Opvallend is in ZH A de toename

van de keuze van een ander beroep als vertrekreden naarmate het

studiejaar hager is, terwij1 in ZH B het omgekeerde. het geval is,

De bovengenoemde vraagste11ingen zu11en in hun a1gemeenheid niet

beantwoord kunnen worden. Waar de beperkingen van dit onderzoek

liggen, zal bij de opzet van het onderzoek aan de orde komen. Eerst

zu11en we ingaan op een korte literatuurstudie omtrent het beroeps

bee1d in het a1gemeen en die van de inserviceleerling in het bij

zonder.
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Hoofdstuk 2

Theoretisch uitgangspunt: Beroepsbeeld, socialiseringsproces en

de inserviceleerling in de A-verpleging

2.1.0 Inleiding

Ten aanzien van dit literatuurrapport dienen de volgende opmerkingen

gemaakt te worden, gezien het verkennende karakter van dit deel

onderzoek. De literatuurstudie is geschied om:

a) de meer impliciete ideeen van waaruit dit onderzoek opgezet werd

duidelijker te maken. Dit mondde uit in het formuleren van enige

veronderstellingen, die dienen als leidraad bij het bekijken van

resultaten (dus niet om te toetsen:).

b) een breder kader te bieden waarin de resultaten geplaatst kunnen

worden

c) het naar voren brengen van die aspekten, die in een volgend

onderzoek (nader) bekeken dienen te worden.

Eerst zullen we de theoretische begrippen beroepsbeeld, socialise

ringsproces en de samenhang daartussen nader uitdiepen. Vervolgens

zal aan de hand van enige onderzoeksresultaten het beroepsbeeld van

de inserviceleerling ingevuld worden, als ook de faktoren aangel'leZen

worden, die volgens andere auteurs het verloop bepalen. Op basis

hiervan zijn veronderstellingen geformuleerd, die gericht zijn op:

I. verschillen tussen dropouts en blijvers

II. de situatie van de blijvers, vooral in het vierde studiejaar.

2.1.1 Beroepsbeeld

De theorie over het beroepsbeeld en het socialiseringsproces geeft

ons enig inzicht in datgene, waarmee de leerling gekonfronteerd

wordt na intrede in de ziekenhuisorganisatie. Verwey (1972) om

schreef beroepsbeeld als voIgt:

Beroepsbeeld is het geheel van opvattingen en ven'lachtingen,

die iemand of een kategorie personen heeft omtrent het be

roep, de uitoefening daarvan in een toekomstige of reeele

werksituatie en de daarbij behorende extrinsieke aspekten.
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In deze definitie kunnen we drie dimensies onderscheiden:

a) het beroep: het geheel van bijeenhorende taken, waarvan de

aard en de onderlinge samenhang in hoofdzaak onaf-

hankelijk zijn van de organisatie, waarin deze ar

beid wordt verricht.~

Deze taakinhoud en de daarvoor benodigde eigenschappen noemen

we de taakintrinsieke dimensie van net beroepsbeeld.

b) het netwerk van sociale posities en de daarmee samenhangende

sociale relaties, waarbinnen het beroep wardt uitgeoefend b.v.

een organisatie. nit is de sociaal-organisatorische dimensie

van het beroepsbeeld.

c) de extrinsieke dimensie, betreffende salaris, arbeidsvoorwaar

den, toekomstmogelijkheden en status.

Ret beroepsbeeld kan vanuit verschillende gezichtspunten benaderd

worden, waarvan er twee voor ons relevant zijn, nl.:

a) het ideaalbeeld versus het realiteitsbeeld

2) het ego- en het alterbeeld.

ad 1) Bij het ideaalbeeld wordt het beroepsbeeld ingevuld zoals

het het meest wenselijk is m.a.w.: zoals het beroep en de

uitoefening daarvan zou moeten zijn. Bij het realiteitsbeeld

wordt het beroepsbeeld weergegeven zoals men ervaart (of

denkt), dat het in de praktijk is.

ad 2) Ret egobeeld is het beeld, dat leerlingverplegende(n) over

zichzelf als beroepsgroep hebben.

Ret alterbeeld is het beroepsbeeld, dat anderen over de

leerlingverplegenden hebben.

Zowel de leerlingverplegende als de groeperingen om hem heen heb

ben een ideaal- en een realiteitsbeeld over de leerlingverplegende

in zijn beroep.

2.I.l Socialiseringsproces

Wanneer een leerlingverplegende in het ziekenhuis een opleiding

gaat volgen, wordt er van hem een gedrag verwacht, dat volgens de

leden van deze organisatie past bij de positie van de nieuw aan-

~e meer uitgebreide definitie van Wiegersma staat in bijlage I.
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gekomene. Ret bekend en vertrouwd maken met de verschillende posi

ties, de daarbij behorende (rol) gedragingen, de waarden en opvat

tingen van de verschillende leden van de organisatie wordt het

socialiseringsproces genoemd. Ret uiteindelijke doel is dat de

leeriing zich dit alles eigen maakt en als vanzelfsprekend gaat

ervaren m.a.w. het beroepsbeeld ala juist gaat ervaren, dat be

paalde leden van de ziekenhuisorganisatie hebben omtrent !let ver

pleegkundig beroep.

2.1.3 Beroepsbeeld en het socialiseringsproces

De theorie over beroepsbeeld en het daarmee samenhangende socia

Iiseringsproces is als volgt opgebouwd:

1) De leerlingverplegende neemt in verhouding tot de andere leden

van de organisatie een duidelijke positie in.

2) Met deze positie zijn groepen verbonden, zowel binnen als buiten

de ziekenhuisorganisatie. Deze groepen kunnen de leerlingverple

gende gedragsregels of normen aangeven of afdwiugen enerzijds

(b.v. docenten, hoofden), of dienen als identificatiegroep

anderzijds. Aan de hand van deze laatste groep stelt de leerlingverplegend

kriteria op, waaraan hij gedrag en houding van anderen (patien-

ten, kennissen, enz.) en zichzelf beoordeelt.

3) Deze verschillende groepen hebben een (beroeps)beeld omtrent de

rol van de leerlingverpleegkundige: "het alterheeld". Deze

beelden kunnen onderling verschilIen, wat gevolgen heeft voor

de verwachtingen die t.a.v. de leerlingverplegenden gesteld

worden.

Ook de leerIingverplegende arriveert met een bepaald beroeps

beeld, "het ego-beeld". Ret ego- en alterbeeld kunnen verschil

len.

4) De leerlingverplegende zal het verschil tussen ego- en alter

beeld(en) konstateren. Dit te meer daar de anderen veelal het

verwachte gedrag kunnen afdwingen.

5) Bij de leerlingverplegenden zullen spanningen ontstaan

a) naarmate het ego- en het alterbeeld meer verschillen (botsen)

b) naarmate de groepen waarmee hij in de praktijksituatie ge

konfxonteerd wordt, onderling rneer verschillende alterbeelden

hebben.
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nit wordt des te frustrerender wanneer deze groepen gedrag

kunnen afdwingen

c) Naarmate de verwachtingen van deze groepen t.a.v. de leer

lingverplegenden onduidelijker zijn. Hij weet dan niet meer

wat hij moet doen of doet iets anders dan er van hem ver

wacht werd.

nuide1ijk za1 zijn dat a1 deze facetten e1kaar onderling kunnen

versterken hetgeen tot meer spanningen za1 1eiden.

6) De 1eerlingverp1egende zal op deze spanningen reageren, hetzij

door vertrek, hetzij door (gehele of gedee1te1ijke) aanpassing

en/of akseptatie van het beroepsbee1d van de belangrijkste

groep in de praktijksituatie. Deze aanpassing zal geleidelijk

verlopen (Simmons en Henderson 1964).

uit bovenstaande blijkt, dat als het socialiseringsproces optimaal

wil verlopen er aan een aantal voorwaarden voldaan moet zijn:

a) het beroepsbeeld waarmee de leer1ing aankomt dient niet te veel

te verschillen van de door hem ervaren praktijksituatie;

b) eenduidige opvattingen van de opleiders onderling (b.v. hoofden

en docenten) over de rol van de leer1ing en het daarbij beho

rende gedrag;

c) duidelijke informatie van de opleiders naar de leerling toe;

d) Ondersteunende relaties met degenen die in dezelfde positie

zitten.

Wanneer niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, zal een goede

bege1eiding een eerste vereiste zijn.

Literatuur over verloop onder en het beroepsbeeld van leerling

verplegenden.

2.2.0 In1eiding

Vooral in het buitenland is er nogal wat onderzoek gedaan naar

het verloop onder leerlingverplegenden en gediplomeerd verpleeg

kundigen. Ook in Nederland komt de situatie van de inserviceleer

ling steeds meer in de belangstelling te staan. Vaor ans relevante

resultaten en meningen van andere schrijvers over de ervaringen

van de inserviceleerling met zijn beroep(suitoefening) zullen hier

nader bekeken worden.
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Tevens zullen we nagaan welke faktoren als oorzaken van verloop

uit de opleiding worden aangemerkt. Aan de hand van de literatuur

werden er veronderstellingen geformuleerd die gericht zijn op:

I. verschillen tussen blijvers en dropouts

II. de situatie van de blijvers, vooral in het vierde jaar.

Tenslotte zullen we bekijken in hoeverre er, vanuit de literatuur

bekeken, voldaan ~s aan de optimale voorwaarden voor het sociali

seringsproces binnen de inservice opleiding.

2.2.1 Redenen voor verloop

De volgende vertrekredenen worden het meest genoemd:

I) achtergrondsvariabelen, b.v. leeftijd, vooropleiding;

2) tegenvallen van de praktijksituatie;

3) sfeer: konflikten met gediplomeerd verpleegkundigen en/of hoof-

den;

4) studieredenen;

5) kombinatie studie en werk is te zwaar;

6) persoonlijke redenen, b.v. huwelijk, verhuizing, arbeidsonge-

schiktheid.

Deze laatste kategorie redenen (6) wordt wel het onvermijdbare ver

loop genoemd. Het is echter waarschijnlijk dat deze redenen tevens

als dekmantel kunnen dienen om ontevredenheid met beroep(suitoefe

ning) te kamoufleren. In de vertrekredenen onderkennen we, naast

achtergrondsvariabelen)aspekten van het beroepsbeeld en de oplei

dingssituatie. We zullen nu bekijken wat enige schrijvers over deze

faktoren in verband met de leerlingverplegende te vertellen hebben.

2.3. Achtergrondsvariabelen

2.3.1 Vooropleiding

Het hoogste verloop vindt plaats onder leerlingverplegenden met een

hogere vooropleiding (VHHO), met als mogelijke verklaring dat de

verpleegkundige opleiding onvoldoende intellektuele bevrediging

oplevert (Wouters 1970, Cohortstudie GHI 1963).
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Veronderstelling 1. 3I Inserviceleerlingen met een hogere voor

opleiding zullen, in relatief grotere

getale vertrekken uit de opleiding dan

inserviceleerlingen met een vooropleiding

van een lager nivo.

Voor de overgeblevenen betekent het bovenstaande:

Veronderstelling 11.17- Inserviceleerlingen met een hogere voor

opleiding zullen ontevredener zijn over

beroep en werksituatie dan inservice

leerlingen met een vooropleiding van een

lager nivo.

2.3.2 Leeftijd

Barr (1959) yond het hoogste blijverspercentage bij degenen, die

de opleiding begonnen op 19-jarige of oudere leeftijd. Ook Wieland

(1969) veronderstelt op basis van enige onderzoeken onder gediplo

meerden, dat naarmate men wat ouder is de tevredenheid met werk en

werksituatie toeneemt en men minder vertrekt.

Veronderstelling 1.4. Wat oudere leerlingen (19 jaar of ouder)

zullen de inservice-opleiding minder a£

breken dan jongere leerlingen.

Veronderstelling 11.18. Wat oudere leerlingen zullen meer tevre

den zijn over werk- en werksituatie dan

jongere leerlingen.

lien mag verwachten, dat de wat oudere leerlingen wat meer ervaring

hebben opgedaan met een andere vooropleiding of in een werkkring

en minder idealistisch ingesteld zijn (Wiegersma 1972).

2.3.3 Tijd, dat men aan het ziekenhuis verbonden is.

Het verloop koncentreert zich vooral in de eerste twee jaren van

het verblij£ in het ziekenhuis, waarbij het aksent valt op het

eerste leerjaar. (NZI 1971, Landheer en Henny 1967, Bendallo 1965)

~e volgorde van de veronderstellingen, zoals deze bij de rappor

tage gehanteerd is, wordt hier aangegeven I = deel J (enquete 1

en 2) II = deel 2 (enquete 3).
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Van Heeswijk (J974) wijst op het bestaan van een psychologische

barriere bij de overgang van het tweede naar het derde leerjaar.

Het diploma ligt in het verschiet, waardoor de vertrekneiging

geringer wordt.

Veronderstelling I. 1 Naarmate de leerlingverplegenden langer

met de opleiding hezig zijn en hierin

verder gevorderd zijn, zal het vertrek

uit de opleiding afnemen.

Het bovenstaande betekent niet automatisch dat de leerling ook

meer tevreden wordt. Sommigen (b.v. Wieland 1969) menen van wei,

terwijl anderen (Cassee 1971) konstateren, dat de band met het

eigen ziekenhuis geringer wordt. Dit is in ons onderzoek niet

nagegaan.

2.3.4 Voorlichting over beroep

Wouters (1970) wijst gebrekkige voorlichting omtrent het verpleeg

kundige beroep als een van de vertrekredenen aan. Ook Hemmer (1972)

pleit voor een meer realistische wervingscampagne. Dit zou de kans

op onjuiste (niet reele) verwachtingen geringer maken.

Veronderstelling I. 5. Van de leerlingverplegenden, die bij aan-

komst over minder ervaring en/of informa

tie beschikken omtrent het verpleegkundig

beroep zal een relatief groter aantal de

opleiding verlaten dan van de leerlingen

met meer informatie/ervaring.

2.3.5 Sexe

Daar pas de laatste jaren steeds meer mannen het verpleegkundig

beroep kiezen is daarover nog niet zo veel bekend. We mogen ver

wachten dat gezien het overwegend vrouwelijke karakter dat het

beroep sinds lange tijd gehad heeft en de heersende maatschappij

opvatting omtrent de man als (toekomstig} kostwinner, dat de

mannelijke leerlingen een meer bewuste beroepskeuze doen en inge

volg ook minder vertrekken dan de vrouwelijke leerlingen.

Veronderstelling I. 2. }lannelijke leerlingen zullen de opleiding

minder verlaten dan vrouwelijke leerlingen.
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2.4. Het beroepsbeeld van de leerling bij aankomst en zijn ervaring

vanuit de werkelijkheid.

In de literatuur wordt veelal de poging gedaan om, aan de hand van

gelijktijdig voorkomende kenmerken, orientaties t.a.v. het ver

pleegkundig beroep te onderscheiden. Corwin (1972) onderscheidde

3 ideaaltypische~ beroepsbeelden. Deze hebben we met behulp van

de resultaten van Davis en Olesen (1966) verder ingevuld:

1. Service beeld Centraal staat de toegewijde dienstver

lening aan de mensheid, vooral aan de

patient, en het geven van direkte aandacht

en zorg.

2. Bureaucratisch beeld: Primaire gerichtheid op de ziekenhuis-

organisatie, de heersende regels omtrent

gezag- en werkverdeling; het tonen van

zelfbeheersing en benadrukking van tech

niek.

3. Professioneel beeld Primaire gerichtheid op beroepsgroep. hoge

waardering voor beroep in de maatschappij;

kennis als basis van het beroep, inzicht,

kreativiteit en dynamisch kunnen optreden

is van groat belang.

Deze orientaties op het beroepsbeeld sluiten elkaar niet uit, maar

kunnen in meer of mindere mate gekombineerd voorkomen. We hebben

gezien, dat het beroepsbeeld ontleed kan worden in drie dimensies

nl. taakintrinsiek, organisatorisch en de extrinsieke. Wat ver

tellen de verschillende schrijvers over deze dimensies en welke

elementen uit de door Corwin (1972) onderscheiden orientaties op

het beroepsbeeld vinden ze terug bij de inservice-leerlingen.

2.5. Intrinsieke dinmnsie van het beroepsbeeld.

De leerlingverplegende komt in het ziekenhuis met een Itservice

beeldlt aan. Het willen verzorgen en helpen vormt de belangrijkste

basis voor de beroepskeuze (Harper-Simpson 1972, Lips 1974,

Carpay en Hamaker 1973 e.a.). Daarnaast spelen overwegingen,

gebaseerd op een professioneler beeld van het verpleegkundig be

roep (zoals onafliankelijkheidl een kleine groep een rol bij hun

motivatie t.a.v. het Deroep (Carpay en Hamaker 1973).
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Dit zien we dan ook terug 1n het ideaalbeeld van de leerlingvet

plegenden (Davis en Olesen 1966, Replikatie lS74). Me. Partland

(1957) kwam tot de slotsom dat de (Amerikaanse) leerlingen nog

weinig oog hebben voor het teehnisehe aspekt van de verpleging.

Uit het onderzoek van Wijlaars (1975) kwam naar voren dat de in

servieeleerlingen verwaehten meer verpleegteehnische dan sociaal

begeleidende taken uit te voeren, hoewel de meesten liever wat

meer nadruk op sociaal-begeleidende en minder op de verpleegteeh

nische taken zouden leggen. De verzorgende taken werden hierbij

niet bekeken. Van der Laan (1972) meent dat het vertrek het grootst

is bij de leerlingen met een ethisehe zorgmotivatie.

Veronderstelling I. 6. Dropouts noemen meer verzorgende en so-

ciaal-begeleidende taken als verwaehte

taken van een gediplomeerd verpleegkundige

dan blijvers.

In de praktijksituatie spelen elementen uit het bureaueratisch

beroepsbeeld de grootste rol, nl. routine, taakgeriehtheid en

konformiteit aan de regels, m.a.w. het snel en korrekt uitvoeren

van de opdrachten (Nuyens 1969). Voor emotionele onderstcllning van

de patient is vaak weinig plaats, terwijl de teehnische procedures

eentraal staan (Cassee 1973, Psathas 1968). Het voeren van gesprek

ken met patienten worden lang niet altijd tot het werk gerekend

(Werkgroep 2000, 1973), of op de ene afdeling wel en de andere niet

(Cassee, 1971). MacGuire (1969) stelt dat aan het opleiden van de

leerlingverplegenden in de praktijksituatie (de verpleegafdeling

b.v.) maar een relatief lage prioriteit toegekend wordt. Van der

Meer (1972) konstateerde dat de leerlingverplegenden amper het

gevoel hadden in de praktijk te worden opgeleid. Daarnaast blijkt

de rol van de leeriing meestal niet zo duideIijk gedefinieerd te

zijn. Dit leidt tot versehillende verwaehtingen bij andere posi

tiebekleders (verschillende aiterbeeiden) en onzekerheid bij de

leerling (Menzies 1960, Dekker 1970, McGuire 1969, It Hart 1972).

Veronderstelling II. 2. Naar ervaring van de leerlingverplegenden

zllilen verpleegtechnische en verzorgende

taken (teennisehe procedures) belangrijker

nJn bij de uitvoering van het verpleegkun

dige werk dan sociaal-begeleidende taken.
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Vierdejaars prefereren achtereenvolgens

sociaal-begeleidende en verpleegtechnische

boven verzorgende en huishoudelijke taken

bij de uitvoering van het verpleegkundige

werk.

Het tonen van theoretisch inzicht bij de

uitvoering van het verpleegkundige werk

zal voor de vierdejaars leerlingen norma

tief belangrijker zijn dan vlot en nauw

keurig werken.

Veronderstelling II. 3.

Veronderstelling II. 4. Bij rangschikking van de rtaar hun ervaring

meest-gevraagde eigenschappen bij de uit

voering van het verpleegkundige werk zal

de rangorde vlot en nauwkeurig werken (1)

begrip hebben voor de patient (2) en

theoretisch inzicht (3) meer voorkomen dan

andere rangorde patronen van deze 3 eigen

schappen.

Wat betreft het ideaalbeel~ is te verwachten dat oudere jaars o.a.

door het professionaliseringsproces een meer professionele houding

zullen hebben (Hopman, 1970). Corwin (1972) wijst er op, dat in

serviceleerlingen meer bureaucratisch ingesteld zijn dan leerlingen

die een opleiding volgen, die geen deel uitmaakt van een ziekenhuis.

Een overwegend bureaucratische instelling is niet te verwachten,

daar het zich eigen maken van de ziekenhuiskultuur op het einde

van de opleiding waarschijnlijk slechts gedeeltelijk gebeurd is

(Harper Simson 1972), waardoor de patient de belangrijkste identificatieg

blijft.

Veronderstelling II. 1.

2.6. Sociaal organisatorische dimensie van het beroepsbeeld

Het is waarschijnlijk dat de leerlingverplegenden zich een ondui

delijke (weinig reeele) voorstelling gemaakt hebben van dit aspekt.

Over de visie vooraf van de ~eerling-verplegendeop de ziekenhuis

organisatie is nog niet zo veel onderzoek bekend.

De leerlingverplegende bekleedt een vrij lage positie in de

(status)hierarchie van het ziekenhuis.
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Des te groter het positieverschil tussen de leden van de organi

saties des te geringer is de interaktie (Revans 1966, Nuyens 1969)

Dit heeft natuurlijk gevolgen voor de kwaliteit van de relaties.

Veronderstelling II. 7. Naarmate de positiebekleder hager ge-

plaatst is op de hierarchische ladder

binnen de ziekenhuisorganisatie dan de

leerlingverplegenden zullen de leer ling

verplegenden hun relatie met deze pos 

tiebekleders als minder goed ervaren.

2.6.1 Relaties tussen leerlingverplegenden onderling

De relaties tussen de jaargenoten zijn meestal weI goed en onder

steunend (Revans 1966). Over de toe- of afname van de betekenis

van de jaargroep wordt verschillend gedacht (Melcherts 1969,

McGuire 1969). Bendall (1965) signaleert, dat het verloop in een

groep infektueus is, terwijl Kuepers (1976) konkludeerde dat naar

mate de groepen wat kleiner zijn het verloop ook minder wordt. De

kans om in een grotere groep de aansluiting te missen is mogelijk

wat groter. Het infektueuze verloop wijst erop, dat de dropouts

meer onderlinge kontakten hebben dan met de blijvers.

2.6.2 Relatie leerlingverplegenden en gediplomeerd verpleegkundigen

Volgens Hutty (1965) is de relatie met de gediplomeerden op de

afdeling de belangrijkste faktor, die de mate van aanpassing van

de leerling aan de afdelingssituatie bepaald. Bij Hemmer (1972)

~s de slechte relatie met gediplomeerden of hoofd een van de be

langrijkste vertrekredenen.

Veronderstelling I. 7. Dropouts zijn minder tevreden over hun

relaties met gediplomeerd verpleegkundigen

en hoofden dan de blijvers.

Cassee (1971) wijst op de eenrichtingskommunikatie tussen gediplo

meerd verpleegkundigen en leerlingen. Het rouleren maakt het vaak

extra moeilijk om wat meer duurzame kontakten op te bouwen. De

meeste hulp bij het praktisch werk en dekennisoverdracht krijgen

de inserviceleerlingen van oudere jaars en gediplomeerden (Binnen

kade 1973).
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2.6.3 Relatie tussen leerlingverplegenden en hoofden

Ret kontakt met het hoofd blijkt niet zo best te zijn (Hemmer

1972, Ament 1974, Melcherts 1969, Revans 1964). Vooral in het

tweede jaar wendt de leerling zich gefrustreerd af (Melcherts

1969) en gaat minder persoonlijke belangsteIIing van het hoofd

verwachten (Cassee 1971). De verwachtingen van het hoofd bIijken

door deze gebrekkige kommunikatie vaak onduidelijk te zijn voor

de Ieerlingverplegenden ('t Rout 1972, Bergsma 1972). Gezien de

afname in hierarchische afstand Iijkt me, dat de relatie tussen

Ieerlingen en hoofden op het einde van de opleiding weI wat ver

beterd zal zijn.

Verioop onder verpleegkundigen schijnt niet samen te hangen met

tevredenheid met het hoofd (Lyons 1968), noch met de stijl van

leidinggeven (Cassee 1971). Bij leerlingen hoeft dit echter

volgens mij niet op te gaan, daar ze meer van het hoofd afhanke

lijk zijn (beoordeling, geen overplaatsingsmogelijkheden).

Veronderstelling II. 8. De relatie tussen leerlingverplegenden

enerzijds en hoofden en gediplomeerden

anderzijds zal tijdens de opleiding beter

worden.

2.6.4 Relatie tussen (leerling)verplegenden en artsen

Door het grote statusverschil tussen (leerling)verplegenden en

artsen is de kommunikatie vaak gebrekkig (Thiadens en Aghina 1972,

Cassee 1971), is de relatie tussen beiden veelal autoritair van

aard en wordt nog te veel als zodanig geaksepteerd. Door werk-

groep 2000 (Aghina en Tielens 1973) werd de klacht naar voren gebracht

over het gebrekkige inzicht van artsen ~n verpleegkundige pro-

blemen, terwijl Jacobs (1968) wijst op de vele verschillende

verwachtingspatronen van specialisten t.a.v. verplegenden. Ret is

te vrezen, dat dit niet zorn beste gevolgen zal hebben voor het

kommunikatieklimaat rondom de patient.

2.6.5 Relatie tussen leerlingverplegenden en patienten

De leerlingverplegenden voelen een grote betrokkenheid met de

patient, hoewel er vaak maar weinig tijd aan emotionele onder

steuning van de patient kan (mag) worden gegeven (Psathas 1968.
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Cassee 1971). Gebrek aan (agogische) vaardigheden van de leerling

verplegenden en het op zichzelf gericht zijn van de patient maakt

het persoonlijke kontakt met de patient vaak tot een zware belas

ting (Bergsma 1972, Thiadens en Aghina 1971, Menges 1970). De

afstand tot de patient neemt tijdens de opleiding toe (Cassee 1971,

Jourard 1971).

Veronderstelling II. 6. Bij de taakuitoefening van de leerling

verpleegkundige zal naar zijn ervaring

achtereenvolgens de relatie met patienten,

medeverplegenden, hoofden en artsen het

belangrijkste zijn.

2.6.6 Leiderschap

Onduidelijkheid m.b.t. het koordinatie- en kommunikatiesysteem

leidt volgens Lyons (1971) tot vrijwillig vertrek. De mate van

onduidelijkheid zal in hoge mate bepaald worden door het leider

schapsgedrag van het hoofd. Cas see (1971) onderscheidt:

A) Sociaal leiderschap:

I. openstaan voor kommunikatie naar boven en beneden;

2. hanteren van aanmoediging en beloning;

3. verkleinen van de afstand tot de ondergeschikten.

B) Instrumenteel leiderschap:

I. aandacht voor arbeidsprestatie van ondergeschikte;

2. regelen en organiseren van het werk der ondergeschikten.

C) Evenwichtig leiderschap:

I. zeker en rustig optreden;

2. nadruk op voorspelbaarheid en regelmaat.

D) Dynamisch leiderschap:

I. aanpassing van werk aan nieuwe omstandigheden door

- nieuwe aanpak van problemen;

- verwerking van nieuwe ideeen.

Het instrumentele leiderschap is het sterkst ontwikkeld in de

ziekenhuiswereld, wat de tevredenheid met koordinatie-aspekten

positief zal moeten beinvloeden. De verpleegkundige werkt het

prettigste onder een hoofd, dat de menselijke verhoudingen niet

uit het oog verlies (sociaal leiderschap) en op effektieve wijze

het instrumentele leiderschap beoefent.
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Tevredenheid met de direkte chef bleek licht samen te hangen met

sociaal en evenwichtig leiderschap (Cassee 1971). Hemmer (1972)

konkludeert, dat de sfeer op de afdeling in belangrijke mate door

het hoofd bepaald wordt. Onduidelijkheid en onzekerheid bij de

leerlingverplegende omtrent de organisatie op de verpleegafdeling

komt in het Zwart boek (1972) naar voren als gevolg van een ge

brekkige introduktie op een nieuwe afdeling en het verschil in

wetten en regels met de vorige afdeling.

Gezien de aspekten, waarop sociaal leiderschap betrekking heeft

kwamen we tot de volgende veronderstelling:

Veronderstelling II. 8. Naarmate het sociaal leiderschapsaspekt

sterker aanwezig is in de ogen van de

leerlingverplegenden, zullen zij ook

tevredener zijn over:

a) de ontvangen waardering binnen de

werksituatie;

b) de invloed van de leerlingverplegenden

op de gang van zaken op de afdeling;

c) de door hen ontvangen begeleiding op

de afdeling;

d) het therapeutisch gedrag t.a.v. de

patient.

Dit laatste, omdat een hoofd, die gericht is op het ontwikkelen

van een goede sfeer en een open kommunikatie op de verpleegafde

ling, hierdoor waarschijnlijk het tot stand komen van een goede

relatie tussen patient en hulpverleners bevordert. Het realiseren

van een meer democratische beslissingswijze op de verpleegafdeling

mag, dacht ik, ook tot het dynamisch leiderschap gerekend worden.

Veronderstelling II. 10. Des te sterker het dynamisch leiderschaps-

gedrag, volgens de leerlingverplegenden

aanwezig is, des te meer zijn ze van me

ning, dat ze invloed hebben op de gang

van zaken op de verpleegafdeling.

(Veronderstellingen omtrent het instrumenteel en evenwichtig

leiderschap zijn hier achterwege gebleven op basis van een te

laat achterhaalde fout bij het berekenen van de betrouwbaarheid

zie hoofdstuk 3).
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2.7. Extrinsieke dimensie van het beroepsbeeld

Naarmate het idealisme wat afneemt, wordt deze dimensie belang

rijker. Dit geschiedt volgens Wiegersma (1972) vooral na het

achttiende jaar. Extrinsieke aspekten worden slechts zelden als

direkte vertrekoorzaak bij leerlingverplegenden genoemd. Van der

Laan (1972) meent dat dropouts juist wat idealistischer zijn ~n

gesteld.

Veronderstelling I. 8. Dropouts zijn minder geinteresseerd in

extrinsieke aspekten van het beroepsbeeld

dan blijvers.

Veronderstelling II. II. Inservice-leerlingen zullen in hun vierde

jaar ontevredener oordelen over extrin

sieke aspekten van het beroepsbeeld dan

in het eerste jaar. Dit betreft:

a) salaris;

b) arbeidsvoorwaarden;

c) karrieremogelijkheden.

Veronderstelling II. 12. Hogere funkties zoals hoofd, verpleeg

kundig direkteur(trice) en docent zullen

op het einde van de opleiding hoger ge

waardeerd worden als toekomstmogelijkheden

dan in het eerste jaar van de opleiding.

Uitgaande van de door de maatschappij benadrukte rol van de man

als kostwinner, is het waarschijnIijk, dat manneIijke Ieerlingen

kritischer staan t.a.v. deze aspekten en hogere ambities hebben

dan de vrouwelijke leerlingen. Konsekwentie van de arbeidsvoor

waarden van het beroep is, dat de verplegenden in het leggen Van

hun kontakten met mensen buiten de ziekenhuiswereld belemmerd

worden (Beekers 1970, Willson 1970). Een toenemend aantal leer

lingen wil, naarmate de opleiding vordert, het liefst op kamers

gaan wonen.

2.8. Opleidingssituatie

Naast het werken op de afdeling voIgt de leerling ook lessen op

het opleidingscentrum nl. 10% van de besteedbare tijd. Uit onder

zoek en literatuur blijkt, dat de leerlingen behoefte hebben aan:
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1. meer en betere theorie, vooral wat betreft de sociale vaardig

heden (Binnenkade 1973, Zwartboek 1972);

2. gelijkmatiger verdeling van de theorie over de praktijkperiode

(Binnenkade 1973);

3. minder wisseling van docenten (Zwartboek 1972);

4. betere aansluiting van lessen bij het nivo van de leerling.

Dit betreft vooral de medisch, psychologische en sociologische

vakken (Zwartboek 1972)' en de daarbij gebruikte terminologie;

5. betere afstemming tussen opleidingscentrum en afdelingen

(Revans 1964, Zwartboek 1972);

6. meer praktijkbegeleiding (Van der Meer 1973, Binnenkade 1973,

Ament 1974, Revans 1964);

7. betere afstemming van theorie op de praktijk (Van der Meer

1973, Zwartboek 1972, Jacobs 1968).

Volgens de leerling-verplegenden behoren hoofdverplegenden, prak

tijkbegeleiders en docenten de meeste hulp te geven 1n de prak

tijksituatie. In werkelijkheid echter kreeg 80% van de door Bin

nenkade (1973) onderzochte leerlingen de meeste hulp bij praktijk

werk en kennisoverdracht van ouderejaars, gediplomeerden en jaar

genoten. Ondanks de hoge waardering voor en het zien van een eigen

funktie in het onderwijzen van de Ieerlingen bIijkt dit in de prak

tische situatie voor hoofden, maar ook voor gediplomeerden geen

haalbare kaart (Binnenkade 1973, McGuire 1969). Volgens McGuire

(1969) vermindert het verioop door:

a) een betere koordinatie tussen theoretisch en praktische oplei-

ding;

b) een geeigende definitie van de rol van de Ieerling;

c) betere selektie kriteria;

d) een goed doordacht opleidingsprogramma.

Veronderstelling I. 9. Dropouts denken negatiever over de oplei

ding in het algemeen dan bIijvers.

I. 10. Dropouts vinden de aandacht en tijd be

steed aan de vakken meer onvoldoende dan

de blijvers. Dit geldt vooral voor me

dische en menswetenschappelijke vakken.



- 23 -

Veronderstelling I. II. Dropouts zullen minder tevreden zijn

over de begeleiding van studie en werk

op de afdeling dan de hlijvers.

I. 12. Dropouts zullen de afstemming tussen het

opleidingscentrum en de afdelingen minder

goed vinden dan de blijvers.

Voor de vierdejaars is het, gezien bovenstaande waarschijnlijk,

dat ze de studie wei zwaar vinden, maar in hun leerfase minder be

hoefte aan begeleiding zullen hebben.

Veronderstelling II. 13. De vierdejaars leerlingen zullen de ver

pleegkundige studie overwegend zwaar

vinden.

II. 14. De vierdejaars leerlingen zullen over

wegend niet tevreden zijn over de studie

begeleiding, maar deze wei positiever be

kijken dan op het einde van hun eerste

jaar.

II. IS. De afstemming van de theorie op de prak

tijk zal door de vierdejaars overwegend

ais niet voidoende ervaren worden.

II. 16. De vierdejaars zullen overwegend niet

tevreden zijn over de praktijkbegeleiding,

maar deze wel positiever bekijken dan op

het einde van hun eerste jaar.

Wat betreft de docenten kunnen we stellen, dat dit natuurlijk een

gemeleerde groep is, waarvan sommigen nog een andere funktie in

het ziekenhuis vervullen. Ret beeld van de docenten over het ver

pIeegkundige beroep en de verwachtingen, die hieruit t.a.v. de

leerlingverplegenden voortvloeien, zullen in sterke mate bepaald

worden door:

- de mate van konfrontatie van de docent met de praktijksituatie

1n het ziekenhuis;

- de hierarchische positie van de docent binnen het ziekenhuis;

- de kennis omtrent het verpleegkundige beroep (o.a. Binnenkade

1973);
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2.9. Tevredenheid met beroep en werksituatie

Vooral na het eers.te jaar wordt teleurstelling en gevoelens van

nutteloosheid gesignaleerd bij inservice-leerlingen (Corwin 1972,

de Hoor c.s. 1959, Melcherts 1969). Uitzondering hierop vormt

Willman (1961), die al in het eerste jaar een algehele desillusie

en teleurstelling konstateerde. De band met het (eigen) ziekenhuis

en het beroep neemt af (Cassee 1969, Wilson 1970). Na het tweede

jaar zouden de leerlingen het weer wat rooskleuriger gaan be

kijken.

De resultaten wijzen erop, dat de inpassing van de leerlingverple

genden in het beroep en de werksituatie niet vlot verloopt. De

vraag is dan ook in hoeverre er aan de kondities voor een optimale

socialisering voldaan is.

2.10. Konklusies t.a.v. de kondities voor socialisering

Op basis van het literatuuronderzoek kunnen de volgende konklusies

getrokken worden:

1) Het beroepsbeeld waarmee de leerling aankomt is te idealistisch

en te onvolledig. Een "realityshock" komt vooral in het tweede

jaar naar voren.

2) Gezien het professionaliseringsproces, de gebrekkige afstemming

tussen opleidingscentrum en afdelingen en de specifieke organi

satie van elke afdeling is het waarschijnlijk dat het beroeps

beeld van de opleiders onderling zullen verschillen.

3) De kommunikatie tussen leerlingen en hoofden komt als zeer ge

brekkig naar voren, evenals die met sommige docenten. Dit laatste

komt tot uiting in de wens, dat docenten beter aansluiten bij

het nivo van de leerling, vooral in taalgebruik.

4) Het karakter van de jaargroep is meestal ondersteunend.

5) De begeleiding schiet tekort.

Veronderstelling 1. 13. Des te groter het verschil van mening

tussen de opleiders onderling is, des te

groter zal het verloop onder de leerlingen

zijn.
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Veranderstelling L. 14. Des te grater het verschil van mening

is tussen apleiders en leerlingverple

genden des te grater is het vertrek uit

de opleiding.

II. 5. Gezien de verschillende ideeen omtrent

de rol van de verpleegkundige en de ge

brekkige, onduidelijke kommunikatie zullen

de meningen van de leerlingen over de

gevraagde eigenschappen van een verpleeg

kundige tijdens het werken opde afdeling

sterk uiteenlopen.
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Roofdstuk 3

Opzet onderz,oek

3.0. Inleiding

In dit gedeelte zullen aan de orde komende gekozen onderzoeks

methode, tijdstip van meting, onderzoeksgroep, generaliseerbaar

heid, waarnemingstechniek, taakverdeling onder de medewerkers en

de betrouwbaarheid van de gebruikte schalen.

3.1. Onderzoeksmethode

Naast een literatuuronderzoek ~s er gekozen voor een veldonderzoek.

In verband met het explorerende karakter was het wenselijk de

onderzoeksgroep tijdens de opleiding meerdere malen te ondervragen

en de dropouts ook na hun vertrek te benaderen. Ook de visie van

de opleiders is in verband met onze probleemstelling relevant. We

zullen nu de specifieke onderdelen van de opzet gaan;bekijken. Ret

veldonderzoek is opgezet door drs. J.A. Verwey.

3.2. Tijdstip,van meting

Tijdens de opleidingsperiode ~s de leerlingverplegendendrie maal

om hun mening gevraagd, nl.:

I) in november 1971: Op dit tijdstip was het eerste theorieblok

nl. de preklinische periode achter de rug. De

leerlingen zijn nog niet in de praktijk aan

het werk.

2) mei 1972: De leerlingverplegenden hebben hun eerste er

varingen met de praktijk achter de rug en

kunnen deze toetsen aan hun oorspronkelijke

verwachtingen.

3) januari 1975: De meeste leerlingen zitten nu in het vierde

studiejaar en het einddiploma komt in zicht.

De opleiders zLJn ondervraagd op het einde van het eerste jaar nl.

julilaugustus J972, zodat we hun ideeen konden konfronteren met de

eerste ervaringen van de eerstejaars.
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3.3. De onderzoeksgroep

Het onderzoek is geschied in 2 ziekenhuizen en wei onder de in

serviceleerlingen, die in september 1971 hun opleiding begonnen.

Overzicht onderzoeksgroep

Zieken- Zieken- Totaal
huis A huis B

~eerlingen september 1971
[rijdstip meting
1) november 1971 47 40 87

2) mei 1972.
Tweede vragenlijst 40 34 74
Dropoutlijst (toegestuurd) 13 17 30
Nonresponse 8 6 14
Ingevulde dropoutlijsten 5 11 16

3) januari 1975
Oorspronkelijke groep 23 14 37-
Toegevoegd aan septembergroep
1971 (zitten blijvers) 5 1 6

ppleiders: juli/augustus 1972

Hoofden 23 11 34
Docenten 29 28 57

Tijdens de derde meting waren er van de oorspronkelijk 87 leerlingen

nog maar 46 leerlingverplegenden in het ziekenhuis aanwezig. Helaas

zijn, door enige administratieve fouten, een aantal zittenblijvers

(vooral uit ZH A} niet ondervraagd. Toegevoegd zijn aan de onder

zoeksgroep die leerlingen (6) die door zittenblijven, al twee jaar

tot de septembergroep 1971 gerekend werden.

Behalve de leerlingen z~Jn ook aile docenten en hoofden ondervraagd,

die bij de inservice-opleiding betrokken zijn.

~Enige zitten-hlijvers van de sptembergroep 1971 in ZH A zijn op

dit tijdstip niet ondervraagd, door een administratieve fout.
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3.4. Generaliseerbaarheid en respresentativiteit

Uitdrukkelijk willen we stellen, dat de onderzoeksgegevens niet

gegeneraliseerd mogen worden, m.a.w. de meningen van de onderzochte

inserviceleerlingen kunnen niet beschouwd worden a19 de meningen

van aIle leer1ingverp1egenden in ZH A en ZH B, en a1 helemaal niet

als die van aIle leerlingverplegenden in Nederland. Om na te gaan

of onze onderzoeksgroep ala representatief beschouwd kan worden op

een aantal faktoren, hebben we hun achtergrondsgegevens vergeleken

met die van de leerlingverplegenden die vanaf 1967 hun opleiding

aan de beide ziekenhuizen begonnen.

3.5. Waarnemingstechniek

Er is gewerkt met voornamelijk gestruktureerde vragenlijsten m.a.w.

v01gorde van vragen, formu1ering van vragen en de daarbij behorende

antwoorden waren meestal van te voren vastgelegd. De vragenlijsten

werden in elk ziekenhuis, schriftelijk en in klassikaal verband af

genomen. Het voordeel van deze werkwijze was, dat:

- op onduidelijkheden in de vragenlijst direkt gereageerd kon wor-

den;

- onderling overleg voorkomen kon worden;

- de nonresponse gering wa~;

- het tijdsbesparend werkte;

Nadelen zijn o.a.:

- negatieve invloed van de aanwezigheid van andere groepsleden op

de vrije, eerlijke, meningsuiting (in vgl. met privesfeer);

- bij mondeling interview beter doorgevraagd kan worden.

Gelijktijdig met de eerste twee vragenlijsten hebben de leerlingen

ook sociometrisch lijsten ingevuld. Hierbij gaven ze o.a. aan met

welke groepsgenoten zij het liefst of juist niet persoonlijk be

vriend zouden willen zijn. Deze lijsten worden in een apart rapport

(Verhagen 1976) besproken.

3.6. Opbouw van de vragenlijsten en taakverdeling van de medewerkers

aan het onderzoek

Tijdens de opbouw van de vragenlijsLen is het beroepsheeld steeds

verder uitgediept. Dit heeft tot gevolg gehad, dat in de eerste
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vragenlijst vooral de persoonsgebonden variabelen en enige extrin

sieke aspekten van h~t beroepsbeeld centraal stonden. In de tweede

vragenlijst hebben de theoretische opleiding, de sfeer en relaties

binnen het ziekenhuis de meeste aandacht gekregen.

De beide vragenlijsten zijn samengesteld door drs. J.A. Verwey.

Een eerste uitwerking en rapportage van deze vragenlijsten en die

van hoofden en docenten zijn te vinden in het analyseverslag van

Mur-Veeman (J 9741.

In de derde vragenIijst werd vooral de sociaal-organisatorische en

de extrinsieke dimensie van het beroepsbeeld belicht, terwijl ook

de taakintrinsieke dimensie wat duidelijker aan de orde kwam.

Deze vragenlijst werd ontworpen door Mur-Veeman en Verwey. Zij

dragen oak de verantwoordelijkheid vaor het veldwerk.

In dit rapport worden de eerste vragenlijsten opnieuw bekeken,

waarbij nu aIle dropouts met de blijvers vergeleken worden en

tevens nagegaan wordt in hoeverre er aan de kondities voor het

socialiseringsproces wordt tegemoet gekomen (deel 1). In het tweede

gedeelte zal de derde vragenlijst nader bekeken worden. Indien moge

lijk wordt de ontwikkeling van de blijvers t.a.v. enige aspekten van

beroepsbeeld en opleiding nagegaan.

3.7. Operationalisering

In bijiage A is op een rijtje gezet welke variabelen in welke

vragenlijst bekeken zijn. Formulering van de vragen is terug te

vinden hoven de tabellen (zie tabellenboek).

In vragenlijst 3 is gebruik gemaakt van enige schalen (indices)

van Cassee (1971). Welke verschillende leiderschapsstijlen (schalen)

hij onderscheidde, hebben we in het theoretisch gedeelte al gezien.

De overige schalen hebben betrekking op de kommunikatie rondom en

met de patient.

+
gedrag3+ 41 therapeutisch

therapeutisch klimaat 1

Kommunikati.e

Met de patient nl.

31- tussen verplegenden en patient

4) tussen drtsen en patient

~ondom de patient nl.

1) tussen verplegenden onderling

2) tussen artsen en verplegenden
f--"~-~---=--~....:--:::... +
P+ 2} Kommunikati~klimaat

fJ+2+3+4
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Voor onze groep ~s bekeken of de verschillende schalen betrouw

baar bleken m.b.v. de methode Hoyt.

Overzicht van de betrouwbaarheid in de onderzoeksgroep

Hoyt:

Sociaal leiderschap .79
Instrumenteel leiderschap .75
Evenwichtig leiderschap .72
Dynamisch leiderschap .64

Kommunikatie tussen:
a) Verplegenden onderling .60
b) Artsen en verplegenden .77
Kommunikatieklimaat .75

Kommunikatie tussen:
c) Verplegenden en patienten .64
d) Artsen en patienten .63
Therapeutisch gedrag .60

Therapeutisch klimaat .79

Betrouwbaar indien Hoyt >.50

We zien dat aIle bekeken schalen een Hoyt skoren die hoger is dan

de vereiste .50 en daarom als betrouwbaar beschouwd mochten worden.

Door een fout in het komputerprogramma zijn de schalen instrumenteel en

evenwichtig leider-schap in eerste instantie als onbetrouwbaar naar voren ge

komen en als zodanig bij de rapportage weggelaten.Bij een poging

deze onbetrouwbaarheid te verklarcn door deze apart per ziekenhuis

te bekijken en met andere onderzoeken te vergelijken, kwam in de

slotfase van het onderzoek de berekeningsfout naar voren. Hieronder

is weergegeven hoe betrouwbaar de leiderschapsschalen zijn voor:

a) de leerlingen van de s~ptembergroep 1971 uit ZH A en ZH B,

2) inserviceleerlingen, die deel uitmaakten van een onderzoek naar

themoverpleging dat plaats vond in 1974 in twee ziekenhuizen,

waarvan er een ZH A was (Mercx 1974),

3) pas afgestudeerde leerlingen van de MBOV, die een half jaar in

de praktijk gewerkt hadden (Kuepers J 977) .
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Overzicht betrom"baarheid leiderschapsschalen

"1
Inserviceleer- MBOVSeptember-

groep 1971
lingen themo- in prak-
verpleging
J974 (Mercx) tijk

i ZH B ZH A ZH A ZH C Kuepers (1977)

Sociaal leiderschap .87 .66 .74 .81 .80

Instrumenteel leiderschap .67 .76 .60 .27 .59

Evenwichtig leiderschap .59 .76 .81 .61 .63

Dynamisch leiderschap .67 .64 .72 .69 .63

Het resultaat in ZH C wijst erop dat de betrouwbaarheid van vooral

het instrumenteel leiderschap steeds opnieuw bekeken zal moeten

worden. In de beide bekeken onderzoeken blijkt deze schaal steeds

de zwakste te zijn.

3.8. Statistische methoden

In Bijlage B is een korte omschrijving gegeven van de gebruikte

statistische maten. Rier willen we erop wijzen, dat we gebruik

hebben gemaakt van percentages am de resultaten van de beide

ziekenhuizen te kunnen vergelijken. Door de kleine aantallen

werken deze percentages vertekenend, waardoor verschillen te zeer

geaksentueerd worden. Bij de interpretatie noopt dit tot de grootste

voorzichtigheid. In de tekst is vaak aangegeven hoe groot de ge

vonden samenhang tussen 2 variabelen is. Hierbij is in de meeste

gevallen gebruik gemaakt van de Gamma (G). Deze geeft aan in hoe

verre het optreden van de ene variabele gepaard gaat met de aan

wezigheid (of juist afwezigheid) van een andere variabele.

G 0 geen samenhangen

G +1 maximaal positief verband: Beide variabelen treden ge-

lijktijdig op.

G -1 maximaal negatief verband. Aanwezigheid van de ene va-

riabele gaat gepaard met afwezigheid van de andere.
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Hoofdstuk 4

Enige achtergrondskenmerken van de onderzoeksgroep en de

representativiteit ten aanzien van deze kenmerken

4.0 Inleiding

Mede met het doel om de inservice-leerlingen van de september

groep 1971 in een breder kader te kunnen plaatsen, is door

Kuepers een analyse van sekundaire gegevens gedaan van enige

achtergrondskenmerken van de inservice-leerlingen van de beide

ziekenhuizen. Hij heeft hierbij gebruik gemaakt van de formu

lieren die door de inservice-opleidingen aan de Geneeskundige

Hoofdinspektie van de Volksgezondheid worden opgestuurd. Het

betreft de periode maart 1967 tim maart 1973.

De volgende variabelen zijn voor ons van belang:

a) sexe

b) leeftijd

c) vooropleiding

d) aantal leerlingen, die de opleiding staakten (drop-outs)

Het aantal drop-outs in onze groep (d) en de verschillen tussen

drop-outs en blijvers op een aantal variabelen zullen in de vol

gende paragraaf aan de orde komen. Sexe, leeftijd en vooropleiding

van de leerlingen zullen hier per ziekenhuis bekeken worden. De

verschillen in de verdeling van de achtergrondskenmerken van de

onderzoeksgroep en de inservice-leerlingen die in de jaren 1967

tim 1973 arriveerden, zullen aangegeven worden met percentage

verschillen. Deze dienen wel met de nodige voorzichti~leid gein

terpreteerd te worden in verband met de kleine aantallen.

4. I Sexe

In onze groep blijkt het aantal mannen relatief in de minderheid

te zijn (18%). De ziekenhuizen verschillen in dit opzicht duide:'"

lijk van elkaar, daar ZHA veel meer mannelijke leerlingen (14 van

de 47 leerlingen) in de onderzoeksgroep telt dan ZHB (2 van de 40

leerlingen) •
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Figuur I

Verde ling naar sexe in septembergroep 1971 en de percentage

verschillen met de inservice-leerlingen van de jaren 1967-1973

% verschil
met +2:l,~..
sept.groep
1971

+ 'to

t Ii)

- \0

'1

ziekenhuis A

bJ_;1~ i~_, --~c-.-l(--
I 1

I'
J

ziekenhuis B

Septembergroep 1971 vrouw

ZHA ZHB = man

n % n %

vrouw 33 70 38 95

man 14 30 2 5

totaal 47 lOa 40 100

Kuepers vond dat in ZHA het aantal mannelijke leerlingen in de

loop der jaren is toegenomen (afnemend verschil met de septem

bergroep 1971). Dit stemt overeen met de landelijke tendens.

De septembergroep 1971 wijkt wat betreft het percentage mannen

duidelijk af van de voorafgaande jaren, maar toont weinig ver

schil met de groep die in 1972 arriveerde.

Een heel ander beeld laat ZHB zien, waar de man-vrouw verde ling

van de septembergroep 1971 hetzelfde is als in de voorafgaande

jaren en het jaar daarna. In ZHB wordt klaarblijkelijk in dit

opzicht een ander beleid gevoerd.



- 35 -

Konklusie: In ZHA maken procentueel meer mannen deel uit van de

septembergroep 1971 dan 1n ZHB. De onder~oeksgroep in ZHA is niet

representatief wat betreft sexe voor de voorafgaande jaren, maar

wel voor 1972, terwijl de onderzoeksgroep in ZHB wel representa

tief is voor de bekeken jaren (tabel I).

4.2 Leeftijd

Het merendeel van de leerlingverplegenden (76%) is bij aanvang

van de studie 17 of 18 jaar oud. De inservice-leerlingen van de

beide ziekenhuizen verschillen maar weinig in leeftijd. De beide

septembergroepen zijn weinig afwijkend in hun leeftijdsverdeling

van de leerlingen die in de voorafgaande jaren de beide zieken

huizen bezochten (tabel 2). In 1972 werden, vooral in ZHB, pro

centueel wat meer 17-jarigen en wat minder 18-jarigen dan in

september 1971 aangenomen.

4.3 Vooropleiding

De meeste leerlingen van de onderzoeksgroep hebben een llliddelbare

opleiding (MULO, MAVO) voltooid (tabel 3). Kuepers vond dat 1n de

periode 1967-1973 de vooropleiding in ZHA wat hoger was dan 1n

ZHB en dat men in dit ziekenhuis bijna geen leerlingen met een

lagere vooropleiding (INAS, VGLO) aannam. De verscbillen tussen

de septembergroepen 1971 van beide ziekenhuizen zijn t.a.v. voor

opleiding echter zeer miniem: ZHB heeft wat minder leerlingen met

een middelbaar en wat meer met een lager opleidingsniveau dan ZHA.

In het overzicht kunnen we zien dat de onderzoeksgroep in ZHA de

zelfde verdeling van vooropleiding vertoont, als de door Kuepers

bekeken jaren. Daar opleiding als een van de selektiekriteria ge

hanteerd werd, ligt dit resultaat weI voor de hand.
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Figuur 2

Representativiteit van de septembergroep 1971 t.a.v. de

jaren 1967-1973 m.b.t. vooropleiding

% ver
schil

met ...~
sept.
groep +'1.0
1971

ziekenhuis A

~& ~9 10

1- ,.,-

ziekenhuis B

6}if 69. . ~.

/
/

/
\ I
V

Septembergroep 1971 lagere voorop1eiding-- =
Ziekenhuis A Ziekenhuis B midde1bare vooropl.
laag 2 47- laag 7 17,5% hogere voorop1eiding-0- =
midden 38 81% midden 25 62,5%

hoog 7 15% hoog 8 207.

In ZHB zijn de verschi11en wat betreft voorop1eiding groter,

vooral in 1970. De onderzoeksgroep wijkt weinig at van de

inservice-leerlingen die in 1972 arriveerden.

4.4 Konk1usie

De septembergroep van ZHA bevat meer manne1ijke 1eer1ingen dan

die van ZHB. De verschi11en tussen de groepen t.a.v. 1eeftijd en

voorop1eiding zijn gering.

In !let onderstaande schema zien we, dat de septembergroepen 1971,

representatief zijn t.a.v. de se1ektiekriteria n1. sexe (ZHB) en

V0010P 1eiding (ZHA).



- 37 -

representativiteit van de septembergroep 1971 , bekeken

per ziekenhuis over de jaren 1967-1971, m. b. to sexe,

Ieeftijd en vooropleiding

achtergronds- representativiteit van

variabeIen: septembergroep 1971
..__._-------- ------~--

ZHA ZHB

ges iacht 1967-1970 niet wei ~
repro repro

1972 weI repro

Ieeftijd wel repr. 1967-1970 wel repro

1972 niet repro

~ooropleiding weI :to: 1967-1970 nietrepro repro

1972 weI repro

~ selektiekriteria

De septembergroep 1971 blijkt in beide ziekenhuizen tevens

representatief te zijn voor de variabele ieeftijd, waarvoor

ais wettelijk minimum geidt dat de leeriing voor aanvang van

de studie 17 jaar en 7 maanden oud moet zijn (geweest).

4.5 Verschillen tussen de ziekenhuizen La.v. overige achtergronds

variabelen

Mur-Veeman vond in haar eerste analyse dat de onderzochte groepen

van beide ziekenhuizen in meer of mindere mate verschilien t.a.v.

godsdienst, beroep van de vader en gepercipieerde opleidings

alternatieven. De inservice-leerlingen in ZHA ~ebben wat vaker

een vader met een zelfstandig beroep en noemen wat minder opiei

dingsalternatieven, die ze gezien hun vooropleiding ook hadden

kunnen voigen, dan in ZHB (tabel 4.a en 4.b). Wat groter is het

verschil in godsdienst: in ZHB is ruim 1/3 protestants, ruim

1/3 katholiek en de overigen hebben geen religie, terwijl in

ZHA bijna iedereen katholiek is (tabel 4.c).
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Hoofdstuk 5

Verlooppercentage per ziekenhuis en vertrekredenen

5.1 Verloop per ziekenhuis

Uit onderstaande tabel blijkt dat het verloop onder de leer

lingen van de s~ptembergroep 1971 in ziekenhuis A geringer

is dan in ziekenhuis B. In ZHA verlaat ruim eenderde (38%)

de opleiding, terwij 1 in ZHB meer dan de helft vertrekt (58%) ~

nit verschil blijkt niet toevallig te zijn. Ook Kuepers (1976)

yond in ZHA minder verloop dan in ZHB bij de leerlingen, die hun

opleiding begonnen in de periode 1967 tim 1970.

Tabel

Verloop tijdens de opleiding van de leerlingen in ZHA en ZHB,

die opleiding begonnen in de jaren 1967 tim 1971

jaar van ZHA ZHB

aankomst dropouts grootte dropouts grootte

% f jaar-groep % f jaar-groep
n = n =

1967 41 (31) 76 52 (22) 42

1968 28 ( 17) 60 51 (24) 47

1969 25 (16) 66 37 (22) 59

sept. 1971 38 (I8) 47 58 (23) 40

Het verloop in de septembergroep 1971 is in ZHA hoger dan 1n

de jaren 1968 en 1969, terwijl in ZHB vooral het verschil met

het jaar 1969 opvalt.

5.2 Verloop per studiejaar en tijdsduur van verblijf in het ziekenhuis

Veronderstelling 1.1 Naarmate de leerling-verplegenden langer met

de opleiding bezig zijn en hierin verder ge

vorderd zijn, zal het vertrek uit de oplei

ding afnemen.
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Inderdaad vertrekt maar een kleine groep (6 van de 41 leer

lingen) in het derde studiejaar, terwijl de helft (nl. 22 leer

lingen) 1n het eerste en bijna eenderde van de leerlingen (nl.

13 leerlingen) in !let tweede studiejaar de opleiding verlaat

(tabel 5). Oak Kuepers (1976) kwam tot de konklusie, dat het

verloop zich vooral in het eerste studiejaar koncentreerde bij

de inservice-leerlingen die de opleiding begonnen tijdens de

jaren 1967 tim 1969. De door ons gevonden verlooppercentages

per studiejaar sluiten aan bij de resultaten van het onderzoek

van Psathas (1968) naar het vertrek uit de General Hospital

School of Nursing (V.S;).

Als wij kijken naar de tijd, dat de leerlingen aan het zieken

huis verbonden zijn (dus ongeacht of men gezakt is voor een be

paalde leerperiode), dan blijkt in ZHA het vertrek in de eerste

twee jaren even groat te zijn. ZHB daarentegen kent het grootste

verloop in het tweede jaar, dat de leerlingen in het ziekenhuis

aanwezig zijn (tabel 6.a). Hoewel in het derde jaar van het ver

blijf het vertrek uit de opleiding het minste is in de beide zie

kenhuizen, wordt dit deel van de veronderstelling duidelijk minder

ondersteund dan dat betreffende het vertrek per studiejaar.

5.3 Vertrekredenen

De beide ziekenhuizen hebben ons de ontslagredenen van de drop

outs meegedeeld. Tevens is aan de leerlingen, die binnen I! jaar

de opleiding verlieten een vragenlijst gestuurd, waarvan echter

maar weinigen deze terugstuurden, vooral in ZHA (tabel 6.b).

Zo hebben we van 16 leerlingen hun eigen visie op hun vertrek

uit de opleiding.
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Overzicht officiele vertrekredenen

Vertrekredenen: ZHA ZHI3 tot,tal

01- studiemoeilijkheden 8 4 12-
02. studie en praktijk te zwaar 3

:J

7

03. praktisch ongeschikt/ 3

aanpassingsmoeilijkheden 10

04. kon het geheel gees telijk 2 5

niet aan

05. geen interesse meer 4 4

06. ontslag gekregen om 2 2

andere redenen

07. huwelijk

J J :1
08. W.A.O. 3 3 6

09. werkt nu 1n ander ZH

10. onbekend 2 2

totaal 18 23 41

We Z1en dat in ZHA de nadruk ligt op de studiemoeilijkheden

(I I maal genoemd, waarvan 3 in kombinatie met praktijk te

zwaar nr. I, 2). In ZHB blijken ook moeilijkheden in de prak

tijksituatie een duidelijke rol te spelen (lOx genoemd nr. 2, 3

en 4). Opvallend is het gering aantal leerling-verplegenden

nl. 15% dat het ziekenhuis vaarwel zegt om redenen als huwe

lijk, W.A.O. en verhuizing (nr. 7, 8 en 9). Deze redenen wor

den gerekend tot het onvermijdbare verloop, d.w.z. dat de or

ganisatie daarop geen invloed kan uitoefenen. De overige ver

trekredenen worden het vermijdbare verloop genoemd. Dit onder

scheid is echter diskutabel, daar een huwelijk niet tot vertrek

uit de organisatie hoeft te leiden. Een van de getrouwde leer

lingen bleek bij afname van de speciale dropout-lijst een andere

baan te hebben.

5.4 Eigen versie van dropouts omtrent vertrekredenen

Het is te verwachten, dat de vertrekredenen van de leerlingen

zelf in enigermate zullen afwijken van de officiele redenen, daar

niet alle leerlingen de juiste reden van hun vertrek aan de zieken

huisorganisatie opgeven. We missen dan ook de slechte werksfeer op

de afdeling als vertrekreden bij de officiele opgave van de zieken

huizen, terwijl bv. Hemmer n.a.v. zijn gesprekken met dropouts dit
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als een van de belangrijks te oorzaken voor het vertrek 'aanwees.

Inderdaad noemen 8 van de 16 leerlingen de slechte werksfeer

op de afdeling als reden tot vertrek, waarbij 2 leerlingen ook

het werk zelf en een leerling de onregelmatige werktijden was

tegengevallen. De officiele redenen waren in deze gevallen

zeer gevarieerd, nl.:

geen interesse meer 3x

geheel te zwaar 2x

praktisch ongeschikt/ 2x

aanpassingsmoeilijkheden

huwelijk Ix

totaal 8x

Kuepers konstateerde dat''geen interesse meer of een ander beroep"

in ZHB op de eerste plaats (39%) en in ZHA op de tweede plaats

(19%) als vertrekredenen genoemd werden in de formulieren, die

aan de geneeskundige hoofdinspekteur werden toegezonden. Hij

tipte de mogelijkheid aan dat deze vertrekreden als dekmantel

dient voor vertrek op basis van problemen met andere leden van

de organisatie (relaties~waarbij dient te worden aangetekend,

dat niet aIle leerlingen de ware vertrekreden aan het ziekenhuis

willen meedelen. Opvallend was, dat "geen interesse meer" in

ZHA meer genoemd werd naarmate de leerling in een hoger leerjaar

vertrok, terwijl dit in ZHB omgekeerd was. Behalve sfeer wordt

door onze groep leerlingen ook studiemoeilijkheden (5x) genoemd,

waarbij eenmaal onregelmatige werktijden en eenmaal heimwee naar

huis de leerling eveneens parten speelden (tabel 7).

5.5 Mening van leerling-verplegenden en opleiders over de rol van

enige faktoren m.b.t. het verloop

Op het einde van het eerste jaar hebben leerlingen, docenten

en hoofden aangegeven of bepaalde faktoren volgens hen bij

jaargenoten resp. leerlingenverplegenden van invloed waren op

de beslissing om het ziekenhuis te verlaten (tabel 8). Gezien

het verschil tussen beide ziekenhuizen m.b.t. de officieel op

gegeven vertrekredenen van de drop-outs zullen we hier elk

ziekenhuis apart bespreken.
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5.5.1 Ziekenhuis A

Overzicht percentage aangewezen faktoren binnen elke kategorie,

die van invloed zijn op het vertrek uit de inservice-opleiding

volgens leerlingverplegenden, hoofden en docenten in ZHA

(zie ook tabel 8.a)

kategorie faktoren eerstejaars docenten
(n=39) (n=21)

% f % f

hoofden
(n=23)
% f

I) ind~viduele faktoren 55
(3)

2) algemeen: niet beant- 69
woorde verwachting (1)

J) werkintrinsieke 56
faktoren (3)

4) organisatiefaktoren
a) sociale relatie (3) 23
b) rest kategorie (3) 37

5) extrinsieke faktoren 6
(2)

(64)

(27)

(65)

(26)
(45)

( 5)

49 (36)

85 (22)

52 (39)

28 (21 )
29 (22)

68

74

47

26
32

7

(44)

( 17)

(29)

(17)
(22)

( 3)

gemiddeld genoemd aantal
faktoren {totaal aantal
is 17)

6) studieredenen (2) 50

6,92

(39) 45 (22

6,23

42

6,52

(18 )

~
tussen haakjes het totaal aantal faktoren behorende bij

die kategorie d.w.z. dat in kategorie 1 door elke per

soon drie faktoren aangegeven kunnen worden, die een

rol spelen bij het vertrek uit de opleiding

Extrinsieke faktoren (bv. salaris, toekomstperspektieven) en

ook meer specifieke organisatiefaktoren m.b.t. sociale

relaties, leiderschap e.d. (tabel 8.a en 8.c) blijken door

de meeste leerlingen en opleiders van weinig belang te

worden geacht m.b.t. verloop. Dit in tegenstelling tot

individuele en werkintrinsieke faktoren, studieredenen en

het niet-beantwoorden aan de gestelde verwachtingen.
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Binnen de individuele faktoren blijken vooral zwangerschap en

gebrekkig kontaktuele eigenschappen naar voren te komen, ter

wijl binnen de werkintrinsieke faktoren psychisch en lichame

lijk gez~en zware arbeid het meest genoemd worden. De te zware

studie vormt het grootste onderdeel van de studieredenen. Vooral

de hoofden, maar ook de docenten zien onjuiste beoordelingen

minder als reden tot vertrek dan de eerstejaars.

Gemiddeld worden er 6 a 7 faktoren door de leerlingen en oplei

ders aangewezen hetgeen erop duidt, dat men vindt, dat de drop

outs om verschillende redenen vertrekken of dat een komplex

van faktoren tot het vertrek leidt. (Ret maximaal aantal te

kiezen faktoren was 17.)

Dropouts-blijvers

Na het vertrek uit de opleiding blijken de dropouts de zwaarte

van de studie en de onregelmatige diensten wat meer als reden

tot vertrek te beschouwen dan de blijvers (resp. G = -41,

G = -43, tabel 8.b), terwijl deze laatsten meer onvrede met

de leiding op de afdeling noemen (G = .45).

Gezien het aantal dropouts, dat am studieredenen de opleiding

verliet, is het voor de handliggend dat zij ook de zwaarte van

de studie meer benadrukken als faktor die van invloed is op de

beslissing tot vertrek.

In de vragenlijsten die voor hun vertrek ingevuld zijn, blijken

de dropouts onplezierig werken meer als faktor te noemen dat de

blijvers (G = -.47).



- 44 -

5.5.2 Ziekenhuis B

Overzicht percentage aangewezen faktoren binnen elke kategorie,

die van invloed zijn op het vertrek uit de inservice-opleiding

volgens leerling-verplegenden, docenten en hoofden in ZHB

(zie ook tabel 8.a)

kategorie faktoren eers teJ aars docenten hoofden
(n=3 ) (n=28) (n=1)

% f % f % f

1) indi~iduele faktoren 70 (80) 71 (57) 67 (22)
(3x)

1) algemeen: niet beant- 87 (34) 75 (2 I) 100 (IO)
woorde verwatingen (Ix)

3) werkintrinsieke 58 (68) 44 (34) 59 (19)
faktoren (3x)

~) organisatiefaktoren

a) sociale relatie (3) 30 (35) 28 (22) 25 ( 8)
b) rest categorie (3) 47 (56) 33 (26) 24 ( 8)

~) extrinsieke faktoren 17 ( 13) 15 ( 8) 0
(2)

~) studieredenen (2) 49 (38) 53 (22) 29 ( 6)

gemiddeld aantal fak- 8,28 6,79 6,64
toren (n = 17)

~ totaal aantal faktoren behorende bij die kategorie

Ook in dit ziekenhuis worden extrinsieke faktoren een zeer

minimale rol toegekend in verband met de beslissing tot ver

trek in tegenstelling tot individuele faktoren (zwangerschap,

kontaktuele eigenschappen) en het teleurgesteld worden in de

gestelde verwachtingen.

Deze teleurstelling is te vinden ~n werkintrinsieke faktoren

(psychisch en lichamelijk gezien zware arbeid) en de studie,

en in mindere mate in de organisatie. Docenten zien de licha

melijk zware arbeid wat minder als vertrekreden dan de eerste

jaars (tabel 8.a. G = 57), terwijl hoofden onjuiste beoorde

ling (kategorie 6) en het niet in zijn of haar werk gewaardeerd

worden (kategorie 4.b) geen van allen een faktor van belang

achten ~n tegenstelling tot de eerstejaars, waarvan resp. 22

en 19 van de 39 leerlingen deze weI van invloed op de beslis

sing tot vertrek vinden (tabel 8.a).
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Drop-outs en blijvers

Blijvers zien het l~chamelijk zware werk (G = 6S) (tabel S.b)

en te weinig perspektieven binnen het verpleegkundig beroep

meer als een van de vertrekredenen van hun jaargenoten dan de

dropouts zelf (in hun speciale dropouts lijsten). Achteraf

wijzen de dropouts weI iets meer slechte sociale relaties tus

sen verpleegkundigen op de afdeling aan (C = -36), hetgeen een

bevestiging vormt van de officieuze vertrekredenen (eigen ver

sie van dropouts). In de speciale dropoutlijst benadrukken de

dropouts aIleen slechte kontaktuele eigenschappen wat meer als

vetrekfaktor dan de blijvers.

5.5.3 Vergelijking ZHA en ZHB

Een vergelijking leert ons dat de eerstejaarsleerlingen 1n ZHB

gemiddeld I faktor meer aanwijzen dan de eerstejaars 1n ZHA.

De volgende faktoren (tabel S.b) werden door hen wat meer be

nadrukt:

I. huwelijk (G = .43)

2. zwangerschap (G =.50)

3. onregelmatige diensten (G =.35) (kategorie 4.b organisatie-

faktor)

4. onplezierig werk (G =.31, werkintrinsieke faktor)

Huwelijk en zwangerschap blijken in werkelijkheid echter niet

zoveel als vertrekreden in beide ziekenhuizen voor te komen

bij de door ons onderzochte groepen, evenals de extrinsieke

faktoren.

Onregelmatige ~iensten maakt in ZHB ook in de realiteit, meer

deel uit van de arbeidsomstandigheden van de eerstejaars dan

in ZHA, terwijl we op de faktor onplezierig werk nog zullen

terugkomen.
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Roofdstuk 6

Achtergrondsvariabelen en verloop

6.1 Sexe

Veronderstelling 1.2: Mannelijke leeriingen zullen de opleiding

minder veriaten dan vrouwelijke leerlingen.

Ret aantal mannelijke leerlingen in onze onderzoeksgroep ~s te

gering am hierover veel te kunnen zeggen. De veronderstelling

vindt weI enige ondersteuning in ZHA, maar het verschil is niet

groat (E = .24) (tabe19).

Kuepers (1976) en Floor (1976) komen tot dezelfde konklusies

over de rol van geslacht bij Ieerlingverplegenden en gediplo

meerden met betrekking tot verloop.

6.2 Vooropleiding

Veronderstelling 1.3: 1nservice-Ieerlingen met een hogere voor

opleiding zullen in relatief grotere getale vertrekken uit de

opleiding dan inservice-Ieerlingen met een vooropleiding van

een lager niveau.

Oak hier weer hetzeIfde probleem: er zijn maar weinig leerlingen

met een Iagere of hogere vooropleiding resp. 9 en 16 van de 87

Ieerlingen (tabel 10). Evenals bij Kuepers (1976) en Floor (1976)

biedt ons materiaal geen reden tot ondersteuning van de boven

staande veronderstelling.

Oak op grand van de socio-ekonomische achtergronden van de Ieer

ling (nl. het beroepsnivo van de vader) kunnen we geen probleem

groepen m.b.t. verloop onderscheiden.

6.3 Leeftijd

Veronderstelling 1.4: Wat oudere Ieeriingen (19 jaar of ouder)

zullen de inservice-opleiding minder afbreken dan jongere Ieer

lingen.

De jongere leerlingen vertonen geen noemenswaardige neiging tot

meer vertrek dan de oudere (tabel II). Dit sluit aan bij de kon

klusies van Kuepers (1976). WeI valt in onze groep het grotere

vertrek onder de 17-jarigen op, maar gezien de resultaten van

Kuepers is dit waarschijnlijk aan het toeval te wijten.
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6.4 Informatie en ervaring vooraf omtrent het verpleegkundige beroep

De meeste leerlingverplegenden blijken zelf informatie te hebben

ingewonnen (tabel 13). De belangrijkste bron van inlichtingen

zijn de ziekenhuizen zelf (tabel 12). Nog niet de helft van de

leerlingen ontving op school veel informatie over het verpleeg

kundig beroep (tabel 17). Op het einde van de praeklinische

periode vinden de meeste leerlingen dat ze in het algemeen vol

doende inlichtingen hebben gekregen, voordat ze aan de opleiding

begonnen (tabel 16). Slechts weinigen hebben persoonlijke er

varingen met de ziekenhuiswereld nl. als stagiaire (37%) of als

patient (21%) (tabel 14 en 17.b).

Bijna de helft van de leerlingen heeft weI familie ~n de verple~

ging (tabel 15).

Dropouts-Blijvers

Veronderstelling 1.5: Van de leerlingverplegenden, die bij aan

komst over minder ervaring en/of informatie beschikken omtrent

het verpleegkundig beroep zal een relatief groter aantal de op

leiding verlaten dan van de leerlingen met meer informatie/er

varing.

De dropouts blijken in grote lijnen dezelfde ervar~ngen en in

formatie te hebben omtrent het verpleegkundige beroep als de

blijvers (tabel 12 tim 17). In ZHA hebben de dropouts wel wat

minder als stagiaire in het ziekenhuis gewerkt dan de blijvers

(tabel 14).

6.5 Steun van thuis bij de beroepskeuze

Bij de meeste leerlingen waren de ouders het in eerste instantie

eens met de beroepskeuze, en daarin kwam geen verandering toen

de leerlingen eenmaal met de opleiding begonnen waren (tabel 18).

Dropouts-blijvers

Bij de dropouts blijken degenen, waarvan de ouders niet achter

de beroepskeuze stonden wat over vertegenwoordigd te zijn (E = -.31

tabel 18). Opvallend is, dat de ouders van de dropouts hun kinderen

vaker een alternatief met een lager beroepsnivo aandroeg~n, dan de

ouders van de blijvers; vooral ~n ZHB (ZHB G = .59; ZHA G = .33

tabel 19). Mogelijk vinden z~J de opleiding wat te zwaar voor

hun dochter of zoon.
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6.6 Samenvatting

Het verlooppercentage 1n ZHB is wat grater dan het verloop

percentage in ZHA (resp. 58% en 38%) . Ook Kuepers (1976)

vond over de opleidingsjaren 1967 tim 1969 steeds een wat groter

vertrek uit ZHB. Het verloop uit onze septembergroep blijkt wat

hager te zijn dan 1n de door hem onderzochte jaren. Zoals ver

ondersteld is het verloop gekoncentreerd in de eerste twee

studiejaren, waarbij vooral het eerste studiejaar er uit springt.

Ongeveer de helft verlaat dan het ziekenhuis, waarbij weI degenen

die gezakt zijn voor hun eerstejaar en dus al langer dan een jaar

aan het ziekenhuis verbonden zijn, tot het eerste studiejaar ge

rekend worden. Als vertrekredenen worden door de ziekenhuizen

vooral studiemoeilijkheden, het niet aan kunnen van de praktijk

of een kombinatie hiervan naar voren gebracht. Slechts 15% van

het verloop valt onder de kategorie onvermijdbaar bv. huwelijk.

In ZHA Iigt het aksent op studiemoeilijkheden,in ZHB speelt de

praktijk een even belangrijke rol.

Opvallend is dat 8 van de 16 leerlingen waarvan we een eigen op

gave van hun vertrekreden hebben de slechte werksfeer op de af

deling noemen. De officiele versies zijn in deze gevallen nogal

uiteenlopend.

In tegenstelling tot onze verwachtingen vertonen sexe, voorop

leiding en Ieeftijd geen samenhang met vertrek. Dit bleek ook

in het onderzoek van Kuepers zo te zijn.

Over het algemeen hebben de Ieerlinge~naar hun gevoel,voldoende informa

vergaard over het verpIeegkundige beroep en kregen ze bij hun

beroepskeuze de steun van de ouders. De ouders van de dropouts

waren het wat minder eens met de beroepskeuze, vooral in ZHB,

en reikten hun kinderen wat meer alternatieven met een wat

lager beroepsnivo aan dan de ouders van de blijvers. De per-

soonlijke ervaringen met de ziekenhuiswereld zijn over het

algemeen gering voordat men aan de opleiding begint. De infor-

matie vooraf en de ervaringen omtrent het verpIeegkundige be-

roep Z1Jn 1n grote Iijnen hetzelfde voor dropouts en bIijvers.



- 49 -

Hoofdstuk 7

Beroepsbeeld van de inservice-leerlingen tijdens het eerste

studiejaar

7.1 Motivatie

De meeste leerlingverplegenden (~ 75%) beginnen positief ge

motiveerd aan hun studie. Dit in het licht van de redenen,

waarom ze niet voor een andere opleiding gekozen hebben (tabel

20).

Dropouts-blijvers

Van de door Van der Laan (1972) veronderstelde grotere ethische

zorg-motivatie bij de dropouts is weinig terug te vinden in hun

motivering van hun beroepskeuze. Zowel dropouts als blijvers

stellen zich in dit opzicht even positief op.

7.2 Taakintrinsieke dimensie

7.2.1 Taakaspekt

Uit de literatuur blijkt, dat de leerlingverplegenden ~n het

ziekenhuis arriveren met een servicebeeld omtrent het verpleeg

kundige beroep, waarin de zorgmotivatie centraal staat en men

minder oog heeft voor verpleegtechnische taken.

Inderdaad werden, op de vraag naar welke taken de leerlingen

als verpleegkundigen denken te moeten uitvoeren, verzorgende

taken tweemaal zoveel genoemd als verpleegtechnische taken.

Sociaal begeleidende taken werden, in tegenstelling tot onze

verwachting, gemiddeld niet veel meer genoemd dan verpleeg

technische taken (tabel 21).

Dropouts-blijvers

Veronderstelling 1.6: Dropouts noemen meer verzorgende en

sociaal begeleidende taken als verwachte taken van een gedi

plomeerde dan blijvers.

Van een grotere zorgmotivatie bij de dropouts is geen sprake, daar 1n

ZHA de dropouts gemirldeld duidelijk minder verzorgende en slechts

weinig of meer sociaal begeleidende taken noemen dan de blijvers.

In ZHB 18 er weinig verschil tussen dropouts en blijvers; waar-

bij de laatsten gemiddeld iets minder verzorgende taken noemen.
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7.2.2 Verwachtingen van de afdeling t.a.v. de leerling

De leerling zal, volgens de literatuur, gekonfronteerd worden

l.n het ziekenhuis met een nogal bureaucratisch getint beroeps

beeld m.a.w. hard werken, gehoorzaamheid, akkuratesse en lwrrekt

gedrag staan centraal.

Vcrwachtingen van de afdeling t.a.v. de leerling, verdeeld

per ziekenhuis en vertrekgeneigdheid

elementen uit ZHA ZHB

beroepsbeeld dropouts blijvers totaal dropouts blijvers totaal

bureaucratisch 3 10 13 10 10 20

professioneel 2 9 11 2 4 6

service 4 4 8 3 2 5

service/bureau- I 1 2 1 I 2
~ratisch

totaal 10 24 34 16 ". 16 32

In de tabel Zl.en we dat vooral in ZHB de leerlingen op het einde

van het eerste jaar het gevoel hebben, dat er voornamelijk ele

menten uit het bureaucratische beroepsbeeld van hen verwacht wordt

nl. hard werken (Ilx) en accuratesse (6x). Veel minder ligt het

aksent op meer professionele, (bv. initiatief tonen (3x), verant

woordelijkheidsgevoel (2x» en service eigenschappen(begrip hebben

voar de patient) (6x) .

Ook in ZHA worden elementen uit het bureaucratische beroepsbeeld

het meest genoemd (15x), maar spelen tevens elementen uit de an

dere beroepsbeelden een duidelijke role Opvallend is de nadruk

l.n dit ziekenhuis op gehoorzaamheid ( 8x) en daarnaast het in

de praktijk brengen van de theorie (7x) in vergelijking met ZHB.

Slechts een leerling in dit laatste ziekenhuis ervaarde, dat men

op de afdeling verwachtte dat ze de theorie in praktijk zou

brengen (tabel 22).

We hebben gezien dat de leer-Engen in ZHB onplezierig werk oak

iets meer als reden tot vertrek bij hun jaargenoten beschouwen

aan de leerling in ZHA.
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vit de tabel kunnen we ook opmerken dat vooral ~n ZHA de

meningen van de leerlingen over datgene wat er op de afde-

ling van hen verwacht wordt, nogal uiteen lopeno Een weinige

duidelijke situatie, waaraan we de noodkreet van 3 leerlingen

in ZHA kunnen toevoegen: "Wis t ik maar wat ze van mij verwach

ten".

De verschillen tussen dropouts en blijvers zijn gering. In ZHA

leggen de dropouts iets meer het accent op het serv~ce- en

wat minder op het professionele beroepsbeeld.

7.2.3 Samenvatting

De leerlingen staan in het begin van hun studie positief gemo

tiveerd t.a.v. het verpleegkundige beroep. Ze verwachten als

verpleegkundige in de toekomst vooral verzorgende taken en in

veel mindere mate sociaalbegeleidende en verpleegtechnische

taken te beoefenen. Dit is verklaarbaar vanuit het service

beeld, waarin zorgzaamheid voor de patient centraal staat.

De zorgmotivatie van de dropouts is zeker niet groter dan die

van de blijvers. In ZHB blijken de leerlingen op het einde van

het eerste jaar zichzelf gekonfronteerd te zien met een meer

bureaucratisch verwachtingspatroon op de afdeling (vnl. hard

werken), terwijl in ZHA ook elementen uit het professionele

beeld (bv. theorie ~n praktijk brengen) en het servicebeeld

(zorgzaamheid voor de patient) een belangrijke rol te spelen.

De weinig eenduidige antwoorden van de leerlingen, vooral in

ZHA, duiden op een onduidelijk of zeer wisselend verwachtings

patroon per afdeling. Niet nagegaan is in hoeverre deze af

wijkingen tussen de verwachtingen van de leer ling bij aankomst

en de ervaren realiteit voor de leerling teleurstellend is. WeI

lijken de geringe verschillen tussen dropouts en blijvers en de

door de dropouts genoemde vertrekredenen, waarin zelden het

werk zelf genoemd werd, bij te dragen tot de veronderstelling

dat het takenpakket van de leerlingen niet het doorslaggevende

argument voor het vertrek uit de organisatie vormt. WeI weegt

zwaar het psychisch belastende en lichamelijk vermoeiende (hard

werken) karakter van het werk.
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7.3 Sociaal organisatorische dimensie

7.3.1 Belangrijkste relaties bij taakuitoefening

Zoals te verwachten was vanuit de zorgmotivatie van de leerling

wordt de relatie met de patient door hen het belangrijkste ge

acht bij de uitvoering van het verpleegkundige werk. De relatie

met medeverplegenden, hoofden en specialisten worden 1n deze

volgorde als minder belangrijk ervaren door zoweldropouts als

blijvers (tabel 23).

7.3.2 Relaties tussen leerlingverplegenden onderling

Het kontakt met de andere leerlingverplegenden 1S 1n het algemeen

goed volgens de meeste leerlingen (~ 75%, tabel 24).

Dit geldt voor de beide ziekenhuizen. De overige leerlingen be

oordelen in ZHA de relatie als matig en in ZHB als slecht. De

relaties tussen de klasgenoten zijn in een apart rapport bekeken

aan de hand van sociometrische lijsten (Verhagen 1976). In de

slotkonklusie van dit eerste deel van de rapportage wordt een

korte samenvatting van de belangrijkste resultaten gegeven.

Dropout-blijvers

De beoordeling van de relaties tussen leerlingen onderling ge

schiedt door dropouts en blijvers op dezelfde wijze. Ook uit

de sociometrische lijsten blijkt dat isolement binnen de klas

geen duidelijke oorzaak tot vertrek vormt.

7.3.3 Aard der relaties van de leerling met andere positiebekleders

op de verpleegafdeling

Ons uitgangspunt is, dat de relaties met positiebekleders door

de leerling als minder goed worden ervaren, naarmate deze hoger

geplaatst zijn op de hierarchische ladder binnen die ziekenhuis

organisatie. Hierboven hebben we gezien dat de leerling die

relaties in die volgorde oak als minder belangrijk beschouwd.

In fig. 3 is gepoogd de kwaliteit van de relaites, zoals de

leerlingen die zien, grafisch weer te geven.
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fig. 3 Meningen van leerlingen over hun relaties met andere

leden van de organisatie (toename afstand hierarchische

ladder)
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De relaties tussen ge~iplomeerden en leerlingen is inderdaad

beter dan die van de leerling met de hoofden (tabel 25 en 26).

Een ruime meerderheid (62%; 47 van de 76 leerlingen) beoordeelt

hun kontakt met de gediplomeerden als goed in vergelijking met

slechts 29% (22 van de 75 11.) van de leerlingen die hun relatie

met het hoofd het predikaat goed verleent.

Dat 40% (30 van de 75) leerlingen het kontakt met het hoofd als

slecht ervaart, geeft weI te.denken over de mogelijke rol van

het hoofd bij de opvang van problemen en de beoordeling van de

leerling. In be ide ziekenhuizen wordt overeenkomstig over deze

relaties gedacht.
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Dropouts-blijvers

Veronderstelling 1.7: Dropouts zijn minder tevreden over hun

relaties met gediplomeerden en hoofden dan de blijvers.

Ten aanzien van hun relatie met de hoofden houden de dropouts

er eenzelfde oordeel op na als de blijvers, terwijl t.a.v. de

gediplomeerden weI verschil te konstateren valt. Vooral in

ZHB, en in zeer geringe mate in ZHA, blijken de dropouts dezc

relatie als minder positief te waarderen dan de blijvers (resp.

G= -52 en G = -24) (tabel 26).

In ZHB noemen aIleen 6 dropouts (en na het vertrek uit het

ziekenhuis 8 van de 20 dropouts) hun kontakt met de gediplo

meerden slecht, terwiji in ZHA ook enige blijvers deze relatie

ais slecht ervaren. Opvallend is dat al deze dropouts in ZHB,

met uitzondering van \ leerling, dezeIfde 2 afdelingen noemden

waarop ze het laatst gewerkt hadden en tevens de slechte sfeer

als vertrekreden opgaven.

7.3.4 Overige relaties op de verpleegafdeling

Voor de sfeer op de afdeling zijn ook de relaties tussen gedi

plomeerden onderiing en tussen de gediplomeerd verpIeegkundigen

en hoofden van belang. Ongeveer 66% van de Ieeriingen vindt

deze relaties weI goed; in ZHB is de groep Ieeriingen, die de

relatie tussen gediplomeerd verpleegkundigen goed vindt wat

groter (tabel 27, 28). De kontakten tussen artsen en hoofden

veriopen meestal goed, die tussen artsen en gediplomeerden

echter minder. Vooral in ZHA worden deze relaties ais iets minder

rooskleurig beschouwd dan in ZHB (resp. tabel. 29 en 30).

De relaties tussen hoofden onderiing en artsen onderling worden

~n ZHA eveneens wat minder positief bekeken (G = -.53; tabel 3\

en G = -.56, tabel 32). De helft van de Ieeriingen in ZHA vindt

de relatie tussen de hoofden van de verschillende afdelingen

maar matig, terwijl de helft van de Ieerlingen in ZHB dit kon

takt wel goed vindt. Slechts 39% van de leeriingen van ZHA be

oordeelt het kontakt tussen de artsen onderiing ais goed ~n

vergeIijking met 67% in ZHB. Een aantal leerlingen gaven geen

mening over deze be ide relaties, omdat ze er geen idee over

hadden.
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Dropouts-blijvers

De dropouts denken 1n grote Iijnenhetzelfde over de verschiI

Iende relaties als de blijvers. Opvallend is aIleen dat de drop

outs in ZHB de relaties tussen de hoofden onderling duideIijk

meer als matig gekarakteriseerd hehben dan de blijvers (G = -.71,

tabel 31).

7.3.5 Sfeer ziekenhuis algemeen en konklusie

Gebleken is dat de relaties 1n de ogen van de leeriingen wat

minder goed worden naarmate de hierarchische afstand groter

wordt. De relaties tussen leerlingen en gediplomeerden en bin-

nen deze groepen worden weI ais goed ervaren. Minder best Z1Jn

de kontakten tussen leerlingen en hoofden, en tussen gediplo

meerden en artsen in de beide ziekenhuizen. Vooral in ZHA zijn

de relaties tussen artsen onderling, hoofden onderling en tus-

sen deze beide groepen van minder kwaliteit volgens de Ieerlingen

dan in ZHB. Dropouts in ZHB denken negatiever over hun relatie

met gediplomeerden en over het kontakt tussen de hoofden van

de verschillende afdelingen dan de bIijvers. Dit heeft tot ge

voIgt, dat ze de sfeer in het ziekenhuis ook,hoewel maar weinig,

negatiever bekijken (G = -.36, tabel 33.b). De onvrede van de

dropouts in ZHB met de relatie met gediplomeerden koncentreerde

zich op twee afdelingen. Het belang van een goed kontakt met de

gediplomeerd verpleegkundigen in het kader van het socialiserings

proces is in de literatuur herhaaldelijk benadrukt. Het nega

tievere oordeel van de leerlingverplegenden in ZHA betreft re

Iaties, die waarschijnlijk niet direkt door werken op de werk

sfeer van de afdeling. Het merendeel van de leerlingen blijkt

op het einde van het jaar over het algemeen goede ervaringen

met het werken op de afdelingen te hebben. Slechte ervaringen

hebben vooral enige dropouts.

In beide ziekenhuizen wordt hetzelfde nl. niet unaniem enthou

siast over de sfeer in het ziekenhuis gedacht. Bijna de helft

van de leerlingverplegenden vindt de sfeer in het algemeen weI

goed, maar de rest echter geeft vooral het oordeel matig.
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7.4 Extrinsieke dimensie

7.4.0 Inlcidi.ng

De vragen over dit aspekt zijn vooral gesteld a:m hQt einde

van de preklinische periode. Gezien het zorgmotief en het

idealisme) waarmee de leerling zijn opleiding begint, ver

wachten we slechts een geringe belangstelling voor zaken als

salaris, arbeidsvoorwaarden) promotie mogelijkheden) m.a.w.

hij is weinig carriere gericht.

Veronderstelling 1.8: Dropouts zijn minder geinteresseerd

in extrinsieke aspekten van het beroepsbeeld dan blijvers.

7.4.1 Salaris

Als indikator voor een geringe belangstelling kan het hebben

van een oordeel erover gezien worden. In het begin hebben de

meeste leerlingen weinig interesse in het salaris: 66% is niet

in staat om een oordeel te vellen over het salaris van een

gediplomeerd verpleegkundige in vergelijking met soortgelijke

beroepen. De overigen denken vooral dat het salaris met deze

weinig zal verschillen(tabel 34.a).

Dropouts-blijvers

In tegenstelling tot verwacht hebben de dropouts iets meer

een eigen mening over het salaris dan de blijvers Ctabel 34.b).

7.4.2 Arbeidsvoorwaarden (dienstrooster, kost en inwoning)

Helaas is t.a.v. de arbeidsvoorwaarden niet gevraagd of men

zich tot een oordeel in staat voelde. Ongeveer de helft van

de leerlingen vindt dat de arbeidsvoorwaarden niet met de

andere beroepen te vergelijken zijn,terwijl de rest de arbeids

voorwaarden overwegend goed vindt (tabel 35).

Een onderdeel van de arbeidsvoorwaarden is het wonen 1n of bij

het ziekenhuis (flat voor verplegenden) en de vrije tijd bv.

de geboden mogelijkheden om ook kontakten buiten het ziekenhuis

te onderhouden.
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7.4.3 Het wonen bij het ziekenhuis

Bijna aIle leerlingen woonden van het einde van de preklinische

periode in een kamer of flat behorende bij het ziekenhuis.

Bijna de helft (44%) vond dit oak de prettigste aplossing,

gezien de gezelligheid, steun van en het kontakt met de mede

verplegenden en de lage prijs (tabel 36 a en b). De rest wil

liever buiten het ziekenhuis wonen 1n verband met de grotere

zelfstandigheid, vrijheid en het even uit de ziekenhuissfeer

kunnen zijn. Zij vinden ook de sfeer in de flat minder plezierig,

vooral in ZHB, dan degenen die op dat moment liever niet: weg

willen (ZHA G = -.57, ZHB G = -.83, tabel 37.b).

Ongeveer de helft van de leerlingen in beide ziekenhuizen vindt

de sfeer in de flat voor verplegenden goed; de rest maar matig

(tabel 37.a). Tijdens het eerste jaar neemt de behoefte om de

flat vaarwel te zeggen toe en dit wordt, vooralin ZHA door een

vrij grote groep (15 van de 36 leerlingen,tabel 36) in daden

omgezet. Van de leerlingen die, in tegenstelling tot vroeger,

op het einde van het eerste jaar de flat liever willen verlaten,

heeft wat meer dan de helft (11 van de 19 leerlingen) nu ook

een andere, veelal negatievere, mening over de sfeer in de flat

(tabel 38).

nropouts-blijvers

AIleen in ziekenhuis B vinden we enige verschillen tussen drop

outs en blijvers. Op het einde van de preklinische periode heb

ben de dropouts in dit ziekenhuis een grotere behoefte aan zelf

standigheid dan de flat hen biedt, en willen ze wat meer uit de

ziekenhuissfeer weg zijn dan de blijvers (tabel 39 G = -.61).

Op het einde van het eerste jaar oordelen ze bovendien wat ne

gatiever over de sfeer in de flat voor verpleegkundigen (tabel

40, G = -.47).
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7.4.4 Mogelijkheden tot het zien van vroegere vrienden

Een konsekwentie van hun nieuwe beroep is dat 75% van de leer

lingen hun vroegere vrienden en kennissen sinds hun opleiding

minder ziet, zowel aan het begin als het einde van het eerste

leerjaar. Dit geldt zowel voor de dropouts als de blijvers

(tabel 41).

7.4.5 Toekomstperspektieven

De meeste leerlingen zijn er zeker of tamelijk zeker van dat

ze na diplomering een vaste aanstelling zullen krijgen (tabel

42). Volgens de helft van de leerlingen in ZHA (23 van de 44)

en wat minder leerlingen in ZHB (I3 van de 34) zal het niet

zo moeilijk zijn om na diplomering een niet verpleegkundige

baan buiten het ziekenhuis te.vinden (tabel 43).

7.4.6 Voorkeur voor funktie of verpleegkundige baan

Zaalverpleegkundige is volgens de helftvan de leerlingen in

de beide ziekenhuizen de leukste baan binnen het ziekenhuis,

terwijl de overigen vooral de voorkeur geven aan meer tech

nische georienteerde funkties zoals verpleegkundige op EHBO

en OK. Slechts 8 van de 43 leerlingen in ZHA vinden een lei

dinggevende funktie het leukste; in ZHB is niemand hierin ge

interesseerd. Zowel aan het begin als het einde van het eerste

jaar komt ongeveer hetzelfde beeld naar voren (tabel 44).

Op het einde van het eerste jaar zijn de ambities van de vrou

welijke leerlingen niet zo hoog. Zowel in ZHA als in ZHB staat

de funktie zaalverplegende hen het meeste aan (verdeling volgens

de mediaan).
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"angordening van de geambieerde funkties door de mannelijke

~n vrouwelijke leerlingverplegenden in ZHA en de leerling-

verplegenden in ZHB (vol gens de mediaan)

ZM l';HB -.
mannen vrouwen vrnl. vrouwen

rangorde mediaan rangorde mediaan rangorde mediaan

I. subhoofd 2,17 I. zaalver- 1,40 I. zaalver- 2,25
plegenden plegenden

2. hoofd 2,70 2. dokters- 2,44 2. dokters- 2,86
assistente assistente

3. operatie- 3,50 3. docente 3,50 3. docente 3,40
broeder

4. docent 3,83 4,50peratie- 3,75 4. operatie- ~,55

zuster zuster

5. zaalver- 4, 4,5subhoofd 3,75 s. subhoofd 3,62
plegenden

We Z1en, dat de rangorde in ZHB (slechts 2 mannelijke leerlingen)

en die van de vrouwelijke leerlingen in ZHA in grote lijnen iden

tiek zijn. In ZHB wordt de funktie van dokterassistente door de

vrouwelijke leerlingen wat meer nagestreefd dan door hun sexe

genoten in ZHA (G = .39 tabel 45). De mannelijke leerlingen am

bieren meer funkties als subhoofd en hoofd; zij zijn waarschijn

lijk meer karriere. gericht. Opmerkelijk is ook, dat degenen ,

die volgens de sociometrische lijsten door de medeleerlingen

als leiders binnen de groep beschouwd worden,zonder uitzondering

leidinggevende of docenten-funkties ambieren (Mur-Veeman 1973).

Dropouts-blijvers

Dropouts in ZHB tonen minder animo voor de funktie afdelings

hoofd dan de blijvers (G = -.67 tabel 45.b),terwijl in ZHA de

dropouts minder graag subhoofd willen worden dan de blijvers

(G = -.67 tabel 45.b). Dit zou kunnen duiden op een geringere

karrieregerichtheid, Sf een wat grotere onvrede over de taak

uitoefening van hat hoofd (bv. zorgdragen voor goedc sfeer).
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7.4.7 Samenvatting van de extrinsieke dimensie

De meeste leerlingen hebben weinig interesse in het salaris.

Arbeidsvoorwaarden zijn over het algemeen weI goed, of niet

te vergelijken met andere beroepen. De vrouwelijke leerlingen

zijn weinig karrieregericht. De mannelijke leerlingen ambieren

meer leidinggevende funkties, evenals degenen die in de socio

metrische lijsten als groepsleiders aangewezen werden. Deze

laatsten kiezen ook meer voor de funktie van docent(e).

Weinig blijkt uit de gegevens, dat de dropouts minder in het

extrinsieke aspekt gelnteresseerd zijn. Ze willen weI minder

graag de funktie afdelingshoofd (ZRB) en s~bhoofd (ZRA) ver

vullen dan de blijvers, maar de vraag ~s of dit een uiting

~s van geringere karriere gerichtheid. Een van de arbeidsvoor

waarden is het wonen bij het ziekenhuis, dat volgens bijna de

helft van de eerstejaars aan het einde van de preklinische

periode ook de prettigste oplossing is. Tijdens het eerste

jaar neemt het verlangen naar zelfstandigheid en het even

weg kunnen uit de ziekenhuissfeer toe, zodat de meesten dan

weI op kamers willen. Deze behoefte is bij de dropouts in

ZIIB ook al op het einde van de preklinische periode sterker

aanwezig. Gevolg van het nieuwe beroep is weI dat men vroegere

vrienden minder ziet.

In hoeverre de leerlingen ~n hun opleidingssituatie n~euwe

vrienden maken, is niet nagegaan. Uit de sociometrische

vragenlijsten bleek weI, dat de kontakten met de klasgenoten

over het algemeen goed waren.
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Hoofdstuk 8

Opleidingssituatie van de leerling aan het einde vanhet

eerste studiejaar

8.1 Mening over de opleiding in het algemeen

In ZHA wordt de opleiding over het algemeen duidelijk meer als

goed aangeduid dan in ZHB (tabel 46 G = .69), waar 23 van de

37 leerlingen het oordeel matig uitspreken.

Veronderstelling 1.9: Dropouts denken negatiever over de oplei

ding in het algemeen dan de blijvers.

Deze veronderstelling wordt niet door de gegevens ondersteund.

De vraag is nu welke redenen er in ZHB leiden tot een negatiever

oordeel over de opleiding in het algemeen dan in ZHA. Het vakken

pakket, beoordeling, begeleiding, relatie tussen leerlingen en

docenten, en de afstemming tussen opleidingscentrum en afdelingen

zullen nader aan de orde komen. We hopen tevens te ontdekken of

de dropouts op specifieke onderdelen weI ontevredener zijn dan

de blijvers.

8.2 Vakkenpakket

8.2.1 Belangrijkheid van de vakken i.v.m. verpleegkundig werk

In beide ziekenhuizen komen de eerstejaars tot eenzelfde rangorde

(op basis van de mediaan (tabel 47)), wat betreft de vakken die

ze belangrijk vinden van een goede uitoefening van het verpleeg

kundige werk op de afdeling nl.:

I. verpleegkundige vakken

2. medische vakken

3. menswetenschappelijke vakken

4. organisatie vakken

5. huishoudelijke vakken

Van de medische vakken denkt men het meest te hebben aan anatomie.
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Dropouts-blijvers

Dropouts komen tot dezelfde rangorde als de blijvers. In ZHB

blijken de dropouts de medische vakken wat belangrijker te

vinden voor een goede uitoefening van het verpleegkundige werk

dan de blijvers (tabel 47a G = 54).

8.2.2 Aandacht besteeq aan de vakken

Voldoende aandacht krijgen de medische en verpleegkundige vakken

in beide Iziekenhuizen volgens ruim 2/3 van de leerlingen (resp.

72% en 67%). Over de aandacht die de menswetenschappelijke vak

ken krijgen, zijn de meningen onderling sterk verdeeld. Uitge

sproken onvoldoende is de aandacht, die besteed wordt aan huis

houdelijke/vrijetijds vakken en organisatievakken in de ogen

van resp. 61% en 46% van de leerlingen. In ZHB ~s men iets te

vredener over de organisatievakken (tabel 48).

8.2.3 Tijd, die leerlingen aan vakken willen besteden

Figuur 4. Grafische weergave van de tijd, die leerlingverplegenden

aan de vakken willen besteden, in vergelijking met de

huidige opleiding, bekeken per ziekenhuis
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We zien, dat de leerlingen meer tijd willenbesteden aan theorie.

In ZHA betreft dit vooral organisatorische en menswetenschappe~

lijke vakken, terwijl de meningen over de tijd, die men aan de

verpleegkundige en medische vakken wil spenderen ongeveer ge

lijk verdeeld zijn over meer tijd of evenveel tijd als nu.

In ZHB is het aantal leerlingen, die als ze zelf de opleiding

zouden kunnen veranderen, meer tijd aan de organisatorische

vakken zouden besteden geringer dan in ZHA (G = -.60 tabel 49.a),

terwijl het omgekeerde geldt voor huishoudelijke/vrijetijds

vakken (G = .48 tabel 49.b). Voor de overige vakken zijn de

verschiIIen niet groot.

Dropouts-blijvers

Veronderstelling 1.10: Dropouts vinden de aandacht en tijd

besteed aan de vakken meer onvoldoende dan de bIijvers. Dit

geldt vooral voor medische en menswetenschappeIijke vakken.

Dropouts blijken in beide ziekenhuizen over verschillende

vakken ontevredener te zijn dan de blijvers wat betreft de

nandncht die eraan besteed wordt. In ZHA zijn dit de verpleeg

kundige vakken, terwiji 1n ZHB vooral vakken betreffende huis

houden/vrije tijd en de menswetenschappelijke vakken een wat

grotere ontevredenheidoproepen bij de dropouts (tabel 49.c).

Ret is niet verwonderlijk, dat dropouts als ze zelf de oplei

ding konden veranderen juist aan deze vakken meer tijd willen

besteden. De veronderstelling, dat medische en menswetenschap

pelijke vakken meer onvrede bij de dropouts zouden oproepen

op basis van de gebruikte, te moeilijke, terminologie van de

docenten kan 1n zijn algemeenheid niet bevestigd worden.

Bovenstaande resultaten maken duidelijk, dat de grotere onte

vredenheid bij de leerlingen in ZHB over de opleiding in het

algemeen niet in het theoretische gedeelte van de opleiding

gezocht worden. Ret vertrek om studieredenen in ZHA is waar

schijnlijk deels te herleiden tot de onvoldoende aandacht die,

in de ogen van de dropouts, besteed wordt aan de verpleegkun

dige vakken. Juist die vakken die alshet belangrijkste voor

een goede uitvoering van het verpleegkundige werk op de afde

ling beschouwd worden.
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8.2.4 Leukste lessen

Op het einde van de praeklinische periode vinden bijna aIle

leerlingen van beide ziekenhuizen (62 van de 73 leerl.) de

praktijklessen het leukste. Op het einde van het eerste

jaar, zien we in ZHB een stijgende tendens in de waardering

van de theorielessen, terwijl in ZHA niets veranderd is (tabel

50). Deze praktijkgerichtheid is duidelijk te plaatsen in de

zorgmotivatie van de leerling, die de helpende hand aan de

patient wil bieden (service-beeld).

Het geringe aksent op het in praktijkbrengen van de theorie

tijdens het werken op de afdeling in ZHB (in vgl. met ZHA) kan

mogelijk een verklaring vormen voor de gesignaleerde verandering.

Daarnaast past deze verandering in de trend,die uit de litera

tuur naar voren komt, nl. dat het beroepsbeeld van de leerling

steeds meer professionele elementen gaat bevatten.

8.2.5 Konklusie omtrent vakkenpakket

In beide ziekenhuizen is er nogal wat kritiek op de aandacht

besteed aan de vakken betreffende organisatie, huishouden/vrije

tijd en ~n mindere mate aan de menswetenschappelijke vakken.

Als men de opleiding zelf zou kunnen veranderen, zou ongeveer

de helft van de leerlingen, naast bovengenoemde vakken, ook

meer tijd willen besteden aan medische en, in mindere mate, aan

verpleegkundige vakken. De dropouts zijn in beide ziekenhuizen

over verschillende vakken wat meer ontevreden dan de blijvers.

In ZHA, waar vooral studieredenen als verloopreden aangevoerd

worden, betrof dit vooral de verpleegkundige vakken. In ZHB

vooral huishouden/vrije tijds- en menswetenschappelijke vakken.

Het vakkenpakket kan, gezien de resultaten, niet de oorzaak zijn

van de gesignaleerde grotere algemene ontevredenheid in ZHB

met de opleiding, ~n vergelijking met ZHA. Een aanwijzing

vormt mogelijk de toenemende waardering van de theorielessen

in ZHB, terwijl in ZHA de leerlingen op het einde van het eerste

Jaar nog bijna allen de praktijklessen het leukste vinden.

Mogelijk hangt dit samen met het geringere aksent op het leer

proces tijdens het werk op de afdeling in ZHB of moet de oor

zaak gezocht worden in een eerder ontwakende professionele

beroepshoud? Voor dit laatste echter kunnen we weinig onder

steuning vinden.
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8.3 Sfeer en relaties betreffende de opleiding

De sfeer ~n de klas op het einde van de preklinische periode

is over het algemeen goed in beide ziekenhuizen (tabel 51).

Hun relatie met de docenten wordt door de eerste jaars in ZHA

enigszins positiever bekeken dan ~n ZHB waar ook het oordeel

matig nogal eens voorkwam (tabel 52).

8.4 Begeleiding

8.4.1 Begeleiding studie

De meningen over de kwaliteit van de begeleiding lopen nogal

uiteen. Bijna de helft van de leerlingen vindt debegeleiding

maar matig. Vn de overigen vindt eenderde in ZHB de begelei

ding onvoldoende, terwijl een zelfde groep in ZHA er weI te

vreden over is (tabel 53).

Dropouts-blijvers

Veronderstelling I.I]: Dropouts zullen minder tevreden over de

begeleiding zijn dan de blijvers.

In eerste instantie blijkt dit aIleen ~n geringe mate 1n ZHA te

gelden. Verrassend is echter het verschil wanneer we de speciale

dropoutlijsten bekijken. Achteraf vinden de dropouts 1n ZHA de

begeleiding duidelijk wat meer onvoldoende dan de blijvers, ter

wijl in ZHB een lichte samenhang in dezelfde richting naar voren

komt (tabel 53 G = -.64, G =-.37). In ZHA vertrokken meer leer

lingen om studieredenen.

8.4.2 Begeleiding van het werk op de afdeling

In beide ziekenhuizen heerst er nogal wat verschil van mening

tussen de leerlingen onderling over de kwaliteit van deze be

geleiding, daar drie, ongeveer even grote, groepen de begelei

ding van het werk op de afdeling als respektievelijk voldoende}

matig en onvoldoende ervaren (tabel 54). Slechts 1/3 van de leer

lingen is tevreden over dit belangrijke aspekt.

Dropouts-blijvers

Veronderstelling 1.12: Dropouts zullen minder tevreden z~Jn over

de begeleiding van het werk op de afdeling dan de blijvers.

Er zijn geen aanwijzingen voor een grotere onvrede bij de drop

outs over deze begeleiding dan bij de blijvers. Ook na het ver

laten van de opleiding verandert hun oordeel hierover weinig.
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8.5 Beoordeling

8.5.1 Beoordeling van het werk op de afdeling

De leerlingen vinden dat de beoordeling van het werk op de af

deling niet altijd, of wat negatiever, lang niet altijd zorg

vuldig geschiedt (tabel 55). De kriteria, die gehanteerd worden

bij de beoordeling, kunnen van ruim de helft der leerlingver

plegenden hun goedkeuring wegdragen (41 van de 67 leerl.), ter

wijl de rest ze maar weinig relevant vindt (tabel 56).

In beide ziekenhuizen wordt hierover ongeveer hetzelfde gedacht.

Dropouts-blijvers

De dropouts in ZHB blijken zowel de beoordeling wat minder zorg

vuldig als de gehanteerde kriteria minder belangrijk te achten

dan de blijvers (tabel 55, 56 G = .42, G =-.43). Dit is verklaar

baar in het licht van een konflikt tussen vierdejaars leerling

verplegenden enerzijds en hoofden en opleidingscentrum ander

zijds omtrent de beoordeling in het desbetreffende ziekenhuis

vlak voordat de vragenlijst afgenomen werd. De meeste leerlingen

die gedurende of enige maanden na dit konflikt de opleiding ver

lieten, bleken de beoordeling als lang niet altijd zorgvuldig

en de kriteria als weinig belangrijk te betitelen, terwijl

degenen die later vertrokken er meer gematigd over denken (resp.

G = -.90 en G = -.64, tabel 55, 56).

8.5.2 Door leerlingen voorgestane beoordelingskriteria

In grate lijnen hebben de leerlingen van de beide ziekenhuizen

dezelfde kriteria 1n gedachten, die bij de beoordeling gehanteerd

dienen te worden. De helft hiervan heeft betrekking op de omgang

met mensen (vooral patienten, kollega's) en bijna een kwart op

kennis en vaardigheid. Op de derde en vierde plaats komen in

ZHA toewijding en akkuratesse; in ZHB is dit andersom (tabel 57).

Opvallend is dat deze volgorde het omgekeerde is van datgene wat

op de afdeling naar hun ervaring van hen verwacht wordt. Meer

professionele kriteria als het tonen van initiatief en verant

woordelijkheidsgevoel worden zeldener genoemd en volgens hen

oak niet van hen verwacht tijdens het werken op de afdeling (zie

oak tabel 22).
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8.6 Afsternming opleiding en verpIeegafdeIing

8.6.1 Koordinatie en kornmunikatie tussen verpleegafdelingen en de

opleiding

De leerlingen z~Jn we~n~g enthousiast over de kornmunikatie

en koordinatie tussen afdelingen en opleidingscentrum: in ZHA

iets sterker dan in ZHB (G = 33, tabel 58). De helft in ZHA

en wat Minder leerlingen 1n ZHB zijn ontevreden. ten.ijl

de rest deze afsternming overwegend als matig beoordeelt.

Dropouts-blijvers

Veronderstelling 1.12: Dropouts zullen de afstemming tussen

opleidingscentrum en afdelingen Minder goed vinden dan de

blijvers.

Het geringe verschil in mening tussen de beide ziekenhuizen

blijkt vooral terug te voeren te zijn op de dropouts in ZHA,

die zich een weinig negatiever t.a.v. deze kornmunikatie en

koordinatie opstellen (tabel 58). In ZHB hebben dropouts en

blijvers dezeIfde mening hierover. WeI blijken de dropouts

die de afstemming voldoende vinden de opleiding het eerste te

hebben verla ten. De vraag is of men in de preklinische periode

of vlak daarna voldoende ervaring in dit opzicht heeft opge

daan.

8.6.2 Relatie tussen hoofden en docenten

Aan de relatie tussen hoofden en docenten kan volgens de leer

lingen weI het een en ander verbeterd worden. Nog niet de helft

van de Ieeriingen (27 van de 70 leeri.) vindt deze relatie

goed,terwijl eenzelfde aantal het kontakt matig vindt en de

rest slecht (tabel 59).

Dropouts-blijvers

In ZHB denken de dropouts en blijvers duideIijk anders over

de relatie tussen hoofden en docenten, waarbij de blijvers een

beduidend positiever oordeel hebben (G = -.63).



- 67 -

8.7 Studieresultaten op het einde van het eerste jaar

Studieredenen bleek een van de belangrijkste vertrekredenen

te zijn. We hebben nagegaan 1n hoeverre het zakken voor het

eerste jaar tot spoedig vertrek uit de opleiding leidde en

of degenen die het eerste jaar niet haalden na langere termijn

toch nog de opleiding verlieten.

Overzicht van het aantal dropouts I! en 3! jaar nadat de

septembergroep 1971 de opleiding begonnen was, vergeleken

met de blijvers w.b. de studieresultaten van het eerste jaar

ZHA ZRB

~a I! jaar geslaagd gezakt totaal geslaagd gezakt totaal

l:>lijvers 29 4 33 16 8 24

~ropouts 8 6 14 14 2 16

totaal 37 10 47 30 10 40

V2 = .} 1 V2 = .05

~a 3! jaar

~lijvers 27 2 29 12 5 17

~ropouts 10 8 18 18 5 23

ltotaal 37 10 47 30 10 40

V2 = .14 V2 = .01

We kunnen zien dat de verschillen tussen blijvers en dropouts

w.b. het gezakt zijn voor het eerste jaar minimaal zijn. In Zl~

is er sprake van een lichte oververtegenwoordiging van dropouts

bij de zittenblijvers:. In ZRB zien we in eerste instantie een

zeer lichte omgekeerde tendens. Ret zakken voor het eerste jaar

blijkt in het kader van het vertrek uit de opleiding geen faktor

van betekenis te zijn'.
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8.8 Mening over de nieuwe opleiding voor verpleegkundigen:

(de M.B.D.-V.)

angeveer de helft van de leerlingen ~n beide ziekenhuizen

meent dat de nieuwe opleiding zowel een verslechtering als

een verbetering van de huidige situatie (inservice-opleiding)

inhoudt. Van de over~ge leerlingen beschouwen de leerlingen

in ZHA de M.B.a.-V. wat meer als een verbetering dan de

leerlingen in ZRB (G = .35 tabel 16)~

Voordelen van de M.B.a.-V. zijn, dat je een betere basis en

voorbereiding op het verpleegkundig beroep krijgt,bv. "Je

leert om op een menselijke manier met patienten om te gaan.

Daarnaast wordt ook het feit dat je jonger aan de opleiding

kunt beginnen en geen werkkracht meer bent als positief be

schouwd. Ret grote nadeel is volgens de leerlingen dat je

te weinig praktijkervaring opdoet, waardoor alles te theore

tisch blijft. Enige leerlingen venvachten voor de nieuwe ge

diplomeerdenmoeilijkheden in hun toekomstige werksituatie

(tabel 60.A} De invoering van de nieuwe opleiding zal volgens

de meeste leerlingen weI gevolgen hebben. voor de organisatie

op de verpleegafdeling, n1.. een tekort aan personeel omdat

de leerlingen als werkkracht verdwijnen (tabel 61, 61.A).

Ret aksent van de personeelsbezetting zal meer op de gedi

plomeerden komen te liggen, waardoor ook het werk anders

verdeeld zal moeten worden.

Daarnaast zullen nieuwe gediplomeerden een langere inwerk

periode nodig hebben.

Enige citaten: "De afdelingen zullen danig in de war geschopt

worden, omdat ik geloof dat deze mensen kritischer zijn en meer

zullen zien, oak al zijn ze de mindere wat betreft de praktijk."

"AIleen theoretische kennis, die misschien in botsing komt met

de praktijk. Veel aanpassing en begeleiding nodig."

Dropouts-blijvers

Dropouts in 2HA zien de nieuwe opleiding wat meer als een ver

betering, in verb and met de betere theoretische basis en voorbe

reiding op het beroep dan de blijvers (G = .41, tabel 60).

Daarnaast denken de dropouts van 2RB meer dat de invoering van

de M.B.O.-V. gevolgen zal hebben voor de organisatie op de ver

pleegafdeling (G = .57); in 2HA is deze samenhang zeer miniem

(G = .25, tabel 61).
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8.9 Konklusie

In beide ziekenhuizen bestaat er kritiek 01' de aandacht die

besteed wordt aan het vakkenpakket en zijn er veel leerlingen,

die als ze zelf de opleiding konden veranderen, meer tijd aan

de theorie zouden besteden. Dropouts zlJn over enige vakken

wat ontevredener dan de blijvers. In ZHA, met het hoge ver

loop am studieredenen, betreft dit de verpleegkundige vakken;

in ZHB vooral menswetenschappelijke vakken en vakken betref

fende huishouden en vrije tijd. In dit laatste ziekenhuis

neemt de voorkeur voor de theorielessen toe. Mogelijk is dit

een gevolg van het geringe aksent op het leerproces tijdens

het werken op de afdeling. De kontakten tussen leerlingen

onderling en met de docenten zijn over het algemeen goed;

in ZHB IS de relatie tussen leerlingen en docenten wat matiger.

Aan de begeleiding valt weI het een en ander te verbeteren.

De studiebegeleiding is matig, terwijl w.b. de praktijkbege

leiding de meningen gelijk verdeeld zijn over voldoende,

matig, onvoldoende. Na het vertrek uit· de opleiding ervaren

de dropouts, vooral in ZHA, de studiebegeleiding als te kort

schietend, hetgeen niet zo vreemd is als je om studiemoeilijk

heden de opleiding verlaat. De beoordeling van het werk op de

afdeling kan, volgens de leerlingen, zorgvuldiger gebeuren,

terwijl oak de kriteria die gehanteerd worden door een kleine

groep leerlingen (1/3) als onbelangrijk ervaren worden. Een

konflikt over de beoordeling bij oudere jaars in ZHB leidde

tot een grotere onvrede bij de dropouts over dit aspekt. De

leerlingen willen vooral beoordeeld worden op basis van de

omgang met mensen, kennis en vaardigheid. Aspekten die vooral

in ZHB volgens hen in mindere mate tijdens het werken op de

afdeling verwacht worden. Elementen uit een meer bureaukratisch

beroepsbeeld (zoals nauwkeurigheid) en ook enige elementen uit

het meer professionele beroepsbeeld (zoals verantwoordelijkheids

gevoel en initiatief) vinden ze voor de beoordeling van weinig

belang.

Ook de afstemming tussen opleidingscentrum en afdelingen is in

de beide ziekenhuizen duidelijk voor verbetering vatbaar, ter-

wijl de relatie tussen hoofden en docenten in de ogen van nag niet de hel

der leerlingen als goed te karakteriseren is. Dropouts in ZHB hebben dez
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relatie echter als duidelijk slechter ervaren dan de blijvers.

De nieuwe opleiding, de M.B.O.-V., houdt volgens de meeste leer

lingen zowel een verbetering (betere basis, meer theorie) als

een verslechtering (te weinig praktijkervaring) van de huidige

situatie in.

Het algemeen negatievere oordeel in ZHB over de opleiding is

niet te verklaren vanuit het vakkenpakket, de begeleiding, en

de afstemming tussen opleidingscentrum en afdeling en de beoor

deling. Mogelijk vormt het wat minder goede kontakt met de do

centen een verklaring hiervoor evenals het geringe aksent op

het in praktijk brengen van de theorie.

Opvallend is dat het zakken voor het eerste jaar in ongeveer

gelijke mate bij dropouts en blijvers voorkomt. Dit w~Jst er

op dat een komplex van samenhangende faktoren waarvan studie

moeilijkheden een onderdeel vormen, de beslissing om te ver

trekken bepalen.
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Hoofdstuk 9

Mening van de opleiders over opleidings- en werksituatie van

inservice-leerlingen en de kommunikatie tussen opleiders

onderling en naar de leerling toe

9.1 Mening van de opleiders over rol van de leerling eensluidend?

Voor het bereiken van een optimale socialisering bleek het nood

zakelijk te zijn dat de opleiders onderling dezelfde ideeen

hebben over de rol van de leerling.

Overzicht: Meningen van de opleiders en de leerlingverplegenden

over de verwachtingen t.a.v. de inservice leerling op de ver-

Ipleegafdeling

elementen uit ZHA ZHB

beroepsbeeld docenten hoofden leerlingen docenten hoofden leerlingen

I. B 2 3 13 4 1 20

2. P 3 4 11 5 1 6

3. S I 1 8 4 1 5

4. SiB 5 4 2 1 1

5. sip 5 4 3

6. E/p 6 2 2

7. B/p/E 3 1

8. weet nietl 7 2 6 10 6 7
niet inge-
vuld/tevee]
am op te
voeren

totaal 29 23 40 28 11 39

H/H max
~

.87 .96 .82 .62 .62.71
C---"

B = Bureaucratisch S = Service p = Professioneel

x
H/H max:= spreidingsmaat O·~ H/H ~Imax

We kunnen Zl.en dat hoofden en docenten opmerkelijk veel verschil

lende verwachtingen t.a.v. het gedrag van de leerling op de ver

pleegafdeling te berde brengen. De spreiding in de antwoorden is

bijna maximaal (zie H/H max). Opvallend is het aantal docenten die

niet wisten wat er van de leerling verwacht werd of deze vraag niet
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invulden. Dit wijst erop dat de ontevredenheid van de leerlingen

over de afstemming tussen opleidingscentrum en verpleegafdeling

terecht 1S. Vreemd is dat 6 van de II hoofden 1n ZHB geen ant

woord gaven of het afdeden met het is te veel om op te noemen.

Slechts een van de overige hoofden 1n dit ziekenhuis sluit bij

het zorgmotief (service-beeld) van de leerlingen aan, terwijl

de andere bureaucratische en/of professionele elementen noemen

(tabel 62). In ZHA worden de 3 verschillende beroepsbeelden

door hoofden en docenten ongeveer in gelijkemate benadrukt,

terwijl de docenten in ZHB wat minder bureaucratische elementen

noemden. Bij de eerstejaars leerlingen bleek het aksent juist

weI op de meer bureaucratische elementen te liggen, vooral 1n

ZHB. We kunnen konkluderen dat er weinig eenduidigheid is

tussen de opleiders onderling omtrent het beeld waaraan de leer

ling tijdens het werken op de afdeling moet beantwoorden.

9.2 Visie opleiders op de opleidingssituatie

Vooral in ZHA verschillen de docenten en hoofden nogal eens

van mening over de opleidingssituatie van de leerling. De

docenten in ZHA zijn ontevredener dan de hoofden over:

I. opleiding in het algemeen (G = .61) (tabel 63.b)

2. begeleiding van het werk op de afdeling (G = 68, tabel 63.d)

3. begeleiding van de studie (G = .62, tabel 63. c)

4. zorgvuldigheid van de beoordeling (G = .40, tabel 63. e)

De opleiding in het algemeen en de studiebegeleiding kan de goed

keuring wegdragen van ruim de helft der hoofden in dit zieken

huis, terwijl bijna de helft van de hoofden de begeleiding van

het werk op de afdeling voldoende en de beoordeling altijd zorg

vuldig acht (tabel 63).

In ZHB maken de docenten zich ongeruster dan de hoofden over:

I. zorgvuldigheid van de beoordeling (G = .80, tabel 63.e)

2. begeleiding van het werk op de afdeling (G = 57,tabel 63.d)

Van de 10 hoofden in ZHB vinden zes de begeleiding op de afdeling

voldoende en 7 hoofden de beoordeling altijd zorgvuldig (tabel 63).

De opleiding in het algemeen wordt door bijna de helft van de

opleiders als goed omschreven, terwijl de rest het als matig

beoordeelt. Niet voldoende vinden de meeste opleiders in ZHB

de studiebegeleiding.
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9.3 Visie opleiders op relaties in werken opleidingssituatie

Ook t.a.v. de relaties op de afdeling en met het opleidingscen

trum blijken de opleiders ~n ZHA wat minder eensgezind te zijn

(tabel 64 a tim g). De relaties op de verpleegafdelingen zijn

in het algemeen goed in de ogen van de hoofden, terwijl de do

centen wat meer de kwalifikatie matig geven m.b.t.

I. de relatie tussen leerlingverplegenden en gediplomeerd

verpleegkundigen (G = .49 tabel 64.b)

2. de relatie tussen leerlingverplegenden en hoofden (G 49,

tabel 64.c)

3. de relatie tussen hoofden onderling (G = .44, tabel 64.g)

Bovendien ervaren de docenten hun relatie met de hoofden ais

matiger dan de hoofden (G =~4, tabel 64.f) die het kontakt

meestal goed vinden. Dit duidt niet op een goede en duidelijke

kommunikatie tussen de opleiders onderling. Beide groepen op

leiders vinden dat er een goede relatie bestaat tussen docen

ten en leerlingen.

In ZHB zijn de verschillen minder duidelijk door het kleine

aantal hoofden. We onderscheiden daar de tendens dat de do

centen het kontakt tussen de hoofden en de leerlingverplegenden

minder hoog aanslaan dan de hoofden zelf en omgekeerd (tabel 64).

Mogelijk is dit een gevolg van een geringe openheid in het kon

takt tussen leerlingen en opleiders, waarbij de leerlingen weI

informatie geven over hun relatie met de andere groep opleiders

(bv. hoofden) en minder over de relatie m.b.t. de specifieke

opleider (bv. docent) waarmee ze op dat moment kontakt hebben.

lets meer dan de helft van de opleiders acht de relatie tussen

hoofden en docenten weI goed.

De leerlingen kunnen volgens tweederde van de opleiders van de

beide ziekenhuizen goed met elkaar overweg.

9.4 Konklusie omtrent kommunikatie tussen opleiders onderling

Veronderstelling T.13: Des te groter het verschil van mening

tussen de opleiders onderling des te groter zal het verloop

zijn onder de leerlingen.

De kommunikatie tussen de opleiders blijkt ~n beide ziekenhuizen

niet optimaal te zijn. De onduidelijkheden ~n de kommunikatie

betreffen vooral de verwachtingen t.a.v. de leerlingverplegende

op de verpleegafdeling, de zorgvuldigheid van de beoordeling,
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begeleiding, enige relaties op de verpleegafdeling in ZHA en de

relaties tussen opleiders en leerlingverplegenden 1n ZHB. Onder

enig voorbehoud, gezien het kleine aantal hoofden 1n ZHB, kunnen

\l1e stellen dat de kommunikatie tussen de opleiders in ZHA ondui

delijker is dat 1n ZHB. Onze veronderstelling wordt dan oak niet

bevestigd, daar 1n ZHA minder vedoop is. Mogelijk vormt de kom

munikatie tussen leerlingen en opleiders hiervoor een verklaring

en worden de leerlingen in ZHA beter opgevangen door de docenten

1n dit ziekenhuis, gezien hun goede relatie volgens hoofden en

docenten.

9.5 Kommunikatie tussen leerlingverplegenden en opleiders

Inleiding

Een duidelijke kommunikatie zal het beste bIijken uit de mate

van overeenstemming tussen leerlingverplegenden en opleiders

over hun relatie met elkaar. Tevens zullen we bekijken in hoe

verre er verschillend over de opleidingssituatie en de overige

r~latics gedachtwordt.

9.6 Mate van overeenstemming over relatie tussen opleiders en leer

lingverplegenden

In de beide ziekenhuizen blijken de hoofden hun relatie met de

leerlingen aanmerkelijk beter te 'linden dan de leerlingen zelf

(tabel 64.c, resp. ZHA G = .73; ZHB G = .76). In ZHB kan hier

aan nog worden toegevoegd een verschil van mening tussen docen

ten en leerlingverplegenden over hun onderiinge relatie, die

volgens 21 van de 23 docenten goed is in vergelijking met 20

van de 35 leerlingverplegenden met hetzelfde oordeel (tabel

64.e). In ZHA vinden bijna aIle leerlingen hun kontakt met de

docenten goed, evenals de docenten zeif. Dit duidt op een on

duidelijke kommunikatie tussen opleiders en leerlingen 1n ZHB

en tussen hoofden en leerlingverplegenden in ZHA.

9.7 Kommunikatie in verband met opleidingssituatie

In beide ziekenhuizen betreft het voornaamste verschilpunt

tussen hoofden en leerlingverplegenden de zorgvuldigheid van

de beoordeling. De hoofden zijn meer van de zorgvuldigheid

overtuigd dan de eerstejaars, die meestal niet bij het opstel

len van de beoordeling aanwezig zijn (tabel 63.c; ZHA G = .53,
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ZHB G = .84).

Gezien de diskussies omtrent de inhoud van het verpleegkundig

beroep en de vaak vage beoordelingskriteria (zie ook de door

de Ieerlingen zelf voorgesteide kriteria) is dit verschil in

oordeel niet 20 vreemd. De hoofden in ZHA achten de studiebe-

geleiding wat beter dan de leerlingen (G = .45,tabel 63.c) ,

terwiji dit in ZHB voor de begeleiding van het werk op de af-

deling geldt (G = . 46, tabel 63.d) . De dropouts l.n ZHA vinden

de afstemming tussen opleidingscentrum en afdeling wat meer

onvoldoende dan de hoofden (tabel 63.a, G =50) en dan de

docenten (G = .53).

Overzicht: Meningsverschillen tussen opleiders en eerstejaars

over aspekten van de opleidingssituatie

opleiding beoor- studiebe- werkbe- afstennning
orlo centr.

algemeen de ling geleiding geleiding afdelingen

blijvers 0 0
hoofd dropouts * m 0

D.O.lijst 0 OJ 0

blijvers EEl 9 0docent dropouts c:E
D.O.lijst rn EI 0

blijvers OJ 0
hoofd dropouts .. 0

D.O.lijst CD 0

blijvers
docent dropouts ~ 0

D.O.lijst 0 CD

o matig verschil

OJ vrij groot verschil

8 negatiever oordeel van opleider

• aIleen in speciale dropoutlijst
ingevuld

In het overzicht Zl.en we dat de docenten in ZHA somberder Zl.Jn

over de kwaliteit van de opleiding in het algemeen dan de eerste

jaars. Ze zijn net als de dropouts, ontevredener over de studie

begeleiding dan de blijvers (G = .-60, tabel 63.c). Tevens bekijken

ze de begeleiding van het werk op de afdeling negatiever dan de
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dropouts in hun speciale lijst (G = -40, tabel 63.d).

In ZHB ligt de situatie anders daar de docenten wat tevredener

over de studiebegeleiding zijn dan de eerstejaars (G ~ -.41) en

in vrij sterke mate hierover van mening verschillen met de drop

outs in hun speciale lijsten (G =+70, tabel 63.c). De docenten

achten ook de beoordeling zorgvuldiger dan de dropouts. Dat in

ZtiB de men1ngen over de zorgvuldigheid van de beoordeling ster

ker uiteenlopen dan in ZHA is in het licht van het beoordelings

konflikt met de vierdejaars in dit ziekenhuis niet verwonder

lijk.

We kunnen konkluderen dat de opleiders m.u.v. de docenten in

ZHA vooral de begeleiding en beoordeling hoger aanslaan dan de

leerlingen zelf. Gezien in het licht van de uiteenlopende me

ningen over het onderlinge kontakt tussen opleiders en leer

lingen, is dit waarschijnlijk terug te voeren tot eert gebrek

kige kommunikatie.

9.8.Relaties op de verpleegafdeling en met het opleidingscentrum

In het overzicht kunnen we zien, dat de hoofden in ZHA de re

laties op de verpleegafdeling rooskleuriger bekijken dan de

leerlingen, terwijl in ZHB de hoofden de relaties tussen leer

lingen onderling en hoofden onderling lager aanslaan dan de
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Overzicht, meningsverschillen tussen opleiders en eerstejaars

m.b.t. relaties op de verpleegafdelingen en met het opleirlings-

centrum

Pleningsverschil relaties tussen

hoofden leerl.

hoofden leerl. docenten

hoofden docent. hoofden

ZHA

tussen

blijvers
~oofden dropouts

D.O.lijst

leerl.

e:t:I
CD
Lll

leerl.

o

leerl.

gedipl.

o
o
o

o
[]
o

blijvers ill
hoofden dropouts ill

D.O.lijst [[]
ZHB

docent

docent

blijvers
dropouts
D.O.lijst

blijvers II
dropouts LJ
D.O.lijst 0

G
8

o
o
o

IT]

e o
o
o

rn
rn
QJ.

m

o matig verschil CI:J vrij "groot verschil

c=Jte geringe spreiding van antwoorden voor

echter wel verschil te konstateren.

EJ negatiever oordeel
van opleider

statistisch maat:

leerlingen zelf (tabel 64.a tim g). Het kontakt tussen leerlingen

en gediplomeerden, evenals de onrlerlinge relatie tussen leerlingen

en boofden,worden door de hoofden van beide ziekenhuizen positiever

gewaardeerd dan door de eerstejaars. Wat betreft de docenten valt

in ZHA de grote overeenstemming in meningen met de leerlingen op

i.t.t. ~n ZHB. De docenten in ZHA denken wat negatiever over de

relatie tussen leerlingen onderling en de relatie tussen leer

lingen en gediplomeerden dan de dropouts. In ZHB beoordelen de

docenten het kontakt tussen leerlingen en opleiders positiever

dan de eerstejaars. Tevens vinden ze hun relatie met de hoofden

overwegend goed i.t.t. de dropouts, die het kontakt tussen de

opleiders meer matig vinden. Met de bJijvers verschillen de docen

ten "at van mening over het kontakt tussen leerlingen en gediplo

meerden en dat tussen hoof den onrlerling. De docenten geven hier

over wat meer het oordeel matig in vergelijking met de blijvers.
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9.9 Slotkonklusie

Veronderstelling 1.14: Des te grater het verschil v:m menmg

tussen opleiders en leerlingverplegenden des te groter is het

vertrek uit de opleiding.

De kommunikatie tussen hoofden en leerlingverplegenden in de

beide ziekenhuizen lijkt weinig duideIijk, gezien het frappante

verschil in oordeel over de onderiinge relatie.

Bovendien worden ook aspekten betreffende de opleiding zoals

zorgvuldigheid van de beoordeling en de begeleiding, ais ook

de relaties op de verpleegafdeling en tussen de opleiders onder

ling door de hoofden in meer of mindere mate anders,veeial posi

tiever beoordeeld dan door de blijvers en/of de dropouts. Ook

aan de kommunikatie tussen docenten en leerlingverplegenden

valt het een en ander te veranderen. De docenten in ZHB beoor

delen de relaties tussen opleiders en leerlingverplegenden, dus

ook hun eigen vontakt met hen, positiever dan de leerlingverple

genden. Tevens denken ze gunstiger over de beoordeling, studie

begeleiding en het onderlinge kontakt tussen docenten en hoofden,

dan de dropouts.

Opvallend is de positie van de docenten in ZHA, die als enige

van de opleiders, minder enthousiast zijn over de opleiding

in het algemeen dan de Ieerlingen. Ze zijn minder tevreden over

de studiebegeleiding dan de blijvers en wat bezorgder over de

praktijkbegeleiding,de relatie tussen de leerlingen onderling

en de relatie tussen leerlingen en gediplomeerden dan de drop-

outs. Het kontakt tussen docenten en Ieeriingen is volgens beide

goed en mogelijk is het wat groter pessimisme over de opleiding

hij de docenten een gevolg van het praten met de leerlingen over

hun moeilijkheden. De veronderstelling (1. 14) als zodanig wordt door

onze gegevens weinig ondersteund m.a.~. als het vertrek uit de

opleiding groter is, betekent dat niet, dat het verschil in

mening tussen opleiders en leerli~gen groter is. Het blijft

echter de vraag of het omgekeerde weI geldt. Het lijkt zinnig

om na te gaan of in een ziekenhuis met een duidelijke kommuni

katie het verioop geringer is dan in een ziekenhuis met minder

duideIijkheid tussen opleiders en leerlingen. De resulLaten van
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Lyons (1968) wijzen wel in deze richting. Hij vond o.a. dat

onduidelijkheid omtrent gezagsverhoudingen en regels die het

werk betreffen, alsook een inadekwate uitleg van beslissingen,

een aanleiding vormden tot vrijwillig vertrek bij gediplomeerd

verpleegkundi~en.
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Hoofdstuk 10

Slotkonklusie en beleidsadviezen

Ret verloop tijdens de opleiding blijkt in de beide ziekenhuizen

verschillend te zijn, zowel veor de septembergroep 1971 (ZR A

38%, ZR B 58%) als voor de jaren daarveor (1967-1970):

De samenstelling van de onderzochte groepen is anders ~n beide

ziekenhuizen, n.l. meer Mannen en meer katholieken in ZR A dan

in ZR B. Dit vormt echter geen verklaring van het grotere verloop.

In tegenstelling tot andere onderzoekers zijn er noch in de sep

tembergroep 1971 noch in de jaargroepen (1967-1970) op basis van

persoonsgebonden faktoren, zoals leeftijd, sexe, vooropleiding,

probleemgroepen in verband met verloop aan te wijzen. WeI blijken

ouders van dropouts hun kinderen, vooal in ZH B, enigszins meer

een alternatieve beroepskeuze van een lager beroepsnivo aan te

raden. De vraag is dan ook of deze ouders tijdens het beslissings

proces dat uitmondt in vertrek uit de opleiding, hun kinderen

Minder stimuleren tot volhouden dan die van de blijvers?

Ret "onvermijdbare" verloop blijkt gering te zijn in onze groep.

In de officiele versies van de vertrekredenen ligt in ZR A de na

druk op studiemoeilijkheden, terwijl in ZR B het niet aankunnen

van de praktijk in gelijke mate genoemd wordt. Van 16 dropouts

voornamelijk uit ZH B, hebben we een eigen lezing omtrent het

vertrek, waarbij opvalt dat 8 dropouts de slechte sociale rela

ties op de afdeling als vertrekreden noemen. De bovengenoemde

verschillen tussen de beide ziekenhuisorganisaties doet vermoeden

dat de oorzaken van vertrek gezocht moeten worden in de kondities

waaronder het socialiseringsproces geschiedt, als ook de wijze

waarop de leerling de opleiding beleeft.

In hoeverre is er aan de kondities voor socialisering voldaan?

1.) Beroepsbeeld waarmee leerling aankomt en de ervaren praktijksitu

atie

De leerlingen komen positief gemotiveerd aan en stellen maar

weinig belang in extrinsieke aspekten van het beroepsbeeld. (zo-
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als salaris, karrieremogelijkheden, arbeidsvoorwaarden). Dat ze in

het begin van het jaar praktijklessen boven theorielessen prefe

reren, vormt een aanwijzing voor hun gerichtheid op de praktijk-
" . ~.eIRacnten.

s~tuat~e. Eenmaal ged~plomeer~e vooral verzorgende taken

te moeten verrichten. Deze aspekten passen in het service-beeld

van Corwin (1972) en de in de literatuur gesignaleerde zorgmoti

vatie van beginnende leerlingen.

Bij het werken op de afdeling blijken echter meer bureaucratische

elementen (hard werken, akkuratesse) uit het beroepsbeeld verwacht

te worden. Vooral ZH B beantwoordt in dit opzicht meer aan de in

de literatuur geschilderde ziekenhuissituatie dan ZH A. In dit

laatste ziekenhuis wordt wat meer tegemoet gekomen aan het ser

vicebeeld van de leerling en ligt het aksent wat meer op het toe

passen van de theoriein depraktijksituatie dan in ZH B. De resul

taten wijzen er op dat de inserviceleerling zich echter primair

werkkracht voelt. Opvallend is hoe weinig er van de leerlingen

verwacht wordt dat ze verantwoordelijkheid dragen of enig initia

tief vertonen. Is dit de reden van de door Thiadeus en Aghina

(1972) gesignaleerde afwachtende gehoorzame houding van de inser

viceleerling? Eisenman (1970) meent dat door hem gekonstateerde

afname aan originaliteit bij de inserviceleerlingen tijdens de

opleiding te wijten is aan de verwachte gehoorzaamheid aan vaste

re~els.

Tussen dropouts en blijvers bleek t.a.v. bovenstaande weinig ver

schil te zijn, maar het is te verwachten dat leerlingen in ZH B

meer kans lopen op een "realityshock" dan de leerlingen in ZH A.

2.) Kommunikatie tussen opleiders onderling omtrent de verwachtingen

t.a.v. leerling-verplegenden.

De opleiders onderling (hoofden en docenten) blijken nogal eens

van mening te verschillen over de verwachtingen t.a.v. de leer

lingen op de afdeling, enige opleidingsaspekten (bijv. begeleiding,

beoordeling) en de kwaliteit van enige relaties binnen werk en

opleidingssituatie. Vooral de kommunikatie over de rol van de

leerling op de afdeling blijkt weinig optimaal te zijn. Oak It

Hart (1972) bemerkte onduideli;kheden in de verwachtingen m.b.t.

bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de inserviceleerling.



- 82 -

In ZH A is de kommunikatiekloof tussen docenten en hoofden wat

groter dan in ZH B.

3.) Kommunikatie van de opleiders naar de leerling toe

Het meest opvallend is het verschil in oordeel tussen hoofden en

eerstejaars over hun onderlinge relatie.De hoo£den denken daar

opmerkelijk positiever over. Weinig overeenstemming tussen hen

bestaat ook over andere relaties op de afdeling, de zorgvuldig

heid van de beoordeling en de begeleiding van studie en werk. In

ZH B komt daar nog bij het verschil in oordeel tussen docenten

en leerlingen over hun eigen relatie waarbij de docenten het kon

takt hoger aanslaan. Tevens verschillen de docenten van mening

met de dropouts over de relaties tussen docenten en hoofden, tus

sen hoo£den en leerlingen en over studiebegeleiding en beoordeling.

In ZH A valt op dat de docenten een wat somberder kijk op de op

leiding hebben dan de leerlingen. Het kontakt tussen hen en de

leerlingen is ook wat beter dan in ZH B. Dit duidt op een betere

kommunikatie. Kunnen de leerlingen bij de docenten hun klachten

kwijt? De dropouts in dit ziekenhuis zijn wat minder te spreken

over de a£stemming tussen verpleega£delingen en het opleidings

centrum dan de docenten en de hoofden.

4.) De jaargroep en klasgenoten

De sfeer in de jaargroep is overwegend goed. In ZH A zijn de klas

genoten wat meer op elkaar gericht dan in ZH B. Uit de sociome

trische lijsten blijkt, dat in de loop van het jaar de leerlingen

in ZH A, na het sterk gekoncentreerd zijn op het ontwikkelen van

vriendschapsrelaties, de meeste nadruk gaan leggen op het opvangen

van elkaar bij problemen in verband met het werk. In ZH B zien we

deze tendens ook bij de dropouts, maar niet bij de blijvers. Uit

de sociometrische lijsten kamt naar voren, dat isolement binnen

de jaargroep zeer waarschijnlijk geen belangrijke reden tot ver

trek vormt en hoogstens de drempel tot vertrek kan verlagen.
(Verhagen 1976).

We kunnen konkluderen dat de socialiseringskondities weinig opti

maal zijn en aileen aan de vierde voorwaarde in redelijke mate is

voldaan.
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In ZH B lijken de kondities wat slechter dan in ZH A. In hoeverre

de leerlingen zelf onduidelijkneden en tegenstriidif,heden in de

verwachtingen van de opleiders konstateren, hebben we niet nage

gaan. Over het algemeen hebben de eerstejaars geen slechte erva

ringen met het werken op de afdeling, met uitzondering van vooral

enige dropouts. Van een aigehele desillusie en teleurstelling (zie

Willman 1961) is in het eerste jaar geen sprake. Mogelijk is weI

dat vooral in het tweede jaar een daling zal optreden in de be

trokkenheid van de Ieerlingen op aIle fronten (Melcherts 1969).

Het nieuwe is dan van de meeste ervaringen af en de Ieerlingen

krijgen watmeer inzicht in de ziekenhuisorganisatie. Onduidelijk

heden en tegenstrijdigheden in het verwachtingenpatroon zullen dan

meer onderkend worden, omdat de leerlingen dan op meer verschil

lende afdelingen gewerkt hebben. In ZH B blijkt inderdaad het ver

trek uit de opleiding gekoncentreerd te zijn in het tweede jaar

van het verblijf in het ziekenhuis. In ZH A is het verloop tijdens

de eerste twee jaar even groote Het teleurgesteld zijn in de ver

wachting werden zowel door eerstejaars als opleiders als een van

de belangrijkste oorzaken van vertrek beschouwd. Meer specifiek

komt naar voren het psychisch en lichamelijk zware werk, gebrek

kige kontaktiele eigenschappen van de leerling en studiemoeilijk

heden. De dropouts in ZH A leggen wat meer nadruk op de zwaarte

van de studie, onregelmatige diensten en onplezierig werk dan de

blijvers. De dropouts uit ZH B wijzen achteraf de slechte sociale

relaties op de afdelingen wat meer als faktor voor vertrek aan

dan de blijvers. De verschillen zijn echter weinig indrukwekkend.

Gezien het grotere verloop in ZH B is het niet zo vreemd dat de

leerlingen daar gemiddeld een faktor meer als oorzaak van vertrek

wijzen dan ZH A. Dit zijn echter vooral faktoren die in de werke

lijke vertrekredenen een weinig belangrijke rol spelen (nl. huwe

lijk, zwangerschap).

Het bovenstaande wijst erop dat de verschillen tussen blijvers en

dropouts vooral in de sfeer van de relaties en de opleidingsaspek

ten gezocht moeten worden. Daarnaast wijzen d~ weinige optimale

socialiseringskondities op de noodzaak van een goede opvang en

begeleiding van leerlingen. Hoe is het hiermee gesteld?
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In de ogen van de leerlingen blijkt de praktijkbeg~leiding nogal te kart te

schieten. De kontakten van de leerlingen met andere positiebe-

kleders op de afdeling worden wat slechternaarmate de positie-

bekleder een hogere rang bekleedt. In de literatuur wordt op het

belang gewezen van gediplomeerden en ouderejaars in verband met

de kennisoverdracht en de hulp bij het praktische werk. In de

meeste gevallen ~s het kontakt tussen leerlingen en gediplomeerden

goed. Opvallend is dat degenen die een slechte relatie met gedi-

plomeerden hebben in ZH B, allen het ziekenhuis verlieten en bijna

allemaal voor het laatst op twee dezelfde afaelingen gewerkt hadden.

In ZH A bleek een slechte relatie dit effekt niet te hebben. Oak

Hemmer (1972) wees erop dat zoln slechte relatie tot vertrek kon

leiden. Mogelijk dat in ZH A de jaargroep het effekt van een slecht

kontakt met gediplomeerden wat meer kompenseerde. Onbekend is in

hoeverre de eerstejaars leerlingen door gediplomeerden en oudere-

jaars emotioneel opgevangen worden tijdens het werken op de afde-

ling. De kondities voor het ontwikkelen van duurzame kontakten op

de afdeling zijn niet zo gunstig, gezien het roulatiesysteem en

de wisselende diensten. Wat betreft de overige relaties zijn de

leerlingen in ZH A wat minder positief in hun oordeel over de

relaties tussen hogere positiebekleders dan in ZH B. De dropouts

in dit laatste ziekenhuis denken duidelijk negatiever over de

relatie tussen hoofden onderling dan de blijvers. Zijn ze in ster-

kere mate gekonfronteerd met verschillende opvattingen van hoofden

tijdens het werken op verschillende afdelingen?

In een volgend onderzoek is het wenselijk na te gaan of bepaalde

afdelingen relatief meer verloop kennen en zo ja hoe het op deze

afdelingen met de socialiseringskondities en opvang gesteld is.

Behalve werknemer is de inserviceleerling ook nog student. We

hebben gezien dat er van het toepassen van de theorie in de prak

tijdsituatie, vooral in ZH B, niet zo veel terecht komt. Mogelijk

vormt dit deverklaring voor een toenemende voorkeur van theorie

lessen in vergelijking met praktijklessen in dit ziekenhuis. De

leerlingen in ZH B beoordelen de opleiding dan ook als matiger

dan die van ZH A. De meningen van "de eerstejaars uit beide zieken

huizen t.a.v. de theoretische opleiding is in grote lijnen gelijk.
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Ze verlangen dat er meer tijd aan de lessen besteed wordt en

vinden dat ook aan de studiebegeleiding het een en ander verbeterd

kan worden. Vooral de dropouts in ZH A ervaren deze begeleiding

(in hun speciale lijsten) als onvoldoende. Hierin worden ze ge

steund door de docenten. Slechte studieresultaten bleek in dit

ziekenhuis de grootste aanleiding tot vertrek te vormen. De drop

outs hebben wat meer behoefte aan theorie dan de blijvers in

beide ziekenhuizen. Gezien de tekortkomingen op het vlak van de

kommunikatie is het niet zo vreemd dat volgens de eerstejaars ook

de kommunikatie en koordinatie tussen afdelingen en opleidings

centrum voor verbetering vatbaar is. Over de zorgvuldigheid van

de beoordeling bestaan duidelijk twijfels bij de leerlingen. Be

langrijke kriteria voor een beoordeling vinden ze zelf een goede

omgang met mensen, voldoende kennis en vaardigheid; elementen die

vooral in ZH B, niet het meest van het verwacht worden tijdens

het werken op de afdeling. In dit licht bezien, nl. een gewenste

verbetering van de opleidingssituatie, blijken de beide zieken

huisorganisaties een duidelijke bijdrage te kunnen leveren aan

het verminderen van het verloop om studieredenen. De kondities

waaronder de studie voltooid moet worden, zijn al niet ideaal,

gezien de kombinatie studie, werk en de onregelmatige diensten.

Wat betreft de woonomstandigheden van eerstejaars leerlingen

blijken vooral de dropouts in ZH B in het begin van het jaar een

sterkere behoefte te vertonen de flat voor verplegenden te ver

laten am even uit de ziekenhuissfeer te zijn. Ze beoordelen op

het einde van het jaar de sfeer in deze flat wat negatiever. In

ZH A zijn intussen al vrij veel leerlingen op kamers gaan wonen;

in ZH B (mocht dat} niet.

Op het einde van dit hoofdstuk hebben we de belangrijkste verschil

len tussen de beide ziekenhuizen, ook met betrekking tot de blij~

vers en de dropouts, weergegeven.

Hierbij dienen we op te merken, dat noch de verschillen tussen de

beide ziekenhuizen, noch die tussen blijvers en dropouts over het

algemeen erggroot zijn. De verschillen dienen vooral met de nodige

voorzichtigheid bekeken te worden, claar het aantal bij het onder

zoek betrokken leerlingen klein is.
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Er zijn geen duidelijke faktoren aan te wijzen die het verloop

veroorzaken. Het lijkt meer een situatie, die zodanig belastend

is, dat de druppel de emmer doet over1open. Het zakken voor een

studieperiode, een verkeerde opmerking van een der op1eiders of

een slechte werksfeer op een afde1ing is vaak vo1doende aan1ei

ding om het bij1tje er bij neer te gooien. Dit ondanks het rou

1eren, waardoor je na een tijdje op een andere afde1ing zu1t

komen. De kondities in ZH B t.a.v. de socia1isering 1ijken wat

minder goed te zijn. Naast op1eidingsaspekten zien we dat de

dropouts vooral verschi11ende re1aties n1. tussen op1eiders onder

ling en tussen gedip10meerden en leerlingen ala minder goed er

varen in verge1ijking met de bIijvers. Tevens voelen ze zich wat

minder thuis in hun woonsituatie. In ZH A blijken de vertrekkers

inderdaad meer moeite te hebben met de studie, in zoverre dat ze

een goede begeleiding missen en studiemoeilijkheden evenals de

onregelmatige diensten wat meer als reden tot vertrek ervaren.

Uit dit onderzoek en de literatuurstudie kunnen de volgende be

leidsadviezen geformuleerd worden, n1. het verbeteren van:

1) de socia1iseringskondities;

2) het op1eidingsprogramma en de koordinatie tussen theoretische

en praktische opleiding;

3) de begeleiding op studie en emotionee1 gebied;

4) voor1ichting omtrent het beroep veer de aanvang van de studie.

Meer specifiek houden deze punten naar mijn idee het vo1gende in:

ad 1. Het verbeteren van de socialiseringskondities.

Nodig is om tot een geeigende definitie van de rol van de leer

1ingverplegende te komen, d.w.z.:

- een zodanige definiering van de rol van de leer1ingverp1egende,

dat deze niet te vee1 afwijkt van de verwachtingen van de 1eer

Iingverplegenden zeIf: DuideIijk moet worden wat de Ieeriing

verwacht van het werken op een specifieke afde1ing, het omgaan

met de patienten, begeleiding, beoordeling, enz.

- de rol van de 1eer1ingverplegenden dient ruimte te bieden aan

persoonlijke ontwikkeling en ontplooiing m.a.w. de kreativiteit

van de leerling dient niet vet loren te gaan in een te stringente

ro1omschrijving.
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de mate waarin de leerlingverplegende verantwoordelijkheid moet

dragen en initiatieven mag ontplooien, dient aangepast te zijn

aan de studiefase.

Het bovenstaande veronderstelt in de beide ziekenhuizen:

- meer duidelijkheid tussen de opleiders onderling (hoofden,

docenten) over de rol van de leerlingverplegende m.a.w. over

datgene wat er van de leerling verwacht wordt.

- een duidelijke kommunikatie tussen opleiders en leerlingver

plegenden omtrent hun beroepsbeeld en de verwachtingen die

daaruit voortvloeien m.a.w. meer overleg en inspraak o.a. over

taken, begeleiding, beoordeling, etc.

- meer eenduidigheid in de opvattingen van de opleiders over de

rol van de leerlingverplegende en een konsekwente toepassing

hiervan in de praktijksituatie.

Het ontwikkelen van bijvoorbeeld verantwoordelijkheidsbesef en

initiatief komt, dacht ik, in gevaar, wanneer je op het ene moment

als onmondig en op het volgende moment als bijna gediplomeerd be

naderd wordt. Het geven van verantwoordelijkheid dient gepaard te

gaan met het scheppen van de kondities waaronder deze verantwoor~

delijkheid ook gedragen kan worden. De grenzen van de verantwoor

delijkheid behoren duidelijk vast te liggen voor alle betrokkenen.

Ook juridisch gezien blijken hierin duidelijke mankementen te

bestaan.

Interessant zou Z1Jn om na te gaan in hoeverre onduidelijke en/of

tegenstrijdige rolverwachtingen de verpleegkundige opleiding voor

de leerling psychisch zwaar maakt.

- De laatste socialiseringskonditie betreft de ondersteunende

kontakten met de klasgenoten. Ook hierin kan het ziekenhuis een

funktie vervullen door er naar te streven dat de klasgenoten

in regelmatig en veelvuldig kontakt met elkaar zijn. Opvallend

1n dit verband is, dat Kuepers (1976) konstateerde dat het

verloop uit het eerste jaar groter was naarmate de groep, waar

toe de leerling behoorde) groter was (ZH A rs = .57, ZH B rs =
.75). Waarschijnlijk is het moeilijker binnen een grotere groep

een gevoel van saamhorigheid te ontwikkelen, waardoor de leer

ling weer minder op ondersteuning en opvang kan rekenen.
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Naast een niet te grote groep kan een goede verdeling van de les-

dagen en het werken met klasgenoten op de afdeling (en weI liefst op basis van
. ~b~ddrage l~vereiJ ,j

voorkeur) in dit kader~ e Ronse~went~e hiervan is o,a., dat de

personeelsbezetting op de lesdagen van deze jaargroep ineens met

2 of 3 mankrachten is uitgedund en een spreiding van de verschil

lende studiejaren op de afdeling geringer wordt, m~a.w. een extra

belasting voor de organisatie op de afdeling. De opleidingsdoel

einden botsen hier met de organisatiedoeleinden. Zoln tegenstrij

digheid van belangen zullen we ook bij andere adviezen tegenkomen.

ad 2. Het verbeteren van het opleidingsprogramma en de koordinatie

tussen theoretisch en praktische opleiding.

- meer tijd en aandacht voor theorie op aIle terreinen (medisch,

verpleegtechnisch, sociaalwetenschappelijk en organisatorisch

terrein)

- welke beoordelingskriteria moeten er gehanteerd worden en hoe

dient deze procedure te verlopen? Dit in aansluiting op de doel

stellingen en het gevoel van de leerlingen dat de beoordeling

(lang) niet altijd zorgvuldig gebeurt, (zie ook de door de leer

lingen gewenste beoordelingskriteria in hoofdstuk 9)

Uit vaktijdschriften als ook onderzoek (Mul, Vosmeer 1975) komen

de volgende wensen van de leerlingen naar voren:

a) vanaf het begin bij de beoordeling aanwezig te zijn, waardoor

een open gesprek mogelijk is, waarbij het beoordelingsformu

lier nog niet is ingevu1d.

b) Naast het hoofd zou bij dit gesprek en de beoorde1ing degenen

met wie men heeft samengewerkt betrokken moeten worden.

c) In dit gesprek willen ze vooral konkrete op-en aanmerkingen

op hun technische vaardigheden en hun funktioneren op de af

de1ing horen en geen vage omschrijving of aIleen maar cijfers.

d) Bedenktijd na het gesprek, a1vorens je je handtekening moet

zetten, a1smede de mogelijkheid tot hernieuwde bespreking.

e) Voldoende tussenbeoordelingen, waartoe het initiatief door

het hoofd of daarvoor aangewezen) persoon genomen moet wor

den. De eerste tussenbeoordeling dient a1 zeer sne1 te ge

schieden b.v. na 4 a 5 weken, vooral bij jongere jaars,
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f) Voor. de zwakke kanten van de leerHng <1ie1"::'.n in :~e~ ht~o(p"

delingsgesprek maatregelen getroffen. te wC'''-:Cvc ~;.:t hc:t-1"P<'

verdere begeleiding. Dit ongeacht of ct.?' 1c(' -ling 'Jan f:lf(ll~

ling verandert.

h) Voordat de leerling op de afdeling van star' g;;>tl,t) !l1oet hp'n

bekend zijn, welke specifieke eisen er gE:::' t'~ld WOdt>1l er,

waarop hij beoordeeld wordt. Tevens is hat zinvol bij 7~)i"

gesprek in te gaan op de verwachtingen van de leerHng ;.~~1f

hierover. Bij het werken op de afdeling dient het leeiling

zijn meer centraal te staan, m.a.w. het aks.nt d:l"'nt te

liggen op het ontwikkelen en tonen van inzicht in en het

hanteren van technieken op medisch technisch e11~cdp''31

begeleidend terrein.

- Een betere afstenuning van de theorie op de prakd jk~it:uatif~ ~n

omgekeerd. Dit is een kwestie van een betere knc.nH.nati.e tus ;;{';~t

de theoretisch en praktische opleiding. Ideaal Z011 ::ijn d~H:. dc,'

leerlingen op die afdelingen gaan werken, di~ ::laHs:i.uir bij i.',

theoretisch gedeelte, dat de leerlingen juist acll:er de tU2

hebben. In sommige ziekenhuizen wordt hiernatr gestresfci~ ter-

wij 1 het in andere op onoverkomelijke organisa::or:':>,chebel.PHt-211

stuiL

- Een goede verde ling van de lessen over de opleiding~perioQ~n.

Hierbij dient zowel met bovengenoemde afstennring tu'sen tnp['1'i:::

enpraktijk als met de konditie omtrent een rege.lma .. ig kOQ.rald

tussen de klasgenoten (zie ad 1) rekening gehoJdc,n t~ ~;roroE~lI..

- De lessen zelf dienen onderling eveneens goed 0p elkaar afge~

ste.md teO zijn.

Nagegaan dient te worden of het taalgebruik vaLL de GC/,:'cntelL ,,_

duidelijk is voor de leerlingen (Zwartboek).

De kcmbinatie van tijd besteed aan studie en werk di.ent rc'uel.i j

te zijn, zodat de leeriingen voldoende vrije t;.jd l;l.rernO:lC'.cn

voor het leggen van kontakten.

In ons onderzoek is niet nagegaan in hoeverre aan de l.aats te \i h:'/

puntell voldaan is in de beide ziekenhuizen.
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ad 3. Een goede begeleiding bij studie en werk en or emotioneel

gebied

- Van belang hierbij ZlJn de doelstellingen, organisatievorm en

funkties van de begeleiding. Tevens dient de begeleiding bekeken

te worden In het Iicht van de overige doelstellingen van de or

ganisatie en eventuele tegenstrijdigheden moeten worden voorzien

en opgelost (bijvoorbeeid t.a.v. het belang van patienten die

van de organisatie en die van de leerIing).

- T.a.v. de huidige vormen van begeleiding bestaat nogal wat kri

tiek, ook in onze twee ziekenhuizen. Nadelen zijn meestal dat

de praktijkbegeleider niet altijd bereikbaar is of door een dub

bele funktie (ni. tevens gediplomeerde op afdeling) vaak in een

rollenkonflikt terecht komt. De belangen van de leerling zijn

dan in strijd met de belangen van de patient of de organisatie

zelf. De tijd die voor de begeleiding overblijft is onvoldoende.

In de praktijk bIijkt de meeste begeleiding te. komen van de mede

leerlingen en gediplomeerden zonder funktie. Oud (1976) heeft de

praktijkbegeleiding nader bekeken en reikt een interessant alter

natief aan. Het verpleegkundige team is in zijn totaliteit ver

antwoordelijk voor de begeleiding en kiest uit zijn midden een

gediplomeerde, die erop let dat er inderdaad begeleid wordt

(praktijkbegeleider die b.v. kursus hierover voIgt). Een prak

tijkkoordinator verzorgt de aktiviteiten rondom de begeleiding;

verzorgt het kontakt met de opleiding zeIf, staat de praktijk

begeleider terzijde, enz. Doel van dit model is het scheppen van

duidelijkheid omtrent de begeleiding voor aIle betrokkenen en

het garanderen van een kontinue begeleiding. Dit laatste ook on

danks het rouleren over de verschillende afdelingen. (zie verder

Oud 1976.)

- De funkties van de begeleiding zullen bekeken moeten worden van

uit de doelstellingen van het opleidingsprogramma en vanuit de

belangen van de Ieeriingen zeif. Met de Ieerlingen zal steeds

geevalueerd moeten wo~den of de begeleidin~ inderdaad voldoet,

bijvoorbeeid t.a.v.;

a) een zo goed mogelijk verwerken van de studiestof;

bl het aanreiken en eigen maken van verpleegtechnisch en agogisch

technieken tijdens het werken op de afdeling;
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c) opvangen van persoonlijke problemen i.v.m. het werken op de

afdeling en/of de studie;

d) het vertalen van moeilijkheden c.q. klachten van de leerlingen

naar het opleidingsnivo (verzorgen van feedback).

ad 4. Betere voorlichting veer aanvang van de studie

Het ziekenhuis dient ervoor te zorgen, dat de leerling alvorens

hij aan de studie begint een reeel beeld omtrent de verpleging

krijgt o.a. door het versturen van voorlichtingsboekjes, houden

van voorlichtingsdagen.

Het lijkt me zinnig, dat de reeds aanwezige leerlingverplegenden

van de verschillende studiejaren bij deze voorlichting betrokken

worden.

In de literatuur worden enige van bovenstaande faktoren expliciet

genoemd in verband met hun invloed op het terugdringen van het

verloop nl. een betere koordinatie tussen theoretische en prak

tische opleiding, een'geeigende definitie van de rol van de leer

ling, een goed doordacht opleidingsprogramma. Daarnaast wijst

MacGuire (1969) tevens op selektiekriteria als mogelijkheid om

het verloop terug te dringen. In het licht van onze onderzoeksge

gevens en die van Kuepers (J9761 zijn er echter op basis van de

verschillende achtergrondgegevens geen probleemgroepen i.v.m. ver

trek uit de opleiding aan te wijzen. Alleen de leeftijdsgrens 17

jaar en 7 maanden hebben we niet nader kunnen bekijken bij gebrek

aan jongere leerlingen. Voor het overige blijkt het de vraag welke

selektiekriteria zinvol zouden zijn.
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Overzicht IIgrootste" verschillen tussen beide ziekenhuizen wat be

treft septembergroep 1971.

Variabelen

1. % verloop uit sept.groep '71

2. Officiele vertrekredenen

3. Aantal door eerstejaars aan
gewezen faktoren,die verloop
onderd aargenoten beinvloe den
(Aanfal keuzemogelijkheden 17)

4. Verloop en jaar van verblijf
in ziekenhuis

Achtergrondsvariabelen

5. Selektiekriteria

6. Achtergrondsvariabelen

Beroepsbeeld
7. Taak intrinsieke dimensie

(verwachtingen van afdeling!

ZH A

38%

vooral studie

gemiddeld
(x) = .6,9

in Ie en 2e
jaar gelijk
verloop

godsdienst/
vooropleiding
vrouwen en man
nen, overwegend
katholiek

aksent bureau
cratisch tevens
professioneel/
service

ZH B

58%

studie/praktijk

Gemiddeld (x) = 8,3
meer nadruk op huwe
lijk (G=.43)~, zwanger
schap (G=.50) dan in ZHA.

verloop: aksent tweede
jaar

sexe

bijna allen vrouwen
RK/NH/geen

vooral bureaukratisch
gering aksent leer
proces

8. Sociaal organisatorisch
(relatie)

9. Extrinsieke dimensie

Studie
10. Opleiding algemeen

11. Voorkeur lessen

12. Relatie docenten-leerlingen

13. Socialiseringskondities
(mede gebaseerd op vragen aan
opleiders)

klasgenoten wat relaties tussen
meer op elkaar hogere positiebe
gericht kleders wat beter

ambities manne-
lijke leer ling-
en wat hoger

goed (G=.69) matig

vooral theorie theorie/praktijk

goed (G=.40) goed/matig

wat beter t.a.v.wat beter t.a.v.
1, 3, 4 (zie 2 (zie theorie)
theorie) Hoofd-
stuk 2,··1.3)

1EGamma geeft het verschil tussen beide ziekenhuizen aan.
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Overzicht van de faktoren die met verloop ~amenhangen in ZH A en

ZH B

In vergelijking met de blijvers is in de

ogen van de dropouts:

Mate van verschil
tussen dropouts en
blijvers

1. Achtergrondsfaktoren

a) het door de ouders aangereikte beroeps
alternatief van een lager beroepsnivo
dan het verpleegkundig beroep

2. De relatie tussen

a) leerling - gediplomeerden slechter
b) hoofden onderling slechter
c) sfeer van het ziekenhuis wat slechter

3. Flat voor verplegenden

a) het wonen in de flat minder aantrekkelijk
(Enq. 1)

b) sfeer van de flat op het einde van het
Ie jaar slechter

4. Opleidingssituatie

a) medische vakken voor verpleegkundig werk
belangrijker

b) mee onvoldoende aandacht besteed aan:
- verpleegtechnische vakken
- menswetenschappelijke/huishouden/vrije

tijd
c) studiebegeleiding meer onvoldoende
d) beoordeling onzorgvuldiger
e) beoordelingskriteria minder relevant
f) relatie tussen hoofden en docenten

minder goed

5. Oordeel over nieuwe dagopleiding (MBOV)

a) MBOV positiever beoordeeld
b) meer overtuigd van gevolgen nieuwe oplei

ding voor de organisatie van de verpleeg
afdeling

6. Faktoren die vertrek jaargenoten belnvloeden

a) meer nadruk op zwaarte studie
b) meer nadruk op onregelmatige diensten
c) meer nadruk op onplezierig werk (dropout

lijst)
d) meer nadruk op slechts sociale relaties

op de verpleegafdeling (dropout l~jst)

e) minder nadruk op onvrede met leiding
afdeling

f) minder nadruk op lichamelijk zwaar werk
g) minder nadruk op te weinfg toekomstpers

pektieven

ZH A

G=-.33

G=-.64

G=.41

G=-.41
G=-.43

G=.45
G=.68

ZH B

G=-.59

G=-.52
G=-.71
G=-.36

G=-.61

G=-.47

G=.54

G=-.63

G=.57

G=-.36



7. Dropouts hebben een ander (meestal groter)
meningsverschil met de opleiders dan de
bIijvers: ze hebben nl.:

a) negatiever oordeel over afste~ning tussen
opleidingscentrum en afdelingen dan

1) hoofden
2) docenten

b) positiever oordeel over werkbegeleiding
dan docenten (dropout lijst)

c) negatiever oordeel over studiebegeleiding
dan docenten (dropout lijst)

d) negatiever oordeel over relatie tussen
hoofden en docenten dan de opleiders zelf
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Mate van verschil
tussen dropouts en
opleiders:

I--:Z~H';----.,.A---:---::Z;';"H;-;;;B'-------

G=.50
G"".53

G=-.40

G=.70

Er is weI een verschil te konstateren, maar dit is moeilijk in

een associatiemaat uit te drukken •

•• Mening over beoordeling beinvloed door konflikt tussen opleiders

en vierdejaars hierover. Negatiever oordeel vooral bij dropouts,

die niet lang daarna vertrokken zijn.



DEEL 2

BEROEPSBEELD EN OPLEIDINGSSITUATIE

VAN LEERLING-VERPLEGENDEN IN HUN

VIERDE JAAR..
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11.1.1 Aantrekkelijke taken

Veronderstelling 11.1

:... 96 -

Hoofdstuk 11

Taakintrinsieke dimensie van het beroepsbeeld in het vierde jaar

11.1 Taakaspekt

Vierdejaars z~Jn me.er professioneel inge

steld dan service of bureaucratisch, m.a.w.

ze prefereren allereerst sociaal begeleiden

de, en vervolgens verpleegtechnisch boven

verzorgende en huishoudelijke taken bij de

uitvoering van het verpleegkundig werk.

Voor de totale groep komt inderdaad de in de veronderstelling ge

noemde rangorde van meest aantrekkelijke taken tot stand (tabel 1).

Deze taken behoren volgens de leerlingen ook in deze volgorde het

belangrijkste te zijn bij de uitoefening van het verpleegkundige

werk. In ZHA vinden de leerling-verplegenden de verzorgende taken

bijna even aantrekkelijk als de verpleegtechnische. Dit blijkt ook

uit de individuele voorkeurspatronen.

Overzicht van individuele voorkeurspatronen m.b.t. verpleegkundige

taken

tRangordenuunner ZHA ZHB Totaal

1 2 3

SB VT VZ 10 7 17

SB VZ VT 6 4 10

~Z SB VT 6 6

VT SB VZ 3 2 5

Rest 3 2 5

Totaal 28 15 43

Taken:

SB = Sociaal Begeleidende

VT = Verpleegtechnische

VZ = Verzorgende

We z~en dat in het tweede voorkeurspatroon (SB.VZ.VT) de verzorgen

de taken als aantrekkelijker worden ervaren dan de verpleegtech-
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nische, terwijl in ZHA een even grote groep het Hefst verzorgen

de taken uitvoert.

11.1.2 Ervaren belangrijkheid van verpleegkundige taken

Veronderstelling 11.2 Naar ervaring van de leerling-verplegenden

zullen verpleegtechnische en verzorgende

taken belangrijker zijn bij de uitvoering

van het verpleegkundige werk dan de sociaal

begeleidende.

In de beide ziekenhuizen zijn de sociaalbegeleidende taken (bere

kend vol gens de mediaan) naar de ervaring van de leerling-verple

genden minder belangrijk dan de verzorgende en verpleegtechnische

taken, die ongeveer van even groot belang zijn.

Rangorde taken naar belangrijkheid voor verpleegkundige werk vol

gens de ervaring van de leerlingen

ZHA rangorde volgens de mediaan

ZHB rangorde volgens de mediaan

Vl :'(1,
! »© 1 I 'f-t I

(!) ~ e
\IT

I

v

W
sa Ht I

(!) @ &>
2

We Z1en dat 1n ZHB de sociaal begeleidende taken volgens de erva

ring van de totale groep nogal dicht bij de verzorgende taken 1ig

gen. Het is opvallend, dat in beide ziekenhuizen de meningen over

de prioriteit van de taken bij de uitoefening van het verp1eeg

dige werk nogal uit e1kaar lopen (tabel 2 en 2a). Dit kan erop dui

den dat ze naar het gevoel van de 1eerling even belangrijk zijn of

dat de ervaringen door het werken op verschillende afdelingen 1n

derdaad wat meer uit elkaar liggen. Opvallend is dat 7 van de 28

leerlingen, allen uit ZHA, menen dat huishoudelijke taken in wer

kelijkheid belangrijker worden geacht dan sociaal begeleidende ta

ken. De tijd. die aan de taken per dagbesteed wordt, blijkt niet
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samen te hangen met de waarde, die aan deze taken volgens de er

var1ng van de Ieerling toegekend wordt. Een uitzondering hierop

vormen de verzorgende taken in ZHA (tabel 3).

11.1.3 Aan de taken bestede tijd

Bijna aIle leerlingen zeggen per dag veel tijd aan verzorgende en

weinig tijd aan huishoudelijke taken te besteden (tabel 4a en b).

Wat betreft de verpleegtechnische en sociaal begeleidende taken

vindt ongeveer de helft van de Ieerlingen dat zij er veel tijd aan

besteedt; de rest overwegend matig.

In het begin van de opleiding verwachtten de inservice leerlin

gen vooral verzorgende taken (2 x zoveel genoemd) uit te voeren

en in mindere mate verpleegtechnische en sociaal begeleidende

taken op het moment dat ze eenmaal verpIeegkundige zouden zijn

(dee I 1 tabel 21, 21a). De verzorgende taken bIijken wat be

treft de tijd die eraan besteed wordt, inderdaad het belang

rijkste te zijn. Dit betekent dat de verwachtingen van de leer

lingen in dit opzicht op de werkeIijkheid aansluiten.

11.1.4 Verschil tussen gewenste en ervaren belangrijkheid van taken

Van de 43 vierdejaars ervaren 9 Ieeriingen geen verschil tussen

hun e1gen voorkeur en het belang, dat in werkelijkheid volgens hen

aan de taken wordt gehecht. Voor de overigen is het verschil over

wegend matig of gering (tabel 5). In hoeverre de leeriingen deze

kleinere of grotere verschillen als vervelend of teleurstellend

beschouwen is ons niet bekend. WeI zullen we nagaan of een samen

hang te ontdekken is met tevredenheid over het heroep en met het

ziekenhuis.

11.2 Eigenschappen van het werk

11.2.1 ~atieve eigenschappen

Veronderstelling 11.3 Gezien hun meer professionele instelling

zal theoretisch inzicht voor vierdejaars

Ieerlingen normatief belangrijker zijn dan

vlot en nauwkeurig werken.
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De resultaten pleiten niet voor een meer professionele instelling

van de vierdejaars. In ZHA is er een uiterst lichte tendens tot

ondersteuning van de veronderstelling (G =.32), terwijl in ZRB het

vlot en nauwgezet kunnen werken van een verpleegkundige hoger ge

waardeerd wordt dan theoretisch inzicht (G =.63 tabel 6). In beide

ziekenhuizen vinden de meeste leerlingen dat een verpleegkundige

vooral begrip dient te hebben voor de patient. Ret lijkt erop dat

de leerlingen in ZHB zich de aspekten van het bureaucratisch beroeps

beeld eigen maken, hetgeen weer kan duiden op een aanpass~ng aan

het ziekenhuissysteem. We zullen nu bekijken welke eigenschappen

volgens hun ervaring van de leerling verwacht worden.

11.2.2 Gevraagde eigenschappen

Veronderstelling 11.4 De rangorde vlot en nauwkeurig werken (I),

begrip hebben voor de patient (2) en

theoretisch inzicht (3) zal meer voorkomen

dan andere rangordeningen bij de rangschik

king van de naar hun ervaring gevraagde

eigenschappen bij de uitvoering van het ver

pleegkundige werk.

11.5 Gezien de verschillende ideeen omtrent de

rol van de verpleegkundigen en de onduide

lijke kommunikatie zullen de meningen over

de gevraagde eigenschappen vrij sterk uit

eenlopen.

De in de veronderstelling 11.4 genoemde volgorde komt inderdaad

het meest naar voren in de beide ziekenhuizen. Er is echter geen

sprake van veel verschillende meningen omtrent de gevraagde eigen

schappen (tabel 8). Tijdens het verpleegkundige werk wordt vol

gens 10 van de 14 leerlingen in ZHB en 16 van de 28 leerlingen in

ZHA de verschillende eigenschappen in de veronderstelde volgorde

van hen gevraagd. In ZHA hebben 7 leerlingen het gevoel

dat begrip tonen voor de patient meer van hen gevraagd wordt dan

vlot en nauwkeurig werken (tabel 7).
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Belangrijkste gevraagde eigenBchap bij de uitvoering van het ver

pleegkundige werk per ziekenhuis bekeken

Vlot en nauwkeurig werken

Begrip hebben voor de patient

Goed theoretisch inzicht

Totaal

2M

19

7

2

28

ZRB

12

14

Ret aksent ligt volgens de leerlingen duidelijk op het vlot en nauw

keurig werken.

Ook op het einde van het eerste jaar hadden zij het gevoel, dat

tijdens het werken op de afdeling vooral eigenschappen van hen

verwacht werden die behoren bij het bureaucratische beroepsbeeld.

In ZRB trad dit sterker naar voren dan in ZM (deel I tabel 22).

De opleiders bleken op dat tijdstip nogal van mening te verschil

len omtrent hun verwachtingen t.a.v. de leerling op de verpleeg

afdeling (deel 1 tabel 62).

Ondank8 een veronderstelde onduidelijke kommunikatie zijn de vierde

jaars echter verrassend eenduidig in de door hen ervaren gevraagde

eigenschappen, terwijl ze wat meer van mening verschillen omtrent

de voor een verpleegkundige wenselijke eigenschappen. Dit laatste

18 mogelijk een uiting van de bestaande diskussie over de verpleeg

kundige rol. Tevens kan het een resultaat zijn van een meer of min

dere mate van aanpassing aan de ziekenhuisorganisatie.

11.2.3 Verschil tUBsen gewenste en gevraagde eigenschappen

De meeste leerling-verplegenden vinden dat in de realiteit het be

lang van de eigenschappen in een andere mate benadrukt wordt dan

zij wenselijk vinden.
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Verschil tussen gewenste en gevraagde eigenschappen van het ver

pleegkundig beroep

Mate van verschil

o geen

I matig

2 groot

Totaal

Z~ ZHB Totaal

5 4 9

14 4 18

9 6 IS

28 14 42

Geen verschil ervaren 4 Ieeriing-verplegenden uit ZHB, die in hun

keuze vlot en nauwgezet werken op de eerste en begrip hebben voor

de patient op de tweede plaats noemen. Van de 5 leerlingen in ZHA,

die vinden dat van hen datgene verwacht wordt wat ze ook het meest

wenselijk vinden, noemen 3 leerlingen begrip hebben opde eerste

en vIet en nauwgezet werken op de tweede plaats. OpmerkeIijk is dat

II van de 15 leerlingen, die een groot verschil ervaren, de meest

gewenste eigenschap begrip tonen voor de patient noemen met op de

tweede plaats een geed theoretisch inzicht. In werkelijkheid blijkt

dan vlot en nauwgezet werken meer gevraagd te worden bij het ver

pleegkundige werk dan het hebben van begrip voor de patient (tabel 8).

11.2.4 Enige andere eigenschappen van het verpleegkundige werk

De overgrote meerder~eid van de leerling-verplegenden vindt het

verpleegkundige werk psychisch zwaar en lichamelijk vermoeiend

(tabel 9a, b).

Op heteinde van het eerste jaar zagen 26 van de 35 blijvers

(74%) het psychisch zware werk als een faktor, die van invloed

was op de beslissing van de jaargenoten om weg te gaan. In ZHB

werd dit door hen op de eerste plaats en in ZHA op de tweede

plaats als oorzaak tot vertrek uit het ziekenhuis aangewezen.

Ret lichamelijk zwaar zijn van het werk werd minder als reden

tot vertrek beschouwd door de blijvers (G = 42). De wat grotere

nadruk van de blijvers in ZHB op het lichamelijk zware werk in

vergelijking met die van ZHA (G = 42) wordt echter niet door de

dropouts uit dat ziekenhuis gedeeld (deel I tabel 8a, b, c).
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Ret verpleegkundig beroep sluit volgens de meeste derdejaars nauw

aan bij dat van de ziekenverzorgende (tabel 10). Op de tweede en

derde plaats wordt de maatschappelijk werkende en de arts genoemd.

nit duidt eropt dat het sociaal begeleidende aspekt door de leer

lingen als een meer essentieel onderdeel van het beroep wordt erva

ren dan het verpleegtechnische (zie ook aantrekkelijkste taken) •

. 11.3. Samenvatting

Ten aanzien van de taken en eigenschappen van het verpleegkundig

beroep kunnen we stellen t dat in de realiteit vooral de eigenschap

pen anders benadrukt worden dan volgens de leerlingen wenselijk is.

Ret centraal staan van de patient in hun gedachtenwereld maakt het

tonen van begrip tot een eerste vereiste bij de beroepsuitoefening.

In werkelijkheid echter ligt de nadruk op vlot en nauwkeurig werken

en komt begrip tonen voor de patient veelal op de tweede plaats.

Vanuit onderwijsdoeleinden bekeken is het een trieste zaak, dat het

tonen van theoretisch inzicht het minst van de leerling verwacht

wordt. Minder professioneel dan verwacht is de instelling van de

leerlingen, vooral in ZRB. Ze zijn het er niet over eens of het

tonen van theoretisch inzicht belangrijker behoort te zijn dan vlot

en nauwkeurig werken (ZHA), of vinden het voornamelijk minder belang

rijk (ZRB). Ret lijkt erop dat in deze houding een aanpassing en

akseptatie van de verwachtingen van overige ziekenhuisleden tot

uiting komt. Deleerling-verplegenden beoefenen het liefst sociaal

begeleidende taken. De vraag is nu of dit voortkomt uit een behoef

te om de patient te verzorgen en te vertroetelen (service) 6f dat

juist de deskundigheid in het sociaal begeleiden voorop staat (pro

fessioneel). In het licht van het voorafgaande lijkt het eerste het

meest waarschijnlijk. Na het sociaal begeleiden gaat de voorkeur

uit naar verpleegtechnische en verzorgende taken. Objektief gezien

is het verschil tussen de aantrekkelijkheid en de belangrijkheid

van de taken in de werkelijkheid niet zo groot. Ret aksent ligt in

de praktijksituatie wat minder op het sociaal begeleiden (vooral

in ZHA). Opvallend iS t dat in de beide ziekenhuizen de leerlingen

onderling nogalverschillend denken over het belang van de taken
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in de werkelijkheid. Hun mening hierover blijkt zelden gebaseerd

te zijn op de tijd, die ze per dag aan de taken besteden. Veel

tijd wordt besteed aan verzorgende taken, terwijl de leerlingen

matig tot veel tijd met de be ide andere taken bezig zijn. Dit

sluit aan bij hun verwachtingen op het einde van de preklinische

periode. Mogelijk zijn de verschillende prioriteiten die ze in de

realiteit van de beroepsuitoefening t.a.v. de taken onderkennen

het gevolg van

1. de even grote nadruk die de taken in de werkelijkheid ontvangen

2. een verschil in nadruk op de taken op de verschillende afdelin-

gen

3. onduidelijke kommunikatie.

Het verpleegkundig beroep is volgens de meeste leerlingen het meest

verwant met dat van de ziekenverzorgende en de maatschappelijk wer

kende. Het is niet zo vreemd, gezien de bovengenoemde voorkeuren

wat betreft taken en eigenschappen. Pas op de derde plaats wordt

de verwantschap met het medisch beroep gesignaleerd. Het merendeel

van de leerlingen ervaart het verpleegkundige werk als psychisch

zwaar en lichamelijk vermoeiend.
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Hoofdstuk 12

Sociaal-organisatorische dimensie van het beroepsbeeld 1n het

vierde jaar

12.I.Relaties en steer 1n het ziekenhuis

12.1.1 Belangrijkste relaties bij de taakuitoefening

Veronderstelling II. 6 Bij de taakuitoefening van de (leerling-)

verpleegkundige zal naar z~Jn ervaring

achtereenvolgens de relatie met de patienten,

medeverplegenden, hoofden en artsen het be

langrijkste zijn.

De meeste vierdejaars ervaren inderdaad de genoemde volgorde van

relaties naar belangrijkheid bij de uitoefening van het verpleeg

kundige werk, terwijl.van de overigeri 10 -reerlingen ondervinaen. dat de

medeverplegenden belangrijker zijn dan de patienten (tabel II). De

medeverplegenden zijn volgens de literatuur van essentieel belang

in het praces waarin de leerling zich het verpleegkundige beroep

en het funktioneren in het ziekenhuissysteem eigen maakt. De

patienten vormen de belangrijkste referentiegroep, maar kunnen 1n

dit opzicht tijdens het hierboven geschilderde proces verdrongen

worden door de medeverplegenden. Voor de meeste leerling~verplegen

den (34 van de 41 leerlingen) behoort echter de relatie met de

patient inderdaad het belangrijkste te zijn, waarbij 21 van de 41 leer-

lingen ~ich normatief gezienachter de in de veronderstelling genoemde

volgorde der relaties stelde.Volgens 7 leerlingen behoort de relatie

met de medeverplegenden bij de uitoefening van het verpleegkundige

werk belangrijker te zijn dan die met de patienten.

In ZHA voelen de leerling-verplegenden meer verschil tussen het er

varen belang van de relaties in de praktijksituatie en zoals dat

volgens hen behoort te ZlJn, dan in ZHB (G =.83 tabel Ila). Dit

wordt o.a. veroorzaakt doordat enige leerlingen menen dat de rela

tie met de specialisten belangrijker behoort te zijn dan ze hem in

werkelijkheid ervaren. In ZHB vinden alle leerlingen dat deze rela

tie in werkelijkheid op de vierde plaats komt en ook behoort te

komen.
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ziekenhuisorganisatie zullen de leerlingen

hun relatie met .deze positiebekleder als
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De uitoefening van het verpleegkundige beroep staat het leggen van

duurzame sociale kontakten binnen de werksituatie volgens de helft

van de vierdejaars niet in de weg. De overigen echter zijn hierover

onzeker of vinden dat het verpleegkundige beroep in deze weinig

mogelijkheden biedt (tabel 12). Dit zou o.a.te wijten kunnen zijn

aan het rouleringssysteem. Ret is de vraag of deze moeilijkheden

in het opbouwen van kontakten bij beginnende eerstejaars leerlin

gen niet extra meespelen en het verloop bevorderen.

12.1.2 Aard der relaties van de leerling met andere positiebekleders op de

afdeling

Veronderstelling 11.7

minder goed ervaren.

Figuur Meningen van leerling-verplegenden (vierdejaars) over hun

relatie met andere leden van de organisatie (toenemende af

stand op hierarchische ladder),

.30

ZRA
relaties tussen

.1eerl. leerl. le~r..L.---.__._
I leed. -gedipl.hoofd ~.

ZHB
relaties tussen

l_eexl. leerl. leerL__
leerl. gedipl. hoofd

,)4 " to.' ,-
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G
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fIti}] matig~ .,;
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We z~en dat in grote lijnen onze veronderstelling door de gege

yens ondersteund wordt. De relatie tussen de leerlingen en gedip

lomeerden is bijna even goed als die tussen de leerling-verple

genden onderling, terwijl de relatie met de hoofden duidelij~ min

der is nl. overwegend matig (tabel 13a, b, c). Ondanks de matige

beoordeling van de relatie tussen hoofden en leerlingen in het

algemeen, zijn 10 van de 15 vierdejaars in ZHB en 13 van de 28

vierdejaars in ZHA over het algemeen weI tevreden met de afde

lingshoofden die ze op de verschillende afdelingen gehad hebben.

In ZHB zijn de leerlingen wat enthousiaster dan in ZHA, waar de

helft niet tev~eden is (overwegend matig, G = 43, tabel 13h). In

een volgende paragraaf zullen we nader ingaan op leiderschaps

gedrag van de chef, die de leerlingen bij afname van de vragen

lijst hadden.

12.1.3 Overige relaties en de kommunikatie op de verpleegafdeling

De relaties tussen de gediplomeerden onderling zijn meestal weI

goed volgens 64% (18 van de 28 leerlingen) in ZHA en bijna aIle

leerlingen in ZHB (tabel 13d). Daar ook het kontakt tussen leer

ling-verplegenden en gediplomeerden in beide ziekenhuizen op

soortgelijke wijze beoordeeld werd en de relatie tussen leerling

verplegenden onderling er nog beter af kwam, is het niet verwon

derlijk dat de kommunikatie tussen het verpleegkundig personeel

goed is in de ogen van 67% van aIle leerlingen (29 van de 43 leer

lingen, tabel 14c). De gang van zaken op de verpleegafdeling wordt

volgens deze groep onder de leerling-verpleegkundigen vrijuit be

sproken, enbovendien kunnen de verpleegkundigen goed met elkaar

opschieten (tabel 14a en b). De overigen twijfelen er vooral aan

of er weI zo vrijuit gesproken wordt.

De relatie tussen gediplomeerde verpleegkundigen en hoofden is

beter volgens de leerlingen dan hun eigen kontakt met het hoofd,

hetgeen niet zo verwonderlijk is gezien de geringere hierarchische

afstand. De meeste leerlingen (13 van de 15 leerlingen) in ZHB

achten daze relatie goed. In ZHA is dit minder, daar wat meer dan

de helft van de leerlingen dit kontakt als goed en de rest het als

middelmatig beoordeelt (tabel 13e).
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Zowel over de relaties tussen de hoofden in het algemeen alsook

over de relatie tussen het verplegend personeel en de artsen zijn

de meningen nogal verdeeld in de beide ziekenhuizen. Wat betreft

de hoofden onderling meent 37% van de leerlingen, dat de relatie

weI goed is, terwijl de rest het overwegend als matig inschat

(tabel 13). Drie 1e~rlingen zeiden maar gebrekkig op de hoogte

te zijn omtrent deze relatie, en mogelijk vormt dit ook de ver

klaring voor het verschil in oordeel van de overige leerlingen.

In ZHB wordt de relatie tussen artsen en verplegend personeel

door drie gelijke groepen anders, n1. als goed, matig en slecht,

beoordeeld. Ook in ZHA zien we een soortgelijk meningsverschil,

maar daar komt de kwalifikatie "mat ig" voor deze relatie wat

sterker naar voren (tabel 13).

Bij de beoordeling van deze relatie speelt de mening over de kom

munikatie tussen artsen en verplegenden een belangrijke rol

(G =,67, tabel 16a). Deze kommunikatie (index) is goed in de ogen

van 37% van de leerlingen van de beide ziekenhuizen, terwijl de

rest het overwegend als matig (42%) en in mindere mate als slecht

beoordeeld (tabel IS). De kommunikatie-index* berust op de bereid

heid van de artsen tot het maken van een praatje met verplegenden

enerzijds en de mate van serieuze aandacht van artsen voor sugges

ties van verplegenden anderzijds. Volgens de helft van de Ieerlin

gen maken de artsen weI eens een praatje met en tonen ze serieuze

aandacht voor suggesties van (leeriing-) verplegenden. AIleen in

ZHA zijn wat minder Ieerling-verplegenden van deze aandacht over

tuigd. In beide ziekenhuizen is echter 33% van de leerlingen van

mening dat er over het algemeen van deze serieuze aandacht geen

sprake is. Opvallend is dat de kommunikatie-index maar matig

samenhangt met het oordeel van de 1eerlingen over de informatie

uitwisseling tussen artsen en verplegenden in het kader van een

zo goed mogelijke verpleging (G = 46, tabel 16b). Dit wijst erop

dat de gehanteerde index slechts op gebrekkige wijze de kommunika

tie tussen artsen en verplegend personeel belicht. Voorsl in ZHB

* Zie hoofdst~k 3
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vonden de meeste leerlingen dat een optimale informatieoverdracht

nag ver te zoeken is terwijl in ZHA hierover de meningen nogal

uiteenlopen (G = -.41, tabel 17).

12.1.4 Therapeutisch klimaat: kommunikatie rondom en met de patient

Overzicht "Therapeutisch klimaat"
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Aan de hand van de a1 besproken kommunikatie op de verpleegafde

ling tussen artsen en verplegenden en verplegenden onderling wordt

de index kommunikatieklimaat tot stand gebracht. Deze geeft een

aanwijzing omtrent de mate waarin er sprake is van wederzijdse

("open") konnnunikatie. We zien dat het met de openheid van deze

konnnunikatie nag maar matig gesteld is, althans volgens de vier

dejaars (tabel 18). Dezelfde ideeen hebben ze omtrent het thera

peutisch gedrag van de hulpverleners, hetgeen verwijst naar een

open tweezijdige konnnunikatie tussen therapeut en patient (tabel

21). Vooral de konnnunikatie tussen artsen en patienten is maar
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matig in hun ogen, waarbij de artsen er onvoldoende voor zorgen

dat de patient weet waar hij aan toe is (tabel 19). Opmerkelijk

is, hoe goed de Ieeriingen de kommunikatie van de verplegenden

zelf met de patient achten in vergelijking met die van de artsen

(tabel 20)~ Mogelijk speelt hierbij beroepsblindheid een rol of

zijn de gestelde vragen te vrijblijvend. Een therapeutisch kli

maat, waarin zowel de kommunikatie tussen hulpverleners onderling

als die met de patient open, tweezijdig, van aard is, is blijkens

de leerlingen in de beide ziekenhuizen nog maar gebrekkig tot

stand gekomen (tabel 22).

12.1.5 Verandetingenin de men1ngen over de relaties tijdens de opleiding

Verondetstelling 11.8 Door het socialiseringsproces en de afname

van de hierarchische afstand t.a.v. gedip

lomeerden en hoofden zal het kontakt van

de leerling-verplegenden met hen tijdens

de opleiding beter worden.

Hoewel ruim eenderde van de blijvers zijn mening tijdens de oplei

ding wijzigde over hun relatie met de gediplomeerden (tabel 23a)

en dit met betrekking tot hun relatie met de hoofden bij meer dan

de helft van de leerlingen het geval was (tabel 23b). kunnen we

geen essentiele verbetering in de relaties ontdekken. Sommigen

denken er nu positiever over, anderen weer negatiever. Vooral over

de relatie tussen leerli.ngen en hoofden zijn de blijvers meer

eensgezind in hun mening geworden (voornamelijk een matige relatie).

Ten aanzien van de ontwikkelingen in de relaties van de leerlingen

onderling bestaan nogal tegenstrijdige theorieen. De ene auteur

meent dat de band sterker wordt vanuit een lotsgebondenheid, ter

wijl de andere wijst op het uiteenvallen van de jaargroep, nadat

de leerlingen eenmaal op de afdelingen werken. Slechts een klein

gedeelte van onze groep leerlingen (9 van 35 leerlingen) herzag

zijn mening over het onderlinge kontakt, waarbij slechts een leer

ling de relatie nu niet positiever beoordeelde. AIle leeriingen

die het onderlinge kontakt op het einde van het eerste jaar goed

vonden, vinden dat nu neg (tabel 23c).
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De meningen over de relaties tussen gediplomeerden onderling en

tussen gediplomeerden en hoofden zijn slechts bij een kleine

groep (resp. 12 en 9 van 34 blijvers) veranderd (tabel 23d, e),

terwijl bijna de helft van de blijvers de relatie tussen hoofden

onderling nu anders beoordeelt. In geen van deze gevallen is er

een duidelijke positievere of negatievere tendens aan te wijzen.

12.1.6 Sfeer inhet ziekenhuis tijdens de opleidingsperiode

De meeste vierdejaars in ZHB vinden de sfeer in het ziekenhuis

over het algemeen goed i.t.t. ZHA, waar de helft van de vierde

jaars de sfeer maar matig vindt (tabel 24b, G = 86). Dit verschil

in oordeel is niet verrassend gezien de wat gunstiger ervaringen

met enige relaties in ZHB.

Op het einde van het eerste jaar was het oordeel van deze vierde

jaars over de sfeer in beide ziekenhuizen gelijk. Verbetering

in de sfeer vond plaats in ZHB volgens 5 van de 13 leerlingen,

terwijl in ZHA sommige leerlingen de sfeer verbeterd (4 van de

22 leerlingen) en enige (7 van de 22 leerlingen) de sfeer ver

slechterd vinden (tabel 24a).

12.2.1 Leiderschapsgedrag van de direkte chef

Ruim de helft van de leerling-verplegenden van de beide ziekenhui

zen bespeurt een matig instrumenteel leiderschap bij hun direkte

chef. De overige leerlingen ervaren de nadruk van hun hoofd van

de verpleegafdeling op arbeidsprestatie en de organisatie rondom

hun werk in vrij sterke mate. Een soortgelijk beeld kamt t.a.v.

het evenwichtig leiderschap naar voren. Matig ~s dit element aan

wezig in het gedrag van hun direkte chef vol gens iets meer dan de

helft van de leerlingen. De rest onderkent rust, zekerheid en

voorspelbaarheid in sterke mate in het optreden van hun direkte

chef (tabel 25).

Om redenen in hoofdstuk 3 genoemd, zullen we nu onze aandacht spe

cifiek richten op het sociaal en dynamisch leiderschap.

Sociaal leiderschap betekent, dat de chef openstaat voor een twee

zijdige kommunikatie met het personeel, de afstand tot hen poogt
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te verkleinen en zich positief waarderend opstelt. Dynamisch lei

derschap vertoont de chef wanneer hij/zij vernieuwende aktivitei

ten ontwikkelt en openstaat voor ideeen en suggesties van het

personeel. Bij beide leiderschapsaspekten is er sprake van twee

richtingsverkeer in de kommunikatie, waarbij het eerste meer het

aksent legt op de sociale relaties.

Veronderstelling 11.9 Naarmate het sociaal leiderschapsaspekt

sterker aanwezig is in de ogen van de leer

ling-verplegenden zullen zij ook tevrede

ner zijn over

a. de ontvangen waardering binnen de werk

situatie

b. de invloed van de leerling-verplegenden

op de gang van zaken op de afdeling

c. de begeleiding van het werk op de afde-

ling

d. het therapeutisch gedrag.

De waardering van de chef vormt een onderdeel van de definitie

van sociaal-leiderschapsgedrag. De veronderstelling omtrent de

ontvangen waardering draagt dan ook een kontrolerend karakter.

Veronderstelling 11.10 Des te sterker het dynamisch leiderschaps-

gedrag volgens de vierdejaars aanwezig is

bij hun direkte chef (hoofd), des te meer

zijn de leerling-verplegenden van mening,

dat ze invloed hebben op de gang van zaken

op de verpleegafdeling.

Ret voorkomen van het sociaal en het dynamisch leiderschap in het

gedrag van de direkte chef hangt in onze groep (vooral in ZRB)

nogal nauw met elkaar samen (GZRB = .89, GZRA = .60, tabel 26).

De helft van de 15 leerlingen in ZHB en tweederde van de 27 leer

lingen in ZHA vinden, dat het hoofd van hun verpleegafdeling

sociaal leiderschapsgedrag tentoonspreidt, terwijl de rest daar

vooral onzeker over is. Ret dynamisch leiderschapsaspekt vertoont een

bijna soortgelijk beeld.
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ad. II.9.a Waardering binnen werksituatie en sociaal leiderschap.

De mate van waardering, die de (leerling)verpleegkundige vindt

voor zijn werk binnen de werksituatie, blijkt niet (ZHA) of

juist enigszins omgekeerd (ZHB, G = -.59, tabel 27) samen te

hangen met de mate van sociaal leiderschapsgedrag. Nagegaan

dient te worden of de leerlingen deze vraag soms uitsluitend

interpreteren als de waardering die ze ontvangen van de

patient. Daarnaast kan een matig sociaal leiderschap van de chef

ertoe leiden dat de leerlingen meer specifiek gericht zijn op

het krijgen van waardering van de patienten en het verplegend

personeel. Ook dan zou het hoofd , bij de beantwoording van

deze vraag geen rol van betekenis spelen.

Veel waardering voor zijn werk ontvangt,volgens de helft van de

vierdejaars in ZHB en wat meer vierdejaars in ZHA, de verpleeg

kundige binnen de werksituatie. De overigen echter vinden deze

waardering niet zo groot of zijn er onzeker over.

ad. II.9.b en 11.10 Invloed op de gang van zaken en leiderschaps

aspekten. Leerlingen, die een sterke mate van sociaal leider

schapsgedrag bij hun chef ervaren zijn, hebben tevens wat meer

deovertuiging, dat de leerling-verplegende invloed heeft op de

gang van zaken op de verpleegafdeling dan de leerlingen die

maar een matig sociaal leiderschap bij hun direkte chef ontdek

ken. Dit zien we wat sterker in ZHB dan in ZHA (G
ZHA

= -.45,

GZHB= -.69, tabel 28).

Opvallend is dat in ZHA het v66rkomen van dynamisch leider

schap niet met de invloed van de leerling op het gebeuren op

de verpleegafdeling samenhangt. Ret is logisch, gezien de nauwe

samenhang tussen de beide leiderschapsaspekten in ZHB, dat in

dit ziekenhuis wel een verbano te konstateren valt (G = -.69,

tabel 28).

In de beide ziekenhuizen blijkt slechts 25% van de leerlingen

deze invloed voldoende te vinden, terwijl de helft het te weinig

acht.

ad. II. 9. c Begeleiding van het werk en sociaal leiderschap.

In ZHB blijkt de mate van sociaal leiderschap de tevredenheid

met de begeleiding van het werk op de afdeling positief te
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beinvloeden (G = .79, tabel 29a); in ZHA niet.

Bovendien krijgen de leerlingen, doordat hun verpleegkundig hoofd

zich open en vriendelijk opstelt, meer het gevoel dat de beoorde

ling zorgvuldig gebeurt (vooral in ZHB, G = .82) en als ook in

ZHA (G = .55, tabel 29b).

ad. II.9.d Therapeutisch gedrag en sociaal leiderschap.

Het sociaal leiderschapsgedrag van de chef hangt in beide z~e

kenhuizen samen met het therepeutisch gedrag van verplegenden

en artsen t.o.v. de patient (G = .80, tabel 29c). Een hoofd, dat

zelf aandacht besteedt aan haar (zijn) sociale kontakten met het

overige personeel, zal waarschijnlijk ook een goed kontakt van

de hulpverleners met de patient proberen te bevorderen. Opval

lend is in onze groep dat als er sprake is van een goed thera

peutisch klimaat, er bijna altijd (slechts I keer niet) sprake is

van een sterk sociaal leiderschap, terwijl het omgekeerde niet

geldt (m.a.w. bij duidelijke aanwezigheid van sociaal leider

schap hoeft er nog geen therepeutiseh gedrag van de hulpverle

ners te zijn).

12.2.2 Organisatie op de afdeling: koordinatieaspekten

De leerlingen zijn duidelijk niet unaniem enthousiast over de

koordinatie van het werk op de afdeling. Nog niet de helft van de

vierdejaars van de beide ziekenhuizen vindt dat de taken van de

versehillende verpleegkundigen goed op elkaar afgestemd zijn, het

werk regelmatig over de dag verdeeld is en de overdraeht van dien

sten meestal zonder moeilijkheden verloopt (resp, 18, 17 en 20 van'

de 43 leerlingen (tabel 30a en b). De overige leerlingen zijn het

hiermee niet eens of hebben geen duidelijke mening erover. In ZHA

vinden wat meer leerlingen het werk onregelmatig over de dag ver

deeld dan in ZHB (G = .40, tabel 30e).

Wat betreft het inspraakaspekt, hebben we gezien, dat de helft van

de leerlingen vond, dat ze te weinig invloed hadden op de gang van

zaken op de afdeling (tabel 26). Over de inspraak in het dienstroos

ter bestaat meer tevredenheid, claar 67% van de leerlingen van oor

deel is, dat er in dit opzieht voldoende met hun wensen rekening

gehouden wordt (tabel 30d).
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12.3 Koordinatie tussen de verschillende afdelingen van het ziekenhuis

In ZHA vindt ongeveer de helft van de vierdejaars de afstemming

van de werkzaamheden tussen de verpleegafdelingen enerzijds en de

afdelingen ERBO, opname, polikliniek en de keuken anderzijds vol

doende voor een vlotte uitvoering van hun werk als verpleegkundige.

De overigen beoordeelden deze afstemming meer als matig. Meer te

vredenheid hcerst er over de koordinatie tussen verpleegafdelin

gen met de apotheek en het laboratorium, terwijl de koordinatie

tussen verpleegafdelingen onderling en in sterkere mate met de

afdeling rontgen, erhetslechtsteafkomen in de ogen van de leerlin

gen (tabel 31 a tIm h). In ZHB is het beeld ongeveer hetzelfde.

De vierdejaars in dit ziekenhuis vinden de afstemming van de werk

zaamheden tussen verpleegafdelingen enerzijds en het laboratorium

(G = .60) en de keuken (G = .49) anderzijds wat minder voldoende

dan hun kollega's in ZHA. Een meer uitgesproken mening, in verge

lijking met ZHA, hebben de leerlingen in ZHB over de koordinatie

tussen de verpleegafdelingen onderling. Het oordeel matig komt

niet voor. De meeste vierdejaars achten deze koordinatie wei vol

doende.

12.4 Samenvatting

In de realiteit van de beroepsuitoefening z~Jn achtereenvolgens

patienten, medeverplegenden, hoofden en specialisten, het belang

rijkste in de ogen van de vierdejaars leerlingen. De helft van de

leerlingen vindt dat dit ook zo behoort te zijn. Voor de meeste

vierdejaars staan de patienten centraal bij de beroepsuitoefe

n~ng.

Naarmate de positiebekleders op de afdeling in hierarchisch opzicht

verder van de vierdejaars afstaan, wordt de relatie met de leer

ling-verplegenden zelf als minder goed beschouwd. Hetzelfde zien

we bij de gediplomeerd verpleegkundigen. De overwegend goede kon

takten tussen het verpleegkundig personeel maakt het niet verwon

derlijk dat ook de kommunikatie tussen hen, volgens 66% van de

vierdejaars s goed verloopt. De beoordeling van de relatie tussen

artsen en verplegend personeel loapt sterk uiteen, hetgeen oak in

de kommunikatieindex van de beide groepen tot uiting komt. Deze
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index berust op het maken van een praatje en het hebben van

serieuze aandacht voor suggesties van (leerling)verplegenden door

de arts. Opmerkelijk is dat de meningen over dit soort kommunika

tie slechts licht samenhangt met het oordeel over de informatie

overdracht tussen arts en verplegenden in het kader van een zo goed

mogeIijke verpleging~ Deze informatie-overdracht geschiedt maar

volgens weinig vierdejaars zo optimaal mogelijk. Ret therapeutisch

klimaat random de patient kan als overwegend matig omschreven wor

den. Dit mede gezien de Minder goede kommunikatie tussen arts en

patienten in de ogen van de leerlingen, terwijl die tussen verple

genden en patienten weI goed is.

In het leiderschapsgedrag van het hoofd blijken de sociaal en

dynamische leiderschapsaspekten nogal nauw met elkaar samen te han

gen, vooral in ZRB. Dehelft (ZRB) of wat meer (ZHA) van de vierde

jaars herkent deze elementen duidelijk in het gedrag van hun hoofd,

terwijl de rest hierover onzeker is. Bij een hoofd met sociaal

leiderschapsgedrag hebben de leeriing-verplegenden ook wat meer

het gevoel invloed op de gang van zaken op de verpleegafdeling te

hebben, zijn ze wat tevredener over de werkbegeleiding en de zorg

vuldigheid van de beoordeling. Dit past, dachten wij, inderdaad

bij een meer open houding van het hoofd en een opener (tweezijdige)

kommunikatie. Voor de onderzoeksgroep geldt, dat de helft weI vol

doende waardering ontvangt binnen de werksituatie, maar de per

soonlijke invloed van de leerlingen op de gang van zaken nog te

weinig acht. Ret sociaal leiderschapsgedrag hangt ook enigszins

samen met het therapeutisch gedrag van arts en verplegenden t.a.v.

de patient. Waarschijnlijk schept het hoofd een zodanig klimaat

op de afdeling dat ook de relaties tussen hulpverleners en patient

meer kans op een goede ontwikkeling hebben.

Over de koordinatie van verpleegkundige aktiviteiten op de afde

ling (een aspekt van het instrumenteel leiderschap) is nog niet de

helft van de vierdejaars tevreden, terwijl de inspraak van de

leeriingen in het dienstroosterer wat beter afkomt. Ruim de helft

van de vierdejaars vindt de koordinatie tussen de meeste afdelin

gen weI voldoende. Ret slechtste is de afstemming tussen verpleeg

en rontgenafdelingen (ZHA en ZHB), tussen verpleegafdelingen onder-
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ling (ZHA) en die met de keuken (ZHH).

Wat betreft de sfeer in het ziekenhuis 1.S deze volgens de meeste

leerlingen goed in ZRB, terwijl de helft in ZHA de sfeer maar ma

tig vindt. nit sluit aan bij het ongunstiger oordeel over enkele

relaties in ZHA. In ZRB wordt de sfeer in het ziekenhuis tijdens

hun vierde jaar door de overgebleven leerlingen wat positiever

bekeken dan in hun eerste jaar. nit is niet terug te voeren op een

beter oordeel over verschil1ende relaties tussen leer1ingen en

andere 1eden van de ziekenhuisorganisatie. Ret kan echter wel een

uiting zijn van ~en grotere aanpassing aan de ziekenhuisorganisa

tie, zoa1s we dat ook a1 bij de normatieve eigenschappen van het

beroep konstateerden.

De mening over de relatie met de hoofden werd in de loop van de

jaren in de beide ziekenhuizen eenduidiger. Dit is mogelijk het

gevo1g van het rou1eringssysteem, waardoor de leerlingen op het e1.n

de van de opleiding op (bijna) aIle afdelingen gewerkt hebben,

terwij1 tevens de hierarchische afstand afgenomen is.
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Hoofdstuk 13

Extrinsieke dimensie van het beroepsbeeld in het vierde jaar

13.0 Inleiding

In navolging van Wiegersma hebben we verondersteld, dat naarmate

men ouder wordt, men de extrinsieke aspekten belangrijker gaat vin

den. Dit betekent voor de vierdejaars inservice-leerlingen, dat

zijzich een duidelijker beeld gevormd hebben over en kritischer

staan t.a.v. salaris, arbeidsvoorwaarden en toekomstperspektieven

en een hogere funktie zullen ambieren dan in het begin van de op

leiding. Voor mannen zal dit sterker gelden dan voar vrouwen gezien

de ralverdeling die in onze maatschappij nog bestaat (man als

kostwinner).

13.1 Salaris

Veronderstelling II, l1a Inservice-leerlingen zullen in hun v~er

de jaar ontevredener oordelen over het

salaris dan in hun eerste jaar.

Als de vierdejaars het salaris van een gediplomeerd verpleegkun

dige vergelijken met andere beroepen op een gelijkwaardig nivo,

dan kunnen ze maar weinig enthausiasme opbrengen. Dit geldt wat

sterker vaar ZHB (G = 51, tabel 32), waar 9 van de 15 leerlingen

het salaris slecht vinden, terwijl in ZHA de helft (14 van de 28

leerlingen) het salaris matig acht. De mannelijke leerlingen in

ZHA beoardelen het salaris wat slechter dan de vrouwelijke

(G = 54, tabel 32b).

Vergelijking met het eerste jaar geschiedt onder voorbehoud,

daar er verschillende antwoord-kategorieen gehanteerd werden.

Bij aankomst in het ziekenhuis yond niemand het salaris slech

ter dan dat van andere vergelijkbare beroepen, waarbij 25 van

34 vierdejaars destijds meenden dat niet te kunnen beoordelen

(tabel 33). In het vierde jaar yond deze groep het salaris over

wegend matig of slecht. Dit wijst in de richting van onze ver

onderstelling.



- 118 -

13.2 Arbeidsvoorwaarden

Veronderstelling II, lIb Inservice-leerlingen zullen ~n hun vier

de jaar negatiever oordelen over de

arbeidsvoorwaarden dan in het eerste jaar.

In beide ziekenhuizen denken de leerlingen het zelfde over de ar

beidsvoorwaarden van een gediplomeerd verpleegkundige in vergelij

king met andere beroepen. Van de 44 vierdejaars vinden 22 leerlin

gen ze middelmatig en 15 leerlingen ze goed. Mannelijke leerlingen

in ZHA denken maar weinig negatiever over de arbeidsvoorwaarden

dan de vrouwelijke (G = 43, tabel 34b).

Op het einde van de praeklinische periode yond de helft van de

dertig vierdejaars, die beide vragenlijsten invulden, dat de

arbeidsvoorwaarden niet te vergelijken waren. Deze leerlingen

spreken nu het oordeel goed (6x) of matig (8x) uit. Van de ove

r1ge leerlingen, die destijds de arbeidsvoorwaarden goed von

den, denkt ruim de helft (9 van de 14 leerlingen) er nu ongun

stiger over (tabel 34c). Al met al slechts een lichte onder

steuning van onze veronderstelling.

13.3 Karrieremogelijkheden

Veronderstelling II, lIe Inservice-leerlingen zullen 1n hun vier-

de jaar negatiever oordelen over hun

karrieremogelijkheden dan in hun eerste jaar.

De meeste vierdejaars denken gemakkelijk of met niet al te veel

moeite een vaste aanstelling als gediplomeerde te zullen verkrij

gen (tabel 35a). Over de toekomstperspektieven b.v. promotiemoge

lijkheden zijn ze minder enthousiast. Dit geldt in sterkere mate

voor ZHA, waar ruim 33% deze perspektieven maar slecht vindt, het

geen in ZHB niet voorkomt (G = 63, tabel 35c). De leerling-verple

gers 1n ZHA vertolken hierover dezelfde mening als hun vrouwelijke

eollega's (tabel 35b, 35d). In ZHB worden de toekomstperspektieven

vooral als matig beoordeeld. Een baan zoeken buiten het ziekenhuis

of een instelling van de gezondheidszorg lijkt ongeveer de helft

niet gemakkelijk maar ook niet moeilijk, terwijl de overigen het

vooral als een moeilijke onderneming zien (tabel 36a). De leerling

verplegers in ZHA denken hierover niet gunstiger dan hun vrouwe-
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lijke medeleerlingen (tabel 36b).

Aan het einde van de praeklinische periode leek het de meeste

vierdejaars zeker of tamelijk zeker dat ze een vaste aanstel

ling zouden kunnen krijgen na diplomering. Hoewel de helft van

de vierdejaars de mogelijkheden om een vaste aanstelling te

verwerven tijdens de opleiding wat anders ging beoordelen, is

er geen duidelijke tendensnaar een somberdere kijkhierop te

bespeuren (tabel 37). Deze tendens zien we wei bij de leerlin

gen, die aan het begin van de studie dachten, dat het gemakke

lijk zou zijn om na diplomering een niet-verpleegkundige baan

buiten het ziekenhuis te vinden (tabel 38). Deze resultaten

passen wel binnen de huidige situatie op de arbeidsmarkt, nl.

een tekort aan gediplomeerden en werkeloosheid op andere gebie

den.

13.4 Waardering voor verpleegkundig werk door de buitenwereld

Over de waardering die de verpleegkundige buiten de werksituatie

ontvangt voor zijn werk lopen de meningen nogal uiteen, vooral in

ZHB. Bijna de helft van de vierdejaars in dit ziekenhuis vindt

dat de verpleegkundige veel waardering ontvangt; in ZHA is deze

groep wat groter (tabel 39).

13.5 Kontaktmogelijkheden buiten werksituatie

Voor de helft (24 van de 43) vierdejaars vormt het verpleegkundi

ge beroep geen belemming in het leggen van duurzame kontakten bui

ten de werksituatie. De anderen zijn er onzekerover of zien het

werk wel als een hinderpaal in dit opzicht (tabel 40).

J3.6.1 Voorkeur voor funktie na de opleiding

In het onderstaand overzicht zien we een negental funkties gerang

ordend (volgens de mediaan) naar de mate van waardering die er

door de leerlingen van de be ide ziekenhulzen aan wordt toegekend.



- 120 -

Overzicht. Voorkeur voor funkties gerangordend naar ziekenhuis en

naar sekse in ZHA

Funkties ZM

ZHB Z~ vrouw man

Zaalverplegende 2

Docent(e) 2 2 2 3,5

Doktersassistent(e) 3 4,5 3 6

Hoofd 4 3 4

Operatieverpleegkundige 5 4,5 5 3,5

Verpleegkundig directeur(trice) 6 6 6 5

In beide ziekenhuizen gaat de meeste voorkeur uit naar de funktie

zaalverplegende en docente. De funktie hoofd staat in ZM wat

hoger genoteerd dan in ZHB, hetgeen niet zo vreemd is wanneer we

de rangorde van de mannelijke leerlingen in dat ziekenhuis bekij

ken. De funktie van afdelingshoofd geniet bij hen de grootste voor

keur 1n tegenstelling tot de funktie van doktersassistent. De

vrouwelijke leerlingen in ZHA blijken dezelfde rangorde in funk

ties aan te brengen als hun collega's in ZHB. Zij waarderen meer

de funkties als docente (G =.54) en doktersassistente (G =.93) en

minder die van afdelingshoofd (G =.83) dan hun mannelijke kollega's

(tabel 41). Met de nodige voorzicntigheid, gezien het kleine aan

tal mannelijke leerlingen, kunnen we zeggen dat de resultaten wij

zen op een grotere karrieregerichtheid bij de mannelijke leerlingen.

13.6.2 Veranderingen in voorkeur voor funkties tijdens de opleiding

Veronderstelling 11.12 Hogere funkties zoals hoofd, verpleegkun

dig direkteur en docent zullen op het

einde van de opleiding hoger gewaardeerd

worden als toekomstmogelijkheid dan in het

eerste jaar van de opleiding.

Roofd van de afdeling

Bijna aIle vierdejaars 1n ZHB en de helft 1U ZM verandereu in hun

voorkeur voor deze funktie, zowel tijdens het eerste jaar als daar-
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na (tabel 42a). In het eerste jaar wordt de funktie hoofd wat ne

gatiever en in de periode erna wat positiever gewaardeerd door de

vrouwelijke leerlingen in ZHA, terwijl in ZHB slechts een lichte

afwijzing van deze funktie in het eerste jaar te signaleren valt.

Op het einde van de opleiding wordt de funktie van hoofd in de bei

de ziekenhuizen nog steeds minder geambieerd dan in de preklinische

periode. Een uitzondering hierop wordt gevormd door de acht manne

lijke leerlingen in ZHA, waarvan drie leerlingen de funktie hoofd

meer en een leerling de funktie minder ging ambieren.

Docent

In ZHB wordt deze funktie door de meeste leerlingen in de loop van

de opleiding positiever gewaardeerd en dezelfde tendens komt naar

voren bij bijna de helft van de vrouwelijke leerlingen in ZHA. Wat

hun mannelijke kollega's betreft, blijken deze allen hun mening

over deze funktie, te herzien zonder dat er een duidelijke tendens

te onderscheiden valt (tabel 42b).

Verpleegkundig direkteur

De vrouwelijke leerlingen ~n ZHA blijven gedurende de opleiding

bij hun lage waardering voor de funktie van verpleegkundig direk

teur(trice), terwijl in ZHB de voorkeur voor deze funktie nog wat

verder afneemt. Ook de mannelijke leerlingen in ZHA vertonen geen

noemenswaardige toename in hun voorkeur voor het verwerven van deze

positie (tabel 42c).

Kortom onze veronderstelling wordt maar weinig ondersteund. AIleen

de vrouwelijke leerlingen ambieren wat meer het docentschap, ter

wijl enige mannelijke leerlingen de funktie hoofd van de afdeling

wat aantrekkelijker vinden op het einde van de opleiding,voor het

overige zien we een gelijkblijvendeof juist een afnemende voor

keur.

13.6.3 Toekomstige plannen m.b.t. arbeidof studie

Na diplomering willen de meeste leerlingen'zich verder gaan specia

liseren (tabel 43).
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Overzicht van de toekomstplannen

Heeft of wenst baan (opleiding): ZHA ZHB Totaal

~n algemeen ziekenhuis 8 4 12

~n andere tak van gezondheids-

zorg of een docentschap 13 4 17

buiten gezondheidszorg (voorlopig) 5 5

subtotaal 26 8 34

niet ingevuld, weet nog niet 2 2 4

n.v.t. (zittenblijvers) 5 5

totaal 28 15 43

Opvallend is dat de helft van de leerlingen uiteindelijk kiest voor

een ander veld van de gezondheidszorg of het docentschap. Van de

12 leerlingen die in een A ziekenhuis blijven werken, gaan vier

leerlingen in ieder geval een kursus binnen het ziekenhuis volgen.

Een 5-tal leerlingen verlaat de gezondheidszorg waarvan 3 leerlin

gen tijdelijk wegens militaire dienst en zwangerschap (tabel 44).

13.7 Samenvatting

Over de extrinsieke aspekten van het beroepsbeeld zijn de vierde

jaars leerlingen maar matig enthousiast. Nog niet de helft van de

leerling-verplegenden vindt salaris, arbeidsvoorwaarden en toe

komstperspectieven (promotie mogelijkheden e.d.) echt goed. Het

verkrijgen van een vaste aanstelling zal echter niet al te veel

moeite kosten, maar het verwerven van een gelijkwaardige baan bui

ten de gezondheidszorg zal minder gemakkelijk gaan. Dit is een

logisch gevolg van de situatie op de arbeidsmarkt. Ret aantal leer

lingen dat van plan is om buiten de gezondheidszorg te gaan werken

is dan ook maar klein. Opmerkelijk is echter dat de helft van de

leerlingen uiteindelijk kiest voor een ander veld binnen de gezond

heidszorg.

De vrouwelijke leerlingen van beide ziekenhuizen blijken dezelfde

funkties het meest aantrekkelijk te vinden, nl. zaalverplegende

(eerste plaats) en docentschap (tweede plaats). De mannelijke leer-
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lingen uit ZHB ambieren wat meer de funktie afdelingshoofd en wat

minder die van doktersassistent dan hun vrouwelijke kollega's. Het

verpleegkundig beroep levert ongeveer de helft van de leerlingen

voldoende waardering op buiten de werksituatie, terwijl het beroep

het leggen van duurzame kontakten voor een even grote groep niet

in de weg staat.

Een vrij grote groep leerlingen voelde zich ~n het eerste jaar

niet in staat tot het vellen van een oordeel over salaris en ar

beidsvoorwaarden. Nu vinden ze het salaris matig of slecht, ter

wijl de arbeidsvoorwaarden er wat beter afkomen. Door verschil in

de antwoordkategorieen kunnen we slechts zeggen dat bovenstaande

een aanwijzing vormt voor de door Wiegersma (1972) gesignaleerde

~inder idealistische houding op wat oudere leeftijd.

Tijdens de opleiding blijkt de voorkeur voor de funktie van docent

en hoofd toe te nemen bij de respektievelijk vrouwelijke en manne

lijke leerlingen. Nadat tijdens het eerste jaar de funktie van af

delingshoofd watuit de gratie raakte, blijft de uiteindelijke

voorkeur bij de vrouwe1ijke leer1ingen, ondanks eenpositieve her

waardering tijdens de rest van de opleiding, toch lager dan op het

einde van de preklinische periode. Mogelijk sluit het bestuurlijke

element in de funktie van het hoofd nag te weinig aan bij de

"service" inste1ling van de leerlingen en is oak de matige kwali

teit van de relatie tussen leerlingen en hoafd hier debet aan.

Over het algemeen stellen de mannelijke leerlingen zich weinig

kritischer op t.a.v. de extrinsieke aspekten, a1 b1ijkt het ambi

tienivo van een aantal van hen wel wat hoger te zijn.
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Hoofdstuk 14

Leersituatie van de vierdejaars leerlin~

14.1 Relaties binnen de opleiding

De helft van de leerlingen beschouwt de relatie tussen docenten en

leerling-verplegenden als goed, terwijl de rest hem vooral matig

vindt (tabel 45a). De relatie tussen docenten onderling is goed

volgens de meeste vierdejaars in ZHB, terwijl de leerlingen in ZHA

wat minder enthousiast zijn (tabel46).

Een kleine groep blijvers (12 van de 35leerlingen) is hun kon

takt met de docenten sinds het eerste jaar anders gaan beoorde

len. In ZHA in wat negatievere en 1n ZHB in wat positievere zin,

waarbij aangetekend dient te worden, dat in ZHA nogal wat nieuwe

docenten aangetrokken zijn (tabel 45b).

14.2 Zwaarte van de studie

Veronderstelling 11.13 De vierdejaars leerlingen zullen de ver-

pleegkundige studie als zwaar beschouwen.

Over het algemeen vinden de meeste vierdejaars de studie niet

zwaar, maar ook niet gemakkelijk (tabel 47a). Dit is niet overeen

komstig onze verwachtingen. In enige aanvullende gesprekken (8 x)

met leerling-verplegenden bleek echter weI, dat zij de kombinatie

studie en werk weI als zwaar ervaren. De arbeidsomstandigheden la

ten vaak weinig energie over om aan de op zichzelf niet zware stu

die te beginnen. Dit zal in een groter onderzoek nader bekeken moe

ten worden.

Opmerkelijk 1S in ditverband. dat de blijvers in hun,eerste

jaar de zwaarte van de studie ook niet tot de belangrijkste

redenen van vertrek rekenden (tabel 47b). De dropouts in ZHA

tilden er weI wat zwaarder aan. maar over het algemeen hing het

gezakt zijn voor het eerste jaar maar weinig met vertrekge

neigdheid sarnen (deel I, HoofdstukB.7).

14.3 Voorkeur voor theorie-of praktijklessen

In ZHB bestaat er in het vierde jaar een duidelijke voorkeur voor

de theorielessen, terwij 1 in ZKA.. de !l1~ningen ongeveer gelijk ver-
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deeld zijn over theorie- en praktijklessen (tabel 48).

In de beide ziekenhuizen is ongeveer de helft van mening ver

anderd en wel vooral in de richting van meer theorie (tabel 48b).

Mogelijk vloeit deze ontwikkeling voort uit de op het einde van

het eerste jaar gesignaleerde behoefte aan meer theorie.

14.4 Studiebegeleiding

Veronderstelling 11.14 De vierdejaars zullen overwegend niet tevre

den zijn over de studiebegeleiding, maar

deze wel positiever bekijken dan op het einde

van het eerste jaar.

Een kwart van de leerlingen in de beide ziekenhuizen vindt de bege

leiding onvoldoende, waarbij in ZHB ongeveer de helft het oordeel

matig uitspreekt. In ZEA blijkt de helft van de vierdejaars de stu

diebegeleiding als voldoende te ervaren, wat niet aansluit bij de

veronderstelling (tabel 49a).

Sinds het einde van het eerste jaar wijzigden26 van 35 leerlin

gen hun mening over de studiebegeleiding. In tegenstelling tot

onze veronderstelling blijkt, naast een groep die er nu positie

ver tegenover staat, een wat grotere groep een negatievere hou

ding aan te nemen (tabel 49b).

14.5 Aansluiting tussen theoretische opleiding en praktijksituatie

Veronderstelling 11.15 De afstemming van de theorie op de prak

tijk zal door de vierdejaars overwegend

als niet voldoende ervaren worden.

Nog niet de helft, nl. 17 van de 43 leerlingen, vindt dat de stof

die ze tijdens de lesweken krijgen voldoende aansluit bij de

praktijk op de verpleegafdeling. Een overeenkomstige groep vindt

de afstemming van de theorie op de praktijk maar matig (tabel 50).

Het is dan ook niet verwonderlijk dat de afstemming van de werk

zaamheden van het opleidingscentrum en de verpleegafdeling slechts

door 11 van de 43 leerlingen als voldoende wordt beschouwd om een

vlotte uitvoering vnn het verpleegkundige werk te kunnen bereiken.

De overige leerlingen vinden deze afstemming matig (14 x) of onvol-
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doende (18 x) (tabel 51a).

In dit beeld passen ook de meningen van de vierde jaars over de

relatie tussen hoofden en docenten. In ZHA spreekt het merendeel

over een slechte relatie tussen deze twee groepen opleiders, ter

wijl de leerlingen in ZHB een meer matiger oordeel hebben (G = -56,

tabel 52a).

In de beide ziekenhuizen neeft ongeveer 70% van de leerlingen nu

een ander oordeel over relatie tussen hoofden en docenten dan ~n

hun eerste jaar (tabel 52b). Vooral in ZHA, en in mindere mate

in ZHB, wordt er negatiever over deze relatie gedacht, hetgeen

mede door de docentenwisseling veroorzaakt kan zijn. De menin

gen over de kommunikatie en koordinatie tussen opleidingscentrum

en verpleegafdeling vertonen geen sterker afwijzend karakte~

(tabel Sib).

14.6 Begeleidingen beoordeling op de afdeling

Veronderstelling 11.16 De vierdejaars zullen overwegend niet te

vreden zijn over de begeleiding op de afde

ling, maar deze weI positiever bekijken

dan op het einde van "het eerste jaar.

De vierdejaars blijken niet te spreken te zijn over de begeleiding

van het werk op de afdeling. Volgens de helft van de leerlingen

is deze begeleiding zonder meer onvoldoende, terwijl de overigen

hem overwegend matig vinden (tabel 53a).

Hoewel bijna aIle leerlingen hun mening over de begeleiding

herzien, is er geen sprake van een duidelijk positievere her

waardering. Slechts 13 van de 35 Ieerlingen vinden de begelei

ding in het vierde jaar wat meer voldoende terwijl een overeen

komstige groep echter een wat negatiever oordeel uitspreekt.

Opvallend is dat slechts een van de negen leeriing-verplegenden,

die op het einde van het eerste jaar de begeleiding van het werk

voldoende achtte, dat nu ook nog vindt (tabel 53b).

Uitgaande van het idee dat vierdejaars minder begeleiding nodig heb

ben dan de eerstejaars, kunnen we konstateren dat de vierdejaars

blijk geven van een kritische houding t.a.v. de begeleiding op de

afdeling.
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Bijna aIle leerlingen denken dat de beoordeling niet altijd of

lang niet altijd zorgvuldig geschiedt. Ret laatste, wat negatieve

re, oordeel wordt door bijna de helft van de vierdejaars uitgespro

ken (20 van de 43 leerlingen). Dit is niet zo verwonderlijk gezien

de onduidelijkheden omtrent de rol van de verpleegkundige (profes

sionaliseringsproces) en het overwegend als matig beoordeelde

kontakt met de hoofden. We hebben gezien dat sociaal leiderschaps

gedrag van de direkte chef de mening over de zorgvuldigheid van de

beoordeling positief beinvloedt (tabel 54a).

Tijdens de opleiding is bijna tweederde van de leerlingen anders

gaan denken over de zorgvuldigheid van de beoordeling, zonder

dat hierin een duidelijke tendens te bespeuren valt (tabel 54b).

14.7 Voorkeur voor een afdeling en het rouleren over de afdelingen

In ZHB werken 8 van de 15 vierdejaars het liefst op de afdeling

interne (inwendige ziekten) evenals 7 van de 28 leerlingen in ZHA.

Daarnaast bestaat in ZHA een voorkeur voor chirurgie (8 x) (tabel

55a). De leerlingen in ZRB baseren hun voorkeur vooral op de moge

lijkheid tot het ontwikkelen van goede kontakten met de patient

vanwege de langdurige behandeling (7x) en de prettige werksfeer

en afwisselend werk (3 x). In ZHA werd gekozen voor een afdeling

of omdat je er een intensieve verpleging en goede begeleiding moet

geven (7 x), of omdat de werksfeer goed en het werk afwisselend

~s (6 x), of omdat je kontakt hebt met niet-langdurige zieken, wat

je minder depressief maakt daar er op korte termijn zichtbare werk

resultaten zijn (5 x) (tabel 55b).

De meeste leerlingen vinden het wel prettig om over verschillende

afdelingen te rouleren, terwijl 14 van de 43 vierdejaars liever

langer op een of enkele afdelingen willen werken (tabel 56).

14.8 Samenvatting

In de ogen van de leerlingen zijn de relaties tussen de docenten

onderling goed en die tussen henzelf en de docenten wat minder. De

studie zel£ vinden ze niet moeilijk maar ook niet gemakkelijk. Ge

zien de vertrekredenen van de dropouts (voora! in ZHA) is het waar-
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schijnlijk dat degenen die de studie (6f de kombinatie studie en

werk) weI zwaar vonden de opleiding verlaten hebben. Onze verwach

ting, dat de vierdejaars minder kritiek op de opleiding zouden heb

ben dan in hun eerste jaar blijkt niet uit te komen. Hun kritiek

en ontevredenheid richt zich vooral op de studiebegeleiding, de aan

sluiting van de theorie op de praktijksituatie en de afstemming

tussen het opleidingscentrum en de verpleegafdelingen. Dit is niet

zo verwonderlijk wanneer we bedenken dat het tonen van theoretisch

inzicht bij het verpleegkundig werk het minste van de leerlingen

verwacht werd. In de beide ziekenhuizen zien we tijdens de oplei

ding een toenemende voorkeur voor theoretische lessen, waarbij deze

in ZHB in het vierde jaar de voorkeur voor praktijklessen overtreft.

In het eerste jaar bleken de leerlingen in dit ziekenhuis ook min

der het gevoel te hebben dat het in praktijk brengen van de theorie

van hen verwacht werd op de verpleegafdeling dan in ZHA. Tevens

signaleerden we toen in beide ziekenhuizen een behoefte aan meer

theorie bij de leerlingen.

De relatie tussen de beide kategorieen opleiders (docenten en

hoofden) wordt door de leerlingen niet zo hoog aangeslagen (vooral

in ZHB). Tevens blijkt er slechts een gebrekkig vertrouwen in de

zorgvuldigheid van de beoordeling te bestaan. Het is zeer waarschijn

lijk dat dit samenhangt met de niet zo beste relatie en kommunika

tie tussen hoofden en leerlingen, daar de ervaren aanwezigheidvan

sociaal leidersschapsgedrag van positieve invloed is op de mening

over de beoordeling. De meeste leerlingen willen het liefst over

de afdelingen rouleren.

De relaties van de docenten ~n ZHA met de leerling-verplegenden en

de hoofden worden gedurende de opleiding wat negatiever beoordeeld,

hetgeen mogelijk verklaard kan worden door de docentenwisseling die

er heeft plaats gevonden. In ZHB komt de eerste relatie er wat beter

en de laatste er wat sleehter af in het oordeel van de leerlingen

gedurende de opleiding.
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Hoofdstuk 15

Tevredenheid met beroep, veld en instelling, waar men werkt en

faktoren die hiermee samenhangen

15.1 Tevredenheid met verpleegkundige werk en ziekenhuis

De meeste leerling-verplegenden willen liever geen ander werk heb

ben binnen het ziekenhuis, terwijl 15 van de 43 vierdejaars hier

over twijfelen of weI ander werk willen (tabel 57).

De band met het eigen ziekenhuis blijkt gering te zijn. Slechts

11 van de 43 leerlingen (26%) willen graag in het e~gen ziekenhuis

blijven werken; de helft van de vierdejaars wi! liever weg, ter

wijl de overigen hierover onzeker zijn (tabel 58). De geringe band

met het ziekenhuis hangt niet samen met ontevredenheid over het

werk zelf (tabel 59).

15.2 Tevredenheid met veld van gezondheidszorg en het beroep

Het is opvallend hoe weinig leerlingen (9 van de 43 leerlingen)

nag ten volle achter hun veldkeuze nl. het A-ziekenhuis staan.

De helft wil liever in een ander veld van gezondheidszorg gaan wer

ken, de rest twijfelt (tabel 60). Bij de bespreking vande toekomst

plannen zagen we dat 17 van 34 leerlingen, waarvan de plannen bekend

waren, voor een ander veld of het docentschap gekozen hadden. Wat

betreft de beroepskeuze blijken 10 van de 43 leerlingen graag een

baan, gelijkwaardig aan die van een gediplomeerd verpleegkundige,

buiten de gezondheidszorg te willen hebben, terwijl 7 leerlingen

daarover twijfelen (tabel 61). Dit betekent dat bijna de helft van

de vierdejaars er niet zeker van is, dat ze de juiste beroepskeuze

gedaan hebben, hoewel slechts weinigen de gezondheidszorg na diplo

mering ook werkelijk verlaten. Degenen die wat meer een baan'buiten

de gezondheidszorg prefereren neigen ook meer naarde keuze van

ander werk binnen het ziekenhuis (G =.64, tabel 62), maar niet

naar een ander veld binnen de gezondheidszorg.

15.3 Aanraden van opleiding tot verpleegkundige

Van de 43 leerling-verplegenden zullen 25 leerlingen aan vrienden

of vriendinnen, die daarvoor belangstelling hebben, de opleiding
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tot verpleegkundige aanraden (tabel 63). Een indikatie voor te

vredenheid met de opleiding of beroep is dit niet, gezien de op

merkingen van enige ontevreden dropouts:

"Nou als ze er zin in hebben, waarom dan niet."

"Misschien in een ander ziekenhuis."

15.4 Faktoren die met tev~edenheid samenhangen

15.4.0 Inleiding

Eerst zullen we nagaan of we op basis van de achtergrondsfaktoren

groepen kunnen aanwijzen die ontevrede~~ zijn over beroep, veld

of instelling. Vervolgens zullen we bekijken of de mate van te

vredenheid met de instelling, beroep en veld samenhangt met facet

ten van het beroepsbeeld. De mate van tevredenheid is gebaseerd op

het verlangen om te veranderen van instelling, beroep en veld.

15.4.1 Achtergrondsfaktoren en tevredenheid met werk (situatie)

Veronderstelling 11.17 Inservice-leerlingen met een hogere voor

opleiding zullen ontevredener zijn over be

roep en werksituatie (organisatie, veld) dan

inservice-leerlingen met een lagere voorop

leiding.

11.18 Wat oudere leerlingen (19 jaar of ouder bij

aanvang van de studie) zullen meer tevreden

zijn over werk (situatie) dan jongere leer

ling-verplegenden.

Over het algemeen blijkt de tevredenheid met beroep. veld en instel

ling niet of maar zeer licht met de achtergrondsfaktoren leeftijd,

vooropleiding, godsdienst en sekse samen te hangen.

Zoals verwacht, wil de jongste groep leerling-verplegenden wat lie

ver naar een ander ziekenhuis gaan (G = .59, tabel 64a), evenals

degenen met een hogere vooropleiding (G = .65, tabel 64b). Bij deze

laatsten is er ook een wat grotere onvrede met het werk binnen het

ziekenhuis te bespeuren (G -= .55, tabel 65). Misschien zien zij

in andere ziekenhuizen meer mogelijkheden em zichzelf te ontplooien

en verwachten zij daar werk te vinden waar de nadruk meer ligt op
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het tonen van inzicht en deskundigheid. Voor de jongste groep

vierdejaars is het aannemelijk dat ze minder gebonden zijn aan de

stad waarin het ziekenhuis gevestigd is, dan de wat oudere leer

ling-verplegenden. Zij kunnen daardoor de wens om het ziekenhuis

te verlaten gemakkelijker uiten en realiseren.

15.4.2 Beroepsbeeld, opleiding en de binding met het eigen ziekenhuis

Wat betreft de taakintrinsieke dimensie zien we enige lichte samen

hangen met de binding met het eigen ziekenhuis. Wat liever in een

ander ziekenhuis werken, willen de leeriing-verplegenden, die v~n

den dat vlot en nauwkeurig werken het meest van hen verwacht wordt

opde verpleegafdeling, in vergelijking met hun kollega's, waarbij

dit niet het geval is (G = .57, tabel 66).

Ten aanzien van de sociaal organisatorische dimensie valt op te

merken, dat aIleen leerling-verpleegkundigen, die vinden dat leer

lingen te weinig invloed op de gang van zaken op de verpleegafde

ling hebben iets meer de behoefte vertonen om in een ander zieken

hUls te willen werken dan de overige Ieerlingen (G = .41, tabel 67).

Ook uit de extrinsieke dimensie hangen maar weinig elementen met

tevredenheid omtrent de eigen instelling samen. De leerling-ver

plegenden, die door hun beroep niet in hun duurzame kontakten bui

ten de werksituatie belemmerd worden, verlaten wat liever het

eigen ziekenhuis (tabel 69, G = .64), dan degenen die het leggen

van deze kontakten als wat moeilijker ervaren. Deze Iasten zijn

in hun kontakten misschien meer op de ziekenhuiswereld zelf aange

wezen, hetgeen de grotere band met het eigen ziekenhuis zou verkla

ren. De wens om het ziekenhuis te verlaten is een weinig groter

bij de verplegenden die menen dat ze buiten de werksituatie niet

veel waardering voor hun beroep ontvangen (G = .41, tabel 68).

Mogelijk hopen zij deze waardering elders weI te ontvangen.

Demen1ng over de opleidingsaspekten vertoont geen samenhang met

-de band met het eigen ziekenhuis.

15.4.3 Beroepsbeeld, opleiding en band met gezondheidszorg (beroepskeuze)

Taakintrinsieke dimensie: De leerling-verplegenden die in hun ogen

veel tijd besteden aan verpleegkundige taken vertonen wat meer be-
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hoefte aan een baan buiten de gezondheidszorg dan degenen, die er

matig/weinig tijd aan besteden (G ~ .55, tabel 70a). Hetzelfde

geldt voor degenen, die per dag veel of middelmatig veel tijd aan

huishoudelijke taken besteden (G = 65, tabel 70b). Als het ver

schil tussen de in de praktijk gevraagde eigenschappen en de vol

gens de leerling wenselijke eigenschappen toeneemt zien we de

neiging om de gezondheidszorg te verlaten eveneens wat groter wor

den (G = -.46, tabel 71).

Organisatie aspekt: De vierdejaars, die menen, dat de taken van de

verschillende verpleegkundigen niet zo goed op elkaar afgestemd

zijn, vertonen een lichte neiging om een baan buiten de gezond

heidszorg te prefereren (G = -.47, tabel 72).

Extrinsieke en opleidinssaspekten: Er valt geen samenhang te ont

dekken met de band met de gezondheidszorg, noch wat betreft de

extrinsieke dimensie noch wat betreft de mening over opleidings

aspekten.

15.5 Samenvatting

Nog maar weinig leerling-verplegenden staan gehee1 en a1 achter

hun veldkeuze, het A-ziekenhuis, terwij1 bijna de helft twijfelt

aan zijn beroepskeuze (baan binnen gezondheidszorg). Hoewel de

meeste leerlingen binnen het ziekenhuis liever geen ander werk

zouden dcen, blijkt de band met de eigen instelling gering te zijn.

AIleen een voorkeur voor ander werk binnen het ziekenhuis en voor

een baan buiten de gezondheidszorg blijken met elkaar samen te

hangen.

Welke faktoren hangen met de tevredenheidover beroep en werksitu

atie (veld, inste1ling) samen?

Wat betreft de achtergrondsfaktoren z~en we slechts lichte samen

hangen. Jongeren willen wat liever naar een ander ziekenhuis dan

ouderen, terwijl degenen met een wat hogere vooropleiding wat

liever ander werk binnen het eigen ziekenhuis hebben en van zie

kenhuis willen veranderen. Mogelijk biedt de opleiding hen niet

genoeg ontplooiingsmogelijkheden?

Ook in het beroepsbeeld zijn maar weinig faktoren aan te wijzen

die de band met het eigen ziekenhuis en de gezondheidszorg in po-
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sitieve of negatieve zin beinvloeden.

Het verlangen om het eigen ziekenhuis te verlnten neemt wat toe

naarmate in de ogen van de leerling-verplegende

a. in de realiteit vlot en nauwkeurig werken het meest verwacht

wordt (taakintrinsiek G = .57);

b. hun invloed op de gang van zaken op de afdeling ger~ng is

(sociaal-organisatorisch G = .41);

c. het beroep hen niet in hun kontakten naar buiten belemmert

(extrinsiek G = .64);

d. de ontvangen waardering buiten de werksituatie ger~nger ~s

(extrinsiek G = .41).

Bij het verlangen om de gezondheidszorg te verlaten spelen vooral

taakintrinsieke elementen uit het beroepsbeeld een rol. De wens

tot vertrek uit de gezondheidszorg wordt groter naarmate in de

ogen van de leerlingen

a. veel tijd per dag besteed wordt aan verpleegkundige taken

(G = 55);

b. veel/matig tijd besteed wordt aan huishoudelijke taken (G = 65)

c. het verschil in de door de leerling wenselijk geachte en in de

realiteit verwachte eigenschappen van een verpleegkundige groter

wordt (G = -46). Onbekend is hoe dit verschil door de leerling

wordt ervaren.

d. de taken van een verpleegkundige onderling niet zo goed op el-

kaar afgestemd zijn (G = -47).

Dit laatste aspekt behoort tot de sociaal-organisatorische dimen

s~e van het beroepsbeeld. Duidelijk is~ dat in het licht van het

kleine aantal leerlingen, gekontroleerd moet worden of deze samen

hangen ook te vinden zijn bij andere inservice-leerlingen. Daar

naast zullen de verschillende dimensies van het beroepsbeeld nader

uitgediept moeten worden in het kader van de tevredenheid met be

roep en werksituatie. Tevens meet nagegaan worden in hoeverre de

leerling-verplegende voelt dat hij een andere positie bekleedt

binnen het ziekenhuis dan een gediplomeerde. Is hij bang ook na

diplomering in het eigen ziekenhuis te veel als leerling-verple

gende benaderd te worden en beinvloedt dit de wens om het zieken-
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huis te verlaten?

In ons onderzoek blijken de verschillende opleidingsaspekten niet

samen te hangen met de tevredenheid met de eigen instelling en

gezondheidszorg.
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Hoofdstuk 16

Samenvatting

Opmerkelijk is dat nog maar weinig leerlingverplegenden in hun

vierde jaar geheel en al achter hun veldkeuze, het A-ziekenhuis,

staan. Bovendien twijfelt bijna de helft van de leerlingen aan

hun beroepskeuze binnen de gezondheidszorg, en blijkt de binding

met het eigen ziekenhuis over het algemeen gering te zijn. Deze

onvrede duidt erop dat de meeste leerlingen de ziekenhuiswereld

niet als een eigen leef- en werkwereld aksepteren. De blijvers,

die op het einde van het eerste jaar maar zo weinig van de drop

outs verschilden, hebben hun opleiding veelal afgemaakt zonder

een wezenlijke aanpassing aan en akseptatie van de ziekenhuisor

ganisatie.

Van Heeswijk (1974) heeft gewezen op de psychologische barriere

bij de overgang tussen het tweede en derde leerjaar, waarna men

blijft, omdat het eindexamen in het verschiet ligt. Na diplomering

wil de hel£t van de 34 leer lingverp legenden , waarvan we de plannen

weten, in een andere tak van de gezondheidszorg gaan werken of

docent worden.

Net als bij het verschijnsel dropout zijn ook bij de tevredenheid

met het eigen ziekenhuis en een beroep binnen de gezondheidszorg

maar weinig faktoren aan te wijzen die er, en dan meestal nog

maar in lichte mate, mee samenhangen. Gezien het Kleine aantal

overgebleven leerlingen hebben we de beide ziekenhuizen in dit op

zicht niet apart kunnen bekijken en wordt probleemstelling 2b t.a.v.

deze ontevredenheid niet beantwoordt. De meest geringe band met de

eigen ins telling vertoont de jongste groep leerlingverplegenden en

degene met een wat hogere vooropleiding. Deze laatste zijn ook wat

ontevredener over het werk zelf. Het is waarschijnlijk dat de ver

pleegkundige opleiding aan deze laatste groep te weinig ontplooi

ingskansen biedt. De jongste groep verplegenden is mogelijk wat

minder gebonden aan de stad, waarin men de opleiding voIgt dan de

wat ouderen (in verband met huwelijk, samenwoning, etc.). Binnen

het beroepsbeeld zijn het vooral elementen uit de taakintrinsieke
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dimensie die de tevredenheid met een werkkring binnen de gezond

heidszorg beinvloeden nl. vooral de tijd die in vergelijking be

steed wordt aan huishoudelijke en verpleegtechnische taken en in

mindere mate het verschil tussen wenselijk geachte en in werke

lijkheid benadrukte eigenschappen. Daarnaast speelt de beoordeling

van de afstemming van de taken tussen verpleegkundigen onderling

een geringe rol.

De wens om het eigen ziekenhuis te verlaten neemt af naarmate

a) het beroep het vormen van duurzame kontakten buiten het zieken

huis Minder in de weg staat

b) het vlot en nauwkeurig werken in de praktijk de meeste nadruk

krijgt

c} de invloed op de gang van zaken op de verpleegafdeling geringer

is

d) de leeriingen minder waardering ontvangen buiten de werksituatie.

De gevonden samenhangen zijn echter te klein om een verklaring voor

deze onvrede met beroep en instelling te bieden. De vraag is dan

ook hoe de werk- en opleidingssituatie tijdens het vierde jaar er

varen wordt?

In het vierde jaar blijkt de patient nog steeds centraal te staan

in de gedachtenwereld van de meeste vierdejaars leerlingen. Het

to~en van begrip voor de patient behoort het belangrijkste te zijn

bij de uitoefening van het beroep. In werkelijkheid echter blijkt

de nadruk vooral op het vlot en nauwkeurig werken te liggen, ter

wijl het tonen van begrip op de tweede plaats komt. Op de laatste

plaats wordt er theoretisch inzicht van de vierdejaars verwacht.

Opmerkelijk is dat bijna de helft (ZH A) en meer dan de helft (ZH

B) van de vierdejaars menen dat vlot en nauwkeurig kunnen werken

ook belangrijker behoort te zijn bij de beroepsuitoefening dan het

tonen van theoretisch inzicht. Dit aksent op het bureaukratisch

beroepsbeeld wijst op een, aithans gedeeltelijke, aanpassing aan

de ziekenhuiswereld van de overgebleven leerlingen uit de septem

bergroep 1971. Harper Simpson (l972) stelt dat tijdens het socia

liseringsproces de patienten als belangrijkste groep langzamerhand

vervangen worden door de medeverplegenden. Dit zien we in onze

groep terug bij 7 van de 41 leerlingverplegenden, die menen dat de

medeverplegenden belangrijker behoren te zijn bij de beroepsuit

oefening dan de patienten.
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Het grootste verschil ~n ideaal- en realiteitsbeeid zien we bij

de leerlingen wanneer het' gaat om de benodigde eigenschappen voor

het verpIeegkundige beroep.Bij de taken is het verschil in visie

geringer. Niet nagegaan is echter hoe deze verschillen ervaren

worden en of deze leiden tot de door Thiadens en Aghina (1972) gesignaleerd

verbittering bij enige ouderejaars en pas afgestudeerde verpleeg

kundigen.

Wat betreft de taken vinden de meeste vierdejaars de sociaalbege

leidende taken het aantrekkelijkste, terwijl vervolgens de voor

keur uitgaat naar verpleegtechnische en verzorgende taken. Het

verschil tussen de laatste twee taken is vooral in ZH A gering.

In hoeverre deze rangorde voortkomt uit de zorgmotivatie van de

vierdejaars of een uiting is van een meer professionele kijk op

het beroep is niet geheel en al duidelijk. De geringe waardering

voor het tonen van theoretisch inzicht (ideaalbeeld) doet echter

vooral het eerate vermoeden. Opvallend is het meningsverschil

tussen de vierdejaars omtrent het belang, dat in de praktijksi

tuatie aan de taken gehecht wordt. Verschilt het aksent op de

taken per aideling (soort afdeling, instelling van het hoofd) of

zijn ze in feite even belangrijk waardoor rangordening onmogelijk

wordt? Mogelijk is het ook een gevolg van een onduidelijkheid in

de kommunikatie tussen hoofden en leerlingen, zoals we dit in het

eerste jaar konstateerden. De tijd besteed per dag aan de taken

hang~ zelden samenmet het belang dat aan deze taken in de reali

teit gehecht wordt. Overeenkomstig hun verwachtingen in het eerste

jaar besteden de leerlingen inderdaad de meeste tijd aan verzor

gende taken. De leerlingen associeren hun beroep het meeste met

dat van ziekenverzorgende en maatschappelijk werkende en minder

met dat van arts, dat bij het verpleegtechnische element aansluit.

Het als gebrekkig ervaren kontakt tussen artsen en (Ieerling)ver

plegenden kan hierbij een rol spelen.

Over het algemeen blijkt de relatie van de vierdejaars met de

overige positiebekleders wat slechter te worden naarmate de hier

archische afstand groter is. Hetzelfde geldt voor de gediplomeerd

verpIeegkundigen. De relatie met artsen en hoofden wordt door de

vierdejaars als het meest problematisch ervaren, terwijl ook de

relaties tussen artsen en patienten als van overwegend matige

kwaliteit worden afgeschilderd.
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Duidelijk is dat dit konsekwenties heeft voor het therapeutisch

klimaat rondom de patient. Hoewel de kommunikatie tussen verple

genden onderling met de patient overwegend goed is, laat die met

de arts~ vooral in het kader van een optimale informatie-uitwis

seling ten behoeve van de verpleging nogal te wensen over. Deze

kommunikatie dient echter wel beter gemeten te worden in een

volgend onderzoek. In het licht van de door Cassee (1971) en

Psathas (1968) gesignaleerde afstandelijkheid in de relaties tus

sen verplegend personeel en patienten is het de vraag of de

vierdejaars het therapeutische gedrag van de verplegenden niet al

te gekleurd bekijken? Komt in deze opvattingen een akseptatie van

de opvattingen van het overige verpleegkundige personeel naar

voren of is dit een uiting van de grote betrokkenheid met de

patient die leerlingverplegenden volgens de auteurs voelen. De

door van Heeswijk (1974) bekeken onderzoeken (bv. Boyle, Whiting,

Jourard) wijzen wat betreft ouderejaars in de richting van het

eerste alternatief. Gezien de grote behoefte van de leerlingen

aan meer theorie op het einde van het eerste jaar en de toenemende

voorkeur voor theorielessen tijdens de opleiding zou het wenselijk

zijn om na te gaan wat sociaal begeleiden voor de leerlingen be

tekent en in hoeverre ze zlch.wel kompetent voelen. Dit laatste

wordt door Bergsma (1972) betwijfelt. De vraag is ook hoe de

patienten de kommunikatie ervaren.

Ongeveer de helft van de vierdejaars signaleert bij hun verpleeg

kundig hoofd een matig instrumenteel en evenwichtig en een sterk

sociaal en dynamisch leiderschapsgedrag. Deze beide laatste as

pekten hangen vooral in ZH. B met elkaar samen. Het sociaal leider

schap bleek in ons onderzoek, vooral in ZH B, enige positieve

neveneffekten te hebben, o.a. een wat grotere tevredenheid over

de werkbegeleiding. de zorgvuldigheid van de beoordeling en de

invloed van de leerling op de gang van zaken op de verpleegafde

ling. Dit laatste kan meer als een wezenlijk element van sociaal

leiderschap beschouwd worden. Ongeveer de helft van de leerlingen

vindt deze invloed overigens te weinig. Het sociaal leiderschaps

gedrag van het hoofd blijkt tevens het therepeutisch gedrag van

artsen en verplegenden t.a.v. de patient te bevorderen.
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Een goed therapeutisch klimaat ging bijna altijd gepaard met

sociaal leiderschap (slechts eenmaal niet). Voor beiden is een

open, tweezijdige kommunikatie essentieel. De omgekeerde relatie

bestond echter niet. Gedurende de opleiding zijn de leerlingen

weI eensgezinder geworden in hun oordeel over hun eigen relatie

met het hoofd, nl. overwegend matig, maar van een positiever oor

deel over de overige relaties is weinig te merken. Aan de koordi

natie op en tussen afdelingen ~s volgens de leerlingen nog het

een en ander te verbeteren. Ondanks bovengenoemde kritiek hebben

de leerlingen over het algemeen weI goede ervaringen met het werken

op de afdeling. Nagegaan moet worden waardoor deze algemene indruk

het meest beinvloed wardt.

Over de extrinsieke aspekten (salaris, arbeidsvoorwaarden, pro

motiemogelijkheden) zijn de leerlingverplegenden maar matig enthou

siast. Er zijn enige lichte aanwijzingen dat ze hierover nu wat

kritischer denken dan in hun eerstejaar. Ret ambitienivo van enige

mannelijke leerlingen in ZH A ligt wat hoger dan dat van hun vrouwe

lijke kollega's in de beide ziekenhuizen. Run voorkeur voor de

funktie Ilverpleegkundig hoofd" is wat groter en die voor dokers

assistente wat minder. De vrouwelijke leerlingen willen het liefst

zaalverplegende of docente worden. Op het einde van de inservice

opleiding hebben ze nog steeds minder waardering voor de funktie

"hoofd ll dan op het einde van de preklinische periode; ondanks een

lichte herwaardering van deze funktie na het eerste jaar.

De vierdejaars leerlingen staan nog steeds kritisch t.a.v. de op

leiding en de koordinatie tussen opleidingscentrum en de verpleeg

afdeling. In hun ogen tonen vooral de afstemming theorie op de

praktijk, de begeleiding en de zorgvuldigheid van de beoordeling

mankementen. Vooral het eerste is niet zo vreemd, gezienhet ge

ringe nadruk die het toepassen van de theorie in de praktijksitu

atie heeft. De leerlingverplegende is nog steeds meer werkkracht

dan student. Tijdens de opleiding neemt de voorkeur voor theorie

lessen (in plaats van de praktijklessen) toe. Een duidelijke be

hoefte aan meer theorie kwam reeds op het einde van het eerste

jaar naar voren. De relaties tussen hoofden en docenten komen er,

vooral in ZH A, niet zo best af en is van minder gehalte geworden

in de ogen van de leerlingen.
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In het begin van deze samenvatting merkten we op, dat de ontevre

denheid van de leerlingen met beroep, instelling en veld wees op

een slechts schijnbare aanpassing van de leerling aan de zieken

huiswereld. Uit het voorafgaande is duidelijk geworden, dat de

leerlingverplegenden zich kritisch opstellen wanneer hogere pos~

tiebekleders zoals hoofden, artsen en in mindere mate de docenten,

en de zowel theoretisch als praktische opleiding in het geding

komen. Uitingen van aanpassing komen weI naar voren wanneer we de

leerlingverplegenden zien in het licht van het overige verpleeg

kundige personeel. Ret is aannemelijk dat de overige verpleegkun

digen het meer kunnen waarderen dat een leerling vlot en nauwkeurig

werkt dan dat hij de theorie toepast (technieken etc. leert). Dit

laatste kost tijd, en gezien het tekort aan gediplomeerden is tijd

een kostbaar goed op de verpleegafdeling. Evenals bij de vierde

jaars blijkt bij de gediplomeerd verpleegkundigen de band met het

e1gen ziekenhuis gering te zijn (Cassee 1971, Floor 1976). Opmer

kelijk is bovendien, dat de eerstejaars leerlingverplegenden in

ZH B die een slechte relatie met gediplomeerd verpleegkundigen

hadden, allen vertrokken zijn uit de opleiding. Daarnaast blijkt

in dit ziekenhuis ook het verloop onder de gediplomeerd verpleeg

kundigen groter te zijn dan in ZH A (Floor 1976). Hetzelfde ver

schijnsel zagen we bij de inservice leerlingen. Tevens is volgens

Floor de stabiliteit in de personeelsbezetting in ZH B geringer

dan in ZH A. Stabiliteit betekent dat een vaste kern van perso

neelsleden op de afdeling aanwezig is, die al langere tijd in

dienst van het ziekenhuis is. Interessant zou zijn om na te gaan

in hoeverre de struktuur (hierarchisch-, koordinatie) verschillend

~s in de beide ziekenhuizen en de mate van kontakt die hieruit

voortvloeit tussen de vaste stafleden. Dit is waarschijnlijk van

essentieel belang voor een goede kommunikatie en vlotte gang van

zaken op de verpleegafdeling, evenals de stabiliteit in de perso

neelsbezetting op een verpleegafdeling.

In ons onderzoek komen maar weinig verschillen in de opvattingen

van de vierdejaars van beide ziekenhuizen naar voren. In ZR A wordt

enigszins negatiever gedacht over de relaties tussen de overige

positiebekleders binnen het ziekenhuis, hetgeen ook in hun oordeel

over de sfeer in het ziekenhuis tot uiting komt.
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In ZH B bIijken de leiderschapselementen in het gedrag van het

hoofd een wat duideIijker samenhang te vertonen dan in ZH A en

wat meer van invioed te zijn op andere faktoren. Tevens wordt in

ZH B het vlot en nauwkeurig kunnen werken wat hoger gewaardeerd

dan in ZH A. In het eerste deel kwam ook naar voren dat de ver

wachtingen van dit ziekenhuis t.a.v. de leerIingverp1egenden tij~

dens het werken op de verpleegafdeling overwegend bureaucratisch

waren en maar weinig gericht op het leereffekt. De voorkeur voor

theorielessen is in dit ziekenhuis dan ook wat groter dan in ZH

A. We zagen ook dat faktoren m.b.t. werk- en werksituatie een

belangrijk bestanddeel van de vertrekredenen vormden in ZH B. In

dit ziekenhuis zijn a1 de leerlingen vertrokken die een slechte

re1atie met gediplomeerden hadden in hun eerste jaar, terwiji dit

verband in ZH A niet aanwezig is. Is een goede relatie met mede

verplegenden van groter belang naarmate de werksituatie meer

bureaucratisch is? Gezien de verwachtingen in ZH B is het niet zo

vreemd dat de overgebleven leerlingen een hogere waardering

hebben voor bureaucratische eigenschappen van het beroep dan die

in ZH A.

Uit dit onderzoek kunnen we konkluderen, dat de overgebleven leer

lingen van beide ziekenhuizen nog maar weinig enthousiast zijn

over hun veldkeuze (het A-ziekenhuisl als ook over het eigen

ziekenhuis, terwijl ook aan de motivatie t.a.v. het verpleegkundig

beroep het een en ander ontbreekt. Tijdens de preklinische periode

was er nog sprake van een duidelijke positieve motivatie, maar het

bovenstaande sluit weI aan bij onze konklusies uit het eerste ge

dee1te. Er zijn maar weinig essentiele verschiIIen tussen blijvers

en vertrekkers, terwiji ook t.a.v. de ontevredenheid maar weinig

faktoren zijn aan te wijzen die er duideIijke mee samenhangen.

WeI zagen we in het eerste gedeeite dat in het ziekenhuis met het

grootste verioop ook meer facetten waren aante wijzen, vooral op

gebied van relaties en de houding t.a.v. de flat voor verplegenden,

die met verloop een samenhang vertonen. De neiging van de gebleven

Ieer1ingen om van veld, beroep of instelling te veranderen is in

de beide ziekenhuizen geIijk.
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Het bovenstaande duidt er op, dat deze onvrede niet terug te voeren

is op enige duideIijk aanwijsbare faktoren, maar meer gezocht moeten

worden in een situatie, waarvan de verschiIIende onderdelen elkaar

negatief versterken. Het duideIijkste richt de kritiek van de Ieer

Iingverplegenden zich op de opleidingssituatie zowel op de ver

pleegafdeling als ook op het opleidingscentrum. De ervaringen met

het werken op de afdelingen zijn over het algemeen weI goed. De

vraag is echter waarop deze mening berust. De relaties tussen het

verpleegkundige personeel bIijkt in de ogen van de Ieeriingen weI

goed te zijn, evenals de kontakten tussen (Ieerling)verplegenden

en patienten. Van duideIijk mindere kwaliteit is de relatie met

hoofden en artsen. Dit heeft konsekwenties op het gebied van de

inspraak c.q. invloed op de gang van zaken op de verpleegafdeling

alswel op het therapeutische klimaat rondom de patient. Vooral aan

de informatie-overdracht tussen artsen en verplegenden in het kader

van een zo optimaal mogelijke verpleging, blijkt het een en ander

te schorten. Niet nagegaan is of de Ieerlingen vinden dat ze vol

doende tijd aan de patienten kunnen besteden en in hoeverre ze zich

kompetent genoeg voelen om de verwachte taken, waaronder de sociaal

begeleidende uit te voeren. Dit is mede van belang in het kader van

deze gebrekkige kommunikatie. Het grote verschil in meningen omtrent

de gevraagde taken op de verpleegafdeling kan op een andere bron van

onvrede wij zen. In hoeverre is het duidelijk wat er vooral van een

beginnende leerling op de afdeling verwacht wordt? Tevens valt op

het verschil (objektief vastgesteld) tussen de gevraagde en wense

lijk geachte eigenschappen van een verpleegkundige tijdens het

werken op de verpleegafdeling. Nagegaan moet worden in hoeverre de

grote nadruk op het vlot en nauwkeurig werken leidt tot een gevoel

van tekort schieten t.a.v. de patient, omdat er te weinig tijd is

voor het tonen van begrip. Maakt dit het beroep mede zo psychisch

zwaar? Duidelijk is gezien de matige tevredenheid dat de extrin

sieke aspekten van het beroep maar weinig kompensatie mogelijkheden

bieden.

Hoewel de kritiek op de opleiding het duidelijkste verwoord wordt,

bleek zij van weinig invloed op de onvrede met beroep, instelling

en veld van de gezondheidszorg.
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Uit de toekomstplannen van de vierdejaars kwam naar voren, dat

bijna de helft van degenen die al duidelijke plannen hadden,

kozen voor een beroep of opleiding waarin het sociaal begelei

dende element naar hun gevoel meer centraal staat. Ook in de

literatuur gekonstateerde onverschilligheid van de gediplomeer

den t.a.v. hun eigen ziekenhuis, mag dan mogelijk zijn kiem te

vinden in de inservice-opleiding maar kan daaruit niet blijvend

verklaard worden. In hoeverre is er bij hen sprake van onduide

Iijkheid omtrent hun verpIeegkundige rol en schept de zieken

huisorganisatie voor hen de voorwaarden waarop ze inderdaad

initiatiefrijk en met verantwoordelijkheidsgevoel te werk kunnen

gaan?

Geen enkele opleiding zal aan de eisen van een optimale sociali

seringssituatie voldoen. Ret is echter waarschijnlijk,dat de on

duidelijkheid in en omtrent de inservice opleiding mede veroor

zaakt wordt, doordat het genezingsproces . van de patient als ook

een goed funktionerende organisatie in het ziekenhuis voorop staan.

De vraag is dan ook of het opleiden van leerlingverplegenden in

deze vorm weI een haalbare kaart is op de verpleegafdeling.

Gezien de werksituatie nl. een tekort aan gediplomeerden en het

moe ten voldoen aan de beide bovengenoemde doeleinden, is het niet

zo vreemd dat het opleidingsaspekt in de verdrukking komt. Vormen

de opleidingsdoeleinden voor hoofden en gediplomeerden niet een

te zware belasting m.a.w. hebben zij het gevoel deze waar te kun

nen maken? Hebben ze er de tijd, mogelijkheden en de kapaciteiten

voor? Een aparte praktijkbegeleider blijkt, gezien de meningen

van de leerlingen over de begeleiding van het werk op de afdeling,

als ook de literatuur op dit gebied, niet de oplossing te zijn.

Tevens zal men zich moeten afvragen of in het licht van de huidige

personeelsbezetting gewaarborgd kan worden dat de leeriing primair

ook leeriing en pas op de tweede plaats werkkracht is. Diskussies

tussen de betrokkenen in het ziekenhuis als ook verder onderzoek

zal moeten uitwijzen of de konditi~s voor een goede inservice

opleiding binnen het ziekenhuis aanwezig zijn. Zolang deze funda

mentele vraag nog niet beantwoord is, hoop ik oat de in het eerste

gedeelte geformuleerde beleidaadviezen tot een verbetering van de

opleidingssituatie, meer tevredenheid en minder verloop zullen

leiden. Duidelijk is, dat,ook de resultaten van deze derde enquete

deze adviezen ondersteunen.
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Bijlage A

Enquete

2 3

Achtergrondsvariabelen

Leeftijd
Sexe
Godsdienst
(On)voltooide vooropleiding
Vaste betrekking v66r inservice-opleiding
Beroepsnivo vader
Zelfstandigheid beroep vader
Alternatieve beroepskeuzen

Ervaringen of informatie vooraf met beroep

- eigen kontakt met ziekenhuis
- instantie van voorlichting
- voldoende informatie vooraf
- informatie op eigen initiatief gevraagd

x
x
x
xx
x
x
x
x

xxx
x
x
x

Ondersteuning beroepskeuze

- ouders eens met keuze xx
- beroepsnivo van door ouders genoemde, alter-

natieve beroepskeuzen x
- kennissen in j aargroep x

Taakintrinsieke dimensie beroepsbeeld

- verwachte taken
- in realiteit belangrijkste taken/eigenschappen
- normatief belangrijke taken/eigenschappen
- aantrekkelijkheid taken
- aan taken bestede tijd
- Door afdeling verwachte taken en eigenschappen
- psychisch/lichamelijk zwaar werk
- verwantschap met andere beroepen
- visie op taken hoofd

x
xx
xx
x
x
x

xx
x. .x x

Sociaal organisatorische dimensie
Relaties

belangrijkste relaties voor verpleegk. werk
normatief belangrijkste relaties
kwaliteit relatie leerling-patient

" "leerlingen onderling
" "leerlingen-gediplomeerden
" "leerlingen-hoofden
"" gediplomeerden onderling
" "gediplomeerden-hoofden
" "hoofden onderling
" "leerlingen-artsen
" "verplegend personeel-artsen
" "hoofden-arsen
" "artsen onderling

x'

x
x
x
x
x
x
x

x
x

x
x
x

x
x
x
x
x

x

x



Sociometrische lijsten in klas
- voorkeur/afwijzing persoonlijke vriendinnen
- keuze hulpverleners bij persoonlijke problemen

in verband met het werk
ontwikkeling duurzame kontakten in ziekenhuis
voldoende vrienden in ziekenhuis
met wie het liefste een avondje uit

Kommunikatie verplegend personeel

- kunnen goed met elkaar overweg
- bespreken openlijk gang van zaken op afdeling

Kommunikatie arts-verplegend personeel

- arts serieuze aandacht voor suggesties verpl.
- arts maakt wel eens praatje met verpl.

Kommunikatie verplegende-patient

- verpl. praat met patient over zorgen i.v.m.
ziekte

- verpl. legt uit waarom een handeling wordt
verricht

Kommunikatie arts-patient

- arts aandacht voor strikt medische zaken
- arts zorgt dat patient weet waar hij aan toe is
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Enquete
2 3

x x
x x

x
x.x x

x
x

x
x

x

x

x
x

Ontvangen waardering binnen werksituatie
Sfeer flat
Sfeer ziekenhuis

Leidin&

sociaal leiderschap
instrumenteel leiderschap
evenwichtig leiderschap
dynamisch leiderscliap
tevredenheid met leiding/afdelingshoofden

Koordinatie

tussen verpleegafdelingen onder ling
" " -keuken
" " -rontgenafdeling
" " -laboratorium
" " -apotheek
II " -opname
II " -polikliniek
II " -E.H.B.O.

inspraak in dienstrooster
invloed op gang van zaken op afdeling
overdracht diensten
afstemming taken onderling
verdeling werk overdag
informatie-uitwisseling arts-verplegenden

x x
x

x

x

x
x
x
x
xx

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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Enquete
2 3

Extrinsieke dimensie

Mening over:
- salaris

arbeidsvoorwaarden
mogel~jkheden voor vaste aanstelling
mogelijkheden voor niet-verpleegkundige banen
toekomst perspektieven
voorkeur funktie/verpleegkundige baan
zelf specialiseren
buiten flat voor verplegende wonen
mogelijkheden tot kontakten buiten ZH
verandering buiten ZH voor verpl. werk

Van belang bij beroepskeuze:
- arbeidsvoorwaarden
- aanzien beroep
- maatschappelijk zinvol werk

x
x
x
x

x

x
x

xx

x
x

x
x
x
x
x
x
x

x
x

x

x

x

Opleidingsaspekten

Tijd aan vakken besteed voldoende
Aandacht vakken besteed voldoende
Relatie docenten-leerlingen
Sfeer klas
Begeleiding studie
Begeleiding werk afdeling
Voorkeur theorie/praktijklessen
Aansluiting theorie op praktijk
Kommunikatie/koordinatie opleidingscentrum
verpleegaidelingen
Relatie hoofden-docenten
Beoordeling werk op afdeling:
- zorgvuldigheid
- kriteria
Diploma gemakkelijk te halen
Mening opleiding algemeen
Opleiding veranderen
Visie nieuwe opleiding MBOV
MBOV gevolgen voor afdelingen
Zwaarte van eigen opleiding
Voorkeur voor aide ling
Voorkeur rouleren

x

x

x

xxxx
xxxx
x x

x x
x x
x x

x

x x
x x

x x
x

x
x·
x
x

x
x
x

Afdeling waarop men werkt

Tevredenheid

Beantwoord opleiding aan verwachtingen
Liever ander ziekenhuis
Liever baan buiten ziekenhuis
Liever andere tak gezondheidszorg

x

x·

x

x·
x
x
x
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Enquete
2 3

Liever ander werk in eigen ziekenhuis
Ervaringen met werk op de aideling

Opleiding aan andere aanraden x

x

x

x
x

x

x' (waarschijnlijk) niet valide operationalisaties bv. doordat
vraag voor verschillende uitleg vatbaar is.

Operationalisatie

Taken:
Verzorgende
Huishoudelijke
Verpleegtechnische
Sociaal-begeleidende

Eigenschappen:
vlot en nauwkeurig werken
begrip tonen voor de patient
theorie in praktijk brengen

Vakken: Funkties (keuze):
Medische dokersassistent(e)
Verpleegtechnische zaalverplegende
Menswetenschappelijke operatiebroeder/zuster
huishouden en vrije tijd hoofd van een afdeling
organisatie verpleegkundig direktrice

docent(e)

Definitie beroep:
Beroep: een geheel van bijeenhorende taken, in het kader van
de arbeidsverdeling binnen een gerneenschap waarin arbeid een
econornisch goed is, gekenrnerkt door het feit, dat de aard en
de onderlinge sarnenhang van deze taken in hoofdzaak onafhanke
lijk zijn van de organisatie waarbinnen de arbeid eventueel
wordt verricht (Wiegersrna 1972).
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Bijlage B

Statistische maten

In dit onderzoek is gebruik gemaakt van de volgende statistische

methoden of maten:

Percentages: Om de gegevens van de beide ziekenhuizen enigszins

te kunnen vergelijken is gebruik gemaakt van per

centages. Duidelijk is dat gezien de kleine aantal

len deze percentages vertekend werken d.w.z. de

verschillen te zeer aksentueren, waardoor voor

zichtigheid geboden is bij de interpretatie.

~1ediaan (M) Deze centrummaat geeft het punt (meetwaarde) van een

schaal aan, waaronder de helft van het aantal waar

nemingen vallen. Voorwaarde voor de berekening is,

dat er een rangorde aanwezig is in de antwoordkate

gorien, behorende bij een bepaalde variabele.

Interkwartiel afstand: Deze spreidingsmaat geeft weer de afstand op

de meetschaal waaronder 75% van het aantal waarne

mingen valt en het punt, waaronder 25% van het aantal

waarnemingen valt (QI-Q3).

Informatiemaat (H/Hmax): Deze spreidingsmaat kan bij elke meetschaal

gehanteerd worden. Is H/Hmax a dan wit dat zeggen dat

alle waarnemingen binnen een meetklasse vallen, ter

wijl bij H/Hmax=l alle klassefrekwenties gelijk z~Jn.

Bestaat bijvoorbeeld de helft van de groep uit mannen

en de andere helft uit vrouwen, dan is de spreiding

t.a.v. de variabele sexe maximaal m.a.w. H/Hmax=l.

Bestaat de groep alleen uit vrouwen dan is deze sprei

ding minimaal nl. H/Hmax=O

V2: Deze associatiemaat geeft aan in hoeverre er sprake is

van statistische onafhankelijkheid tussen 2 variabelen.

Bij statistische onafhankelijkheid (V2=O) is de ver

deling van de waarnemingen over 2 variabelen gelijk aan

die je ook op basis van toeval zou verkrijgen.



Gamma: .
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Deze associatiemaat geeft de $amenhang aan tussen

2 variabelen d.w.z. in hoeverre het optreden van

een variabele gepaard gaat met de aan- of afwezig

heid van een andere variabele. Gamma variert tussen

+1 en -1. Is de G(amma) 0 dus is er geen samenhang

tussen de variabele. De Gamma is gebaseerd op een

bepaald model en wordt berekend op het aantal paren

eenheden waarvan:

1) persoon A op beide variabelenhoger skoort dan

persoon B.

2) persoon A op een variabele hoger en op de andere

lager skoort dan persoon B.

Dit betekent dat we in de gaten moeten houden of de

G(amma) wel op genoeg onderzoekseenheden gebaseerd

is. Dit wordt weergegeven met (ps+pd).

Wanneer een van de variabele maar 2 antwoordkate

gorieen heeft, kan ps+pd maximaal op 50% van het

totaai aantal mogelijke paren berusten (ps+pd=.50).

Bij 3 antwoordkategorieen bedraagt deze basis 66%

(ps+pd=.66) (voor uitgebreidere bespreking van de

weergegeven maten zie van der Eude 1973).
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Spearman's rangcorrelatiecoefficient (r ):
s

De coefficient geeft aan hoeverre rangorde-

ningen van dezelfde eenheden (hv. leerling

verpleegsters) naar t'vee kri teria met elkaar

overeenkomen. Is r o dan is er geen overeen-
s

stemming tussen de beide rangordeningen. Vol-

ledige overeenstemming zien we bij r = I,s
terwijl bij r = -I er sprake is van een

s
perfekte negatieve overeenkomst.

d Deze spreidingsmaat is bruikbaar bij elke

variabele en geeft de mate aan waarin de

eenheden (bv. leerlingen) tot verschillende

antwoordkategorieen van een variabele gerekend

kunnen worden.

~i~i~~!~_~E!~i~i~g_~_:_Q.AIle eenheden zijn

in een en dezelfde antwoordkategorie te vinden.

~~~i~~!~_~E!~i2i~g_~_:_I.In elke antwoord

kategorie zit ten evenveel eenheden.

turnover

porties zijn van

men1ng veranderd.

A
J

+AZ+B 1+B2

De beide A en Btijd 1

slecht

matig

gaed

Deze maat geeft aan de'proportie personen die

in een bepaald tijdsbestek van mening veranderd

zijn.

by.

Mening over relatie leerlingen en hoafden.

tijd 2
slecht

Turnover

n

Stijgings-dalingsindex (SDI):

Deze geeft de mate aan waarin er sprake is van een

positieve of negatieve trend in deveranderingen

die zich in een bepaald tijdsbestek voltrakken.

SDI =

m.a.w.SDI

SDI

aantal gestegenen aantal gedaalden
aantal gestegenen + aantal gedaalden
(A 1+AZ)-(B 1+BZ)

(A 1+AZ)+(B 1+B2)

is maximaal +1 en minimaal -1. Is de SDI 0 dan

is er geen duidelijke tendens aan te wijzen.
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