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VOORWOORD

Bijgaand treft u een verslag aan over de resultaten van een enquete,

gehouden door de Werkgroep Ontwikkeling Polikliniek, om nate gaan

of er behoefte bestaat aan scholing/opleiding voor hoofden polikli

nieken in ziekenhuizen.

Naar onze mening ondersteunen de bevindingen in het rapport de aan

wezigheid van een grote behoefte aan een cursus specifiek gericht op

de polikliniek en een aantal organisatorische vraagstukken in de poli

kliniek. Wij dachten dat het op grond van de gepeilde belangstelling

nu ook op verantwoorde wijze mogelijk was om te starten met het rea

liseren van een dergelijke cursus.

Het rapport zal nu aan een aantal instanties, die zich met opleidingen

in de gezondheidszorg bezig houden, voorgelegd worden. Een samenvatting

van het rapport zal als artikel in het tijdschrift Het Ziekenhuis opge

nomen worden. Op deze wijze is het onder meer mogelijk om de resultaten

van de enquete terug te spelennaarde invullers ervan.

Wij hopen dat op deze wijze de Werkgroep Ontwikkeling Polikliniek een

goede aanzet heeft gegeven tot de totstandkoming van een mogelijkheid

voor scholing/opleiding van huidige en toekomstige hoofden poliklinieken.

Namens de subgroep 'opleiding hoofd

poliklinieken' van de

Werkgroep Ontwikkeling Polikliniek,

ire J.M.H. Vissers.
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INLEIDING

De Werkgroep Ontwikkeling Polikliniek (WOP) heeft op de 12e bijeen

komst d.d. juni 1978 een subgroep 'opleiding hoofd poliklinieken'

ingesteld. Hierin hebben zitting ire L. Frijters, hr. F.G. ten Have,

drs. J.A. Hendriks, drs. Th.A.M. van Rest, hr. J.P. van Rijswoud en

ire J. Vissers. De aanleiding voor deze subgroep was de grote belang

stelling van de kant van hoofden poliklinieken voor het werksymposium

poliklinieken op 26 mei 1978 te Eindhoven. Deze belangstelling illus

treerde de reeds langer bestaande mening van de WOP dat de scholings

mogelijkheid voor deze groep nader aandacht behoeft.

De subgroep is driemaal bijeengeweest. In eerste instantie is gekeken

naar de mogelijkheden die de bestaande kaderopleiding van de Katholieke

Hogere School voor Verpleegkundigen te Nijmegen boden. Deze opleiding

- maar dan meer toegespitst op de polikliniek - zou naar de mening

van de subgroep een goede mogelijkheid zijn voor scholing van E~~~~~~Eig~

hoofden poliklinieken. Dat toespitsen op de polikliniek zou kunnen ge

beuren door binnen het bestaande programma ruimte vrij te maken voor

onderwerpen rondom de organisatie van poliklinieken. Deze onderwerpen

zouden door gastdocenten, bijvoorbeeld leden van de WOP, verzorgd

kunnen worden. De subgroep is echter van mening dat dit geen antwoord

biedt op de behoefte aan scholing van de !~~~~_!~~EE!~~~!~~~~ hoofden

poliklinieken. Deze hebben immers hun opleiding (vaak een kaderopleiding)

achter de rug en zijn dus niet geholpen met de bovenbeschreven mogelijk

heid. Deze zittende functionarissen zijn ook niet in staat om zoveel

tijd, als een kaderopleiding vraagt, vrij te maken. Er is in een zieken

huis slechts een hoofd poliklinieken, waardoor afwezigheid vanwege bij

voorbeeld een cursus beperkt moet blijven. Daarom meende de subgroep

dat voor de zittende functionarissen een curs us meer het karakter van

bijscholing moet hebben. Deze cursus zou als zelfstandig geheel opgezet

moeten worden en in een vorm acceptabel voor de reeds functionerende

hoofden poliklinieken. Het lijkt ook een veel aantrekkelijker idee om

met deze cursusvorm te starten en geleidelijk de cursus in te passen

in de kaderopleiding. Voorwaarde blijft echter dat zittende functio

narissen eerst de mogelijkheid moeten hebben om een applicatie-cursus

te volgen voordat het een reguliere kadercursus wordt.
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Daarnaast is ook nagegaan welke onderwerpen op het gebied van

polikliniek-organisatie aan de orde komen in het kader van de

op1eiding tot medisch administrateur van de Stichting Op1eiding

tot Medsch Administrateur (SOMA). Ret b1eek echter dat de aan-

dacht vanuit deze curs us voor po1ik1iniek-organisatie te beperkt

was om te vo1doen aan de veronderste1de behoefte bij hoofden po1i

k1inieken. Rieruit b1eek dat voora1snog geen directe moge1ijkheden

voor scho1ing van hoofden po1ik1inieken ont1eend konden worden aan

bestaande op1eidingen of cursussen. Een vo1gende stap was om na te

gaan in hoeverre de door de WOP veronderste1de behoefte aan scho1ing

voor hoof den po1ik1inieken overeenkwam met het 1ande1ijk bee1d. Dit

is een vraag naar de markt-moge1ijkheden bij de hoofden poliklinieken

van een management training: Is er inderdaad behoefte aan scho1ing?

Op welke gebieden? Welke cursusvorm? Wie is gelnteresseerd? In de 12e

WOP-vergadering werd het idee geopperd om in 1979 een symposium voor

hoofden van po1iklinieken te organiseren waarop dit soort vragen be

antwoord zouden kunnen worden. Na overleg heeft de subgroep gemeend

dat een schriftelijke behoefte-inventarisatie bij de ziekenhuizen

een sne11ere en objectievere weg was om tot een 1ande1ijk bee1d te

komen. Op een symposium zou in een later stadium de resultaten van

deze lande1ijke inventarisatie besproken kunnen worden en een voor

geste1de cursus met voor1opig programma. De resu1taten van deze 1an

delijke inventarisatie zijn in dit rapport weergegeven. Tevens wordt

het voor1opig programma van de cursus besproken.
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RET INVENTARISATIE-SCHRIJVEN

De subgroep heeft in een aantal ronden een schrijven opgesteld,

waarmee de behoefte aan scholing/opleiding voor hoofden polikli

nieken nagegaan kon worden. Dit schrijven, opgenomen in bijlage 1,

bestond uit:

Een begeleidend schrijven, waarin de directie van de Nationale

Ziekenhuisraad de enquete bij de leden van de SektieZieken

huizen aanbeveelt.

- Een brief gericht aan de directie van ziekenhuizen waarin gevraagd

wordt om de behoefte aan scholing voor het hoofd poliklinieken na

te gaan. Een toelichting op de Werkgroep Ontwikkeling Polikliniek

en haar samenstelling.

- Een toelichting op achtergronden en bedoeling van de inventarisatie:

de mogelijkheden voor scholing/opleiding.

- Het formulier waarmee de behoefte geinventariseerd kon worden.

Gevraagd werd naar enkele achtergrond-gegevens van het ziekenhuis

(aantal polikliniek-bezoeken, aantal poli-houdende artsen), de or

ganisatorische leiding over de poliklinieken, de behoefte aan scholing

en mogelijke onderwerpen, de gewenste cursusvorm, de interesse voor

deelname aan de cursus. Ook werd gevraagd of men aan een eventuele

gespreksgroep zou willen deelnemen ter voorbereiding van een cursus

programma.

Het schrijven is half februari 1979 rondgestuurd aan de ziekenhuizen

aangesloten bij de Sektie Ziekenhuizen van de N.Z.R.
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RESFONS OF DE ENQUETE

minder dan 25.000 polikliniek bezoeken

per j aar « 25.000)

tussen 25.000 en 65.000 bezoeken

Van de 181 algemene ziekenhuizen in Nederland heeft ongeveer de

helft gereageerd op de enquete. Daarnaast hebben nog enkele aca

demische en categorale ziekenhuizen gereageerd. De volledige res

pons-resultaten zijn opgenomen in onderstaande tabel I. Daarbij

zijn de resultaten apart vermeld voor 4 categorieen van polikli

nieken, namelijk

zeer kleine poliklinieken

kleine poliklinieken

middelgrote poliklinieken

grote poliklinieken

(~25 .000 en < 65.000)

tussen 65.000 en 120.000 bezoeken

(~65 .000 en ~ 120 .000)

meer dan 120.000 bezoeken (~120.000).

De keuze van het aantal categorieen en de grenzen is arbitrair be

paald, daar er geen bestaande indeling voor handen was. Ret leek

echter juister om - nu we hier kijken naar de poliklinische act i

viteiten van het ziekenhuis - niet als grootte-aanduiding van het

ziekenhuis het aantal bedden te nemen maar het aantal polikliniek

bezoeken. Ret aantal bedden als criterium voor de grootte van de

polikliniek is - behalve dat het ook een onlogisch criterium is 

ook een niet altijd even betrouwbare maatstaf; het ene ziekenhuis

heeft een relatief ten opzichte van de kliniek sterker ontwikkelde

polikliniek dan het andere ziekenhuis.

Tabel I: De respons-gegevens per soort ziekenhuis engrootte poli

kliniek.

soort ziekenhuis
grootte polikliniek algemeen academisch categoraal totaal

zeer klein «25.000) 3 - 5 8
klein (25.000-65.000 ) 34 1 I 36
~iddelgroot (65.000-120.000) 28 - I 29
groot (~120.000) 14 I I 16
onbekend 7 - I 8

totaal 86 2 9 97
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Met betrekking tot de respons op de enquete kan gesteld worden dat

de doelgroep van een dergelijke cursus (namelijk de hoofden poli

klinieken in aigmene ziekenhuizen) in redeIijke mate bereikt is.

Bij navraag in een aantal ziekenhuizen bleek echter dat toch in

een aanzienIijk aantal gevaIIen de enquete niet terecht is gekomen

bij het hoofd polikiinieken of niet ingevuld is. De redenen hiervoor

zijn niet duideIijk aan te geven, maar kunnen liggen in siordigheid,

ondoorzichtige organisatie-struktuur, etc. Dit heeft ertoe geleid

dat de enquete niet een volledig beeid geeft van de werkelijke be

hoefte aan een dergelijke cursus. Ziekenhuizen die niet gereageerd

hebben, kunnen irnmers best ~eI behoefte aan een dergelijke cursus

hebben. De enquete-resultaten kunnen echter weI een antwoord geven

op de vraag of een dergelijke cursus bestaandsmogelijkheden heeft;

of er met andere woorden onder de hoofden poliklinieken voldoende

mogelijke cursisten zijn om verantwoord te kunnen starten met het

opzetten van een cursus.
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DE RESULTATEN VAN DE ENQUETE

In verband met het doel van de enquete is het materiaal slechts

naar een beperkt aantal gezichtspunten geinterpreteerd. Hierbij

zullen we ons weer laten leiden door de vragen uit de enquete.

De relatie tussen de grootte van de polikliniek en het aantal

spreekuurhoudende artsen is weergegeven in tabel 2.

Tabel 2: De gro~tte van de polikliniek in relatie tot het aantal

spreekuurhoudende artsen.

aantal spreekuurhoudende artsen aanwezig-
i

polikliniek <10 10-19 20-29 30-39 >40
heid van totaal

18rootte assistenten

~eer klein «25.000) 6 , 1 7•
~lein (25.000-65.000) 25 10 I 4 36
~iddelgroot (65.000- 6 16 6 2 11 30

120.000)
groot (~120 .000) 3 7 6 14 16

•totaal 6 32 29 14 8 ~ 29 89i r

Op grond van de tabel kan geconcludeerd worden dat beide indicatoren

voor de grootte van de polikliniek - het aantal polikliniek-bezoeken

per jaar en het aantal spreekuurhoudende artsen - goed parallel lopeno

Daarom is bij de volgende tabellen de grootte van de polikliniek aIleen

aangeduid op grond van het aantal polikliniek-bezoeken.

Tabel 3: De grootte van de polikliniek in relatie tot de soort

dagelijkse leiding.

I : :
I I dagelijkse leiding
!grootte polikliniek jhoofd «para)medische) hoofd ontbreekt i totaal, !
i dienst poliklinieken poliklinieken ,
1

lzeer klein (<'25.000) 2 5 7 !
~lein (25.000-65.000) 28 8 36 ,

I
~iddelgroot (65.000- 5 23 2 30 ~

I
120.000) i

I
groot (~120.000) I 11 4 I 16 I

.I

De dagelijkse leiding over de poliklinieken berust meestal bij het

hoofd poliklinieken en in de grotere poliklinieken soms ook bij het

hoofd paramedische dienst.of het hoofd dienst poliklinieken. Opval

lend is echter toch het ontbreken van een dagelijkse leiding over
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aIle poliklinieken bij een groot aantal ziekenhuizen. Bij de

kleinere ziekenhuizen ressorteert de polikliniek dan vaak recht

streeks onder een lid van de directie, bij de grotere ziekenhuizen

is er dan vaak sprake van een gedecentraliseerde' dagelijkse leiding.

Veel ziekenhuizen zijn bezig met veranderingen in de organisatie

struktuur van de poliklinieken: er is een duidelijke tendens waar

neembaar naar centralisatie en verzwaring van de dagelijkse leiding

over de poliklinieken.

In tabel 4 is de relatie weergegeven tussen de grootte van de poli

kliniek en de opleiding van de functionaris met de dagelijkse lei

ding over de polikliniek.

Tabel 4: De grootte van de polikliniek in relatie tot de genoten

opleiding van de functionaris met de dagelijkse leiding

over de polikliniek.

I soort opleiding leidingI

grootte polikliniek verp 1. op1. kader op1. zwaardere totaal
opleiding

zeer klein «25.000) 2 2
klein (25.000-65.000) 16 12 28
middelgroot (65.000- 13 13 3 29

120.000)

groot (~120.000) 5 5 1 11

totaal 34 32 4 70
!

In de tabel zien we dat de functionaris met de dagelijkse leiding

over de polikliniek bijna altijd een verpleegkundige achtergrond

heeft. Verder valt op dat daarbij in minder dan de helft van de

gevallen naast de verpleegkundige opleiding ook een meer op lei

dinggeven gerichte opleiding (kaderopleiding, management opleiding,

etc.) gevolgd is. In vele gevallen wordt de dagelijkse leiding

over de poliklinieken dus uitgeoefend door verpleegkundigen die

geen specifiek op leidinggeven gerichte opleiding gevolgd hebben.

Slechts in enkele gevallen is er sprake van een niet verpleeg

kundige achtergrond en een zwaardere opleiding (SOMA, ing.,ir.).

nit hetreft meestal grotere ziekenhuizen en een dagelijkse leiding

op het nivo van diensthoofd. In tabel 5 is de relatie weergegeven

tussen de grootte van, de polikliniek en of de bedoelde functionaris
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ook leiding geeft over andere afdelingen en of het een volledige

dagtaak betreft.

Tabel 5: De grootte van de polikliniek in relatie tot het leiding

geven over andere afdelingen en het hebben van een volledige

dagtaak aan leidinggeven.

leiding over andere afdelingen volledige dagtaak totaal
grootte polikliniek ja nee ja nee

zeer klein «25.000) 1 1 1 1 2
klein (25.000-65.000) 15 13 13 15 28
middelgroot (65.000- 19 10 22 7 29

120.000)
groot (~120.000) 5 6 11 11

totaal 40 30 47 23 70

We z~en dat in meer dan de helft van de gevallen ook leiding wordt

gegeven over andere afdelingen, zoals Eerst Hulp en functie-afdelingen.

In de kleinere ziekenhuizen zien we dat er, naast het geven van leiding

leiding over de polikliniek, ook nog gedeeltelijk meegewerkt wordt in

de spreekuren.

In tabel 6 is weergegeven of men behoefte had aan scholing/opleiding

voor de functie hoofd poliklinieken en welke scholingsmogelijkheid

voorkeur had.

Tabel 6: De behoefte aan scholing/opleiding en de gewenste scholings

moge lijkheid.

behoefte Imogelijkheid
rootte polikliniek Ja nee applicatie kader

zeer klein «25.000) 2 3
lein (25.000-65.000) 28 6
iddelgroot (65.000- 26 3

120.000 )
,groot (~120.000) 13
onbekend 3

!totaal 72 13 66 6
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We z~en dat de overgrote meerderheid behoefte heeft aan scholing/

opleiding specifiek gericht op het hoofd-polikliniek-zijn. Daarbij

dient echter wel aangetekend te worden dat degenen die behoefte

hebben aan een dergelijke cursus meer gereageerd zullen hebben op

de enquete. Als men er geen behoefte aan heeft,zal men ook minder

moeite nemen om de enquete in te vullen en op te sturen. Toch kan

niet gesteld worden (zie ook page 6) dat de ziekenhuizen die niet

gereageerd hebben, oak geen behoefte aan een dergelijke cursus heb

ben. De keuze van de meerderheid gaat uit naar een applicatie

cursus. In tabel 7 is informatie opgenomen over de gewenste vorm

en duur van een eventuele applicatie-cursus.

Tabel 7: Gewenste vorm en duur applicatiecursus.

vorm duur van de cursus
1 a 2 wkn ~ jaar 1 jaar totaal

1 dag per week 6 ·10 16

~lokcursus 3 38 41

aaneengesloten 4 4

In geval van een applicatiecursus kiest de meerderheid voor een

blok-vorm en een duur van ongeveer 1 jaar. Met betrekking tot de

amvang van het blok wordt in enkele gevallen een gewenste duur

van 3 dagen aangegeven. In tabel 8 is aangegeven hoeveel personen

bij benadering van de eventuele scholin~smogelijkheidgebruikt

zouden maken.

Tabel 8: Geschat aantal mogelijke deelnemers cursus in 1979/1980

en 1980/1981.

aantal deelnemers

1979/1980 1980/1981

applicatie curs us 53 27

~ader cursus 4 2



- 11 -

De bovengenoemde cijfers zijn zeer voorzichtige ramingen van

aantallen mogelijke deelnemers. In de tabel zijn bijvoorbeeld

niet ~ 20 mogelijke deelnemers van twee academische ziekenhui

zen meegenomen, omdat de doelgroep van de cursus vooral de al

gemene ziekenhuizen betrof.

In tabel 9 zijn tens lotte voorgestelde onderwerpen opgenomen

en de mate waarin de onderwerpen in de enquetes genoemd worden.

Tabel 9: Mogelijke onderwerpen en de frekwenties van voorkomen

in de enquete.

Omschrijving onderwerp

01. organisatie(kunde) en leidinggeven

02. management, managementtechnieken

03. onderwerpen zoals genoemd op pag.2 enquete

04. organisatorische vraagstukken (organisatie

spreekuur, wachttijden, etc.)

05. vergader/gesprekstechnieken, communicatie

06. planning

07. werving, selectie, begeleiding personeel

08. administratieve procedures

09. statistische verwerking van gegevens

10. archief beheer

11. sociale agogiek

12. computers
I

13. algemene orientatie op polikliniek

14. plaats specialist in organisatie-structuur

15. medische administratie

16. medische terminologie, capita selecta

i17. besluitvormingsprocessen

frekwentie van
voorkomen

28

25

19

12

9

7

7

7

4

4

3

3

3

3

2

2

2
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Zoals men kan z~en, is bij het noemen van mogelijke onderwerpen

meestal aansluiting gezocht bij de suggesties op pagina 2 van de

toelichting bij de enquete. Met name de onderwerpen 2, 3, 4, 6,

9, 11 en 13 zoals genoemd in tabel 9 zijn direct te herleiden tot

de onderwerpen genoemd in de toelichting bij de enquete. Ook met

de andere genoemde onderwerpen is bij het opzetten van een voor

lopig cursusprogramma rekening gehouden.
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HET VOORLOPIGE CURSUSPROGRAMMA

Oorspronkelijk was het de bedoeling om op grond van de beant

woording van vraag 14 van de enquete enkele geinteresseerde

hoofden poliklinieken uit te nodigen voor een gespreksgroep

die zich zou bezighouden met het concretiseren van een voor

lopig programma. Daar bijna iedereen positief op deze vraag

reageerde - wat natuurlijk wel een uitermate duidelijke illus

tratie is van de behoefte aan een dergelijke cursus bij de

hoofden poliklinieken - kon deze procedure niet gevolgd worden.

Besloten is om daarom op grond van de beschikbare suggesties

en aangevuld met eigen ideeen vanuit de subgroep een voorlopig

programma uit te werken. Ret voorlopig programma (Qpzet, opbouw

cursus, en te behandelen onderwerpen) is opgenomen in bijlage 2.

Dit voorlopig programma is doorgesproken met een aantal hoofden

poliklinieken van de ziekenhuizen in Rotterdam en omgeving, die

regelmatig met elkaar contact hebben. Met het commentaar op grond

van deze bijeenkomst en ook met eventueel toekomstig commentaar

zal zo goed mogelijk rekening worden gehouden bij het opzetten

van de cursus.



Bijlage 1 -1-

nationale ziekenhuisraad
ziekenhuiscentrum, oudlaan 4, postbus9696,utrecht.tel. 030-7399t1

~ 7905503 Sp/Ver

onderwerp
enqu~te

Zeer geachte leden,

Aan de leden van de

Sektie Ziekenhuizen van de

Nationale Ziekenhuisraad

utrecht januari 1979

Bijgaand treft U aan een enqu~te van de "Werkgroep Ontwikkeling
Polikliniek" (WOp), met behulp waarvan de behoefte aan scholing/
opleiding voor hoofden van poliklinieken wordt geinventariseerd.

Wij bevelen U deze enqu~te van harte aan, daar wij met de Werk
groep van mening zijn dat de management-funktie in de gezond
heidszorg in het algemeen, en derhalve ook een management
funktie als het hoofd-polikliniek, verder ontwikkeld dient te
worden.

Met de meeete hoogachting,
de direktie,

mr. L.C. Weeeeldijk.
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INTEnACADEUIALE NERKGROEP
ZIEKENHUISt"?ETENSCHAPPEN

tiERKGROEP ONTWIKKELING POLIKLINIEK

Secretariaat: Catharijnesingel 123
3511 GX UTRECHT

Telefoon 030 - 31 38 54

Ref.nr. :JV/TW/co

Utrecht, 10 januari 1979

Geachte directie,

Hierbij doen wij u een schrijven toekomen waarmee de Werkgroep Ontwikkeling

Polikliniek de behoefte aan scholing/opleidinq voor hoofden poliklinieken in

Nederland wil inventariseren. Op de volgende pagina is nader ingegaan op het

doel van de ~Jerkqroep en haar samenstellinq. In het beqeleidend stuk vindt u

verdere informatie omtrent de achtergronden en de bedoelinq van deze inventa

risatie.

Wij zouden u willen vragen deze behoefte voor uw ziekenhuis in overleg met

eventuele betrokkenen na te gaan. Dat kan door bijgaand formulier in te vul

len en te retourneren naar bovenstaand adres.

Het zal duidelijk zijn dat een eventuele mogelijkheid voor scholinq/opleiding

van hoofden poliklinieken afhantelijk is van de in het veld aanwezige behoef

te of met andere woorden van uw respons op deze brief. t1ij willen u dan ook

vriendelijk verzoeken om uw medewerking in deze.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking,

met vriendelijke qrQet,

tJerkqroep Ontwikkelin~ Polikliniek,

Ir. A.J. Weeber, secretaris



Bijlage I -3-

~IERKGROEP OlJ'l'WIKKEl;.ING POLIKtIHIBK

In de t"Jerkgroep Ontwikkelinq Pol1kl1niek \orordt door een negental zieken

huizen en de Interacademdale Nerkqroep Ziekenhuiswetenschappen qewerkt

aan de ontwikkelinq van de orqanisatie van het poliklinisch gebeuren:

het bestuderen van de omstarIl1:i.gheden e~ voofIWaal'den in de organisatie

van de polikZiniek die een ontwikkeZin~ van het mediaoh gcbruik van de

polikliniek mogeZijk maken.

De Interacademiale Werkgroep ZiekenhuiEllIetenscha~pen bestaat uit medewer-
I

kers van de Rijksun1versiteit Utrecht, lie Technische Hogeschool Eindhoven,

de Rijksuniversitett Li~urg en het In~ftituut voor ('nlzondheidszorg te

Tilburg. De 11j;e van deelnemets aan dE ~~rk~roep Ontw1kkeling Polik11

niek bestaat utt:

Technische Hogeschool, EindhovenDrs. J. Blox,

Drs. J.N. Boot, wetenschappelijk mede' lrker, Instituut voor Ziekenhuisweten
sc~~ppen~ Utrecht.

Prof. Dr. J.C.ll. Hattinga Verschure, h~ 19leraar, Instituut voor Ziekenhuiswe-
tenschappen, Utrecht oops(ttep)

1r. ri. Kirkels, wetenschappelijk mede erker, Technische Hoqeschool, Eindhoven.

Ir. J. Visser, wetenschappelijk mede erker, Technische Uogeschool, Eindhoven.

Ir. A.J. \~eeber, wetenschappclijk mec iwerker, Instituut voor Ziekenhuis"'eten-
schappen, Utrecht (Sl !l'etar'iB)

j,
Ing. J.P. Bons, directeur bureau autom{tisering informatie verstrekking

.(lmenwerkende ziekenh\/1.Zen, Stiohting Saainon, Hoogeveen.

P. Bouman, hoofd dienst Poliklin'eken, 11aria ZiekenhuiB, TiZburg.

Ir. E. Eldnga, organisatier.ledeWerker!. R. K. Ziekenhuis, Groni11lJen

Ir. L. r-rijtere,organisati~medewerke/, J~ria Ziekenhuis, TiZburg.

T.G. Go, hoofd personeel en C~ganisatie, Nolet ZiekenhuiB, Schiedam

N. Hamelink, hoofd dienst medisc .e reCJistratie, J!cademisoh Ziekenhuis van
de Vl'i.1e Univel'siu :t, Amsterdam.

F.G.H. ten Have,hoofd poliklinieJ:e~ , St. Claro. Ziekenhuis., Rotterdam

Drs. J.A. Hendriks, dir~cteur, !1~7( ~la Ziekenhuis, Bu8sum.

Drs. G.A. de Kwaasteniet, waarnemel~ economisch directeur, Protestants-Chris
teU.ik 8treekaiekeriJ tis, 13ennekom.

Ors. Th. Neulemans, orlJanisatiem~de~!rker, Onae Lieve VroUllJ Gasthuis,
Amsterdam.

J.P. van Rijswoud, medisch administl \teur, St. cZar-a ZiekenhuiB, RotteY'dam.

J. Zuur, diracteur, Antonius ~ekenhuis" UtY.Jecht.
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Toellchtlng op achtergronden en bedoeling van de inventarisatie.

Inleiding

De poliklinische gezondheidszorq maakt de laatste jaren een sterke ontwikke

ling door. Naast een toenarne van het aantal polikliniek-bezoeken is er ook

sprake 'Tan een ~ewijzigde functie van de polikliniek. ~at vroe~er alleen

klinisoh gedaan kon worden, gebeurt nu vaak poliklinisch. De toenemende druk

ten gevolge van deze ontwikkelingen komt terecht op dat deel van het zieken

huis dat organisatorisch en boutoT}tundiCJ vaak het minst "bedeeld- is.

Van oudsher was immers alle aandacht gericht op het beddenhuis. Die druk

op de poliklinieken zal naar verwachting nog verder toenemen naa~4te de

consumenten-orqanisaties meer als belanqen-behartiger van de pat1int qaan

optreden en een in medisch ~n organisatorisch opzicht effic1~nte afhande

ling van het polikliniek-bezoek verlanqen.

Pas zeer recent is men in de ziekenhuizen begonnen met het aanstellen van

een hoofd poliklinieken. Het inhoud geven aan deze functie verkeert nog

in een pril stadium, mede als gevolg van te~enstrijdige verwachtingen, voor

de taakinhoud belangrijke verschillen tussen ziekenhuizen en het ontbreken

van een adekwate scholing/opleiding voor deze functie. Leiding hebben over

alle poliklir.i~en in een ziekenh.is betekent organisatorisch heel iets

anders dan leiding hebben Over bijvoorbeeld een verpleegafdeling. Dit komt

door de autonomie van de verschillende poliklinieken en de steeds qrotere

aantallen patienten die de ~oliklinieken bezoeken•.Oat het om een zware

functie gaat, vindt men mede bevestigd in het rapport Normencommissie Zie

kenhuispoliklinieken, waarin aangegeven wordt dat het hoofd poliklinieken

dient te beschikken over or~anisatorischekwaliteiten, verpleeqkundiqe er

varing en kontaktuele eigenschappen. Ook wordt in dit rapport onderkend dat

bij een groter ziekenhuis neer nadruk zal liggen op de orqanisatorische as

pecten van de functie.

In het kader van het doel van de Werkgroe~ Ontwikkelinq Polikliniek paste

het om aandacht te besteden aan ne taak en functie van het hoofd !X)likli

nieken en aan de scholings~ogelijkhedenvoor deze functie. De grote belang

stelling van de kant van de hoofden poliklinieken voor het "werksymposium

Poliklinieken" van de Interacademiale t'JerkC'froep Z1ekenhuiswetenschapl'en 01')

26 mei 1978 te Eindhoven was een verdere st1mulans. Daarom heeft de Werk

groep OntwikkelinCJ Polikliniek besloten o~ in overleq net de Katholieke

Hogere School voor Verpleegkundigcn te Ni jmegen na te qaan \'1elke behoefte

in het veld bestaat aan scholing/opleiding voor hoofden poliklinieken.
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f10gelijkheden voor scholin~/opleidiE!!

De tJerkgroep heeft gemeend om twee verschillende mogelijkheden voor scholing/

opleiding te onderzoeken, namelijk:

- een applicatie-cursus,

- een kaderopleiding.

De appZicatie-cursus zou als doel kunnen hebben het bijscholen van reeds

functionerende hoofden poliklinieken, de kaderopleiding, het scholen van

functionerende en aanstaande hoofden poliklinieken. De vorm en inhoud van

deze opleidings~gelijkhedenzal met name van deze behoefte-inventarisatie

afhangen.

In het kader van een applicatie-cursus zou bijvoorbeeld aandacht besteed

kunnen worden aan: .•

- een algemene oriemtatie op de po11kliniek (plaats van hoofd poliklinieken

in organ1.atie-struktuur, samenwerkingsrelaties, landelijke richtlijnen

m.b.t. polikliniek, inventarisatie van aanwezige problemen).

- het aanreiken van een aantal r~anagement-technieken (planningsmethoden,

het meten van wachttijden, statistische verwerking van gegevens, sociale

vaardigheden, veranderingsprocessen),

- het bes~reken van organisatorische vraagstukken (afspraak-spreekuur, af

spraakburo, plotkamer, normenrapport, informatievoorziening, het uitvoe

ren van een wachttijd-onderzoek, andere actuele vraan,stukken).

Als eerste indicatie voor de omvanq van een applicatie-cursus kan uitge~aan

worden van 100 - 200 lesuren; de uite1ndelijke omvang zal afhangen van de

door u gesignaleerde behoefte. Wij stellen ons voor dat een goede deelname

aan de cursus automatisch leidt tot een aantekenin~, de cursus zou kunnen

worden afgesloten met eon evaluatie-bijeenkomst (geen examen).

De kaderorZeiding biedt werkers in de gezondheidszorq gelegenheid zich te

bekwamen in de uitoefening van leidingqevende taken in instellingen op het

terrein van de gezondheidszorg. De cursus is derhalve duidelijk gericht op

het organiseren van leidinggeven in het middenkader van ziekenhuizen, in

cichtingen en instellingen voor maatschappelijke gezondheidszorg. Hieruit

vloeit naar vorm en inhoud van de cursus voort:

- een theoretische orientatie in wetens~happen en vakonderdelen die voor

een dergelijke functie noodzakelijk worden qeacht.
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- een training in de vaardigheden die bij een functionaris in.het midden

kader aanwezig dienen te zijn,

- het bevorderen van een professionele attitude van de leidinggevende func-

tionarissen in het m1ddenkader.

Opzet en werkwijze van de cursus zijn vooral gericht op het bevorderen van

een praktische bekwa,~eid in het hanteren van samenwerkingsrelaties, met

naMe ten aanzien van het leiden van een afdeling. Hieruit kan qeconcludeerd

worden dat de cursus primair beoogt te zijn een functie-opleiding, in plAats

van een (voortgezette) beroepsople1ding. De cursus omvat 502 lesuren, te

geven op 85 lesdagen, verdeeld over 17 studie-bijeenkomsten van 5 aaneenge

sloten dagen per maand. In het eerste studiejaar zijn 9 studie-weken ~e~land.

Be~aalde leerplanonderdelen bieden de moge11jkheid in te qaan op de specifie

ke probleemgebieden waar~ee het (aanstaande) hoofd poliklinieken wordt gecon

fronteerd.

De spec1fieke onderwerpen, die in dit kader aan de orde kunnen kccen, zijn

reeds vermeld bij de applicatie-cursus. Deze onderwerpen kunnen hier echter

behandeld worden tegen de achtergrond van de meer breed-opgezette kader-op

leiding.



Bijlage 1 -7-

Formulier BEHOEFTE-INVENTARISATIE SCHOLING/OPLEIDING EOOFD POLIKLINIEKEN

Onder een hoofd poliklinieken wordt in dit verband varstaan, de persoon
(of personen) die de dagelijkse leiding heeft (hebben) over~ polikli
nieken in het ziekenhuis.
In geval van een groot of acade~isch ziekcnhuis kan het hier gestelde ook
van toepassing zijn op de hoofden van de afzonderlijke poliklin1eken.

U wordt verzocht om dit formulier na invulling te retourneren naar onder
staand adres, v66r 1 februari 1979.

lIJerkqroep Ont~likkelinlJ Polikliniek
~/a Instituut voor Ziekenhuiswetenscha~pen

3511 ex UTP£Cr~, Catharijnesingel 123.

Bij voorbaat dank voor uw rnedewerking.

----------------.._-----------------------------------------------------------
Vragen:

1. Naam en adres ziekenhuis:

2. IJaao en functie invullers:

1.

2,

3.

3. Hoeveel polikliniek-bezoeken telde het ziekenhuis bij benader1ng 1n 1978?

4. Hoeveel artsen houden in het ziekenhuis spreekuur?

specialisten, arts-assistenten

5. t1ie hecft bij u de dagelijkse orqanisatorische leidinry over alle.9Qliklinieken?
IIaast de functie~o~schrijvinqook s.v.p. de genoten beroeps- c.q. functie-op
leiding aangeven~-

(b.v. hoofd poliklinieken: verpleeqkundige-A + kaderopleidinq, of
hoofd dienst poliklinieken: med. administrateur)
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6. Geeft deze persoon ook leiding aan andere afdelingen, bijvoorbeeld functie
afdelingen, rontgen, laboratorium?

o ja, narnelijk: o neen'

7. Is dit (vraac; 5 en 6) een volledige dagtaak of ne.eFt Clt~e 1::JersDOl" n0tT cmdere
taken (bijvoorbeeld meehelpen in een polikliek mac h_t .p~eekuu~1)

o volledige daqtaak o ook andere taken, namelijk:

8. Bestaat or in uw ziekenhuis behoefte aan scholing/opleiding voor de functie
hoofd poliklinieken?

o ja o neen

9. Zo ja, ten aanzien van welke onderwerpen bestaat er behoefte aan scholing/
opleiding?

10. Welke scholingsmogelijkheid zou het beste aan uw behoefte tegemoedtomen?

o applicatic-cursus
o kaderopleiding
o ..•.••.
(bij laatste antwoord-mogelijkheid kunt u b.v. uw ervaring met bestaande op
leidinqen'vermelden)
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11. In welke vo~nl zou ecn applicatie-cursus het beste georganiseerd kunnen worden?

o ean dag per wack

o blokcursus (b.v. 3 achtercenvolgende dagcn per maand)

o aaneengeslotcn cursus

o ....•...

12. Hoe lang zou een applicatie-cursus in de door u gekozen vorm mogen duren?

o dagen/weken (in geval van aaneengesloten cursus, hier het aantal
dagen of weken aangeven)

o 1 jaar

o ...•.

13. Kunt u misschien bij benadering aangeven hoeveel personen bij u van een
dergelijke mogelij~1cid gebruik zouden ~aken?

app11catiecursus

kadcr-opleidinq

1979/1980

...... pers.

. . . . .. pors.

1980/1981

•••••• pers .

...... pers.

14. Bent u bereid on in een later stadium, bijvoorbeeld in cen ges~reksqroe~,

met een aantal collega IS uit ziekenhuizen nader in te· CJaan op het qe\-renste
programma?
Zo ja, wilt u dan hieronder u\~ naam vermelden:

15. Bebt u nog verdcre suggestios of opmerkingen in verband met deze inventarisatie
naar de behoefte aan scholing/opleidinq voor hoofden poliklinieken?



Ret voorlopige programma voor de applicatie cursus

hoofden poliklinieken

Bijlage 2
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Orzel van de cursus:

duur:

dagen en uren:

groepsgrootte:

doelgroep:

doelstelling:

---..,..-~-_...------start:

plaats:

financiering:

docenten:

cursusleiding:

elementen:

afsluiting:

3 dagen per maand, gedurende 9 maanden

woensdag (l0.00 - 12.30 uur, ]4.00 - 17.30 uur,

]9.00 - 2J •00 uur) ,

donderdag (9.00 - 12.30 uur, 14.00 -, 17.30 uur,

J9.00 - 21. 00 uur)

vrijdag (9.00 - 12.00 uur, ]2.00 - ]3.00 uur: evaluatie)

20 personen

reeds functionerende hoofden polikliniekenx

Het bijscholen van reeds functionerende hoofden poliklinieke~

met name op het vlak van algemene organisatie en management

technieken en een aantal specifieke organisatorische vraag

stukken rondom de polikliniek.
'-'" - .-,. -~-... ,- .-." ..-. "'-

3 maal per jaar

Nijmegen

bijdrage deelnemers + (eventueel subsidie Ministerie

of NZR)

deels Katholieke Hogere School voor Verpleegkundigen,

deel extern

een coordinator

theorie overdracht, praktische toepas.singen in de vorm

van cases, zelfwerkzaamheid ~n de vorm van opdrachten

individueel of in groepjes, literatuur (reader),

excursies, scrip tie

certificaat van deelname

Opbouw van de cursus:

A. Introductie en algemene onderwerpen

B. Management technieken

C. Toepassingen

18 uren

94 uren

68 uren

totaal 180 uren

x
Bij de inschrijving wordt verzocht om aan te geven of men reeds een

kaderopleiding heeft gevolgd en of men als hoofd poliklinieken,naast

dagelijkse leiding en organisatie, ook nog meewerkt tijdens de spreekuren.

Bij het samenstellen van de cursusgroepen kan dan hiermee rekening worden

gehouden.
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Te behandelen onderwerpen per onderdeel (en verwachte tijdsduur).

A. Introduktie en algeween

I. kennismaking, toelichting cursus opzet en programma (3)

2.x profielschets hoofd poliklinieken (2)

3. de organisatie van de nederlandse gezondheidszorg (2)

(echelonnering, regionalisatie, kwantitatieve schets)

4.* ontwikkelingen in de poliklinische gezondheidszorg (2)

S.* overzicht landelijke instanties en hun invalshoeken (I)

t.o.v. de polikliniek

6.* organisatie-modellen voor poliklinieken (2)

(plaats polikliniek en hoofd poliklinieken 1n ziekenhuis

organisatie, taakomschrijving hoofd poliklinieken)

7.* relaties polikiiniek met andere afdelingen (E.R., (2)

verrichtingen-afdelingen), overlegstruktuur

8.* informatie-bronnen voor bijhouden vakkennis (1)

9.* inventarisatie van knelpunten in de polikliniek door (3)

deelnemers, zonodig aanpassen programma

18

B. Management technieken

I.

9.

8.

10.*

11 •*
12.*

(6)

(5)

(5)

(4)

(8)

(4)

(3)

(2)

(l0)

(4)

0)
(15)

personeelsbeleid (werving, selectie, introductie/

inwerken, beoordeling)

2 *? d' . . bi .• veran er1ngsprocessen, reorgan1sat1e-pro emen, organ1-

satie-ontwikkeling
*?3•. probleem oplossend denken

4. agogiek, opvang en begel eiding van patH~nten

S. Ieiding geven

6. overieg-struktuur (OR, werkoverleg)

7. organisatie vormen (project-organisatie, matrix

organisatie)

sociale vaardigheden (onderhandelen, gespreks-technieken,

vergader-technieken)

rapportage (beoordelen van sollicitatie-brieven,

opstellen nota en rapport)

planningsmethoden (roosterplanning, netwerkplanning)

schema technieken, formulieren ontwerpen

statistiek (verwerking van gegevens, statistische

berekeningen, histogrammen, veruelingen)

13.* het meetinstrument (begrippen-apparaat voor het

doen van metingen in poliklinieken)



14.*

15.*

16.

17.

18.
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informatie systeem theorie

rekenapparaten, automatisering

wetgeving, juridische aansprakelijkheid, CAO

functiewaardering en functieclassificatie

ziekenhuis-economie (C.O.Z., tarifering, budgettering)

(4)

(3)

(6)

(2)

(6)

94

C.* Toepassingen

I •

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Het afspraak spreekuur

o theorie (Z.R.P.-rapporten 27 en 2£)

o toepassing: het opzetten van een afspraak spreekuur

Het centraal afspraakburo

o informatie (rapporten)

o excursie

Het administratief-organisatorisch kader

o informatie (rapporten)

o ideeen voor verbeteringen hierin

Het afspraakburo voor de verrichtingen, plotkamer

o informatie (rapporten)

o excursie

Het inschrijfburo (pa~ientenplaatje, poliklinisch

patientenbestand)

Het opzetten van een poliklinisch informatiesysteem

(behoefte plan, realisatie, automatiseringsaspecten)

Het normenrapport, ruimtelijke aspecten

o interpretatie en problemen rondom het normenrapport

o ruimtelijke aspecten (lay-out etc.)

o excursie naar situatie, gebouwd volgens normenrapport

Uitvoeren van onderzoeken

o de organisatie van het onderzoek (werkplan)

o patienten-enquetes

o wachttijd-onderzoeken

o arbeidsanalyse (MMO)

(5)

(3)

(3)

(6)

(3)

(2)

(2)

(6)

(2)

(6)

(5)

(5)

(6)

(2)

(2)

(6)

(4)

68

* In te brengen door externe deskundige of co~rdinator


