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Di t rapport vormt eneTzijds onderdeel van het doktoraa1programma

soci010gie ten behoeve van de eubfakulteit sociologie der universiteit

van Ams*erdam, anderzijds is het een studie in het kader van het

ziekenhuisprojekt van de af'de1ing bedrijfskunde i.o., der T.R. te

Eindhoven.

Het rapport is tot stand gekomen dankzij de medewerking V~1 een aantal

ziekenhuizen en bib1iotheken verbonden aan ziekenhuizen of aan andere

instituten die werkzaam zijn in deze' sektor van de ggzondheidszorg.

Bij het schrijven van dit rapport is ook de heer R.J.M. Mercx, mede

werker van de vakgro'&'p' organisatiekunde van de afdeling bedrijfskunde

i.o. der T.R. te Eindhoven nauw betrokken geweest ..

Zijn kritieae begeleiding en stimulerende denkbeelden hebben ongetwijfeld

een belangrijke rol gesp6,·1!d bij de vormgeving aan di t rapport •.
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A. Inleid1ng.

De' opzet van daroe stud1e 1s, door analyse van de gang van zaken op

~
de traditionele verple:egafdeling, een inzicht te verschaffen in de

I strukturele-, leul tureil.e- en technologische kenmerken van deze afdeling,

, alsmeda- in de gevolgen van deze' karakteristieken voar e-en effekt1eve

en et'f'1c1inte metft80heP. en verple:egkundlge verzorging.

De- aanduiding 'trad1t1oneel' is gekozen, omdat het organ1satiemodel

dat av'veel verpleegaf'delingen tegenwoardig nog gehandhaafd' wordt,

achter gebleven i's bij de mear f'unktionele werkverbanden, waarvan

het be-lang door het management in andere grote bedrijven onderkend

is, en wear men er in de werksttuatie oak vorm aan tracht te geven.

De waarderende connotaties aan het woord" I tradi tioneel l , zoals

'verouderd t " weinig veranderlijk', I met yael traditie', blijke-n 0p'

operat1onee-l niveau oak aanwezig te zijn.

Ibe traditionele organisatie van de verpleegafdeling kenmerkt zich
I
[door een bijna ideaal-typische vormgev1ng aan bepaalde struktuurken
l
f merken, die- ay dtr meer 'aangepaste,1 verpleegafdelingen veel minder

J duidelijk naar voren komen. Voar de onderzoeker is het in de eerstge
l'
! noemde situatie veel makkelijker de gevolgen van &en bepaal~samen-

werkingspatroon aan te geven en zijn aandacht te richten op' de

mechanismen die hierin een belangrijk8' rol spelen.

De- analyse' beoogt ean lfeergave' di.:e verden gaat dan de formele blueprint

van een verpleegaf'deling•. nit betekent, dat de leden van een verpleeg

afdeling nitrt all1een leden zijn van een ftrrmele werkorganisatie,

maar dat zij ook groeps- en individuele belangen hebben die lcuinen

konf'likteren met de formfJ'le doelstelling van de organisatie. Op de

strukturele gevolgan hiervan is reeds vele malen door organisatie

sociologen geweze-n.(Burns en Stalker, CrOZier, Dalton, Thompson, Trist,

Woodward) Tegen deze· achtergrond zullen oak bepaalde dysfUnktionele

ef'fekten van deze sociale struktuur bater' b~grepen worden•.

De' gang van mken op- de verpleegaf'deling wordt vanzelf'sprekend oak

.bernvloed~ door faktoren van buiten de verpleegafdeling,. zoals de

invloed van het direktiebeleid~ invloeden uit de verpieegopleidlng,

het personeelsgebrek en d~ beperkte financi.le mogelijkheden.
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In dit betoog is aan deze taktoren slechts aandaoht besteed,

wanneer atrikt noadzakelijk.

Tenslotte zullen in dit verslag de mogelijkheden besproken worden

die andere vormen van arbeidsstrukturering bieden voor een meer

fUnktioneie' samenwerking tussen de atd8lingsled~n en voar sen me~

aangepaste b~ldding van de patient als psycho-somatische

eenheid.

Bet materiaal voar deze- studie is verkregen door literatuuronderzoek,.

participerende observatie en ongestruktureerde interviews.
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B. De soo1al.' etruktuur van de traditionele vergleegafdeling.

Kaetekenmerken.

fIDe social~ struktuur van de ~iekenhUiSOrganisatie is door Lammers om

J~chreven als 'kaste-achtig'.
fIDe- volgende kenmerken worden hiervoor gegeven:

-'Een rigide hierarohische ordening van 6en aantal 800iale groeperingen,

waartussen:

- Een scherp'afgebakende arbeidsverdelingvoorkomt,

- Geen mobiliteit van personen mogelijk 1s,

- Strikte'segregatie in aoht wordtgenomen, terwijl:

- Een zeer gedifferentieerde statussymboliek de gelaagdheid en gescheiden..
2hetd van daze groepering beklemtoont'.

Dgze ideaal-typische struktuu~kenmerkenkomen goad tot uiting op d~

traditionele verpleegafdeling. In all'arlei dimensies ziet men de status

symboliek in de kontakten tussen de verschillende kategorieen•.

Technologi«J....

Een belangrijke invloed op de ~ard van de sociale struktuur wardt auk

..~•..
ui tgeoef'end door de technologie:-. Technologie wordt hier omschreven als

;' A technique or tomplex of techniques employed to alter material"s

t (human or non':'human, mental or physioal) in an anticipated manner •."j

De indeling naar taken en funkties. di~ de technologie aangeeft, bepaald

VOOT een de~l de aociale konfiguratie•. In welke mate een verschil in

teohnologie zijn invloed kan doen gelden op de s-ociale struktuur van

de verpleegatdeling blijkt uit een verslag van Coser. 4

In deze studie ~rdt een verklaring gegeven your de verschillen in de

struktuur van een chirurgisohe en een interne' afdeling. Coser vroeg

1•. Lammers,C.J.,Het ziekenhuis als kastemaatschappij, Sociologische
Gids,~4,1967,py~7-85.

2. De statussymboli~~·-bestaat ook uit riten en ceremonieen. Een er va~

is de grote visite,'waarbij de patienten in gepaste deemoed en stilte
de naar rang en stand geordende processie van artsen en verpleegsters
voorbij zien trekken'.

"j. Perrow,C.,Hospitals:technology, structure and goals,in,March,J.G.,
Handbook of Organiza~. Chicago: 1965.

4. Coser,R.L. , Authori ty ,'nd decisionmaking in a haspital; a comparative
analysis, American Socl.ological Review",23,1958.
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zich at hoe het kwam dat er ov de chirurgische afEl'eling zoln plezienge

w.erksfeer was, gekenmerkt door vlotte en informele kontakten, terwijl

eT' op de interne afdeling spT'ue was van sen zeer formele omgang tussen

f

de kategorieen. De oarzaak was naar haar mening het technologie-verschil',

. dat op de chirurgische afdeling leidde tot een tkoJDDlandb-struktuu!-"._

Deze struktuur wasnoodzakelijk gegeven de onvoorspelbaarheid van het

verloop' van de operatie en de aard van de aldaar te verrichten ingrepen.

Op- de interne atdeling daarentegen was er veel meer tijd voor de artsen,

om via gezamenlijk overlegonderling een diagnose en therapie vast te

stelten.

De verschillende bes-lissingsstrukturen hadden gevolgen voor de relaties

tuasen artsen en v1fPlegenden.

Omdat o~ de chirurgisohe sfdeling de besl~ssingabevoeghe1dgecentreerd'

was ±n de top, was eT' voor de andere artsen geen basis meer voor supe

rieur gedrag tegenover verplegenden. De geringe sociale afstand van·

daze artsen tot de verplegenden en het feit dat deze laatsten hun

opdrachten kregen van verschillend'e artsen, maakte het mogelijk voor

de verplegenden zich op strategische wijze te geiragen.'In using her

own judgement about the importance ot orders, she makes decisions about

the case of the patients, d-eciding to delay one action rather than

another. This gives her a certain amount of power'.,

Op de interne afdeling wordt de sociale afatand tusaen artsen en ver

plegenden onderstreept .. Artsen hebben hier weI autoriteit en laten dit

oak in hun gedrag ten aanzien van de verplegenden tot uitdrukking komen.

Oak verschillen de" denkbeelden van de artsen over de' eisen die aan de

verplegenden gesteld dienen te worden. Intelligentie en inzicht werden

genoemd als noodzakelijke kwaliteiten voor de verplegenden oy de chirur

gische afdeling. Op de interne atdeling was het goed kunnen uitvoeren van

routineweT'k een eerate vereiate.

Tenslotte konstateerde Coaer oak nag een versohil in rolgedrag vande

zaalverplegenden op de twes afdelingen. Op de chirurgische afdeling

was er sprake van innoverend rolgedrag, terwijl oyde intern~ afdeling
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sprake was van ritualistisch rOlgedrag. 5

Kultuurvariabelen.

Behalve door de invloed van de gekozen technologie, wordt de kaste-achtige

struktuur van de traditionele verpleegafdeling oak bepaald doar de

inhoud dar kultuurelementen, die aan de funktie- en taakindeling een

legitimerende basis verschaffen. De aard van de 'waardering' d1e artsen

eisen in alrerlei attributen, omgugsvormen en materieel voOlt'deel', is

funktie van een maatschappelijk waarden en normenstelsel en van de ak-
6s-enten die men in de specifieke subkul tuur benadll'Ukt•.

Het proces van macht- en afhankelijkheidsrelaties.

De'organisatievorm van de traditionele verpleegafdeling wordt door staf

verplegenden, zaalverplegenden en patientan niet als definitief aanvaard•.

Zij trachten tot e~n herdefiniering te komen, door de· legitimiteit van

de in hun ogan 'verouuerde' feiten en waarden, aan te vechten. Hierdoor

krijgen de macht- en afhankelijkheidaverhoudingen op de verpleegafdeLing

een procesmatig karakter.

'Social relations commonly entail ties of mutual dependence between the

parties. A depends upon B, if he aspire~ to goals or gratifications,

whose achievement is facilitated by approprate actions on B's part. By

virtue of mutu~l dependency, it is more or less imperative to each party

that he be able to control or influence the other'·s conduc·t. At the same

time, ties of mutuel dependency imply, that each party is in a

position, to some degree,to grant or deny,facilitate or hinder,the other's

gratification. Thus it would appear that the power to centrol or in

fluence the other, resides in control over the things he values, which may

range all the way from oil resources to ego-support depending upon the

relation in question. In short, power resides implidtly in the other's

dependency. ,7

5. Eigen ervaringen met het werk als verpleeghulp op een interne en een
chirurgische afdeling leerden,dat niet zozeer het verschil in besluit
vorming opvallend is, maar weI de aard van het werk. Het werk op de
chirurgische afdeling is gevarieerder. De zaalverplegende werkt zelfmeer
'aan' de patient en kri4gt zo hetgevoel aktief mee te werken aan hetge
nezingsproces.Op de intc ~e afdelingen zijn de verpleegkundige aktivitei
ten meer routinematig. De .·"lalverplegende werkt meer'om de patilent heent

6. Dat deze 'waardering'ip histG~isch perspektief gezien nogal fluktueer
de,wordt aangegeven in een pubii.katie van R.J.M. Mercx,}2,e verpleegafde
ling in Sociaal-Historisch persp0:~.Eindhoven:T.H.rapport23,1971 •.

7. Emerson,R.M. ,Power-Dependence Rela"l.;5.ons, Administrative Science
QHarterly,27,1962.
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IDe macht van de arts is vooral ontleend aan het feit, dat hij de belang-

1rijkste bron van onzekerheid, de mogelijkheid om patienten beter te maken,
f t uk t 8f me s sea egemoet kan treden.
i

Tegelijkertijd is de arts voar de uitoefening van zijn werkzaamheden af-

hankelijk van de andere leden van de verpleegafdeling, alhoewel deze

afhankelijkheid naar buiten gemaskeerd is'door allerlei statusdistinkties

die de positie van de arts op de afdeling moeten benadrukken. De stafver

plegenden staan in een service-gerichte relatie tot de arts. De afhanke

lijke relatie waar.,in zij ten opzichte van de arts staan is echter

relatief, omdat ook zij een bron van onzekerheid beheersen. Zij zorgen

er nl. voor dat op de verpleegafdeling de dagelijkse gang van zaken voor

de arts zo soepel mogelijk verloopt. Daze zorg varieert van zulke be-

l .langrijke zaken als het in voorraad habben en in goede staat houden van

l medische apparatuur, tot zo'n kleine zaak als de 'goede' kop koffie.
I
'I Verder beschikken zijnvaalc over een dosis ervaring waarmee zij de arts

\ kunnen bijstaan en hem 'wegwijs' maken hoe hij all1erlei zaken sneller

ken regelen dan via de omslachtige formEf'le procedure-s. Vaak laten staf

zusters ook niet na er op te wijzen,hoe anel en vaak beter zij op zaal

kleine ingrepen kunnen verrichten die eigenlijk tot de taak van de arts

behoren, zoals bv. het inbrengen van een infuusnaald. 9

t~ij onderstrepen de afhankelijkheid die de arts ten aanzien van hen. heeft

{~oar zich in de werksituatie op een strategische manier te gedragen~
&{
JWanneer de arts deze afhankelijkheid negeert,zal de kans op konflikten met

Istafverplegenden aanmerkelijk stijgen tot er weer consensus bereikt is

over de wederzijdse be~rekkingen. De stafverplegenden zullen hun groeps

en eigen doeleind'en trachten te bereiken, door de mogelijkheden tege

bruiken die hun plaats op de afdeling hen biedt. In een studie over de

machtsbronnen van lagere kategorieen in organisaties,stelt Mechanic

dat de macht van deze participanten resultante is van bepaalde aspekten

van hun plaats in de organisatie waardoor zij kontrole krijgen over de

toegang tot 'information, persons and instrumentalities •••••••••• Lower

8. Voor het gebruik van deze onzekerheidsdimensie bij het ontwikkelen van
een theorie van machtsrelaties,zie Hickson,D.J.,Hinnings,C.R.,Lee,C.A.,
Schneck,R.E.,Pennings,J.,··.,A STrategic Contingencies Theory of Intra
organizational Power,!dmill:~trativeScience Quarterly~2,1971.

9 •. 'I t is common knowledge that a headnurse in ward often knows more about
some aspects of medicine, than to. junior doctor and may become his un
official tuto~. At the same time the nursek'technical proficiency in
medical matters sometimes leads to the doctors l accusations that they

are trying to set themselves up as rhl'ils' ,E•.Barnes,Feople in Hospital~

London:196l;zie ook,Gordon,G.,Becker,S~,Changesin medical practice"
bring shifts in the patterns of power,The Modern Hospital,~964.
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participants do not usualllY achieve controi by using the role-structure'

of the organization, but rather by circumventing and manipulating it'.

VonrbfJelden van het gebruik van die macht Zijn de volgendCf1 'An unpopular

doctor in a public olinic may consistently find"emergency" patients

at his door just as he prepares to leavfJ for home or to- atten~ a conference,

a community praotitioner unpopular with the admissions office of the

local hospital may find it more difficult to obtain a bed for his patient

than some of his better liked collegues; a particular doctor may

consistently find that he is unable to sohedule appointments with his
, 10
superior, while others have no ditficu1ti~.

De zaalverp1egenden zijn het meest afhankelijk. De task die zij vervuIIen

is in sterke mate omschreven; dit maskt hun gedrag voor stafverp1egenden

en artsen voorspelbaar. Bier komt nog bij, dat zaalverplegenden voor het

merendeel leer1ingen zijn, hetgeen hen nog kwetsbaarder maakt.

Bij initiatieven tot afhankelijkheidsreduktie lopen zij het risiko dat

di t reperkussies heeft voor hun jaarovergang in de opleiding.(bv.- een

subjektieve beoordeling door een of me~rdere 1eden van de verpleegstaf)

Hun afhankeIijkheid ~innen d~ organisatie wordt niet alleen strukturee1

gedefinieerd door de afwezigheid van spee1ruimte,maar oak normatief.

De ge1egitimeerde afde1ingshierarchie benadruk~ de dienstbaarheid die

verplegenden moeten betreachten ten aanzien van de andere kategorie-~n

en geeft er more1e waarde aan. Aangezien het hen bijna onmogelijk is

binnen de organisatie in het proces van'bargaining' over de legitimiteit

van de afdp.1ingsstruktuur een belangrijke ro1 te spe1en, worden er

de Iaatste jaren voora1 ook buiten de organisatie be1angengroepen

gevormd. Deze groepen trachten door te wijzen op de veranderende waarden

en normen en oy de prof~ssiona1isatie van het verylegingsberoey,

druk uit te oefenen op a11er1ei instanties, om hen er toe te bewegen

hun macht te gebruiken om de afhanke1ijke poaitie van deze laagste kategorie

te verminderen.

Samenvatting.

Zo ontstaat een beeld van een sociaal systeem, met duidelijke kaste-achtige

kenmerken, waarin de verschil1ende katego~een permanent bezig zijn,

soms zeer subtiel en soms zeer direkt, de eigen,groeps en organisationele

be1angen veilig te stellen. 1~chnologische faktoren en elementen uit het

waarden en normenkomp1eks speler'_ eenzeer be1angrijke rol bij de tot

standkoming van de afdelingsstrukt'..:ur.

10. Mechanic,D.,Sources of power of lower participants in complex
organizations,Administrative Science Qyarterly,7,1962.
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C. Kommunikatie- en informatieregulering.

Kommunikatie en therapie.

Op- de verpleegafdeling is het noadzakelijk dat de informatiestroam

op een efficiente manier gestruktureerd wordt. Wanneer iedereen zich

tot ieder ander zou wenden, was de chaoS" binnen korte tijd:' kompleet.•

Georgopoulos en Mann: vinden een duidelijke relatie tussen de hoe

ve&lheid, kwaliteit, konsentratie, taakrelevantie en richting van

de kommunikatie met het rolgedrag van de verplegenden. l

Een efficient kommunikatieverloop kenmerkt zich door de vertikale

in plaats van horisontale richting der kommunikatie, door het inten

sieve gebruik van de formele kommunikatiekanaten, door het feit dat

l de taakrelevante kommunikatie via de formele kanalen loopt en dee{ .

I aard van de kommunikatie van de leidinggevende' gericht is op het
!
( voorkollen en oplossen van problemen.' In hospitals where the abowe

1 patterns of communication prevail, nursing role performance,satis

faction with supervision, commitment to the workgroup and coordination

of activity within the nursing department are likely to be superio~

to those in hospitals where these patterns ot communieation do not
2prevail or where- they are not as e-vident'.

Van groat belang zijn oak de gevolgen van het kommunikatieverloop'vooe

de patient. In Nederland heett Cassee in verschil1ende publikaties

de relevantie van therapeutisch gedrag onderstreept.3

, (I,' Therapeutisch gedrag vooronderstelt volgens Ca~seEr, een open~tweezijdige
kommunikatie met de patient. De mogelijkheid tot therapeutisch gedrag

is echter sterk athankelijk van het 'koJllJWllikatieklimaat' op de af

deling. Zo' blijkt uit de'voorlopige reultaten van een onderzoek van

Cass&e,dat, hoe m~er open en tweezijdig de kommunikatie tussen de

afdelingsleden, hoe opener en frekwenter de kODlJllWlikatie is met de patient.

1. Georgopoulos,B.• S.•.,Mann,F.•.C.• ,The Community General Hospital..New Y0f§62
2. Georgopoulos,B•.S•.,Mann,F..c.,op cit.

3.~assee,E.Th.,Kommunikatieen therapeutisch gedrag,Tijdschfdft voor

ziekenverpleging,lO,ll,l9,")'; en,Cassee,E.Th. ,Sociologische aspecten

bij de verplaatsing van de opleiding van ziekenhuis naar opleidings

instituut,Tijdschrift voor ziek~:1..verpleging,lOt1969.



- 9 -

!,i Op de tradltionele verpleegafdeling komt therap~utisch gedrag echtar

it niet vaak voor.. Bepaalde voorwwarden voar therapeutisch gedrag worden

nl. niet vervuld~ Een van de voarwaarden voar dit gedrag is, dat de

leden van de afdeling de patient niet enkel zien als een objekt, maar

als een persoan met e1gen specifieke emo~ies en behoetten. Verder

moet therapeutisch gedrag geleer~ worden. Voorwwarde hiervoor' is,

dat de kommunikatie niet alleen gericht is oFde instrumentele dimen

sies van het verpleegobjekt, maar dat in de kommunikatie een leer

methode word~ overgedragen aan de verpiegenden voor &en jUiste be

nadering van de patientals sociaal en e.otione~l w~en.

HindernisS'&n voor de kommunikatie- en intormatiestroOJl.

,jHet kommuniketieeyste.. op de traditionele verple.gafdeling laat

~dUidelijk de gevolgen zien van een kaBte-achtige organisatievorm

! voor het kommunikatieverlo01>. WessEm, geett in een onderzoek aan,

\, in welke mate de geinstituti,onaliseerde hierarchie barrieres vormt

voar het kommunikatieverloap.4 De' resultaten,van zijn studie laten

1
1",£,.,: z1&n. dat op de verpleegafdeling de interaktie hoofdzakelijk binnen
.' de onderscheiden kategorieen blijft, dat de interaktie afneemt naar

mate de sociale afstand toen&emt, en dat iemand uit een hogere kategorle.
mear initiatief tot interaktie neemt ten aanzien van lageren dan

omgekeerd. Ook de voaronderstelling van de schrijvers, dat er als gevolg

van de segregatie der kategorieen, onderscheiden konsepties ten aan-

zien van de doelen van het ziekenhuis bleken te bestaan, was juist.

Mishler en Tropp komen tot soortgelijk& bevindingen in hun onderzosk

naar de relatie tussen de statu8struktuur van het ziekenhuis en de inter

aktiepatronen tussen de verschillende berOepsgroepen. 5 De meeste

interaktie vindt plaats binnen de eigen groeV en neemt af naarmate de

sociale afstand toeneemt. 'Finally,far each group in turn there is less

restriction imposed on the content of communication in discussions of

members with each other tahn is imposed by the members of any other

group in discussions with them,e.g.,nurses are less restrictive in talktg

4. Wess~n,~.F.,HospitalIde~logy and Communication between Ward Personne~:

in, Jaco,G•.,(ed),Patients.Phys:..cians, and Illness.Glencoe:l958 ..

5. Mishler,E.G. ,Tropp, A•., Status and Interaction in a Psychiatric

Hospital,.. H~ Re'1ations,9,1956.
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to nurses than either technicians or attendants are in their discus

sions with nurses ••••••• lina11y it may be noted that a situation of

low interaotion makes· itdiffioult for individuals to, establish reality

oriented peroeptions of each other'.

Het vertikale kommunikatieprooe~naa~ beneden ontwikkelt vaak slechts

&en type kommunikatiectaakinstrukties~6

Opdrachten worden door de arts gegeven en komen via de stafverplegende

bij de zaalverplegende. Omdat de begeleidende uitleg vaSk minima~l is,

- de zaa1verplegende is er om uit te voeren-,komt het voar dat ver

plegenden opdrachten vervullen, zonder dat ze de patient uitleg kunnen

verschaffen over het 'waarom' van hun hand~lingen. Een voorbeeld van

de afwezigheid van 'jobrationale' is het feit dat in sommige zieken

huizen de status waarin het ziektebeeld van de patient is weergegeven,

niet door leerling-verplegenden gelezen mag worden.

Naarmate de interaktie zich zal beperken tot taakinstrukties, wordt de

kana groter,. dat de vervreemding van de verplegende ten aanden van

haar eigen task toeneemt. 7

In een onderzoek naar de strukturele onrzaken van ~in§nder

verplegend personeei, nam Pearlin waar., dat vervreemding toenam bij

afname van de relatief open interaktie.8

Table 3. The way authority is exercised and alienation.

Alienation skore Told to Asked to Explained why to
do it. do it. do it.

0 6. ~ 16 % 21 %
1 24 25 29
2 29 29 27
3 21 18 13
4 20 12 10

Totals 217 462 329

~1= 34.8 8 df. P <.001

6. Katz en Kahn onderscheiden vijf elementen in de kommunikatie van supe-
rieur tot ondergesohikte:'l. specific task directives,job instructions,.

2. information deeigned to produce understanding of the task and its
relation to otherx organizational tasks:jobrationale,3. feetback to the
subordinate about his performance,5. information of an ideological
character to inculcate a sense of mission: indoctrination of goals'.
Katz,D.,Kahn,R.L.,The Social Psychology of Organizations. New York:1966.

7. Het begrip vervreemding wordt hier gebruikt in de betekenis zoals
Blauner die heeft gehanteerd~'Alienationisa general syndrmme made up
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Patient en kommunikati~.

/

.f Hat kommunikatiepatroon op da traditionala varpleagafdaling onderatreept

eens te meer de lage positie van de patient. In het proces van informatie

~ uitwisseling is in ster~e mate sprake van eenrichtingsverkeer. Arts en

I
verplegende- willelll vel 'VErel van de patient weten, maar de achtergrond van

dit gebeuren is de patient vaak onduidelijk en wordt hem ook niet zonder

meer duidelijk gemaakt.. Die onduidelijkheid vindt de patient oak terug

in het taalgebruik van arts en verplegende aan het ziekbed. 9

Artsen,staf-,enzaalverplegenmen proberen door middel van informatie

regulering een zo groot mogelijke voorspelbaarheid in het gedrag van de

patient te bereiken. Zij vermoeden nl., dat, wanneer zij hun eigen on

zekerheden ·op de patient overdragen, de spanning voar de laatste all'een

maar zal stijgen. Dit doel konflikteert echter met het doel van de patient.

Deze wil zoveel mogelijk informatie krijgen over zijn ziektebeeld.

Wanneer die informatie niet genoeg via de officiele kanalen overDDmt,

zal de patient proberen ze op allerlei manieren aan te vul~en, bv. in

gesprekken met medepatienten,artikelen in kranten en tijdIJChriften,etc. lO

of a number of different objective conditions and subjective feeling
states which emerge from certain relationships between workers and the
socio-technical setting of employment. Alienation exists when workers are
unable to control their immediate work processes, to develop a sense of
purpose and function which connects their jobs to the over-all organization
of production,to belong to integrated industrial communities, and when
they fail to become involved in the activity of work as a mode of personal
self-expression'. Blauner,R.,Alienation and Freedom. The factory
worker and his industry.Chicago:(l964)l968,pp 15.
8. Pearlin,L.I.,Alienation from Work: A Study of Nursing Personnel,in,

Abrahamson,M.,The Professional in the Organization. Chicago:l967.
Zie hiervoor ook Coser,R.L., Alienation and the social structure. Case
analysis of a hospital,in,Freidson,E.,The Hospital in Modern Society.
New York: 1963

9. Basiak,A.T.,Denton,R.K.,The Language of the Hospital and its
effects on the patient,in,Skipper,J.K.jr.,Leonard,R.C.,Social Inter
action and Patient Care.Philadelphia:l965.

lO.Roth,J.A.,Information and Control in Tuberculosi~Hospitals, in,
Freidson,E.,(ed),op cit.
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Dat hierdoor vaak een beel~ ontstaat vat niet strookt met de werkelijk

heid,is duidelijk. Resultaat is dan misplaatste, angst en ongerustheid,

die een negatieve invloed kunnen hebben op het ziekteverloay_ Ook is er

sprake van onderschatting van de patient ale intormatiebron. Door het

permanente kontakt met zijn medepatienten, is hij of zij zeeT weI in

staat, veranderingen in het gedrag van andere patienten te registreren

en deze informatie door te geven aan verplegende of arts. Een opmerkelijk

voorbeeld hiervan geeft Roth: 'In one case, when a patient went into a

coma after receiving some medicine, the physician questioned every nurse

and aide on the ward in a vain effort to,learn precisely how the patient

had behaved just before becoming comatose, but he never questioned the

patient's roommate who had been present throughout the entir~ affair.

The comment of this roommate typifies t.mattitude of the patient who has

been around for a while and has learned the patients'place in the medical

treatment system:'I could have told him(the physician) everything she

did belore she went into a coma, but why should i say anything when he

doesn't even bother to ask me? Everytime you try to tell these people

anything around here they act as if you8re trying to run their business.

I've learned to keep my mouth shut t •
ll

De kommunikatie vervult een aantal funkties voor de patient. Skipper12

.
't·.. ndarSCheidt hierin twee primaire.funkties.: een instrumentale funktie

(
ericht op het verkrijgen van informatie, en een ekspressieve funktie,

; ericht op het interpersoonlijke kontakt. De oorzaak dat in-deze

funkties niet of maar ten dale wordt voorzien,is volgens' de schrijver

terug te voaren tot de sociale struktuur van het ziekenhuis. De leden

van de verpleegafdeling richten zich niet op de kommunikatieve behoeften

van de patient, maar, richtan zich op de instrumentele aspekten van de

medische en verpleegkundige verzorging.13 De relatie tussen de sociale

en psychologische behoeften van de patient en het ziekteverloop i~ nog

onvoldoende onderkend, en ook omdat men niet geschoold is in therapeutisch

11. Roth,J.A.,op cit.
12. Skipper,J.K.jr.,Leonard,R.C.,Social Interaction and Patient Care.

Philadelphia:1965. Hieruit het artikel van Skipper,J.K.jr.,
Communication and the hospitalized patient.

13. De prestaties van het me:'isch en verpleegkundig personeel worden oak
niet zozeer afgemeten aan .:un kommunikatieve vaardigheden. Daarom is
het ook niet zo verwonderliJ~, dat zij er MO weinig tijd aAn besteden.
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gedrag, gaat men de ekspressieve tunktie die kommunikatie kan vervullen

uit de wag. Een van de gevolgen hiervan is, dat de patienten'niet weten,

of ze bepaalde zaken d~e hen bezig houden kenbaar mogen maken, wan;

artsen en verplegenden 'hebben het~altijd druk', en worden niet graag

opgehouden in hun werkzaamheden. De taangepaste' patient houdt zijn

problemen dan ook, voor zich. Veel, mogelijk relevante informatie gaat

hierdoor verloren.

De beperkingen die er op de traditioneleverpleegafdeling zijn ten aan

zien van d~ kommunikatie naar beneden, vorman dUB tegelijkertijd de

barrieres voor de kommunikatie naar boven. Beperkingen en barrieres

d~e hun oorzaak vinden •• in een organisatievorm waarin de leden denken

in termen van hierarchie en status, in plaats van in termen van

funktionele samenwerking.

Samenvatting.

Als gevolg van de bestaande sociale konfiguratie op de traditionele

verpleegafdeling, wordenaan het kommunikatie- en informatieverloop

dysfunktionele' beperkingen opgelegd~ Patient en zaalverplegende worden

onvoldoende in de uitwisseling van intormatie betrokken. De kans ov
vervreemding ten aanzien van de eigen taak, voor wat betreft de kategorie

der zaalverplegenden, neemt daardoor toe. Varder wordt aan de thera

peutische mogelijkheden van de ekspressieve funktie dar kommunikatie

teveel voorbijgegaan.
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1Sociaal en instru;.nteel leiderscha~

Vorm,n van leiderschav en macht.

Op- de verpleegafd&ling heeft het le1dfJr8chapegedrag van arts en staf

verple-gende, een sterk instrumenteel karakter .. De-~.~ vorm van leid1ng

geven Yordt deals noodzakelijk gemaakt door het verpleegobjekt en

voor een andeT de.l is' z~ tunktie van het strateg1sch gedrag van
2artsen en stafve~leg.nden.

Men heeft kunnen zien, dat in dekast.-aohtige organisatie~ aociale

afstand sterk benadrukt wordt. Dit kan briekenen, dat sociaal leider

schap,bv. het strev.n naar werkoverleg, dysfunktioneel is voor het

in stand houden van die sociale afstan~. Het institutionaliseren van

werkoverl.g zoukunnen bet,kenen, dat bepaalde informatiebronnen,

waarQ'V'er kategorieen de beschikking hebben en waarvan anderen afhankelijk

zijn, dan t088ankelijk zouden worden voor ander6' kategorieO.

In een versl:ag van. Jansen en Verhoeven over de groei en ontwikkeling

van ziekenhuisorganisaties, onderzoeken zij oak de ssmenhang tussen

de machtspositie van d. hoofdverplegenden en de aard van hun leider

schapsgedrag? D. schrijve~s maken gebruik van de begrippen beheersings

macht en konstruktiemacht.

Bij beheersingsmacht ligt het aksent op de objektieve mogelijkheden

van de hoofdVerpl8'egster om de' gedragsal ternatieven van haar onderge

schikten te beperken en:hun gedrag oy deze wij ze in de dOOE haar ge

wenste richting t" sturen. Konstruktiemacht voeren zij terug tot een

relationele machtsbron, d.w.z.,'deze,lI1acht berust primair 01" de aan

wezige mogelijkheden'om de' sociale relaties binnen de afde1ing te

aktiveren met betrekking tot de gemeenschappelijke- taken, de mogelijk

hEJden om de aanwe-zige 'huJIIIlan reourc8J!l" te 1110biliseren.

1. De indeling in sociaal en instrumenteel leiderschap is ontleend
aan Lammers,C.J. ,De socio10gische studie van leiderschap in orga
nisati''S,Mens en Onderneming, 19, 1965. Onder instrumenteel le-ider
schap verstaat hij het 1irekte inschakelen van personele hulpmid
delen voor het produktiecoel. Sociaal leiderschap is het tot stand
brengen van een zekere samcnhang van de onder hem ressorterende
personen en/of groepen in het kader van het organisatiegeheel.

2. Voor sen relation~stische vizi~ op leiderschap,Sitter,L.U.de,
Leiderschapsgedrag in organisatiE.. 9:', Mens en Onderneming, 25,3,1971.

3.Jansen,L.Ch.0., Verhoeven,W.G.,Groatt.e. Macht SBtruktuur, en 1eef
baarhaid van ve lee' afdelin en in N6derlandse ziekenhuizen.
Rapport N.I.P.G TNO,Soci01ogisch Instituut Leiden 1970.
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Het aksent ligt bij deze vorm van macht veel meer op de mogelijkheden

tot verruiaing van de gedragsalternatieven van de onderge:achikten.'

Tabel 5. M&cht8p~stie van de hoofdverpleegster en waargenomen leiding-
gevende 1'01. '

&ard van het _aar- aard van de machtsverhouding
genomen leider- ,
schapsgedrag beheers1ngsmacht konstruktiemacht
instrwaenteel leiderschap ',30.. '.17
sociaal leiderschap '..06 ..15
mate van delegatie -,20 '.03
v66rkomen van werkoverleg .04 ~

(produktmoment co~. coetflsignificante correlaties zijn onderstreept)

leiding hoofdverpleeg
ster- verpleegster

en hoofdverpleegsters.
le1ding arts- leiding arts-
sts verpleegster

In hun analyse van de gevonden verbanden zeggen de- schrijvers:' Waar

het e~hter om gaat is, dat tU8SeD beheersingsmacht en instrumentee!

leiderschap weI een sterke relati~ bestaat, maar tuasen konatruktie

macht en sociaal leiderschap~niet. Dit betekent dat een hoofdVerpleeg

Ertel' die toegang heeft tot materiile middelen en informatie, deze situ

atie in de regel ook zal weten te benutten, en ui t te buiten, terwijl

de mogelijkheden tot strukturering van de sociale verhoudingen, tot he~

scheppen van een httCht samenwerkingsverband lang niet al tijd even van

zelfsprekend door de hoofdverpleegS'ter aangegr8])en 'Worden. Het lijkt

e~,op ~of deze sociale 1'01 moeilijker is op tenemen dan de instru

mentele; het kan ook zijn dat het nederlandse ziekenhuisklimaat in

he-t algeaeen onvoldoende ~imte laat voar de hoofdverpleegster om zich

in deze 1'01 te realiseren'. In de informatie uitwisseling tusaen de

'kasten' staan de stafverplegenden centraal. Artsen en zaalverplegen

den richten zich tpt hen, en omgekeerd richten zij zich tot artsen

en zaalverplegenden. Gegeven hunplaats op de verpleegafdeling is het

vanzelfsprekend dat het instrument&~l leiderschap ceutraal staat.

Dit wordt bevelltigd in een studie van Cass:ee naar o.a. de leiderschap"
4aspekten van het gedrag van artsen en hoo1'dverpleegsters.

In een van de tabellen wordt het leiderschapsgedrag van artsen en hoofd

verpleegsters weergegeven.
Tabel 1. Het leiderschapsgedrag van artsen

sociaal leide-r
schap

instrumenteel
leiderschap 9.75

9.75

9.66

8 ..97

11.58

(De gebruikte schalen hebben een r~ikwijdte van 3 tot 15 punten, waarbij
15 betekent dat een gedragsvorm vaak voorkomt. Leiding van de een aan
de ander werd door derden beoorde~ld. .\Is gevolg van de samengesteld
heid van de skores is a1'gezien van e:en aignifikantieberekening.)

4. Casse&,E~Th., Leiderschap en rolbegrenzing in een ziekenhuisorgani
sat1e,SoQiologisgh"Gids,14,1967
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Cass&e verklaart de grote mate van instrument.Ell leidinggev~n van de

hoofdverVlegende uit t.e~. faktoren:de binding aan het. werk en de

werkomgeving en de aard van het werk der verplegenden.

'De: aard van het wark van de verplegenden maakt het in8trum~tele leid&r

schap min ot meer noodzakelijk, Twe~'kenaerken van dit .erk zijn nl,

dat de gevolgen van verkeerde handelingen of onjuist ingrijpen .e$r
ernstig kunnen zijn, terwijl daarnaast sen voortdurende tijdsdruk te

konstateren i~het moet enel gebeuren, hetzij omdat dlt in het belang

is van een bepaalde persocm, hetzij .omdat je ste.eds 'klaar ' moet zijn

voor nieuwe gevallen of komplikatie~.'

Gevolgen van leiderschapsgedrag voar d~ zaalverplegend~.

Cass-ee' onderzoekt oak de relatie tusen hetbleiderschap van artsen en

hoofdzuste:rg- enerzijdg- en de gevolgen hiervan voo.e de- zaalverplegende

anderzijds, De mate van instrumentele'leiding van de arts, had geen in

vloed oFverloop, verzuimen binding van de zaalverpleegster; bij Bociaal

leiderschap bleek die invloed echter wei. Frskwentie van ziekteverzuim

was lager, binding groter en ziekteduur langer,

Tabel 4. de leiding arts-verp1egende en ver1oop,verzuim en binding van
het verplegend personeel, (N- 17 verpleegeenheden)

0.47 0,58

0 ..14

wordt grater.

Tabel 5. de 1eiding van de' hoofdverp1eegster en verloop, verzuim en
binding van verp1egend personael. (N~17 verpl!!Ceenheden)

1eidlng hoo~d~ gemida~lde verzuim ver100p bind1ng
verp1aegster-verp1eeg- verzuim- frekwentie frekwentie
ster d.uur

onderstreept zijn signifikante coer!. op het 5

SDciaal:
l!eiderscha'P"

instrumenteel
leiderscha

0.29

-0.46

-0,57

-0.0'2 0 ...59

0.40

Het feit dat er zoln duidelijk verband wordt gevonden in de relatie

tussen sociaal - instrumenteel 1eiders.chap hoofdverplegende - z~alver

plcgende, i~ gelegen in de'onzekerheid dfe· de werksituatie kenmerkt en
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• , s e ou ngen en zorg voor (.e .ft J.&n on er'
'vier ontwikkelin~stasen 'van het zieksnhuis. N-l20) .-

maohtsstrukturen/grootte-kond1tieID

4 B- e D
R.M•.+ R.X·. + B·.)1·•. - B'.oM'•. - verschi1
C.K •.- C.M •. + C.M•. 4- ceX.. - signifi-

sociale grote afd klein& at'd. klein8~ afd grote afd kant"
kosten Ide:1nff.! *n 4rrot'e zlcn. A'rOte' zkn grote zkn ._-

Binding 9.9 lO~ 10.8 9.6 1"> <.0,5
Arbeidsver-
houdingen:
-met hoat'direr pl. 21.8 25.8 24..0 17.7 p;< ..01:
..met verpl.
onderling 36..2 37..1 38•.0 3,.8 p( .10

Zorg voar de
natient 35.8 37..1 37..1 36..8 n.s.
ove-r-al minder zeer
effect gunstig gunstig guns-tig ongunstig

,

de konaekwenties' die fouten hebben. Zaalveryleegsters en vooral

lesr1ing- verp1eegsters 7~jn er bij gebaat wanna~r men hen precie~

an dUi..delijk zegt, vat onder bepaalde oastandiglDeden gedaan moet

worden. De oak door Jansen en Verhoeven gerel&Veerde feiten , dat

sooiaal 1aiderlohap lich weini.g etw;i.kkeit, kan 01" de verpl8'egafdeling

veel spanningen doen blijven bestaan. DekolLekt1eve speelruimte ver

groting ..arvoor sociaal 1eiderschap kon zorgen, zou ala vent1e+funktie

kunnen d1enen VO'or del" 8p1mD.ingen die zich op het werk a1 v1ug kunnBn

vormen .. Het vermoeden dat de .social~ kosten ala gevolg van ·de beperkte

speelruimte mllen stijgen, blijkt oak uit het onderzoek van Jansen en

Verhoeven, waar zij de effekten .e~rgeven van de relatie tussen machts

struktuur en groottekondities of' de socia1e kosten •. De sociale kosten

bevatten sen drietal toerekeningsfaktoren: de &erste staat in relatie

tot 'het ziekenhuiswezen',. de tweede in re1atie tot de- arbeidsver

houdingen in het ziek~nhuis, en de'derde tot de 'zorg voor de patient'.

Tab8'1 6 binding arbeid v rh di ~, t . t d

.. Chi-kwadraat toets voar gemidde1den.ln de k010m'verschi1 significant'
is' bij een significant verschi1 de desbetreffende p-waarde vermeld; n ..s •.
betekent nie-t-si.gnificant. Tevens werd o:p de' tabe1 als geheel( aIle varia
belen samen) de toets van Friedman(methoden der m-rangschik:k:ingen) toege
past. Met behulp van de:ze :"lets',die voornamen1ijk gevoe-lig is voor ver
schi11'en tuss-en populatiegemi id1:!1den,kan worden aangetoond dnt er,Gemeten
naar het differential& e:'fect C"'l" de vier variabelen duidelijk sprDke- is
van vier significant verschi11eil<..~'k1imaten'(de waarde venK oe,:::.'nagt 66.5

. p(.02
Toe1icht1ng: B•.M. betekent beheersin>~5.::lacht;ceX. betekent, constructiernacht

cen min-telt::en(-) of sen plus-teken(+) bGtekent dat de op· de afde1ing
weiniG' resp. veel van de deabetret'fende doort macht aanwezig is ..~~ de
tabel zijn steeds' de gemiddelden van de var'iRbel'en verme1d. Hie-rbJ.J geldt
<lat naarmate het gemiddelde hoger is, de' waar(le' voor de desbetreffende
vh:iabele hogeris,bijvo een gemida~lde van 10.8 indiceert een hager
mored dan een gemiddelde' van 9.6.
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Uit de tabel blijkt dat de socialekosten het geringst zijn in grote

ziekenhuizen met kleine afdelingen an het groatst in grote ziekenhuizen

met grote: afdelingen. De schrijver konkluderen hieromtrent.'Omdat oak

in de kleinere ziekenhuizen de' ntd.lingsgrootte·versch111en in 80cial9

kosten veToorzaskt, mag men konkluderen dat vooral de arbeidllVerhoud1ngen

op de afdeling bepAiend" zi'jn voor ~e binding van de vervleegsters aAn

het ziekenhuis en aan haar beroey. l)e rEdevantie' van de konstruktiemacht

komt dan 0* in dRe tabel tot uitinge

Leiderschaplgedrag en spanningen 0P' de verpleeg~f~9ling.

Oeklander en Fleishmann tonen ecns temeer aan dat sr relaties zijn

tussen de gekp zen vorm van leiclin$geven.. en de sp-anningen op- e-en ver

pleega.fd'eling~ Zij msken e-en onderscheid tussen intra-units-tress:: en

inter-unit-stress en verbinden deze' variabe1.en met twe8' leiderschaps.

d1mensies,nl. 'consideration' en 'struoture'. 6

Vervolgens stellm zij de hypothese dat de manier waarop de leidinggeven

de zijn/haar leiderschap.srol'. percipieert, verbonden is met indices:: van

organisationele spanning. Leid1nggeven~enmet hogere •consideration'

skores hebben lagere intra-unit-strese, terwijl leidinggevenden met hogere

, akore.a' o¥' structure-' «en lagere inter-unit-stresS"' hcbben.

Table 1. Overall: relations between le-adershi'P pa.tterns 3Ild intra- and
interdepartmental stress

Governmen~ Voluntar,y
Smal~ JlIedium Total

(N§Q) (N-22) (N-36) (N-58)
With intra-unit-stresS1
Consideration =:NI -..02 - ..461 - ..31
Structure' - •.41 •.45" -.D7 ..20',
With inter-unit-stresg:
Consideration -.16 ..15 .19 ·.~8

Structure •.06 - ..30 - ..39" _..,6 A

(de stre8lY onder de' get81l'en staat voor""italici Ed values ")
I Significant beyond .Dl level; significance of italicized values

evaluated by one-tailed test.
A Significant beyond .015 levei'; significance of italicized valueB"

evaluated by oue-tailed te~.

5•.0aklander,H., Fleishmann, E....' •.,Patterns of Leadership' related to
Organizational Stress inHospltal Settings, Administrative Science
Quarterly,8,1964,pp.520~532.

6.Intra-unit-stress betekent sp:anningen6p de verpleegafdeling, inter
unit-atrellB betekent s'Panningen t{ssen afdelingen.
'ConsideTation' komt Qvereen met sociaal leiderschap, en 'structureJ

met instrumenteel leiderschap.
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Uit de onderzoaksr~eultaten bleek nu, dat san hogare skor~ op de

'oonsideration' dimensie~ significant verbonden was' met een lage

intra-unit-8tres~. De dimensie 'structureJ bleek niet verbonden met

intsr-unit-9tress.

'Consideration' blesk niet verbonden met inter~unit-stresa, terwijl ex

voar wat betrett het verband tu&sen '~ructureJ en intra~unit-stress

opmerkelijk~v&rbandenworden gevonden~ In grote- ziekenhuizen vindt

men de relatie' 'higher structurm'-lower intra-unit-stress. In kleinere

ziekenhuizen daarantegen 'higher riructure' - higher intJa-unit-stress-.

De onderzoekers verbinden hJi&raan de, vra,. of het mogeiijk is, dat,

naarmate de organisatie groter \'1oTdt, .em: 'structure" in het leiding

geven als een steun ge-nen wordt, terwijl in klei:anere 8EJJlheden,
I

meer 'structure" als overbodig en bedreigend' gezien wordt. De bevindin-

gen ui t Iii t ond:erzoek komen over&en met die: van Jansen en Verhoeven.

Sociaai leidarschap ~~rdt op prijs gerield' en is bevorderlijk voor het

'leefklimaat' op de afdeling. Het belang van instrumenteel leiQer

schap' blijkt vooral op grC?te afdelingen.,(vgl. kolomA. en D in de tabel

van Jansen en Verhoeven)

Interferentie.

Op de verpleegafdeling is de kane op interferentie voortdurend aanwell'ig.

Interferentie wordt haH" gedefinieerd ala'de situatie- die ontataat,

indian bij «en persoan(of sy9teem) die in tenminate twee uitwisselings

pro"CeBsen betrokken is,. de' instrumentele' waarde van een sktivitatt,

ten opzichte' van het ene uitwissEJ"lingeproces onveranigbaar is met die

in het andere UitWiss~lingsproces.7

De zaal"verplegenden hebben het vaak erg druk met het wark dat zij in

hun diensttijd moaten verrichten. Wanne.er er zich binnen hun overladen

taaketruktuur ook nog storingen voo"l"doen, is' de kans groQ)t dat er

spanningen ontstaan. Het i~ de' task van de stafverpl"egende,. om-gegeven

de beperkte speelruimte van de zaalverplegende- de interferentie voor

deze laatste kategorie' te verminderen.Mo'gelijkhe:den hiervoor zijn er

in de manier van leidlng geven., In een van de, propositiem over de

relatie' tussen interferentie en strukturela lokatie van' de participanten,

7. 3itter,L..U.,de, Leid4!!r;schapsYtlrming en leiderschapsgedrag in, een,
organisatie.A.1.phen aan den Ri;'2., 1970.

'Het begriy interf~entie geeft b&ter dan het konfliktbegrip
weer, dat het hier gaat om tenminste twe~ proCeHB8n die elkaar
storen in e~n gemeenschappelijk raakvlak',pp.109.



-20-

atel t de Sitter:' Bij een toenam&" van interferentiekannn ontstall"t

een atreve-n naar vergroting van speelruimte. bee vormen van speel

ruimtevergroting kunnen worden onderBcheidens

a) Bij een toename van in*erferentiekanBen. ontstaat een streven naar.
vergroting ...an lelfstandige spe&iruimte.

b) Bij 8'8Il toename' van interferentie- nemen de kanaen of ontwikkeling

van sociaal leiderschap toe, indien ~eitstandige speelruimte bij

tenminste'len der partij8n- a8nW«zig i~.'

Hieraan sou men kunnen toevoegen, dat de 'kans' op e-en bepaald type

leiderschap' niet allfllm omschrev8l1 wordt door strpkturele variabelen,

maar ook door een analyse van de situatie: in termen van dt!: strategie

van de le&dlnggevende. Op- de kaste+-achtige verpleegatdeling resul

teerde deze strategie in het benadrukken van de instrumente~e dimen

sie van leiderachav en in het verhinderen van speelruimtevergroting

van de' lagere kategorieen.Dit betekent dat voor de zaalverplegende

en de patiEmt de sp1mIlingEm niat gereguleerd' worden. Daarom zal &en

werkelijkEJ: verbErtering voor ZOWEJl zaalverplegende ala patient zich

pas' dan voordoen, wsnneer er strukturelevoorzieningen worden ge

trot'fen die een apstapeling van spsnningen kunnen voorkomen. Herhaal

delijk is er in ondarzoekingen op gewe-zen, dat motivatieS' en atti tuden:

in rierke, mate bepaald worden door de:' a'ociale.- konfigu.ratie: waarin

men werkt.. Veranderingen in het leiderschapsgedrag zullen zich pas

dan manifesteren, wanneer men hiervoor door struktuurwij zigint:en

de voorwaarden hEJeft gesehapen.

Samenvattinp;.

De gekozen leiderschapsvorm reflekteert enerzijds- de onzekerheden van

de dagelijkse werksituatie, maar anderzijds ook de aard van de sociale

konfiguratie op de traditionele verpleegafdeling~Als gevolg hiervan

worden spanningen en storingen die patient en verpleegkundige nu

ondervinden., niet oJT aan gfIPaste rlj ze gereduceerd.
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E. De zaalyerpl.gFd'l b.eldvorming en r.alitei t.

Ret instrum.nt.le karakt.r der verplaegw.rkzaaaheden.

Bij observati. van de .erkzaamhed.n van Baalverplagenden., (ve:rpiagenden.

die op zaal w.rken, seer vule l.erling-verpieegsters~komt vooral het

instrumentele karaltter van hun werk naar voren. Opvallend' is- de' af'wemg

heid van het .kspr.srieT' .l.m.nt in de verplegingn.rkza8Jllh.cien. .uS'
voorbeeid wordt een taakindeiing geg.ven, zoal's m.n die in grote' alg.

men. ziek.nhuiz.n w~l t.genkomt.

Dagdi·W·
7.~ • Dienst overnemen van d. wachtzust.r.Rapport lez.n.-St.ken delen en

bedden opmalten.Elk. dag, behaly. het weekend aan een kant de bedden
en kastjes u.i trijd.,:, d. zal go.d sOpp1Sn, de font.inen schuren en
de bloemen verzorg.n.

9.00 Waterglazen en medicijnen d«len.~n het atwaskomaetje .en sopje' malten
Oil de- gebitkO...tj'AI'" en medicijnb.k.rtjes, at t .. wassen.

9 •.,0' De- zaalzust.r deti t kotfi., th"',Ile-lk, enz., en voert de patienten zo
noUg. De tweed. zueter begint vast me't wassen. '!'usaen; 10 uur en 10•.30
.lkaar atlon:en Oil kotfie te drinken. De zaalzuS't.r loopt zo mogel11jk
me't de dokter mee' vil!fit., verandert daarna de medlcijn.n enz._ Voor
11.30 de gebruikte kOllllen en bekkens naar de spoelkeuken brengen•.

11.30Steken delen, de tafei dekk.n VOOT de opiopende patienten.•. De bed
patienten go.d zetten, servetten en glas tria water geven•.

l2.00De za8l1zuster dealt medicijnen en vO'ert m •. de patient;vul.t ook het
med1cijnboek in VOOT de volgede dag. De: tweede mster gaat naar de:
k.uken om eten te delen, daarna het gebruikte' aerv1e:s. ophal.en,naar
de keuken brengen, af'spo.len~ en sorteren op het aanrecht •.

l2.45Rusttijef, fn deze ti'jd' het fruit schoonmalten.
l3.30~edden recht trekken.
l3.45Bezoek tot l4.30.Thee en melk delen •.
l4.30Sintrom tabletten delen •. ~emperatuur en pols opnemenjdaarna met temp.

en de!.. boekje- naar het kantoor van de hoofdverpleegster. Pa"tienten
die opBogen.uit bed helpen en de kastjes af'nemen..Eventueel ekstra
werk doen ..

16.DOMedicijnen delen en insuline spuiten. Rapport schrijven en naar het
kantoor brengen.

16.30Tatel dekken , brood, thee en melk delen en zn voeren. Daarna gebruikt
servieagoed naar de keuken brengen. Med1cijnen delen.

17.00Dienst overdragen aan de late dienstzuater•.
Late dienst.
14.·30He.lden. Rapport lezen en dagdienst help'8I1.
17.00Eventueel werle van de dagdienst afmalcenooSteken delen..
18.45Bezoek tot 19 •.30.Eten in overleg met de atafzuster..
19.30Spreien opvouwen.Tande-n laten poeteen en zn helpen. De bloemen op de

p-lanken op de gang zet·,,'l.l en nadat de gang gedweild is, de stoelen en
krukjee ook buiten zetten3teken delen , bedden trekken,kastjes afnemen
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en de zaal opru1men. Med10ijnen en nachtmedic1jnen delan en alles afte
kenen.Patienten laten uitur1neren~

2l.3QL1cht en radio's u1tdoen.~riefje voor het ontbijt maken en 1nlevereh
b1j de staflll1ster.De zueters van tvea zalen mo.ten alle 24 uurs
urinemeten,vaor het lab., meteen wegbrengen, de andere potten ~eg

gooien,omspoelen en op de onderste plank: in de' spoelkeuken neer
zetten en op de bovenste planksehone potten zett:en•. Voo:r het *d.nde
van de dienst rapport s-chrijven.. .

23..oODi'enst overdragen am d.~ nachtzuRer.
Nachtd1enst.
23.00Meldcm of het kantooT van de hoofdVerplegende:. Daarna de diens-t

ovememen van de, late d1enstzuster.Rapport en b1jzonderheden boekje
le~en en de patienten kontroleren.Vochtl1jstenoptellen en intempa
boekja' noteren •.Van de patienten met een 1ntuu8 of e:en tensiel1jst
de lijsten in de status doen.Urin.- en faecesbr1«fjuschr1jven,
de briefje:s van de' di'abe-tes- urine Op'de potten piakken.

24.00De glazen veghalen van de- pat1enten die nuchter mQeten blijven.
Eten in onderling overleg.

4.00 Eventu_I, pennicilinne spu1ten. .
5.00' Temp. opnemen en pols telimn. steken geven,gl.as friS' water geven,

tanden laten poetsen 'en m. helpen.
6.00 Medicijnen delen.D.iab.pat1enten waarvan de urin« in vier porties~

naar het lab gaa~ om 6 uur laten urineren. Potten naar het lab bren
gen en schone neerzett:en.BovenkolDJll8n rondd'elen en helpen met rug
vassen.. De heren cU.e naar de badkamer mogen, voar 7.30 laten gaan.,
de dames" gaan na 7.30. De ge'bruikte kOlDJllen naar de spoelkeuken
brengen, rapport echr1jven en de vuile ur1naals en urineflesS'en bij
de lift zetten.

7.00 Ontbijt ronddelen en z.n .. patienten voeren. Daama het servies: goed
naar de keuken brengen.De not1ties van de temp-_ en de doosjes van
de nachtmedicijnen naar het kantoor van de hoofdverplegende brengen
voor 7 •.30.

7.30 Dienst overdragen aan de dagzuster~

Teaeer opvallend is de: afwezigheid van het ekspresaieve taakkarakter,

omdat daarmee de reI van de verplegende toch oak VErelal nog geasSDc1eerd

wordt.

, Der Beruf der Krankenschwester wird hingegen noch immer reichlich

romantisch und diftus, gleichaam als ~ffent11che(un1versalistischen)

Hausfrauen - und Mutter - Rolieh1ngest.lIt, die auf einer breiten,

geradezu genetisch bed1ngten, ontologisch verklh-ten, aber unsp-ezifischem

Le1stungsalSglichkeit aufbaut,nblich auf dam'Weaen der Frau', auf dar

Fraulichkeit deren Unvandelbarkeit zume1st unreflektiert unterstelLt wird.

Ein von diesen vagen und IlI1dem sehr umstritten Begriffen her Umschriebere

Beruf,eine RoI~e,die den Eindruck erweckt,das~ aie bereits auf Grund

,GeslechtSBpezif1scher Anlage•. Ubemommen werden k~nne und daher keiner

wirklichen Leistung bedUrfe, 1st aber in der gegenwartigen~ sehr differen

zierten, spezif1z1erten BerufsweJ.!t wenig preetig6Versprechend, wenn sie
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zugleich einen hohen Einsata an ParB6nlichkeitkr~ften erfordert, der

in anderen, prestigestkrkeren Beruten in geringerem Kasza n6tig ist

oder aber entsprechencf auegeglichen wird ,1

Professional+sering vanh,t beroep verple.eikundige.

Aan de vage omschrijrtngen van· de rol der verpleegkundige wordt gepoogd·

&en meer specitiek~ inhoud te geven. Het proces van profess1onalisering

is op gang gekomen , mede onder invloed van de- ervaringen, in de dage

lijkse werksituatie, waar met name d'e' zaalverplegende ala manusje van

alles, door iedereen en voar alres ingezet kan worden.Ook doen de in-
. 2

vloeden van de langere en 'verbeterde' verpl&Efgopleiding , zich gelden.

Men tracht hier tot bftldvorming te komen van taak en funktie van de

verpleegkundige. Tegelijk met dit proceEF, wordt de leg!timiteit van de

geinatitutionaliaeerde afdelingshierarchie in twijfel getrokken. Het

is daarom niet verbazingwekkend dat er door de veracheidene kategorieen

verschillende meningen gegeven worden over het karakter van het ver

plegingsberoep-. lIanneer men een inventaris opmaakt van de vigerende

meningen, blijken er voors"tanders van de instrumentele taakopvatting,

de ekspressieve task en van een kombinatie van beide taken.

Johnson en Martin' atellen, dat de funkt,ie' van de arts instrumentee1

is en die van de verplegende ekspreasiet'.

,'In as much as the doctor is' primarily responsible for system-goala

attainment~i.e.,gettingthe patient we-lt,he must be the chief authority

in the thr~w~ relationship'of doctor-nurse-patient.The nurse,in

contrast, does not have the doctor4 s authority, but this does not mean

that she is- without power. She control the patient too" but not so much

by giving orders as by subtle indirection. This indirect use of power

fits her expressive role. She cannot be the authority figure and at the

same time, the giver of direct gratifications.'

Door zijn ziekte heeft, de patient meeT dan anders, steun, aanvaarding,

begrip en uitleg nodig. Daarom kan de verplegende in haar ekspreaeievfI

1. Rohde,J~J'•. ,Sozio10gie des Krankenhauses. stuttgart 1:962.

2. Voor een kritische doorlichting van de verpleegopleidng,Intermed1air,
, 12, maart 1971.

'.J'ohnson,M.M •. ,Martin,R.,W•., ,A Sociological AnalyS'is of the Nurse Role,in,.

Skipper,J.K.jr., Leonard,R.£.,Social Interaction and Patient Care.
Philade~phia: 1965.
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rol, proberen het motivationele evenwioht te bewaren van de patient

tijdens het ziekteverlo~ D~ ekspr.~si&Ve~rol dient dan therapeutische

:funkties. Het belang van die tharapeutische tunktie is nog weer eens

aangetoond in een studie van Dumas, Anderson en Leonard,4 waarin zij met

&en empirisoh ondermoek hun hypothese ondersteunden,dat de psyohologische

voarbereiding van patienten op" een operati... het post-operatieve over

gaven signitikant zou vermind-eren•. Verder bleek dat d&! overlevingskans'

van mansen die denken dat ze sterven cinder 8BIl zware operatie geringer

is; hiermede wordt nogmaals de invloed aangegaven van psychologische

vatiabelen op het medisch-somatisoh ziekteverloop:> en daarmeEr- het belang

van bare' voar' curel

Dat er onder de verpleegkundigen belangstellring is voer het ekspreesieve

karakter van hun werk, Laat Skipper5 zi.enaan de hand van een aantal

vragen over rolkonsepties die hij een steekproef verplegenden liet beant

woarden.

Table 1. Nurses should treat patients as Cases rather than as Persons:
(N-239)
Item Agree Undecided disagree
A nurSEr should' keep- in mind that a
patient is first and foremost a person 9~.6 7.6 (JB)
who needs sympathy and understanding
and not one who is simply ilt. physically

In hen own mind', a nurse should'
think of her patients~ as oases and'
not as persons'.

A nurse should only be interested in
the recovery of her patients. (8.8)

.8

1 ..2

95.0

90..0

Table 2. Nurses' Involvement with Patients. (N-239)
Item . Agr~ Undecided
A nurse should'not spend much time
listening and discussing with the (9.4)' 3..9
patient~ their personal problems

A nurse should be discouraged from
establishing lasting friendships and (19.2) 18.0'
associations with her patients.
A nurse should be personal17 interested
in the problems of her patients (73 •.2) 5.0

Nurses should not be allow ~d to marry
their patients (5.1) 25.9

Disagree

62.8

2l.B

69.0,

5 •.Sk:ipper,J..K.jr., The' Role o'f the Hospital' Nurse: Is it Instrumental, or
Expres'Sive, in, Skipp-er,J .K..jr. ,Leonard~.R..c.,op cit.
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Met dit onderzoek distancieert hij zich van een studie' van Thorner6 ,

1f8Er1in de-ze de rol van de verplegende karakteris'eerda!s' disinterested,

functional epecific, affective neutral, universalistic, performance

oriented achievement' .. Thorner baseerde deze ui tS'praken op-> datgene, lfat

hij observeerde als patient in een ziekenhuis .. Hij maakte:! echter de fout

te vooronderstelr~dat het feitelijke gearag van verplegenden ook over

eenkoat met het doo~ hun gewanete gedrag.

Uit de antwoorden op de vragen van Skipper blijkt dit echter niet het

geval. Achter de mening dat verplegenden: nch niet tot 'en taakelement

dienen te beperken staat oak SChulman7, de verplegende dient naar zijn

meni'¥ twee' basisrollen te vervul!en, die:' van •mother surrogate-' en die

van 'healer'. Veel problemen op'intra- en interpersoonlijk gebied zijn

terug te voeren tot konflikten tus'S'en deze, twee roll:.en.~·Surface:ly the
\

healer predominates, below the surface, the mother surrogate e%is~s as the

basic psychological orl.antation of the nurse.' SaunderS' 8, daarentegen

be"Bpeurt .-en toeJl8llende invloe-d van instrumentele gegevens in het gedrag

van verplegenden. 'The- past fifty years have been years cd moving away

from a concentration on sick people to a cpncentration on the, mechanical'

and technical aspects of therapy and care' .Ook ne-derlands-e onderzoekers

he:bben aandacht geschonken aan deze problematiek. Een van de eerate

publikatiEf"B hierover is van Dijkhuis9die voor~ander is van het opnemen

van zowel instrument..le- als ekspreasieve e:lementen in de task van de ver

plegende •.

• Een verpleegster die een volmaakte g8"Bchiktheid zou bezitten om een

patient lichameiijk te verzorgen zal hierom al];een nog geen goede ver

pleegster zijn. Zij moe~ ook de geestelijke noden van de patient ver

staan en wanneer zij zelf hierin geen hulp kan bieden, moet ze de patient

toch tebminste kunnen raden, hoe en waar steun te vineen•••••••••••••

Vand-aar dat het nodig i8:", zowel ter bescherming van de- leerling, als ter

veiligheid van de patieillten die aan ha.ar zorgen zijn toevertrouwd, haar

hierbij rechtstreeks leiding te geven .. Gflbrek aan begrip hieromtrent en

onmacht veroorzaken in de praktijk di~jls de moeilijkheden.'

6. Thorner,J•.,Nursing:the fu.t'ctional significance of an institutional
pattern, American Sociologic ,'1 Revie~ 20,1955

7. Schulman,S.,Basic fUnctional ~o1es in nursing:mother surrogate and
healer, in,Jaco ,E..Go (ed) ,patients "Physicians and IllJness'. Glencoe: 1958

8. Saunders,L.,teh changing role of ~urses,in,Scott,W~.,Volkart,E.H.. ,
Medical Care, Readings in the SociologY of Meuical Institutions.
New York: 1966.

9. Dijkhuis,A.M.,De ziekenverpleegster in de stad Utrecht,Kens en
Maatschappi.1,n,1952. Meer recente meningan zijn h~over geformuleerd
door de Moor en Stouthart, en door Cassee•.
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Tenslotte is er in de ziekenhuislitteratuur nog sen belen grijke trend

die de instrumentele ta*opvatting de:mHBt wenselijke' acht voar de

geprot8BaionalisHrde 'Yerp-lqende•. Het rolgdrag zou nch dan moaten

richten olJ'l 'vft'd'eIlkuD41g1ag in het rechtstreeks of de, patient betrolck1m:

kuratie'9'~ en terapeutiache' preces, waardoor,deverpiegende esn stukje

h'ealer wordt naast d'e 81gen arts,_ ~ 'aS1Elstet-arts', die- olJ'l bas~.s

van. deels een e:!gen 'YH'plngkunddige technologie, deel's e:en dOor dEl

, medicus:( als mind~l"1faardig?) atgeschoven medische technologie zijn positie

in hilt terapeuthisch team tracht waar ttrl maken; verd8l!dcwld1ging in de

onrfi)htstreekS" oy de; patient betrokken be.eidsst"er, waardoor de ver

plegende een manager wordt, die' omril1'fl) van zijn kontinu!tei t in

ruimte en tijd zal organiseren,superv1-.r&n en koordineren.,lO

Nuyen.s stelt hier een aDder al t82"D.atiet naast .. Hij _jet oJ) de veran

deringen die zich 'Yo1trek1ten, in het menabeld' 'Yen de med1sehe weten

schap, 'van e:.eD pst;iela benadering van de' mens:; als bio10gisch organiSJDe,

wordt overgelJChakeld- naar een 'holistic trame of reference', 1fB.arinde

mens' verschijnt al8' 8&, psycho-somatisohe eenheid, d'1& bovendien 80ciaal

en ku1turee-l bepaald is. Vertrekkend 'Yan de vastatel11ing dat het zieken

huismi1ieu een medebepal.nde faktor ui_aakt in het ziekte- en rehabil1.

tatieproces- van de patient, tracht men dir milieu in de- te-rapie te

betrekken, , o£ a1 thans te verhind.2l8re:n" ,dat d1 t milieu anti-terapeutisch

zou werken., In deze e'Yolutie nesm,t 0 • .1. het balang ell, de betekeni&' van

de ekspressieve tunktie sterk toe"•. In hOeYerre he:eft de verplegende i n

de toekomst dan geen kans ala deskundi.ge in d'8 ekspreSBiave fJmktie,.

d'eskundigheid' die voornamen1ijk gebaseerd ilr oy teoretisehe en toe-gepaste

verworvenheden, uit de gedragswetensohappen, ve8'l«er dan uit 'de medische
11wetenschappen'.

Remmingen OR het proces van professionalisering.

In het voorgaende zijn een aantal rolopvattingen weergegeven, die in het

p-roces van. definiering van de verplegingsprofaS'Bie- tar diskuS'Sie staan•.

Op~ dit proces van protessionalisering doen zich allerlei invloeden

gelden , die remm.end werken oil' het uitkr1Btall:i.seren van d1 t beroepe

be-eld'. Aen het begin van d1 t hoo'f'dstuk is reeds opgemerkt dat he-t

proceS" van professionalier:"1g in een organisatie al anel een poli tiek

karakter krijgt, oant de gern3ti tutionaliseerde rel'atiepatronen te-r

diskussie gesteld worden•. Volgens D8'9'8reu.x en Weiner,12 voEden de artsen

de-ze professionalis'8ri:ag al8' een proces vaarin hun machtspositie geher-

10.
1),]..

J.2 •

Nuyens,Y., Soeiologie en Gezondheidszorg.. .Ant1fsrpenz 1)969.
Nuyens,Y., op. cit.
Devereux,G., Wei.ner,F.R., The occu~tional status of nurses,_
.tiJIierican Sociological Review,15, 1950'
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definieerd wordt. Daarnaast hebben oak nog ander~ faktoren: een remmend:

karaktera • de vutstell'ing dat de verplegende poeitie overwegend doC'

vrouwen wordt ingenomen, d. geringe idWbtiticatie met een participatie

a8!l."l de protessionele orgenisatift',< & verplefiing is gegroeid' ui t d8"

religieu.s..charitatieve~sfeer, de atwuigheid van &en 8p8J3ifiek: en duide

lijk t. identificeren kenni8Bysteem voar ~verpieging.13

Met nue de laatste jaren doet zich in d's verpleegopleidingen d'e invloed

van de 80ciale wetenschappen gelden; me:t gebruik van haar principes

trachten de verplegenden aan dfJ' id'eologie yarn • totale ' verpleging
een me.. opeJ'ationele Torm te' geven.

Ddt is echter ook tegelijkertijd' de basis voor trustratie~, vooral vo~

de zaalverplegenden•. Er is immers nog steeds een grote cH.skreJYSlltie

tussen datgene vat de verplegenden in hun opleiding leren zien ala

wenHlijk verplegingsgedrag en hun fei tel.ijke - door de arbeidaorganisntie

bepaalde - gedrag op deverpleegafdeling.. Meningen over task en funktie

van de verpiegende worden in de dagelijk8e werksituatie prematuur.

Gageven een aantal strukturele variabelen, zoals: de onderbezetting van

het verplegingsbestand ten aanzien van het patientenbestaand~ ontstaat

er EJen taakstruktuur voor de zaalverplegende, die ovarvoerd is van

instrumentale aapekten en waar het ekspreeieve taskelement bijna niet

tot zijn recht ken komen•. And'ere beperkende ,faktoren zijn de relat1e

patronen op de traditionele verpleEfgafdeling., D8' ten opzichte van elkaar

sterk g&ff'loten kategorieim, stimuleren niet bepaald het in te-amverband

doorspreken van de vaak zeer emotionale problematiak ya&rmee' de'

zaalverplegenden gekonfronteerd worden, en waaraan zij, vanuit hunplaats

op zaal aan (zouden) moeten antioiperen. Bij afwe-ngheid van begeleid1.ng

treden ar verdedigingsmechanismen OPt die negativerend; werken en de~

gevoelens van frustratie verhogen•.14

13'. N'uyens, Y., op'. cit.
14. Menziea,J.B.P.., A Case-study in the Functioning of Sooial Systems

as a Defense against Anxiety, Human Relations,13,1960.
Daze studiec omvat een verslag van een ond'erzoek naar de oOTzaken en
gevol.gen van ang8tgevoelens-; van leerling-verplegenden.. De oarzaken
lagen in het voo-rtdurincl' kontakt met mensen die ziek zijn of gewond;:
de voortdurende kontrol:.tatie met lij den en dbo:d'. Binnen de limieten
die door type' technologJ. ' en task geste1d zijn, ontwikkelen zich de,
volgende verdedigingsmech~ismentegen de angst I
'1. Splitting up the nurse-patient relationship,2. depersonalization,
categorization and denial of tne significance of thw individual,3.
detachment and denial of feelings,4.thEf attempt to eliminate decisions
by ritual taskperfo1'll8llce,5.reducing th.' weigh ot responsibility in;
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Emotionele ateun aan de patient betekent een atgift~ van libido.

De:ze libidinal eo, energie moet weer aangnuld worden., lIaar in de' dagelijkse

werkai tuatiH' zijn hiertegen barlt1.er~s. I., van de_ baperkingcm i. het

feit dat de bevred1g1ng in het .erk se.. beperkt 1..... daM' d_ verplegeJlt

den enkel gel:eerd word, ordes oV te vol'g8lJ.1 eD;. in!t1atief' niet gEtlNlIlll:

d'eerd .ordt. 15

len vereterking va d8" negatieve rati(J) verpiegendell!- patienten treedt oy

wanneer er als gevolg van de: frustratiiea; en t.tr'leurstellingen ziektever

zuim en in laatete instant1e'verlooFvoarkoat.16

Voor d". patienten beteket d1t noouged1fOl1geJl' instrumetel:e gedrag van

de verpiegenden, sen aanhoudende kommunikatie-armoede en &8n aanhoudend~

situatie' van spanningen, omdat vee: van: hun angst en ongerustheid mlet

weggenollen wordt, met al djnmogelijke' ge"f'olgen voar het ziekteverloolp.

Samenvatting

De- we-rkzaamheden van de verpleegkund1ge' OF zaal worden gekenmerkt- d.bn:r'

het instrumentele karakter erv8ll.i.. Daaroa komt het nogal senti' voar dat

er ec diskrepantie ie- tuSBen datgene .ateen verpie8ende zich als een

wensel'ijke taakinhaud had voorgesteid en het fei telijke arbe1dsgedrag.

Daarnaast 1I'Ordt de dismAi. o.ver deze w4Rlselijke' taakinhoud1 en het

hier.mee verbonden procesvan prof~ionalieeringgeremd door faktoren

van binnen en buiten de orgenisatie.

decision-making by ch~s' and counterchecks, 6. Collusive social redis
tribution of responsibility and'irresponsibility, 7.purposefu1 obscurity
in the formal distribution of responsibility,B. the reduction of the
impact of responsibility by delegation to superiors,9. idealization and
underestimation of personal developmental possibilitie~, 10. avoidance
of change.
15'. Devereux, G." Weiner,F.R. ,Ope cit.
16. nat verloo}> en verzuim mede hierin hun oorzask vinden, wordt onder

rieund door onderzoeken van Menzies, Oassee, Trist en Hill.
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F. Patient en verpleegatdeling.

Problftl!p met de aanpaasins.

De belangrijkste bestaansr~den van de ziekenhuisorganisatie is decmedische

en verpleegkundige verzorging van de patient. Hij ts bet centrum wa8lr

nch alIe: aktirttei ten oy ricbten. Door zij'n opnaae' in bet ziekenhuis

komt de patient in een omgeving met .zer sp1lcifieke strukturele en kultu

reie; kenmerken, die hem. niet ot nauW'elijks bekend zijn en .•aar hij zich

aeer onwennig bij vaelt. I So UJIlgibt den ICrankenhauspatienten in mehreren

Hinsichten sin Befreadlichesl ein SozialgefUge, das expreasisverbis' ihm~

zu dienen bestel:tt ist, und das ibn, den deklarierten "Berm", dennoch

sich unterwirft, das ibn in sich "autniillLt" und dennoch von rich fernhlU:t,

das ibn in einen Kindlhnliohen Status zwingt und denuoch dasPflichtbe

wusztsein des Erwacbsenen von ibm fordert, das seine dUrch Xrankheit

eingegengteVerhaltenstreiheit beseitigan will und ibm dennoch zusltzliche

Verhaltensbesohr!nlcungen aUferle.gt'~

De- patient W'ordt in sterke mate- tff'leurgesteld in zijn verwachting dat hij

begeleiding zal krijgen om de kennismaking met het ziekenhuis te verge

makkelijken. Eerder het tegendeel gebeurt, wanneer hij op' de traditionele

verple:egafdeling komt te liggen. Daar W'ordtml. verwacht dat de patient

zich aanpast aan deafdelingsorganisatie en niet omgek.eerd .. AJ.:s- lid van

de laagste kaste' krijgt hij &en daaraan verwante ror.
I De patient wordt, weliswaar niet de jure,. maar wel de facto, monddood

gemaakt. Hij krijgt de status van een kind: en bij voo.rtduring krijgt hij

te horen: "U moet nu d1t doen", "Dat mag u niet doan hoor," "Pas maar

op, ala de dokter dat ziet". Ale een kind moet hij zich in alle op-zichten

onderwerpen, zodat er "voor zijn eigen bestwil" iets aan hem gedaan

kan worden. V~ijheid krijgt hij- also sen kind- hij heeft ze niet,.2

De kontakten die de patient heeft met arts en verplegende zijn beperkt,

en overvegend van instrumentele aar•• ' Ook doet de beperkte kommuni

katie', de aanpassingsmoeilijkheden, en de ongewisheid en angsten over

het ziektever~oop aanhouden. 4

1. Rohde,.J.J'·.., Soziologie des Krankenhauaee.Stuttgart:l962,pplo.'98.
2. Rohde,J.J' .., oy. cit.,pp-, 396.
,. Zie oak het hoofdstuk ov~~ kommunikatie en het hoo£dstuk over de

taak van de zaalverplegend~.

4. Er ontvikkel t zioh 80ms een ~ hospi talization syndrome' •. Bij kinderen
die hu moeder verloren hebben noemt men dit oak wel'maternal depri
va.tion syndrome'.
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fI,~
".J.~;,. Inthun pogingen om aan de spanningen, en onzekerheden van de dagelijkse
y s1 uatie te ontkomen. ontvikkelen de pat~ten verdedigingsmechanismeno

Zij trachten via andere dan de 'legiti_e' vegen, de voor hen re-levante,

informatie te verkrijgen; inforaatie-. die; vaalc door het g8'brekkige

karakter erYan, hun ongerustheid nog vergroOJt. Ben ander al t&rnatief is'

de humor.. 'Via grappen vordt aan hun" prot_t, en de onzekerhei.d een uit

laat gegeven in e.en sociaal aangepaste VOl'll.. COffer5" is: van mening,

dat het lachen en de grappenm8kerij van ziekenhuispatienten begrepen

kan worden in reiatie tot drie karakteristieken,nl., de angst voor d.

eigen ziekte, de ondervorpenheid aa,n de rigide autoriteitsstruktuur en.

de- aanpassing aan de rigide routine.

, The insecurity of patients not only derives from their physical

condition, but is enhanced, by the peculiar type' of authority xakt

relation to which they are submitted.. .A. patient's losS" of control over

his body is matched by his los,S' of control over his physical environ

ment and over his own act.ions'· .. De reDlJlingen di.e de' patienten onder

vinden op de traditionele verpleegafdeling, trachten ze te doorbreken

met hun grappen.' Humor allows the participants: in a brief span of time

and with a minimum of e:ffort, mutualIty to reinterprete their experiences,

to entertain, reassur~ and communicate, to convey their interests in

one another, to pull the group together by transforming what is-'

individual into collective experience and to strengthen the social

structure within whioh the group functions'.

Af~elingsorganisatieen patientenzorg

Het be-lang van de' keuze van een bepaalde afdelingsorganisatie voor de

medisch& en verpleegkundige verzorg1ng van de patient is reeds in ver

schillende empirische' onderzoekingen aangegeven.. Zoo hebebn Georgopoulos

en Mann6 meetinstrumenten ont1f!Lkkeld om &en onderscheid te kunnen

maken tU5sen organisatiestrukturen die een betere - en organisatie-struk

turen die een slechtere verzorging van de patient ten gevolge hadden.

Vier meeteenheden werden ontworpen om de medische en verpleegkundige

5. CoSltr,R.L., Some socia~, functions of laughter. A. studY of humor in
a hospital s'etting, HUlt.:' Rel,ati'ons·,12,p~7b ..1C,1959.

6., Georgopoulos, B.S.., Mmn., }\,.C•.,The Community General Hospital.
New Io'n:: 1962.
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~ verzorging van de patient te kunnen v8ststell'en.

(I (1)' Eon Ila&t "".... de kWaliteit van de yerpieegkund1p verzor!l1ng die

patienten in verschill'ende ziekenhuizen krijgen. geba• .-.rd of de evalus

'~~7tie van die verpleegkundige verzorging door art.en,' regis"tered nurses',
,i:l;

laboratorium en r6ntgenper80n&el en respondenten uit de beleidssBktor

(administrative) van elk ziekenhuis; (2) een maat voor de' kwalit%Ueit

van de medische verzorging d'er patientell,gebaseerd op de .-ueva!uati.'

van die medische'verzorging door d& doktoren van elk ziekenhuis;

(3) een maat voar de kwaliteit van de patientenoorg in zijn totaliteit"

gebaseerd op de evaluatie van die to~ale'verzorgingdoor dezelfde res

pondenten die'de verpleegkundig&" verzorging geevalunrd haddaD:.; en(4)

een. v&rgelijkende me-eteenheid voor de kwalitiet van de totale: patientel'll

2IOrg,n:w.z, de~ tot:ale verzorging in elk ziekenhuis v&rboncfen me"t e.en verge

lijking in soo.rtgelijke andere, ziekenhuizen, gebaseerd op data van res

pond_ten uit de- medlsche selttor'.

N!~dat de.ze meateenh&denvalideen betrouwbaar g_aakt zijn, wordt het

!t~~: ::~~-:::t:~t.::':u::zor=:t::rv:t~:t:ek:h~:
~ belan,gri.jkste bevindingen ~an di:tonderzoek in tien algemane zieken

~~izen geven aan, dat er voor wet betreft de kwaliteit. van de verzor

Jing g'en verband was met:
if '
!rsuperior material facilities
V-better financial statul:J' or higher income
-higher coster or higher e:z:peD.s&'s
-mor&:' personnel or a larger paid statf
-larger size in terms ot number of beds' and patient admissions
-me'dlcal coJllJlli. tees indirldually pertoraing at a higher level

Er is' ten IIISIlzien van de lEf'fektiV±'teit ecJ. negatiev8:' relatie met:
-t~8" le.vel of prevailing tension among interacting groups and departments'
in the organization.

-the rate at unHcused absenteei'sm among. ,professional nurses
- the degree of experi'enoed I unreeonablle' pressure; for be"tter performance

by non-medical persaunel.

Een positie'f ef'fekt is' er met:
-the quality of organizational', coordination i'n the hospital
-coordination within the nursing depatment alon~

-ce~tain aspects of the composition and distribution a.f teh therapeutic
staff(medical and nursing staff)

-the performance of the iau:.. "mg department (but not the individual per
~ormance of the records', laborattry and X-ray departments)

-complementarity ot 'll'Drk-rel,atad 8:Z:p1JCtationlJ' between do-ctortf' and
nurseS'

-the rate of turnover among nure t s aides •.
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De'kwalite1t van de verpleegkundige' akt1v1teiten 1s het meest gerel&teer~

toe a-'\ ~I

"" -the qual1ty of org8l11z1.1tional~ coordinat10nin the hosp!tal and the

)

adequacy of nursing department coardination.(positive relationship)
- the degree o~ pr~ai11ng intra-org8l1i.at10nal strain aaong inter-

, dep.)dent groups and departments in the: hospita:n(negat1ve relat10n-
f ship;
i -the degree of coDlpl1mentarity of expectationS" between the medical
\) staff and the nursing staf'f(pos1tiv«, relationship)

-the' proportion of nursing stattmeabers in the- variou~ hospit~

who ar~ registered nur&eB{pos1t1ve relationship)
\ -:~:n=~rt1on ot nure:lng stat:!llleabere 10110 ere eicfee{negative rela-

\ -the:: pertormance of the nursing department (positive raiationship}
". -the rate ot turnover among aidea{positive relation&hiF)

De kwali tiet van de' medischer aktivitaiten is het meet ge:relateerd' aan:

-complimentarity ot e::z:pelftations between doctons and nurses, as
measured by the .tent to which the-' nursing staff understands- and
appreciateB" the workproblems an'd need'S of the' medical at.aff, as
saen by the> latter, and as joint17 se.. by both dbctors, and nurses
(positive re-lat1ansh1p)

-une::z:cused ad&enteetsm among registered nurses' (negativ~relation
ship)

-the rate of turnover among aides (positiv&:- r&iationshi~
-the percentage' of' the hospital's' total e::z:pen~ going inta payroll

(positive-relationsh1v) .

Str.itiJc&ti:e.

In een onderzoek naar d~ relatie tussen, struktuur en effektiviteit
. . 7

van de verpleegaf'deling 1f!I.j zen Seeman. en bans ero~ dat er een relatie:

/ is tu~sen de mate van stratifikatie van e.en afdeling en het funktioneren

J ervan.
De/schrijvers stellen de stratifikatieskore per afdeling vast met behul}1'

van interviews over het gedrag van het medisch afdelingshoofd~Wanneer

de stratifikatie~kor~hbog is, betekent dit, dat hetafdelingshoo~d

de sociale afstand met zijn ondergeschikten onderstreept •. Vo~ een lage

stratifikatieskore geldt het omgeke'erde. De kwalit.eit van de medische en

verpleegkundige verzorging wordt vastgeatela aan de. hand van zeven ge

indiceerde basistunktie~dienhet ziekenhuis vervult~

J\mk:ti81

1.Selection

2. Suppiy

3. Service

Indikator:

Length of' patient's stay~(nUDlber of hospital days)

Personnel turnover(frequency of resignations and
length of employment for ward personnel)
MediCAtion errors •.( administration of inappropriate
drugs or omission of ordered drugs)

7. Seeaan,M.,Evans-,J.W.,Stratificat1on and Hospital Care,I,II,.American
Sociological R&view,26,1961.



4..Communication

5..controJJ

6. Discovery
7.Teaching

-,,.-

Prequ.ency of oonsul ts. (r~u(J8ts:: for cross.
department consultation)
Pre-quency of unusual in'Ci dents:. (dec1ations from
routine peto'1"llancere-.<..g..patient mishap&')
Autopsy rat8lEe.(proporti'on ot deaths sutopSlied)'
Teaching QIlality(ratings by internes)

Vervolgena werden de indikatoren gerelateerd &an, de stratitikatie
skores. Ui t de resu1taten b1eek, dat er ind'e-rdaad een verband was

tulJB'8n de mate- van stratitikatie en de m&dische verzorging.

'The. gist ot the matter is' that highly stratified units are characteri zed

by a rigniticant1y difterent kind' rrt performance: tor example, the

internes say that these' units are poorer in thfJi:ir cammunicatioa. tol

and about the: patient, and that they are' 1ikewll.' poorer in their per

formance'of the teaching function; the medical records indicate, that

the highly stratified units use the consultation ,z... proc(J~ less

heavily(especial17 psychiatric and'sociAl service consu1t~~, and that

the turnover among the nursin' statt is' relatively high; and finally the

interne' 83 superior(at least his' 'independent' superior) rat_ the quality

of inte-rne perform.anc&- lower on thee highly stratified units.. '

'8
Er moet echter op gewezen worden dat- bij s'akundaire analyse- Perm>.

en Lammers9signal'eerden dati de chirurgische atdeiiingen met' een hoge

stratifikatiegraad en de weinig gestratificeerde interne atdelingen

volgens de antwoorden van de betrokk,en geneesheren de hoogst gekwali

ficeerde medische prestaties 1everen. Hieruit blijkt dus dat de impiika

ties van de kast&struktuur in het ziekenhuis niet alleen verschillen

inzake de onderzochte aspekten van behandeling en verzorging, maar

bovendien oak naargelang het soort afde1ing dat in de observatie wordt

betrokken. ' 10

Tenslotte zou men, voar wat betreft dit waargenomen verschil, nog kunnen

opmerken, dat het niet duidelijk is' in hoeverre de medische prestaties

op' de ch±rurgische' afdeling terug te voeren zijn tot, een noodzake1ijke

stratif1katie op degehe1e chirurgiS"Che atde1ing of, enkel op de

operatiekamers.

8. Perrow,C.,Hospitalsl technology, structure and goals-,in, March,J.G..,
, Handbook of Organizationb .. 1965.

9 .. Lammers,C.J., Het ziekenhuis als kastemaatschappij, Socio1ogische
Gids-, 14,1967.

10.Nuyens,Y.,Sociologie en Ge2ondheidszorg.Antwerpen: 1969.
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In de studie van Seeaana en Evans worden de ef'f'ekten van un gestrati

ficeerde af'delingsorde dUidelijk weergqevan; terwijl ou het onder

zoek van Georgopoulos' en Mann richtingen aangeeft voar med!Lsche en

{

verpleeskundige verzorging, die op ean kaste-achtige' verpleegafdel~ng
bepaald niet gest1muleer~vorden.

Mat name het beiang dat Georgopoulos EtI1 Mann aantonen van een duidtiijke

peroepti. door artsan EtI1 verpiegenden van elkaars werkproblemen en

{

het belang van een goRe koordinatiie, waarvan lriding en kommunikatie

belangrijke' dimensies zijn, wordt op' de traditionele varpleegafdeling

door struktureifiJ' en leu1turfiJ'le faktoren 01" ci)tatunktionele: Wllj ze be-in-

'&, vloecr.

Uit de ui tkomsten van beide studBe8' mag men af1&ide-n, dat de kana; oy

een meer effektieve en etticientfiJ'med~sch~en verplaegkund1ge verzorging

van de patient, grote. zaI zijn bij 8fIll afname: van d~ stratif'ikatie
11'op de verpieegafde1ing. .

Samenvatting.

Onwennigheid en ongerustheid begeleiden de patient na zijn opname in

het ziekenhuis. De burakratiesa: afdelingsorganisatie met haar aandacht

voor de instrumente-]:e aspekten van het werk, berekent onvoldoende de

gevo1gen hiervan vo.or de gemoedstoestand van de- patient.

Onderzoeksresu1taten geven aan, dat een atrakke atde1ingshierarchie

konf1ik,te:ert met het streven naar een ZOo goed mogellijke zorg voor de

patient •.

11 .. Met uit zondering van bv. het rel atiepatroon op een operatie zaal •.



G. S!!envattende opmrrkins!Q.

in de voorgaande hootdetukken zijn een aantal aspekte~ toegelicht over

.de· gang van zaken <lp'de traditionele verplngafd'eling. Bij de:, beepreking

;, is aandacht gesehonken aan de geva~gen van de gako zenatdelingsstruk

tuur voar de JIledische en verpieegkundige. effektiVitei.t.

Uit het verslag komt naar vorendat deze gevo-lgen konflikteren met he1;

strev811 naar een optimale doelbereiking in deze: nktor van de gezond

heidnorg.

Op de traditionel..· verpleegafdeling ontbreekt de fleksibili1;e1t die,

gegeven de aard van het werk , noodzakelijk is.

De koordinatie en de uitvoaring der werkzaamheden, wordt sterk beInvloed

doar e'en patroon van houdingen en gedragingen dat de sociale- afstand

tuSS'8D de kategorieen dlent te handhaven..

De- effekten hie-rvan heaft men kunnen waarn8llen in het leiderschapsgedrag,

in het kommunikatie- en intormatiever1ca-er, in de taakstrukturen en in

de houding ten aanzien van de' patient.

Dit resuIteert in storingen en ~anningen op,de verple-egafdeling, waarbij

de negatieve gevolgen het mest opvallend zijn voar de:- twee gromtste

kategorieen in het ziekenhuis;nl. de patienten en de zaalverplegenden. l

Wil men streven naar een me'er effektieva en efficiente samenwerking ten

behoeve van een batere patientenzorg, dan is afbraak van d, kastestruktuur

zoal$ die op de traditionele verpleegafdeling bestaat,noodzakelijk.

Cassefi zegt hierover: 'Men moet ui tgaan van hat gemeenschappelijke van be-

\ paalde doelen ~n trachten te denken vanuit het probleem in plaats vanuit

\'" de aigen'kastel Daarnaasj. is' een struktuur nodig, waarin dat gemeenschaF"'

1. 'Ervaringscijfers geven aanleiding tot de'veronderstelJ.:ing, dat rond
de helft van de meisjes' dat aan de: verpl&,EJgsters-opleictlng begint, in.
de loop van de' opleiding afval t en het d1ploma niet behaal t. De. dienS't
tija van diegenen die het diploma ~l hebben behaal~, bedraagt gemid
deld'min<fer dan twee jaar. I, Management in he:t ziekenhuis verkend,in,
Tijdschrift voor efficient directiEfbelei~,11,1969.

VOOT wat betreft de patient- jaarlijks ligt rond een tiende deel van
de bevoIking bijna d%1e weken in het ziekenhuis-kan geste1d worden,
dat de. struktuur van de traditionele verpleegatdeling zijn recht OF
een 'totale' behandeling onmogelijk maakt.

2.Cac:rsee-.,E.Th. ,Sociologische'spekten van de samenwerking tussen artsen
en verple-egkundig,n.Leidlm.:Bo;:)rhavEt'cursus,nov.1969.
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pelijke denken an werken mogelijk hJ-. Dat betekent dat er tijd vo.or moet

. warden ui tgetrokken en dat patienten. - en t8ambesprekingen niet aan

het toeva!' mogan worden overgelaten. Zij moeten worden ingeboulfd' in de

gang van Baken 0lJ de atdeling. Om deZfl' besprekingen te laten tunktio..

neren Ba! het - ~gevende huidig~verhoudingen-- nodig Bijn dat men
leert me:t elkaar te- praten' •

In .elk~mate een andere strukturering van. de werkverbanden mogelijk

heden biadt voor een verbetering van de me:discha: en verple_e:gkundige

zorg, zal onderwerp- Z1jn van de volgende hoatdstukken..
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H'. Naar 'en and,r 9am,nw,rk1ngsverband~

Verschillende mechani!pen van verandering.

Binnen de sOCial8' wetenschappen zijn er verschillende meningen ten

aanzien van de oplossing d'er problema die mensen in arbeidsorganisa

ties ervaren, wannEEer zij met elkaar mo.ten samenwerken.

)

Al geruime'tijd geleden zijn vertegenwoordigers van wat men de 'human

..• brellations a~proao:'dPleinegtt te noemen
li

, jkde kaandtaakchtt g~an vbe~1d'gen op'. het
e ang van e aar er erpersoon ' e: on en 1n ar 1Ilf.:L sorgan1-

satie.s.

i In de organisatie zo'als Likertldie zich bijvoorbe-eld voorstelt, is een

i van de belangrijkste integratieve' principes dat van da 'supportive

l relationships",de relatie-s die men als steungevend ervaart.
i;

t Deze- re-laties worden mogelijk doar hat op elkaar afstemman van de

.sarden, normen en doeleinden van de leden van het werkverband. Een zeer

belangrijke rol hierbij spealt de aard'van het leiderschap-. Het leider

schapsgedrag dient volgens Likert zodanig te zijn, dat in alle interaktie

binnen de organisatie, elke deelnemer tegen de achtergrond van z1Jn

waarden en verwachtingen deze interaktie als 'supportive::' ervaart, en

dat hij hierop zijn geWo~l van persoonlijke waarde en belang kan baseren.

'The high producing managers have developed their organizations into

highly coordinated, highly motivated, cooperative social systems •.

Under their leadership', the different motivational forces: in each member

of the organization have coalesced into a strmng force aimed at

accomplishing the mutually e'stablished objectives of the organization..

This general pattern of highly motivated, cooperative memberll seems

to be a central charaoteristic of the newer management system being

developedby the highest producing managers'

Bijzonder weinig aandacht beateden de- verteganwoordigers van deze

richting aan de voorwaarden die vervuld moeten zijn, wil men tot dit

SOOTt gedrag komen. Immera bij e~n overladen instrumentele taakstruktuur

voor een zaalverplegende of een statverplegende, kan men niet ver

wachten dat zij oak nog in staat is een'supportive' spherel met de

Patient te vormen.

1. Likert,R. ,New Patterns of Man<;'tement,.New York:196l.
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In hun studie naar facetten van de arbeidssatisfktie stellan Berting
2

en de Sitter dat' de grote nadruk op de betekenis' van de- integratie

van de werlenemer ale bran van satisfaktie heeft geleid tot een ver

waarlozing van de bel!J'tUd.ering van .d:e taak: zel:f ala determinant van

arbeidssatisfaktie••••••••••••••••••n.kans oyverwaarlozing van sen

beiangrijke determinant van de- arbeidsvoiLdoening ligt dan voor de hand'.

Genoemde schrijvers steil'en dan dat'de motivatie slechts dan zal toe

namen als de ge!ntroduceerde leiderschapsvorm8n door de personen in

d&' werkei tuatie gepercipieerd'vorden aI's instrumental ter bereiking

van bepaalde,dbar hen gevenste doeleinden en dat satisfaktie. slecht$

dan sal toen8lllen, wanne:er de sitautie nch al dan niet onder invloed

van het eigen handelen zodanig wij zigt, dat een gunstige. behoet'ten

bevrediging tot stand' kOJllt'. De beperkte aandacht van de'human relationsJ

benadering voer de specifi!&ke- taaksi:tuati:e alia variabele ter ver-

klaring van het gedrag van mensen~ in organisaties"heeft reakties uit

gellokt.

Me-t name de onderzoekersvan het Tavistock Institute hebben veel aandacht

bestaed aan de interdependentie van technologiS'Che: en so:ciasa.:~struk:turel:e.

faktor8ll, bij hun streven naar meer efficient&' werkverbanden.

Dit belang hebben zij aangegeven met het begrlp: so:cio-tenhnisch systeem•.

• The:- concept of" a socie-technical systee arose frOlll the consideration

that any production system requires both a technological organization-

eoquipment and' process 1ayout- and a workorganization relating to each

other those who carry out the necessary tasks-•. The technological demands

place limits on the type of workorganization possible, but a workorga

nization has social and psychological properties of its own, that are

independent o~ technology.,3

Date-r tuaaen de techno1ogische en socio-psychologische variabe1en

wederzijdse aanpassing mogelijk is, b11jkt uit een aant~. eksperimenten

in het vel·d. Zo bleak ui teen stud'1e van Rice~ dat men in sen indiase

tekstielfabriek voor het prob1e~ kwam te staan, dat bij overgang V&l

2. Berting,J., Si'tter,L.U"de, Arbeidssatis:faktie.. 1971
3. Rice, A.X. ,Productivity i"."'1d social organization: tlllJ Ahmedabad

experiment.London:1958.
4.. R:lce, AoX •. , op:l.ocit.
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de tradit1onel~weefgetouwen near automatische weefgetouwen er g~en

signit1kantebegeleidende produktieverhoging ~~aAtsvond\. Na veranderfng

van de taakstru.k:tuur bleken echter sign1fikente resul t8.ten, oolf·&l met be

trekking tot' de prouuktivitai t ale tot d.e arbe'idamotivatie. Tot

soortgelijke reeultate kwamen f,riet 8". a. ~ met overeenk:omstig.. taakatruk

tureringen in britse kolenmijnen. Opmerkelijk was aDk hier de grote

stijg:lng van de pro.dukt1viteit- en de-' daling van het vrijwilli1ge en n1et-

vrijwtlrig~verzuim.

Uitgangspunt van de' saciotechnische.- syete-8Iltheor1e-' is, dat men doo'7'

m1ddel van e:en andere; stru.k:turering van de a.rbe1d" de voorwaarden schep-t

voar meEn" arbeidaotivat1e:: en - satietaktie.

Ook in Nederland' zijn herstruktureringen van taken met sukse:s ui tgevoerd..
6Een bekend ekperiment is d'8t, van van Beinum, van Gila en Verhagen in

EDm aem.1-overheidrinatelH.ng. Zij ve-rand"erden het w.erkverband o:p een

zodanige wij ze dat het .erk afwis8'e'lender ward, dat de leden meer leer

den over de samenhang der warkzaamheden, dat ze meer verantwoordr>1ijk 

he1d kregen en. dat er groepataken in plaate van individuele taken

werden gevormd..

De onderzoekers formuleerden de volgende algellene hypothese~

\ t Naarmate de e'isen van het technische" en het sociale' systeem van de'
~

lJ organisatie b,ater op elkaar zijn afgElBtemd, zal dit het funktioneren

~van het totale' systeem ten goed~ komen en daardbor zal de, effaktiviteit
;*
\\van de organisatie' toenemen·. Daze hypothese werd' alS" voIgt verbijzonderd:
1:;,

\ Naarmate de inhoud en de organisatie van de arbeid"stallk van de werk-

nemer meer mogelijkheden biedt voar de ontplooiing van zijn kapaciteiten

en bevredig:lng van een aantal voar de taaksituatie relevante behoeften,

zal:
a •. deze task meer beteken1s voor hem krijgeJl en derhalve de intrinsieke

taakvoldoening van de werknemer toenemen.

b. de arbeid'svoldoening van de-' werkneaer toenemen.

c •. de'totale produktiviteit van de organisa"tie op zijn minst gelijk

blijven of stijgen; in elk geval niet dalen.

d. hetaanpassingsvermogen, de tleksibiliteit van de arbeidsorganisatie

groter worden'.

5~ Trist,E.L.,Higgin,G.W.,Murray,R~,Pol]ock,A.B.,Organizational Choice.

London: 1963.

6. Van Beinum,H.J.J •.·.van Gila, M.R..,Verhagen,E.J.,Taakontwerp" en werk
organisatie.O..o.P.. 1968.. Een samenvatting van di t eksperiment ken
men vinden in' Gils,M..R•• V&n, Arbeidsvoldo ening en taakstrukturering,
in, Berting,J·.,Sitter,L.U.de,(EDS),Arbeidsvoldoening en arbe'idsbeleid.
Utrecht a 1968..
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Door metingen werden bovengeiao'emde- hypOtheB.8l1 beve"atigd en wordt nGg

msals onderstreept- hoe belangrijk e'en gericht8"' analtYae van het tachnische

BJ'steem is v.oor vat betrett de gevolgen arYan voar de soeiale' en

paychologische vanabelen der leden en voor de nrkzaamheid van de or..

ganisatie in zijn ph_il.

Ve-rZ8t tegen ygrandtt'pg.

Veranderingen in organiaaties- worden echter geenazins doar iedereen

zander meer aanvaard~ In: de eerate bladsijden van dit verslag werd reeds

opg_erkt dat er op de verpleegafdeling sprue- w:as van e-en' procea' van

'bargaining'tuasen d8:~verBchillendekategorieen.

lMacht en athankeiijkheid v,arden voor 8BD be1angrijk d1rel bepaaId door

de- aard van. de technologie>. Met de taak- en funktie indeling vindt ook

een verdeling piaats van speelrufate en toe-gang tot informatie.

Daarnaast wordt het vigerende aociale syateem verankerd door een waarden

en no~enstelsel datdoor velen. binnen en buiten de organisatie zander

meer ala legitiem wordt ervaren.

Ben herstrukturering van de arbeidsorganisatie betekent vaak een nieuwe

machtsverdeling. Het lijkt da8rOm plausibel te vooronderatellen dat er

verzet zal optreden wann.er men d,enkt in een ander werkverband meer

afhankelijk van anderen t .. worden.'

Elementen voor veranderins.

f Bij het streven naar een andere organisatie, van de verpleegafdeling

f d1ent men lering te trekken uit de dYsfunk:tionele effekten van de
I
;

, traditionele verpleegafdelingsstruktuur, en ook 008 te h&bben voar

de huidige' en toekomatige ontwikkeiingen' binnen deze sektor van de

verpleegkundige zorg.

Dit betekent, dat veranderingen er op gericht moeten z1Jn zadanige

voorwaarden te scheppen, dat de leden van de'verpleegafdeling gemoti-
I

veerd blijven een za goed mogelijke bijdrage te leveren aan de zorg

voar de patient. Om dit te bereiken is het nocrdzakelijk dat een aanta!

interferentie- veroorzakende en frustatie-kumulerende faktoren zoals

eero gebrekkig kommunikatie- *n informatiesyneem, niet aan de s1tuatie

aangepast leiderschapsgedrGa, onvoldo~de taakafstemming en instrumen

tele patientenzarg, vermeden worden.
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Hiervoor zullen veranderingen moaten plaatsvinden in d~ basisvariabelen

van de at'delingsorganisatiet de technologie:, de kul tuur en de' socials

strulctuur.. De inhoud'van deze' variabelen wordt niet alleen bepaald dbor

de gagevens van de specit1ek&.' atdeling,- maar ook door taktorenvan

bUiten de af~.eling en van buiten het Ziekenhuis..ook met deze invloe-den

zal men zoveel mogelijk rekening moaten houden.,.wil man niet in het

vroegste stadium van verandering al voar anverwachta moeilijkhedenkomen

te' stun.

Veranderingen in de technologie zullen a:f'gestemd moeten worden op- de

erkenning van de noden van dff> patient als psycho-somatische' eenheid.

Hiervoor is e-en herziening nodig van d&: task - en tunktie omschrijvingen

van de' leden der verple-egatde-ling.

Met betrekking tot de elementen uit het vsarden en normensysteem van de

diverse kategorieen en verbijzonderd, de onderscheidan psychische

konstellaties van de dt.elnemers, kan opgemerkt word'en, dat, wil men

al thans een nieuw samenwerkingsve-rband enige kans van slagen geven,

er zodanige veranderingen in de motivaties en cognities moeten plaats

vinden, dat zij geen dysfunktionele strukturele:: eff.ekten uitoefenen

op- de samenwerking binnen de nieup te-chnostruktuur.

Het Iigt in de Iijn dar ve,rvachtingen dat d1t veranderingsproces Iang

durig en moeizaam zal zijn. Aanzetten voor deze' ve-randering kunnen ook

ingebouwd worden in de programma's voor de diverse opieidingsinstituten

van Iee-rling-verplegenden en hogere beroepsopleidingen alsook tijdens

kontaktdagen voor het management.

Bovenstaande veranderingen lOuden in ean afdelingsstruktuur moeten

resulteren, die op basis van de kompetentie en varantwoordelijkheid van

de deelnemers zodanig gekonfigureerd wordt, dat een effektieve an

efficiente patientenzorg te verwezenlijken is.

De wenselijkheid van verandering in de organisatie van de verplaegafdeling

moge uit voorgaande hoofdstukken gebleken zijn. Met het o~ op de

gestelde doeleinden is het ook belangrijk die- veranderingen door te voeren•.

Gegeven dit belang en d~e' wenselijkheid komt men voor de vraag te staan

in hoeverre ziekenhuisorganisaties hun technologische, sociale en

kulturele variabelen kunnen ~n willenwijz1gen.
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Over de mogelijkheden van verandenng het volgende:

'Sociaal-wetenschappelijk onderzoek pelt ana enerzijd s inetrumenten

om situaties te ontleden en verschijnselen te benoemen, anderzijds geeft

het ons' een inzicht in de samenhang tussc die verschijnseiLen.

Voor ZOVEl%" het gedi"ag - het objekt der social&: wetenschapp:en- een rol

speel t bij het werle van de praktijktunktionaris-, zijn de uitkomsten van

dit saort onderzoek voor hem van belang' ..7

Aan de han~ van d.'resultaten van een analyse van het sociale veld zijn

er mogelijke richtingen aan te geven voo'r gep-lande verandering.

In hoeve~e beleidsfunktionariss~nd, voorgestelde richtingen ook

willen inslaan~ zal men nog moeten afwachten.

Dit neemt echter niet veg dat er de laatste jaren in diverse ziekenhuizen

geprobeerd wordt om tot een meer funlctioneie samenwerking te komen.

!an enkele van deze samenwerkingsvorDlen zal nu enige aandacht worden

geschonken.

Samenvatting.

M~r dan de vertegenvoordigerliJ'van de, 'human relations' benadering dat

doan, dient men de aandacht te richten o~ de task - en funlctie struktuur

als mechanisme dat verandert moet worden om een beter funktionerend

samenwer~ingsverband ten behoeve van de zorg voor de patient te verkrijgen.

Eksperimenten met verandering in en verruiming van taakstrukturen,

resulteerden in me-er fleksibele, me,er- aan de doelstellingen afgemeten

suksesvolle vormen van samenwerking~

;Gege~ de wenselijkheid, het belang en de mogelijkhemd van verandering

~n de organisatie der werkzaamheden op de varpleegafdeling, is aan be

leids.tunktionarissen de keu~ om de voorgestelde richtingen oak in te

!tlaan..

7. Cassee,E.Th.,Lammers-,C.J•., Sociologische benadering van het ziekenhuis,.
in, Cassee,E.Th,Lammers,C.J •.,:Kensan in het ziekenhuis. Niauwe' vormen

van le1dinggeven en kommunikatie~Gron1ngen:l97l.
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Ie Groepsyerplerlng en andere:' vormen van rtientenzorg.

G!!!psverpleging.

In verschil'1ende 1811den is men a1 geruime tijd op diverse piaatsen

bezig, de' organisatie van de verpieegafcieling zodanig te verand:eren

dat de' medlsch& en ve:rpleegkundige zorg beter tot zijn recht kan komen..

Dat is- oak: de 01'lRJ't van ean v8rp'I,eegvol'll dier men aanduidtbas

'ttt&Dl nursing' of 'Gruppenpfiegr. 1',

I

Mat de groepsveryleging wil men een zod8rlig programma ontwerpen, dai:

e:en total'e en kontmue verpleging van, de patient mogeldjk wordt ..

I Team nursing represents a philosophy of nursing and patient care

as well as a method' ot: organization.. It is a meanS' lfhere:by a gro.uP='

(team) of profeS'S1onal and~ non-professional nursing pernonnel work

together coop~ative:ly, to provide individualized patient-centered
2care..

VeeJ maer dan in het verleden is de aandacht gericht op de lKlciale

en psychologische asp:ekten van de verzore;ing,nBast de zorg VOOT het

somatische welbevinden.

Di t betekent, dat oak het pakke:t van handelingen m9'er OlIlvattend~ en

ged:t:fterentieerd; word't, omdat naast dEl' technische verzarging ook

de socio-psychologische begeleiding van de patientonderdeel wordt

van de~ task del.' verplegende. Om taakoverlading te voorkomen, wordt

er bij de grondverpleging door de verplesghulp assistentie verleent..

De tecsas worden gekoordineerd door Eren verplegende die er zarg

voor moet dragen dat de info,rmatieoverdracht van Em naar de- p-stient

ongehinderd kan plaatsvinden. De groepieiders zijn meer dan in de

traditionele' lijnorganisati~in de' direkte nabijhe:i~ van patient

en zaalverplegende. Ret leiderschapsgedrag is eerder service-gericht

dan kontrolerend. VODr d"Er leden van de groe:p:. fungeert de leider'

als ,een hulpbron waarui t zij kunnen putten als er moe:ilijkheden.

zijn•. Ben bepaalde: dimensie van leidinggeven zal pas dan aangespro-

ken worden, wanne-er daar van de- kant van de groepsleden behoefte

aan bestaat. Mogeiijkheden VOOT gericht~kommunikati~en feetbacks

zijn er op- de dagelijkse groepsbespreking..

1.De groep als vorm van samem..erking werd vooral gekozen op grond
van onderzoeksrEtBultaten uit c'e jaren'50 ,. waarin veel aandacht
werd geschonkei'l aan de 'informeie' werkgroep-' en aan de mogelijk
heden die de groEirp bood voor de bevrediging van de sociale en
p-sychologische behoeften van haar le,den.

2.A Manual for Team Nursing.Mercy Hospital Association.St.Louis
Missoun:1968.
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De groepsbe.epreking.

'The teu-conference, i,s an informal discussion involving interaction

among the team members. Under the guid1mce of the> conference leader

who to'cuses attention on th8' id'entification of patients' individual
,

nursing probleas, tJrhtgroup plans cocr.p.-atively in deveioping an

EEffllctive: approach toward" solving th_':

~ groepsbespreking vormt ean belangrijk onderdee:l van de werkzaamhe-.den·

op de: afdeling.. Daor d'eze b8'sprekingen tracht men de kontinui tei t in

dEl: ve~zorging te- garanderen en de' resul taten van verplee:gkundige ver

zorging te evalueren.4

Ook word'en deze besprekingen gebruikt om van ean bepaalde patient ean

duidelijker be'eld te krijgen en aon de hand hiervan een verplee:gplan,

op te Btellen. D1t plan dient dan a1's gids voorde' verzorging en ala

mogelijkheid om de kommunikatie met de,- patient te vergemakkelijken.

'A weIr developed plan should enable a worker who has never cared for

thEf- patient to become' acquainted with him and his background and with

the way his care' has been given. When this plan is used, the patient

is no longer a stranger to the worker t •
5

Daarnaaet bied't e-en te:embespreking de' vertegenwoordigers ui t de ver-
,

schillende kategorieen de gelegenheid, een beeld' van elkaar te vormen..

Bewustwording van de verwachtingen van anderen stimuleert reflektie

ten aanzien van de eilfg8ll task en de eigen ve:rantwoordelijkheid.

Spanningen hoeven dch niet 01" te' stapalen en meningsverschillen kunnen

op funktionele wij ze worden gereguleerd,•.6

Delegatie van verantwoordelijkheid is kenmerkend VOOit' groepsverpleging.

Naarmate: de professionalisering van het beroep verpleegkundige toe

neemt, zal ook de wens naar meer vrijheid~ om initiatieven te- kunnen

" •.A Manual for Te'8lll nursing,op. cit.,W. 26.
4.'In der Gruppenbesprechung werden folgende Aufgaben ge18st:

-Beurtei.luug der bisbrigen PfiegEl' und Behandlung der Patienten,
-Festlegung von Pfle:ge- und Behandlung8'z::l.ele,
-Planung von Pflege-Unte~suchungen und The-rapien,
-Regelung der AusfUhrungen de-s Geplanten,
Locher,H. ,Die Gruppenpflege -' ein Mitt ..l zur Entwicklung des Pflege-.
dienstes 1m SpitaLBe:rn: 1971.,

5..A Manual for Team Nursing,o:r.;~. oit. ,PP"- '38.
6.Voor kontliktregulatie zie Coser,L.A. ,.rb Functions of Social Conflict.

NeW! York: 1956.
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ontplo01l.en in de werks!tuatie', toenemen.. .lb.' een kenmerk van die groter

wordende autonoDlie ken men ook h~t verplngplan zien. D1t plan wordt

door verplngkundigen Qpgesteid' en gaat een balangrijJc: d'eel vo'men

van de totala' therapie.. D1 t impliceert dat de- madicus de verplaeg

kundige zal dienen tEl' erkemum ali' aeD. specialist op 8±gen terrein

:w.aarmee hij vanuit zij)l specifiek8' discipline.' s8.lUJlwerkt:..

'In the:: instance of nurses, they are: generally wilJ:ing to act as assis

tants to physicians and to hosptal adDlinistrators provide.d they be

g1yen SOIl&: latitude and recognition in so acting and provided' the central

core' of nursing be viewed as a unique' contribution to patient care and

the protection of health that is neither an extension of medical practice

nor of hospital a~istration'.7

Individuele . t totale' BOrg.

Mogelijk kan men,voorwat betreft Nederland, de voarzichtige' verwachting

uitspreken, da~ er een tosname van het aantal ge-diplomeerde verpleeg

kundigen te- verw.achten is' wanneer de nieuwe verple-agopleidingsscholen

!eenmaal van start zijn gegaan.Vann~r die toename van verpleEJgkundigen

jinderdaad het geval zou zijn, is aan de voorwaarde voldaan die het

'overschakelen op individuele' totale zorg mogelijk maakit., Elke gediplo

tErerde he-eft in deze konseptie zijn ei.g,en patientenbestand en is

;ldaar' in grote mate verentwoordelijk voor.. In dez9' 8ituatie zal het kontro

j larend gedrag van de verpleegleidng minima&l worden" en zal eli t gedrag

nch grotend:eels richten Q..p het voorkomen van storingen en het verlenen

~an service aan de patienten en verplegenden. DEl' mogelijkheden zijn
\

~u a.anwElSig om een patient goad te leren kennen, zod'at het gedrag van

~.ee vel"Pleegkundig& oak vsrkelijk in son thorapwti8ch offokt kon 8or-tren.-

JaYlOrisatie van de verpleeperkzaamheden.

Er dient echter opgemerkt tEl' worden dat er in tegenstelling tot het

voorgaande e-en trend waar te nemen is naar taak- enfunktie specialisatie

in de verpleegkundige sektor.

7. BroWll,E.L. , Newer Dim9n.in~~ af Patient Care.part 2. Improving Staff
Motivation and Competen'96 in ~hEl' General Hosp!tal. New York: Russell
Sag& lbundation 1962,~ll4.

8. Aanbevelingen voor deze methode van verplegen vindt men in,Harrington,
B'.,A.,Theis,E.C.,Institutional ]'acta:"s in three Ha:spital Settings
perceived by Baccalaure-ate' Graduates :::'n Nursing as influencing their
P&rf0:t;p1ance as Staff NurseS'.New York: 1967.
Niettemin zijn eroak mogelijke bezwaren tegen deze organisatie van de
verpleegwerkzaamheden aan te voeren. Be'ZW:lren ten aanzien van de. kon
tinui tei t van de verBOrging, omdat slechts eerL enke1e verpleegkundige
u.e patienten kent. De mogelijkheid om f8'etback t9' krij~en w.mm..eer men
be:paalde problemen wil bespreken, wordt hierdoor bemoel.lijkt.
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I Zo zal in de- nieuw- opg&'Zette' ziekenhui zen ..,au het be-ginsel van de

economies of large scale in be.langrijke mate zijn stempel of de

bouw en organisatie heeft ge-drukt, en waar de akonomisch direkteur via

deze ingang aanzienlijke invloed heett ve~rven, eerder sprske. zijn

van een I fabrieksmatige' aanpak,dan e-lde:x-s. In dat geval zien we ean

..'.. ' groot ziekenhuis met grate atdelingen met differentiatie van afdelingen

i op grond van gelijksoartige behandelingsm8thoden en met een sterke

I tendens tot specilisatie van de verplee:gkund1ge arbeid naar e19lllentaire
~
\c ~:~~;:~~~:~;;fe~~::a~~ik: ~~~~: ~~ .:~~s~~z::e~:'::e~~1;~8~~:ster,

wikkeling kan men dezeitde krachten herkennen die in de industria-Ie

verhol1dingen de:- vervreemding van de: arbeider in zijn werk in de hand'

hebben gewerkt: schaalvergroting van het ziekenhuis als geheel, gaat

gepaard met e-en uitholling van de positie van de hoo-fdverpleegster;

schaalvergroting van de atdeling voert niet alleen tot verschra.1ing

van haar taak tot die vaia toEf£1chthoudster, maar legt bovendien de

basis VOOT vervreemding van het person••a ten aanzien van hun arbeid' ~

Door due taylorisatie wordt de task van de hoofd'Verplegende in sterke

mate kontrolerend' en nemen de problemen van koordinatie- van a.1 deze

'specialisten' hand over hand toe.

Onderzoeksre~ultatenwijze~ op de moeilijkheden in het relationele

vlak bij taakspeCia.1isatie. 10 Daarnaast mag man Wijzen op gegevens

omtrent een'betekenisvolle task,.ll

Deze teruggang nsar het scientific management bewijst geen goede dienst

aan het streven naar een verbeterde patientenzorg..

9. Jansen,C.H.O., Verhoeveil,W•.G.,Groei en ontwikkeling van zieken
huisorganisaties,in, Cassee, E. Th,Lammers,C.J. ,Mensen in het ziekenhuis.
Nieuwe vormen van leidinggeven en kommunikati~~Groningen:l97~p~140

en 150.
lO.Zv registreerde Trist grote moeilijkheden bij taakspecialisatie in

'conventional 10ngwa.1l mining';de str1jd om statusdistinkties,differen
tiele beloning, afsch*iven van verantwoordelijkheid, etc. Trist, E.L •. , et.
a1. ,Organi zational Choictt'oLondon: 1963.·

11. 'A task should be so organ1 zed, that those engaged on it can experience
so far as is practicable, the completion of a •whole' task••••••••••
A group- consisting of the small'est number that can perform a '1fhol~

task and can satisfy the social and psychological needs of its
members is, alike from ··he point of view of taskperformance and of
those performing it, the D.,. c;t satisfactory and efficient group,p~ 34
in,Rice,A.K. ,Producti"rity 8.l ~ Social Organization.London:1958. Zie
hiervoor oak, vanDijck,J.J., vau der DolJ8 de Willebois,J ..L ..,.DanUns,
M.J oM. , organiseren rondom menser, >::I,eid9n: 1970, vooralppi2..
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Garoepaverplqing is' daarentegen een techaologiU'ora, d1fP- al than. m8-e1t.'

voorwaarden sohept voor een regelmatip .lqtreiding van de intormatie'

onderalle leden van de verpleegatdeiing. De groepsleider heef't to~

task om waar nodigde IlpeEflruimte vande verpl:egendan te vergroten

en op .die manier •• 'bUttertunktie te venull1
_ teg. aog&iijke- &to

ringen.

Dit neturk van relaties heett door d~ potere matEfl van interd8pendentie

van de leden meer aan tleksibi1iteit gnonnen. en: vergroot daarmede

de kans om de aanpa,ssing aan de uniek:e hoed8.nigheden, van &en patient

te vergemakkelijken.

Samenvatting.

Als' voarbe-elden van andere manieren om de' werkzaamheden olY'de verpleeg

af'deling te organise-ren, staan groepsve-rpleging en individuele zorg.

Beide organisatievormen zijn En' op gerioht om voaral de verpleegkundige

zorg beter tot Zijn recht te laten ko.men•.

Lijnrecht hier te-genover staat de tenden.. naar t taylorisatie van de

verpleegwerkzaamheden in sommdge grote ziekenhuizen.

HieriD herkent men elsmenten die in $Ddere bedrijfstakken de vervreemding

van de" arbeiders juist in de hand' he'bben gew.erkt.

Voor de patient briek:ent dft een nog sterkere teruggang naar de instru

mentele en un.1forme behandeling, dan olP de traditionele verpleegafdeling

het geval was.
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J. Verander,n naar een horizontale' organisatie.

De entente- organisatie.

In zijn dissertatie 'horizontaal organiseren' stel't GrClf,fen dat er

sprue >1s van ontvertikalJisering in 8m1 aantal bedrijv8Ir.. Daarbij

v~aagt hij zich af, of e:r t1jdens dlt proce angst" deintegratie,

ot ontsturing optreedt onder de leden van de organisatiEf~

'Om de- angst,de desinte:grati... en de ontsturing te voorkomen, zullan

dan ook nieuwe organisatiemi,dd:elen moeten worden ge'zocht met een

meer horizontaal karakter, d.i., niet berustend op'machtsverschillen.

Waar men horizontaal organiseren wil, staat men dUB voor de opgave ,

zonder machtsongelijkhetd toch de veiligheid der laden, de integratie
. , 1:

van het geheel en de jUiste sturing teo verkrijgen.
i
lXogelijkheden hiervoor ziet hij in de entente-organisatie.(Entente

lin de betekenis van overeenstemming, goade verstandhouding)

I'Deze organisatievorm houdt in dat het totale werk van een bedrijf

zodimig wordt verde.ld', dat ieder lid der organisatie een ternin

van eigen speciiistische werkzaamheden toegew8zen krijgt, met het

recht op' di t terrein zeltstandig te besl1s'Sen. De integratie van het

geheel wordt verkregen doordat de specialistische aktivi tEdten ge

tundeerd zijn in een gemeenschappelijk~aktiviteit, oyeen werk

terrein va&r slechts groepsbeosluiten kunnen worden genomen. Beide

beslissingsterreinen, het individUewl-specialistisch.' en het geme'en

schappelijk-algemene, vormen in hun samenhang de ententeJ ~

Om dit. te realiseren is het nodig dat ,er aan de taken en funktieB'

op' adek:wate wijzEf inhoud wordt ge-geven.. Deze inhoud moet er zorg

voar dragen dat er een teitelijke invloedsverdeling plaats vindt

Het is niet de bedoeling dat er centraal op zodanige wijze taken

uitgespiitst wo~~ dat de dele. het zicht op'het geheel verliezen,

aan informatiebeperking blcatstaan, waardbor' er toch weer vert.

kalisering optreedt.

1. Grt/ffen, W•.H•.,HorizontaaJ. organiseren.A1phen san den Rijn: (l963)1970'.,pp-2.

2. Grotten,W.H.~p.cit.,pp.17
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De entente ale geleding in het ziekenhuis.

Groffan verbij zonderd zijn denkbeelden naar e-en organisatieJllodel

van het ziekenhuis. In het ziekenhuis onderscheidt hij een aan

tal entente en tracht deze op f'unktionel'e wij ze met eikaar te

verbinden.

'In de pe-rsoon van de directeur-geneftheer zijn de leden 1JSll de

DleO.ische stat verbon~n Dln de directie-entente.. De medische staf

eeft als entente tot taak, door a8l1gepaste- maatregeien de- medische

erkomstandightlden intern in stand te houden.; de' medici benartigen

daarbij de belangen van hun specikJ.ifJIIUI}~e cl1recteur-geneesheer

"zorgt voor de belangen van het ziekenhuis als gehe'Sl e voar'de

e.anpassing van het medlsche wark &an. d8' bUitenwereld5.. In de persoon

van de dire:ctrice zijn de leden "Tan de verpleegstaf verbonden met

(de directie~ entente •. De verpleegstat heeft als entente tot t&lk
I
£), door aangepaste maatre-goelen de verpieegkundige werkomstandigheden

'~ intern in stand t8" houdenl de atcf&lingahootcb!n behartigen de omstan
I

j
'., digheden van hun afdeling, de adjunct-direw:tricer zorgt voor de

belangen van het ziekenhuis alIs geheel en de aanpassing van hat

I verpleegwerk aan de buitenwereld'. 'tuIJS8n de madiculP-sp8'Cialist
J
~ en het atdelingshoo'f is de atdeling gelegeu;; via de genoemde personen
~

~ sijn de afdelingen in het geheel, 4ft' organisatie opgeo_en..
F

~,Dat de afde"lingen, Dledisch.- en verpleegatat en dir8'Cti8' als
{

ententes zijn gestruktureer~, wil zeggen dat er reciproeiteit in de

be!nvloeding moet zijn, tusBen de leden die in een entente verenigd

zijn. VoortlJ moeten deze' laden participeren in de bes-lui tvorming

met betrekking tot een gemeenschappeiijke taak, doch daarnaast oak

zelfstand1ge taken hebban, welke in die gemeenschapp:elijk8" task hun

fundering vinden':

Op de varpleegafdeling schept de~e zeifstandigheid voor de kategarie

der leerling-verplegenden aparte probleaen.

, Deniet-geniplomeerde is een"ongeschoolde", en haar zelfstandig

heid in de taakvervulling is in feite geringl zij staat onder toe

zieht. Naast deze taakonzeltstandigheid ir er'bovendien haar positie

als leerling, die in pedagogiseh opzicht onzelfstandigheid implieeert ..

Daar waar men dan ui t p.d·aso~·isch oogpunt zelfstandigheicf'" d..i.. recht

3~ Groffen,W.B.,op cit.py.115..
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op eigen initiatiet' zou willen geven, is het tisioo t .. op'Ziohte-'

t.

Vail de patient misschien te groote De. zeltstandigh.e-id' die' op' grond

an ge-brek aan arbeidskraohten vaak moet worden gegeven, ken eer

,1 'edagogisch gevaarlijk zijn omd.at zij vaak niet in overe'8llstemm.ing
if

lis met hErt pEril van d~ lnrling., Geven we de le:erling taken, slechts

overeenkomstig a.,t de- aogelijke ze-ltstantigheid van de 'haltgeschoo:il.de'

dan ontstaat bij haar onbevredigdhErid' oadat zij onderweg moet zijn

naar Erell grotere zelfstandigheid. De zel'tstandigheid levert hierdoor

een verward probleem op. Indien we echter de leerL~ng in d. pedago

gische verhouding willen zien, wordt de aogelijkheid geopend1 de:'

afdeling ale een entente' t~ stellen, waarbij de gediplomeerde een

zelfstandigheid hee-:f't,waarheen de- leerling nog onderveg is.. Is dEl'

gediplomeerde zeltstandig, de leerling behoett begeleiding w1l zij

haar e:igen kundigheden ondersteund' zieD:: door het atdelingshoot'd' of

door een andere gediplomeerd... Deze ondereteuning is eigenl1jk sen

vervanging van dEf> ei.gen zeltstand1gheid,die> wordt weggenoJllen"

zodra de leer11ng in sta,at is'zelt eenhandeling te' verrichten of

een ini tiatief te n_en".4

].

' In de ontwikkelingen naar een hO~izontale'organisatie is"' het afdelinge

'hoot'di een belangrijke rol toebedacht. De hoofden nemen op de

afdelingen een grote machtspositie in, ontleend aan hun grote

\hoeveelhe1~ speelruimte en de' daaraan gerelatee.r.de' centralisatie van

- voar de gang van zsken 0P' de af'deling- relevante infomatie..

'De task, de' gegevens u1t verschillende &ystemen 8'8men te voegen

tot ~n geheel, geeft haar een grote zeltetandigheid ten op~icht~van

de directrice en de artsl zij is de enige die alle gegevens kan
5overzien waarmee het werk in haar atdeling kan worden vastgesteld'.

Verzet van hoofdverplegend'en te-gen veranderingen op •hun' afdelingen,

verzet tegen het spreiden van die gecentraliseerde informatie, kan

dan een belangr1jke hind'ernis gaan vomen voar het realiseren van

veranderingen; temeer'daar de angst dat aen een afdelingshoofd

er toe brengt ontslag te nemen, het gedZOBg der direetie-Er in sterke'

mate zal betnvloeden.,6

4. Grotfan, W.H..,. OF oit'.ppUJ."-112.
5. Groffen,W•.H, op' cit ..pp-.9'
6".Groffen,JI.R., oy 01t.J1F zie het hoofdstuk over de verpleegstaf', pp96 Ef'...v.
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Eea ekepe;:1eent.

Er is' eren ziekenhu18 oar men het hHtt aangedUrtd Oil m: het

lopende bedrtjf naar hor1zontaliser1ng te strevwn-. 7

Geaprekken met leden Tan d1 t ziekenhuis gaven etm beel<f van de

problemen die men b1j verandering ontJIoet .. Het p1!oces wat ,nch

hier afs-peelt, . is een 1ndikator voor hat belang van de keuz~.

der te volgen strategie bij het str__ naarverand'ering.

In het reglement'interne organisatie,l lIOrd't een versntwoording

gegeven van de .redenen ...aarom men de: rRliseringvan het entente

model nastreeft.

'De interns' organisatie dient gericht te- z1jn oy de optimale ver

wezenlijking van de d~elstellingen van het ziekenhuis. De klasaieke

Iijnorganisatie met de daarop aangebr.acl'1te· variant is- om ver

schiIIende redenen minder geschikt, o.a.. omdat hierbij te e:enzi.jd1g

wordt uitgegaan van de gezagsverh,ouding en de daaraan gerelateerde

persoonlijke verantwa.ordelijkheid.

In tegenstelling tot de lijnorganisatie waarbljhet accent ligt op

de bevelvoering, gaat de ententestruktuu~uit van samenwerkings-

verbanden die gecoord~neerd moeten worden. De 'chef' van voorheen

wordt nu de coordinator van het samenwerkingsverband:•.( entente)

In deze entente zijn 'chef' en 'ondergeBohiktEr' gelijkwaardige

gesprekspartners', die in onderling overleg beraadslagen over te

treffen maatregelenp gelegen binnen d8." bevoegdhe"id' van dr chef'

en over uit te brengen adviezen over onderwerpen, die buiten de

bevoegdheid van de 'chef" Iiggen.

De entente staat onder leiding van een gekozen voorzitter, niet de

'chef l zijnde. Van de besprekingen wordt dOOT een gekozen secretaris

schriftelijk verslag uitgebracht, waardbor ook afwijkende meniqen

tot een hogere geleding doar kunnen dringen, zander dat daardoor

conflictsi tuaties hoeY8Il te ontstaan. De ententes- zijn gericht oy

de werksituatie en zijn niet bedoeld als, substituut van hat geor

ganiseerd overleg over arbeidsvoorwaarden. Zij laten de beslissings

bevoegdheid van de'chef' in een concrete situatie onaangetast.

WeI kunnen genomen beslissi.......en achteraf ter diskussie worden gesteld•."

7. Met dank aan de direktie-stai van dit ziekenhuis omdat zij
bereid waren hun werkwijze za openlijk ter diskuss~e te stellen•.

, .,'
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li'a geledingen worden in dit ziekenhu1a erkend de direktie,

de staf(med18che-enbedrijfs.tat), de atde1ingshoofden. en het

afdelingsp.r8on.e~.
/

Jlet betrekking tot de:, atde:lingsentente wordt het volgende gesteldl

~..... Doelstelling.

t De atdelingsentente heett tot doel doar communicatie tuasen de
}-
t
I; werkere op sen afdeling en tussen de werkers' en het hoo'fd van
ft de afdeling te komen tot een opt1maal tunctioneren 'Van de afdeling

ials onderdnl, van de gehele liek:enhuisorganiaatie.

~ Samenstelling..

De atdelingsentente bestaat uit alle medewerkendeJl oy een afdeling.

De atdelingsentente kiest uit zijn midden een voorzitter en een

secretaris. Ret hoofd ,en ie& sub-hoo~d van een afdeling zijn van

verkiez1ng u1tgesloten.7

De voorzitter van de afdelingsentente wordt gekozen voor de duur van

een j aar en is eenaaal ,direct herverkiesba.. Hij is vervolgens

weer verkiesbaar na het vera"trijken van een period'e van twee j aren.

!erkwijze.

De trekwentie van de vergaderingen wordt vastgeeteld, afhankelijk van

de aard van de: atdeling in o:varleg tusaen voorzitter en het

betretfende hootd van dienst~ Zonodig wordt over eenzelfde agenda

in tw.ee groepen vergaderd. Het atdelingshoatd zal bij iadere ver

gadering aanw&'zig zijn en nest ten aanden van de dienstregeling,

zodanige maatregelJcm,.dat alle med.ewerkenden aan de besprekingen

over een agenda, kwmen deeln9llEm•.

De voorzitter van d8' atd81ing1gententeo stelt in overleg met he,t

atdelingshoo1fd datum; uur en plaats van de vergaderingen vast. De

vergaderingen duren maxaaal een uu:v. en worden in diellsttijd gehouden'.

De voorzitter en secretaris s11".llen voar elke vergadering een

agenda op, en dben deze aan het betrettende hoot"d van d!.enlf't en'

am het atdelringshoofd toekomen. DelE agenda wordt via het mede

delingenbord aan de leden van de afdelingsentente ter kennis gebracht.

De' secretaris stelt van elke vergadring sen veralag aamen in dr1evoud,

Marvan een exemplaar wordt tOErgezonaen aan het betreffende hoot'd

van dienst, een exeaplaar f:l8lJ. het atdeliDgshoQ-£d~en een exempiau ter

kennisneming door all's: leden op de at'deling blijft beruaten.

7.. D1 t is gedaan om een diskrepantie tussen diskunielfJider III

informati&verschaffer t.'voorkomsn.
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Watrk zaamheden.

Do afdelingsentente tracht haar doel te bereiken dOD~1

a. Het plegen van verkoverleg deafdeling betreftend'.

b. Het scheppen van .en geed werkklimaat.

er.. Bezinning op en het doen van voorstellJen ten aanz,1en van d:e

organisatie' van en het w.Tkklimaat op de &fd.ling.

d•. Medewerking aan de- totetandkoming en de uinoering van ma6t'trega:len,

die ter zake- van de eigen afd'eling genomen(Jloeten) worden.

Ef•• .All:e overige mid<felm, di'e voar een geeda: eommunicatie zolfEtl

onderling als' met de leid1ng vanhet' siekenhuis, bevord(f1'lijk zijn..'

Problemen b~j verandering.

Ui t kontakten met mensen die op verschillande' p-laatsen in het ziekan

huis werkza8ll waren, kw8a naar voren, dat de resui taten met het

entente-model, voor wat betrett de- werking van a'en aantal verpleeg

afdeiingsententes, tot nutae niet het peil van de verwachtingen

hebben bereikt .. Dan rijst de vr,aag hoe h.t komt da't er slechta- ge

dee"l telijk gepartieipeerd wordt.

Het organisatiemodal is van direktie-zijde gainitieerd'.. De- bedrijfsgtaf

vo-elde deh sterk aangetrokken tot dit arbeidsmodel en hee.ft door.-

middel van lezingen en gesprekken geprobeerd',. de op-zet en de bedoClPlingen

van d:!. t organisatieverband dUidel'ijk teo Jlaken.

Men onderkende, dat er met betrekking tot de anvoering van het mod'a1

niet die bege:ieiding kon worden gegeven"die JA1sschien voar het doa:r

va eren van di1t soart veranderingen nodig was.

Men is er van uitgegaen dat, wanneer men mensen de werking van aen

mo del duide'lijk maakt, en hen d8' redenen aangfl'&1't waaram men zo' n

model gekozen heElft-zelfverwerkelijking,,autonomie,.ensen hierdoClll"

OoX gemotiveerd zouden worden en daardoor bereid, de werking van

dit model te effektueren.

Uit hun ervaringen blijkt, dat dft eehter bijzonder moeiza8ll gaat.

Onder de afdelingshoofden van een aantal verpleegafdelingen blijkt

de-voar de invoering van de horizontale organisatie'struktuur noad

zakeiijke- mentale omschakellng nog niet in voldoebde mate te'he:bben

plaatsgevonden.

Naast zakelijke bezvaren, spelen daarin vooral subjektieve elementen

EJen doorslaggevende role Hun medeverk;;'ug is echter' van belang voar
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hat alagen van het ekaperiment.DitbIijkt b1jvoorb.eld l op een

atd.ling _ar kort gel.den een nieu.. atd.I1ngahoof'd benoemd! 11t"

bereid om zieh in te .etten voo"%' d8 realisering van het entente~

systeem. Ir worden atdelings1mtentel. vU'gadering~n gehou<ien en

de Ieerling-verplegenden zijn oak gemotive:erd om tlJ' partieiperen.

In de- entente-vergadering worden hun voorstellen serieus geno.....

men en zijn e,r na overies oak mogeiijkheden ze in· de werksituatie

te: realiseren.

\:1·. Wanneernu het atdelingshootd aehter deze-' nieuwe manier van samen

;~.I1ferken staat, zijn er mogelijkheden voar het entente-moctal en

iJ and"ers niet.

Men kan verplegenden doo-rvoo.rd-raehten DOg zo goed vertelJ.:en vat

men beoogt, wannear er in de direkte .erksituatie geen enkele',.
stimulans is OJll d1took te verwezenlijkem, ontstaan er problemen

en trustratie's.

Dit betek:ent, dat men 81' in de op verandering geriehte strategi.e

zorg vo:or moet dragen, dat er in de konkrete werksit),latie:, struk

ture~e voorwaarden zijn g~hapen om te, partieiperen•. Men dient

mogelijkheden,_ gerleht op- het v,erwezenlijken van een nieUlf' gedrags

patroon, te' institutioD.aliseren~

Een van die moge-lijkheden is het vastle-ggen 1JB termij;nen., waarbizmen:

atdelingsentente-'rergader1ngen gehouc18n moeten worden., HiermedEJ

kan men de athankelijkheid die het ententehootd heett ten 0p'"

ziehte van het atdelingshopta, verminderen.Daee athankelijkhei~

is nu nog aanwezig omdat CT.a. de intoraat1eeentraal verzame1.d

lIOrdt in de tunktie van het .atdelingshoo'td< en uit hoof'de van die

tunktie weer verspre1d'- wordt .. Het ententehoo1'd is nu niet in staat:

bepaalde argumenten op' hun juistheid te beoardelen. Hij we4ft by.

niet ot ar inderdaad nog bapaalde zak8X1 gedaan moeten worcfen

en er daarom niet vergaderd kan worden.

Vanneer &en atdelingshoof'd' het op, grond van haar overtu1gingniet

juist of verant.oord acht om wij zigingen op de verpleegatdeling door'

te voeren, en wanneer als gevolg daarvan de werksituatie in
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ongev4.j zigde vorm gehandhaatd' blijtt, zal de- situatie v,an afhanke

l1jkheid van d~ andere 488lnemersgekontinue&r~blijven.

Di~ betekent, dat de 800~ali8erende invloeden van de'werks1tuat1e

gerioht blijven op een 800ialisati~ in athankelijkhei~in plaats

van 01' de zeltstandigheid en verant.oardel'1jkheid die: het hori zon

tale organisatie.odel traoh't te b-:e1ken.·' DEr kans i8; groo't dat

men' weer in de vioieuze oirkel tereoht koat, _arin deh vele zieken

hUi zen bevinden; nl. dat verplegencfen elle slaohtsin beperkter mate

verantwoordelijkheid' en zelt&tandlgheid hebben ervaren in hun werk,

nnneer zij eenmaal gediploJieerd zijn,. aogelijkervija: aangeboden

verantlfOordel:ijkheid atYij fl._,of ,hun OJ1Rkerheid' maak:eren in een

kontrolerend' gedragspatroon.

Wi1 men de doelstellingen die het entente-modal beo~,. verwe:zen

lijken,.; dan dient men ooX het arbeidagedragapatroon hierop- at te

ste.mum. Met andere waord'en, dan moet men zieh de vraag ste:llJ.en"

ot het mogel11jk is cb1 taakinhoud en gran naar zeiltstand!igheid opo

..lkaar at te stemmen; 0"£ het sehappen, van speelruimte voor zaal

verplegenden een verant.oorde zaSk is.

Voorbeelden.

Zander de kompleksiteit van de zorg voor de patient te ondersehatten,

zijn er mogelijkhedenaan 1±e "ij zen, ...door verplegenden o~ok

verantwoordelijkheid kunnen leren dragen.. Bijvoorbeeld'J een gedeel

telijke verantwoordelijkhe1d geven aan dard4f' en vierde jaars leBr

lingen voor de tauvolbrenging van jongerejaars r hErt als' onder-

deel van &en stage invoeren van 'het meelopen' van leerlingen met

een atd'elingshoofd' om indeht t .. krijgen in haar werkzaamheden;: doo:1"

derde en vie.rde jaars leerlingen op' zaal visite laten lopen, met de artS'

en hen de mogelijkheid bieden de daarvoor relevante informatie

te verkrijgen;(inzage in de medisehe en verp18egkundig~status)

aan vierde jaars en ged1plomeerden delegeren van deeltaken van de

hoo£dverpi_gende, vaardoor informatie:' meer gesprEJid vordt en even

tuele vervang1ng minder moeizaam gaat. Dese deLegati_ maakt het

misschien mogelijk dat de taakoverlading oar vel hootdeJ'll nu over

klagen,sal atnemen, en d••e verplegenden meer tiJd krijgen veor de
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begeieidhg van de'patienten en het personeei.

Bovensta~de wil bekleatonen,dat hetverwezenlijken van e~ ver

}1lngentente niet enkel te realiseren is met behulp van so.e1aal

psychol'ogische teohniekfQl butten het dlrekte arbeidSTelcf, Jlaar dat

strukturele wijZigingen in d«'werksituatienod1g zijn om een

verandering in de at'hankelijlcheidsverhoudingen te bewerkstelligen

en oJ) deze lfij ze een entente-organisatie ov basis van zowel

individuelS' als' gezameZ1lijke, verantwoardelijkhe1d t., doan funktioneren•.

De radenorganisatie van het ziekenhuis' in Herdecke. 8

~.
'.'Het streven naar een horizontal.e organisat18' 1s'misschien wel het

mseet ger.ealiseerd in het radenziekenhuis· te Herdecke(w.Dtsld.)

Ui tgangspunt voor de gang van zsken in dit ziekenhu1s vormt de

t antroposofische levensinatelring van haar leden .. Deze levenshouding

heeft vorm gegeven aan een aantal. principes waarop- men d& samenwerking

in he,t ziekenhuis heeft ge'baseerd..9 ,
" ,

"1 .. tJber die ProdUktionsmittel mllssen die Hitarbeiter vertUgen
k6nnen, da sie als in der Arbeit darinstehende Sachkundige
das beste Urteil fIber deren V&r1t'endung und' Ausgestal tung haben.
Deshalb sind die EigentumsverhKltnisl!f8 eines B'etriebes so zu
gestalten, dasz das Kapital. neutralisiert w1rd" Den Ge8ensatz:
I Arbeitgeber-Arbeitnehme-r' gibt ... in etnem solchen Betrieb nicht~

2.. Die menschliche .trbeit hat keinen Warencharakter und ist deshalb
nicht kKutlich, es se1 denn man dbe den Arbei tenden. als'
Arbeitssklaven an, dar etch selbet verkautt .. ·

3. In einem stnnvoll1 arbei'tenden arbeitsteUigen Betrieb sind alle
Te~arbeiten wnd Arbeiteergebnis88 von dar gleichen absoauten
Notwendiske1t und daher fUr den'·Betrieb ala Genzes' .,ertneutral •.

4. Das Wahl einer mi teinander arbeitenden Gemeinschaft lIiird um so
gro-szer, je me-hr der ei'nzelne seinEr Arbeitskraft der Gemeinschaft
zur Vertifgung stelIt, ohne aus ib.r unmi ttelbar fUr sich finanziel
len Geldnn zu ziehen, undo je mehr die Gemeinschaft die' Bef"riedigung

seiner pers6nlichen finanziellen BedUrfnisse Ubernimmt .. Die Bezah
lung solIte sich daher nach den be-rechtigten pers5nlichen B~dUrf

nissen richten.

5.. Die Spezialisie1'W.lg und dam-it Leistungnteigerung in den einzelnen
Arbe1tseb81'i.en ist notwendig und berechtigt •. Der durch sie entste-

8.. Deze informatie vormt een neerslag van enige gesprekken met informan
ten, die een aantal lI'erkbezoeken aan dit ziekenhuis hebben gebracht •.

9. Publikatie van het radenziekenhuis, 'Die Struktur des Gemeinniltzigen
GemeinschaftstranklRhaus.6pp.
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henden Tendenz zur Abkapnlung der einzelnen Spezial1s:ten musz durch
Einrichtungen. begegnet werden, die die' ZusUlIlcarbrit 11Srdern und sur'
inneren No:twendlgkeit werd1m lassenJ.

6. Um <tl.e Spezialisie-ru.ng und gle1chzeitig die-' ZuEr8llDlenarbeit zu fBrdern,.
~ijssen die einzelnen in ihren Arbeitsebenen ala gleiche neben gleichen
stehen ld)nnen •. Dies 81'zw1ngt di.9 Abkeh:rr von der hierarchischen Strukt~p:"

und die HinwendUng zu einer in sich dif'ferenzierten ICollegialstruktur.. Q.

f:

:PJ? de verpleegafdeling kent men formeel gee af'delingshoofd.. Er is een

Ir Visiten-Schw:e-ster' die' het werk in overleg mri de anderen koo+"dineert ..

~e-ze funk~ie Jrouleert in principe over alle gediplomeerdEl' verpleegkundigen

t p de aideling, al gebeurt het wel eens. dat iemand' die het erg goed doet

deze funktie langer vervult.llOp de afd-eling is sprake van een gemeen

schappelijke verantwoordelijkhe:id voor de dagelijkse gang van zaken ..

Elke afdeling kiest twe vertegenwoordlgers- in de' 'Initiativ-kreis~ een

ins-tituut dat dient als vervanging van de atdelingshoa1'den.

'Die Entscheidungen des Initiativkreise-s sind fUr alle Schwestern und

Pfleger verbindlich•. An d.en jeweiligen Entscheidungen kann s1ch der e~elne

in hohe. Mas ze beteiligen.. In d1e- KompetenZ' des Initiativllreises fallen

samtliche- zentralen ~f'gaben des Sohwesternkollagiums,lPA1JIl Beispiel

For'tbildung, Dienstplangestaltung,Urlaubsregellwlg,Pflegestll etc.

Aus diesem Schwesterninitiati'vkreis heraus' werden drei Schwestern in die

Krankenhausleitung entsandt·.12

De ziekenhuis leiding bestaat uit 13 personen; Schwesternkollegium 3,...
Arztekollegium 2, Apotheke undo Forschung,l, Labor und Diagnostik 1,.

Physikalische Therapie 1, KUnstleriache Therapie 1,. Venal tung 2, Vertlrauens
kreis 1, TrKger 1.

Het is niet zo dat op de verpleegafde1'ingen iedereen antroposoot" is. Er

zijn ook verp1egenden die· om andere' redenen in het ziekenhuis zijn gaan.

we:dcen.(bv. de aanwezigheid'van een kincterdagverblijf')

Op de atdelingen heerst EJen bij zander plezie-rige sf'er en de. afdeling~

leden zijn gaarne bereid elkaar te helpen. Aan de arbeidsmotivatie en de

sensitivite:i~ voor wat betreit de onderling~ samenwerking, wardt bij

voortdillti.ng aandach.t gesehonken. Er is helemaal geen Sociale af'stand tussen

arts en verplegende. Dit blijkt vooral oak op de dagelijkse werkbesprekin-

10•. I Die Struktur des GempUtzitren Gemeinachaf'tskrankenhauses' ,pp.l en 2

11.. Het vaste bestand op de verpleegaf'deling bestaat uit gediplomeerde
verpleegsters en ged1plomeerde hU:i.J?verpleegsters •.

12. I Die Struktur de" GemeinnUt zigen Gemeinschsf'tskrankenhaus'8S-' , pp-. 4.·
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gen,. oar sprake is van. een duidel1jke into1'llati....uitrlsseling tussen

arts en verpleegkund1ge. ICritiek en aanbevelingen vall het verplagend'

personeel worden op hun meritulf bekeken,en ind:l.en tereoht,.ook verwerkt..

f. Ook de houding ten aanzian van de patient 18 heel opaerkeiijk. Er iis een
I .
~ intenffief kontakt tussen patient8ll enerz1jd'B en artsen en verplegenden

~
i.anderZijdS.De patient wordt uitvoerig ingeiicht en ap de hoogte gehoude~

van zijn ziekteverlooy en wordt erkend alE e:en persoan. met een &igen

ening en een eigen verantvoardelijkheid..

anneer bijvoorbeeld een patient gezegd wordt dat hij de volgende dag

nuchter moet zijn voo-r een operatie, en hij vergeJt dit en eet toch,,
dan zal hij een berisping krijgen van arts en verplegende en niet de zus-

('ter die ap zaaJ. w.erkt. De patient wordt utiet in het behandelingaproces

lbe-trokken •.

.Open en twee-zijdige kommunikatie- en info1lIlatieuitwisseling alsmede de

taakomschrijving van de verpleegkund1ge, maken het mogelijk, dat thera-

p~utisch gedrag in zijn inst~entele en ekspressieva dimensies bijzonder'

goed tot uiting kunnen ko.en.l'

Dit neemt niet weg dat de organiaatie van en de systematiek .in de: uitvoering

van de verpleegwerkzaamheden nogal eens te wens:en over laten. (dit geldt oak
voor de traditionele verpleegatde1ing, zoalsmen al heeft. kunn8ll Ie-zen.)

Weliswa81r worden deze onvolkomenhedendoo.r het enthousiasme van. het

afdelingspersoneel gekompenseerd,. maar toch zal. er met betrekking tot de

efficiency nog het een en ander moeten gebeuren•.

Dit ward ook door het verplegend p~rsoneel onderkend.. Er zijn hen nu voae

stellen gedaan om bepaalde varianten van groepsverpl:eging in te voeren.

Over de mogelijkheden om deze or8anisatievo~ouk ~lders te doen slagen,

kan men zich slechts met grote reserveB uitapreken •.

De zeer specifieke waarden en normen van deze werkgemeens:ohap- vormen de

hf'undamenten van dit aamenwerkingaverband. Yaarden en normen die beslist

rgeen weerspiegeling zijn van het algemeen maatachapp-elijke kul tuurpatroan.

WeI kan deze organisatievorm staan ala tJ8n schoolvoorbeeld~van de struk

turerende werking van onderscheidenkultuurelementen av de relaties' tuSBen

de leden van een verpleegatdeling en de: therapeutisehe gevolgen van d1 t

13.. Di t ziekenhuis staat voor wac betreft de kwali tei t van de· medische en
verpleegkundige verzorging hoog aangeschreven in W..Duitaland.
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'leefklimaat ' voar de patient en zijn gene"d.ngsproc811.

Samenvatting.

Het streven naar horizontaliseriDg van d«, relaties of de verpleegaf'

deling, wordt ge1\u:\deerd in de indlvidunl.'-sp-ecialistischEl? en, de

gemeenschappelijk~algemeD.beslissingsterreiDen, d!Jt in hun saaenhang

de entente vormen..

Ket de entente als vora van 88m_werking eksperimenturt men in ean

ziekenhuis.

De problemen die deh voordoen op een aantal verpleegafdelingen ten

aan den van de etf'ektuering van dit samenwerkingsverband.,. onderstrepen

het belang van de keuze van het 'veranderingsmechanisme t ..

Naaat de inwerking OF sociale en psychologische variabelen zijn wijd

gingen in task-en funktieatruktureren zeer belangrijk om de werking

van een entente te verwezwnlijken ..

Het streven n~ar horizontalisering is het meest ver doorgevoerd

in Herdecke.(W..Dtsld~)

De' struktuur van dit: Ddenziekenhuis is er op af'gestemd: elke- deeil.nemer

in zijn streven naar autonomie en zelf'verwezenlijking te steunen.

Het zijn voaral oak de onderseheiden waarden en normen van de leden

van deze organisatie, die het werken zo plnierig msken en in niet te

onderschatten ~herapeutiseh.. etf'ekten sorteren voar de patienten van

dit ziekenhuis ..
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K.. lC0nlcl\us1ee oVH r1Asi1teit en tlek,ibiliteit 0Jr de verpleegafdeling.

\

De verpleegafdeling als sociaal systsem met zijn onder,SChe1den

\ technologische-, leulturele> en struktureitt kenmerken, vo=t, het

\

arbaidsveld, waarbinnen de leden van~ de' verschilI\end'e. katagc:&

,.ria'en hun 1f8rkzaamheden verrichten aan d8' patient..

Dit arbeids'Veld' kwam tot stand tijdens 8& proC88, waarin de spe

citieke- posities van de' leden van een verpleegatdeiing, gelegiti

meerd werden door de mate vaarin zij de onzekerheden voor de do81

bereiking van de orgenisatie konden oplossen.

Inst:1.tutionalisering van de machtsposi ties vond plaatlt in de taak

en tunkti80mschrijvingen en werd onderstreept doar een groo:t &antal

status-attributen, dill per.llOnen van di'Vers-e kategorie:en van elkaar

moesten doen onderscheiden.

Er ontwikkelde zich sen burokraties apparaat dat zijn interne

organisatie afstemde op de aard van de te verwachten 'inpu~ uit

de- omgeving. Hie-rui t ontwikkelde zich Eren differentiatie'van

afdelingen nsar de aard van de tEJ' behandelen ziekte, hetgeen het

voor de medische specialisten mogelijk .aakte~ hun behandeling~

methodiek in sterke matete unitormeren.

Verschillende faktoren hebben er een rol in gespeeld dat oak in

de verpleegkundige sektor nch een instrumentele benadering en

een uniformerend gedragapatroon ten aannen van de patient ont

wikkelde. 1

De effekten van deze mechanische organisatievorm op de doelbereiking

van een zo goed mogelijke zorg voar dtl' patient blaven dan oak niet
2uit.

1. Een faktor is bijvoorbeeld het toepassen van task - en tunktie
specialisatie als een middel om zicht te houden op een zich
uitbreidend operationee:l veld; daarnaast speelde het referentie
groepgedrag van het leidinggevend verplegend personeel nasr de
arts-specialist, ook me~ in de uniformering en instrumentalisering
van het gedrag ten aannen van de patient.

2. Voor de typologie van mechani2che en organische organisatievormen,
Burns, T., Ste.lker, S.X., The Manae."'Ilent of Innovation. London: 1961.
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Het kommunikatie- en informat1everloop tUBsen de ondersche1den

kategor1sen op de verpleegafdeling ond'ervond grote hinder van de

bestaande socials konfiguratie.

(

Patient en verpleegkun<fi.ge werden als bronnen van informatie, gro ...

velijk onderschat.Daarnaast was er sprake van een focus-vernauwing

\ ten asnzien van de aard der informatie" die relevant geacht werd.

Van sociaal-psychologische gegevens werd onvoldoende gebruik gemaakt;

de ekspressieve funktie van informatie als faktor in het thera

peutisch procas, werd over het hoo:fd geBien.

Met betrekking tot het leiderschapsgedrag kan men stellen, dat het

enerzijds funktie was van de' onzekerheid i.v.m. de grote risiko's

die zo kenmer~end zijn voor de werksituatie, en anderzijds fUnktie

van het onderscheid' dat vert:.egenwoordigers van kategorieen ten

opzichte van elkaar willen benadrukken.

Deze afstandelijkheid betekende echter voor de zaalverplegende

een barriers om feetback te krijgen voor het verwerken van de emotio

nele problematielt waarae. zij in hun yerksituati8' te maken hebben.

Bij afwe·zigheid van deze-' begeleiding treden er verded1g1ngsmechanismen

oV die patient en verpleegkundige frustreren.

Het - vask noodgedwongen - instrumentale gedrag van de verpleegkundige,

de aanhoudende kommunikatie armoede en de hiermee vergezeld gaande

situatie van aanhoudende spanningen, omdat angst en ongerustheid

niet weggenomen worden, kunnen in allerlei effekten sorteren voor

het ziekteverloop van de patient.

Deze gegevens- en de gevolgen ervan voor de doelstell'ingen ten aanzien

van de medische en verplee-gkundige zorg, zijn in voorgaande hoo£dstukken

aan de orde gesteld.

In he~ traditionele Biekenhuis met zijn burokratiese: arbeidsor

ganisatie afgestemd op de' somatisch8'noden van de patient,gaat

men in het dagelijkse arbeidsgedrag voorbij aan een primair ge-geven,

nl., dat somatische gegevens steTk beinvloed~ kunnen worden door de
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unieke 80cia1e en psychologisohe konst.llatie van de patient.'

,Wanneer men de patient als psyoho-somatisohe eenheid erkent, betekent

dit, dat men de strukturering van het arb,eidsveld op de ver

pleegafdeling hierop zal moeten afstemmen.

Voor het verwezenlijken van dezeoperationele doelstelling is het

nodig, dat er in het proce~ van maoht- en afhankelijkheidBverhou

dlngen zal Yord'en inge81"epen.

De' werkzaamheden zal men zadanig moeten afstemmen, dat er mO,gelijk

heden zijn om tot een therapeutische relatie te komen.
r t!li Konkreet betekent di t een hon zantalisering van de organisatiestruk-

~ tuur door midd-el van een verandering in dOe speelruimt8' verdeling

onder de afdelingsleden, met het oagmerk de taak- en tunktiestruk

turen dermate fleksibel te doen worden, dat aanpassing aM de

unieke kenmerken van de individuele patient mogelijk vordt.

Ala gevolg hiervan zal de sooiale afstand tussen de vertegenvoordigers

van de verschillende kategorieen .verminderen, zadat een h1ndernis

in het informatieverloop van en naar de patient weggenomen is.

In plaats van opstapel1ng en monopol1sering van de voor verpleeg

verkzaamheden relevante 1nformat1e, zal "pool1ng"h1ervan moeten

plaatsvinden in ge5:nstitut1onalise:erde uitwisselingskaders-' (bv.

vormen van overleg op de afdeling); daarnaast zal het tot de

task van de leidinggevende gaan behoren, daar informatie te verschaf

ren vaar men het (mogelijk) nodig he.tt.

Veranderingen in de teohnostruktuur met zijn gevolgen voor

autonom1e en verantvoardelijkhe1d van het verVlegend personee1,

doen een 81tuatie ontstaan op' de vervlC:Mgafdeling, die gevolgen heei't

3.. Onder zo eksresul taten geven aan vat de' effekten zijn voor het
ziekteverloo-p wanneer men in de therapie voorbijgaat aan de

'storende' o~ 'helende' invloed van pSY'chologisohe gegevens.
Voorbeeld hiervan is het artikel van Dumas,R.G.,Anderson,B.J.,
Leonard,R.C.,The importanoe o£ the n:pressive function in
preoperative preparation, in, Slcipper,J.K. jr, Leonard-:'R.C •. ,op 01 t.
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voor het 'individuale en groapsspei'.

In e~n mear ileksibel.' en organisch& atdelingastrUktuur worden

de leden a.h.". gedvongen om- interferarende prOCe:B8'Em. tussen

particuliere en institutionele rel!.aties in het gegeven kader van.

relatief onzekere macht-en afhankelijkhaidsTerhoudingen in

onderling overleg te reguleren. De normen inzak8' mCfd&zeggenschap

of inspraak zijn hier geen uitvloeisel van Ef8D. of and~r normatief

bijvoarbeeld de,mokratie~ - beginsal, dOch worden ~schraagddoor

een strukturele noodzaak". 4

Aanzetten naar andere vormen van arbeidsgedragspatronen op: de

verpleegafdeling vindt men in de groepsverpleging en in de indivi

dUele zorg voor de patient. Ook de denkbeelden die ten grondslag

liggen aan het enten.te...odel vormen een ingang naar een ander

s amenwerkingsverband.

Ervari'ngen met he-rstruktureringen der "erkzaamheden in andere

bed~jfstakken, zullen voor wat betre£t demogelijkheden van

toepassing op de- verpieegafdeling, op hun meritus moeten worden

bekeken.

Daarnaast bieden de inzichten die de gedragswetenschappen hebben

ontwikkeld omtrent de gevolgen van bepaalde arbeidsmodellen voor

de mens, enig houvast voor funktionar1ssen, die hun beleid ten

aanzien van de organisatie van de verpleegafdeling willea wij zigen.

Samenvattend zou men kunnen stellen, dat wij zigingen in de struk:

tuur van de verple~gafdelingniet alleen de mogelijkheid biedeb

een aantal bestaande dYl!lfunkties te vermijden, en inhoud te kunnen

geven aan 'totale' verpleging van de patieml.t, maar daarnaast kunnen

zij de voorwaarden scheppen voor het in werking treden van een

'spel', waarin men bepaalde regals kan herkennen die d8'hoeksteen

vormen van sam e n - " a It' ken •

4. Sitter,L.U.de, Het spel en de knikkers. Kanttekeningen bij

konflikt enmacht in prodUktiesystemen.Eindhov&nz1971,pp.l6.
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