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Voorwoord: 

Het voor U liggende rapport is gebaseerd op een afstudeeronderzoek. door mij 

verricht in de polikliniek van een algemeen ziekenhuis. onder begeleiding 

van ir. M. Kirkels van de afdeling bedrijfskunde van de TH Eindhoven. Tijdens 

dat onderzoek zijn kontakten gelegd met diverse Nederlandse ziekenhuizen. 

De plaatsbepaling van de polikliniek in een ziekenhuisorganisatie, bleek in 

menig ziekenhuis zeer actuele problematiek te zijn. Omdat in brede kring 

belangstelling voor het onderwerp bestond, heb ik mij er toe gezet het af

studeerrapport van destijds (febr. '79) te herschrijven. 

Ik ben de leden van het Ziekenhuis Research Project van de T.H. Eindhoven 

dankbaar voor hun commentaar op het eerste rapport en hun suggesties. 

Dit rapport had niet geschreven kunnen worden zonder de informatie en be

reidwillige medewerking van de volgende ziekenhuizen en kontaktpersonen: 

ZIEKENHUIS KONTAKTPERSOON 

St. Ignatius, Breda Ir. A. Oomen 

St. Antonius, Utrecht Hr. J.K. Zuur 

De Wever, Heerlen Hr. N.J.M. Leen 

R.K. Ziekenhuis, Groningen Ir. E. Elzinga 

Maria, Tilburg Hr. P. Bouman 

Ziekenzorg, Enschede Ir. J.W. Hoorn 

Slotervaart, Amsterdam Ir. H. Otten 

St. Elisabeth, Tilburg Dr. W.J. de Vos 

St. Antonius, Sneek Ir. J. v.d. Heijden 

V.U., Amsterdam Hr. H. Schenk 

St. Joseph, Venlo-Tegelen Ir. F. van Schaik 

st. Joseph, Eindhoven Hr. H.T.J. Veldboer 

Catharina, Eindhoven Hr. J. Clarijs 

Diakonessenhuis, Leeuwarden Ir. H.W. Baron 

Een relativering is hier wellicht op zijn plaats: dit verslag is vooral ge

baseerd op de situatie in een ziekenhuis. Weliswaar is de uitwerking ruimer 

en zijn ook problemen en verschijnselen opgenomen die elders zijn aangetrof

fen. Ik heb geprobeerd een wat algemener beeld te scheppen. 

Toch blijft het een case. De hier gepresenteerde oplossing voor de problema-
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tiek mag zeker niet als panacee worden gehanteerd voor andere ziekenhuizen, 

al is de situatie nog zo herkenbaar. 

Iedere polikliniek eist zijn aanpak en begeleiding,indien organisati~-

onderzoek wordt verricht. 

In dit verslag is niet sprake van een verantwoorde vergelijking van organisa

tiemodellen. Op grond van een evaluatie van in de praktijk voorkomend~ vari

anten - ieder op zich vaak een gebrekkige uitwerking - wordt slechts een prag

matisch voorstel gedaan voor deze case. 

december 1979 

Guus qe vries 



Inhoudsopgave 

O. Samenvatting. 

1. Inleiding. 

2. Beschrijving van het onderzoeksveld. 

2.1. De polikliniek. 

2.2. De funktie- en behandelafdelingen. 

2.3. Paramedische afdelingen. 

3. Probleeminventarisatie. 

4. Analyse van interviewresultaten. 

4.1. Regulering patientenstroom. 

4.2. Leiding. 

4.2.1. Polikliniek en funktieafdelingen. 

4.2.2. Paramedische afdelingen. 

4.3. Communicatie. 

4.4. Coordinatie. 

4.5. Ontwikkelingsfasen van een bedrijf. 

5. Externe orientatie. 

5.1. Organisatorische modelvorming. 

5.2. Bepalende factoren. 

6. Drie gestileerde praktijkmodellen. 

6.1. Specialismegerichte opzet. 

6.2. Funktiegerichte opzet. 

6.2.1. Toepassingsmogelijkheden funktiegerichte opzet. 

6.2.2. Afweging funktiegerichte opzet. 

6.3. Integratiegerichte opzet. 

6.3.1. Uitwerking. 

7. Overwegingen bij veranderingen. 

7.1. Type funktionaris. 

7.2. Struktuur. 

3. 

5 

6 

8 

8 

11 

12 

14 

16 

17 

18 

18 

20 

21 

23 

24 

26 

26 

29 

32 

32 

33 

34 

35 

38 

41 

43 

43 

44 



7.3. Procesmatige aanpak. 

8. Realisatie van een nieuwe funktie. 

8.1. Afbakening van de dienst. 

8.2. Relatie met paramedische afdelingen. 

9. Ret resultaat: coordinator poliklinische patientenzorg. 

9.1. De funktieomschrijving. 

9.2. Ret matrixverband. 

9.3. Overwegingen bij invoering. 

9.4. Naschrift resultaat. 

10. Bronvermelding. 

lagen 1 tim 4. 

4. 

45 

47 

47 

48 

50 

50 

51 

52 

52 

54 

56 tim 62 



5. 

O. Sarnenvatting 

De opdracht voor dit onderzoek werd verstrekt door een algemeen ziekenh~is. 

De vraagstelling luidde: kunnen we de problemen die zich voordoen in de af

delingen in en rond de polikliniek, de baas worden door een nieuwe funktio

naris aan te stellen en/of veranderingen in de organisatiestruktuur aan te 

brengen. 

Het onderzoek valt uiteen in drie fasen. 

In de eerste fase wordt het onderzoeksveld bepaald en een inventarisatie van 

problemen gemaakt. Deze problemen blijken van organisatorische aard te zijn 

en hebben be trekking op resp. regulering van patientenstromen, leiding, com

municatie en coordinatie. 

De tweede fase bestaat uit een orientatie in 14 Nederlandse ziekenhuizen. De 

diverse strukturen, die elders worden aangetroffen, worden uitgewerkt in drie 

gestileerde modellen. Aanvullend worden enige overwegingen geformuleerd die 

van belang zijn bij de invoering van een nieuwe funktie. 

In de derde en laatste fase wordt een veranderingsvoorstel gedaan. Hierbij 

wordt gekozen voor een integratiegerichte opzet, waarbij de polikliniekorga

nisatie wordt gepromoveerd tot een zelfstandige dienst. Boofd van deze dienst 

wordt een nieuwe funktionaris: "coordinator poliklinische patientenzorg". 

Korte inhoud van deze funktieomschrijving luidt: 

1. Coordinator is hierarchisch hoofd van polikliniek en funktieafdelingen. 

2. Hij heeft funktionele bevoegdheden ten aanzien van de coordinatie van 

patientenstromen, ook van/naar afdelingen buiten de eigen dienst. 

3. Hij is hoofd van dienst en heeft zitting in de direktieraad. 
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1. Inleiding 

Aan dit rapport ligt ten grondslag een bedrijfskundig onderzoek dat is uit

gevoerd in een groot algemeen ziekenhuis. 

Het onderzoek heeft betrekking op de poliklinische voorzieningen, dat wil 

zeggen de polikliniek, funktieafdelingen en paramedische afdelingen. 

Ter illustratie volgen enkele cijfers van het desbetreffende ziekenhuis, ten

einde de lezereen beeld van aard en omvang hiervan te verschaffen: 

aantal beddden ruim 600 

aantal specialisten 60 

aantal specialismen 15 

aantal polikliniekbezoeken!jaar 195.000. 

In wat andere bewoordingen kan gesteld worden dat het onderzoek betrekking 

heeft op de afdelingen in en rond de polikliniek waar patientenstromen voor

komen. 

De direktie gaf te kennen behoefte te hebben aan een organisatieonderzoek 

in deze afdelingen, omdat zij zich geconfronteerd zag met de volgende pro

blemen: 

1) het ontbreken van een duidelijke struktuur in dit werkveld 

2) het niet adequaat kunnen reguleren van patientenstromen 

3) het ontbreken van enig leidinggevend kader in de huidige situatie. 

De hier geschetste problematiek, die overigens zeer vele ziekenhuizen bekend 

in de oren zal klinken, was niet van de ene op de andere dag ontstaan. 

Het ziekenhuis wenste zowel meer inzicht te krijgen in het functioneren van 

de polikliniek als daadwerkelijk een bewuste en gerichte bijdrage te leveren 

aan de verschuiving van klinische naar poliklinische zorg. Men had de indruk 

dat de reden van het niet kunnen oplossen van bovengeschetste problemen ge

legen was in het feit dat de polikliniek noch een duidelijke plaats innam 

in de organisatiestruktuur noch onder verantwoordelijkheid viel van een spe

cifieke funktionaris die belast was met het doen funktioneren ervan. 

Nader gepreciseerd kan dan ook gesteld worden dat de onderzoeksopdracht 

luidde: 

1) komen tot een formulering en profilering van een organisatorische funktie 

in de afdelingen in en rond de polikliniek waar patientenstromen voor

komen, en in samenhang daarmee 
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2) het~ scheppen van E'en zodanige organisatiestruktuur dat de eerder genoemde 

problemen althans aangepakt kunnen worden. 

Het beeld dat de direktie voor ogen had was ongeveer: ergens in de zieken

hUisorganisatie een nieuwe funktionaris neerzetten, die in ieder geval de 

polikliniek onder zijn hoede neemt. 

Om dit beeld te kunnen toetsen op zijn oplossend vermogen zal een grondige 

probleeminventarisatie moeten worden gehouden, nadat eerst het onderzoeks

veld is afgebakend. 

In deze exploratieve fase van het onderzoek is ook een externe orientatie op 

andere ziekenhuizen inbegrepen. 

Mocht de constructie van een organisatorische funktie na probleeminventari

satie en externe orientatie gerechtvaardigd blijken, dan kan in de laatste 

fase worden overgegaan op een concrete invulling hiervan. 
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2. Beschrijving van het onderzoeksveld 

Een beschrijving zal worden gegeven van die afdelingen, waar een poliklini

sche patient terecht kan komen. Deze afdelingen zijn immers het aandachts

gebied van het onderzoek. 

Dit zijn achtereenvolgens de polikliniek, de funktieafdelingen en de para

medische afdelingen. 

De beschrijving bevat zowel een opsomming van de afdelingen en hun werkzaam

heden als de plaats ervan binnen de ziekenhuisorganisatie. 

2.1. De polikliniek 

V~~r het begrip polikliniek wordt de volgende definitie uit het zogenaamde 

Normenrapport (1) gehanteerd: 

"De ziekenhuispolikliniek kan worden omschreven als een geheel van voorzie

ningen - ruimtelijk, personeel en instrumenteel - dat een ziekenhuis in 

stand houdt teneinde 

1. ambulante patienten, die een of meer van de daarin werkzame special!sten 

wensen te raadplegen, adequaat op te vangen en te akkommoderen, en zo

danige mogelijkheden voor onderzoek en behandeling te scheppen, dat niet

strikt-noodzakelijk opnamen kunnen worden voorkomen. 

2. de leden van de medische staf in staat te stellen de hieruit voortkomende 

spreekuuraktiviteit efficient te voeren". 

Het werkterrein van een bepaald specialisme in de polikliniek zullen we in 

het vervolg aanduiden met "polikliniekeenheid". 

In een polikliniekeenheid kunnen we de volgende ruimtes terugvinden: spreek

kamer en onderzoekruimte(s), wachtruimte en sekretariaat met balie. 

De polikliniek in ons ziekenhuis bestaat uit de volgende 15 polikliniekeen

heden: 

- interne geneeskunde 

- algemene chirurgie 

- orthopaedie 

- gynaecologie 

- psychiatrie 

- neurologie 

- paediatrie 

- urologie 
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- cardiologie 

- pulmonologie 

- plastische chirurgie 

- keel- neus- oorheelkunde 

- dermatologie 

- oogheelkunde 

- mondheelkunde. 

In de defititie van polikliniek in het Normenrapport worden ruimtelijke, per

sonele en instrumentele voorzieningen in een adem genoemd. In dit opzicht is 

deze definitie enigszins beperkt. We zullen in dit rapport met name aandacht 

schenken aan het op de polikliniek werkzame personeelsleden en hun onder

linge relaties in de zin van hierarchering, taakverdeling en de scheiding 

van leiding en uitvoering. 

Ter assistentie van spreekuurhoudende specialisten kan het volgende onder

scheid worden gemaakt: 

1) afspraak-assistentie: het maken van afspraken, in het algemeen bij een 

centraal afsprak.ensysteem, anders gecombineerd met 

2) spreekuurassistentie: (medisch-)administratieve werkzaamheden en verslag

legging (dus niet verslaggeving , financiele administratie encorrespon

dentie); 

3) assistentie bij onderzoek en behandeling: wordt verleend door doktersas

sistentes en/of verpleegkundigen, al naar gelang de vaardigheden die daar

voor vereist zijn. 

Richtlijnen voor bovengenoemde personele voorzieningen per polikliniekeen

heid zijn in het Normenrapport vermeld. 

Daarnaast zijn nog particuliere secretaresses werkzaam voor een bepaalde spe

cialist of maatschap. Zij houden zich bezig met medische verslaggeving en/of 

financiele administratie,en worden doorbelast naar de desbetreffende specia

list. 

De drie eerstgenoemde categorieen daarentegen komen, althans in die kwaliteit 

en omvang die het Normenrapport vermeldt, voor rekening van het ziekenhuis. 

De afspraak- en spreekuurassistentes staan in het organisatieschema in de 

huidige situatie hierarchisch onder het hoofd opname. Met hierarchisch be-
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doelen we hier dat het hoofd opname de verantwoordelijkheid heeft over de 

algemene gang van zaken in de polikliniekeenheden, voor zover dit be trekking 

heeft op het werk van de afspraak- en spreekuurassistentes. Dus het hoofd 

opname is verantwoordelijk voor het funktioneren van deze assistentes en 

geeft leiding, dat wil zeggen hij heeft ook de bevoegdheden dienaangaande. 

De derde groep personeelsleden op de polikliniek, te weten verpleegkundigen 

en doktersassistentes, behoren tot de verplegingsdienst. Deze dienst omvat 

naast de verpleegafdelingen nog E.H.B.O., dialyse, operatiekamers, intensive 

care, sterilisatie en mortuarium. 

In de hier geschetste situatie van de organisatorische plaats van de diverse 

personeelscategorieen is sprake van hierarchische gezagslijnen. Daarnaast 

kennen we professionele gezagslijnen, die met name in een ziekenhuis be lang

rijk zijn. Om dit begrip te kunnen toelichten, geven we eerst een definitie 

van prof essie • !lEen professie is een beroep dat de status van autonomi.e 

heeft bereikt bij het bepalen van doel en middelen, waarbij deze status is 

geaccepteerd door relevante individuen en instaties" (2). 

In een ziekenhuis hebben de specialisten hun eigen professionele, c.q. medi

sche verantwoordelijkheid. Zo kunnen zij aan ziekenhuispersoneel bindende 

richtlijnen geven ten aanzien van de werkzaamheden die binnen hun medisch

professionele verantwoordelijkheid vallen. We kunnen hierbij denken aan het 

bijhouden van het patientendossier, voorbereiding of premedicatle ten bate 

van onderzoek en/of behandeling enz. We spreken dan van een professionele 

gezagslijn, ter onderscheid van de eerder genoemde hierarchische gezagslijn. 

De organisatorische plaats van de polikliniek kunnen we nu als volgt in een 

schema weergeven (deel van organisatieschema) : 

Schema 1: Organisatorische plaats van de polikliniek 

Econ. Admin. Dienst Verplegingsdi ens t 

I----_L __ _ 

I 
I 
t 
i 
I 
+ 
I 

___ ...l 

! ______ J 
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2.2. De funktie- en behandelafdelingen 

Op funktieafdelingen wordt onderzoek gedaan aan patienten ten bate van de 

diagnostiek van bepaalde lichamelijke funkties. 

De opdracht tot onderzoek wordt gegeven door de geconsulteerde!behandelende 

specialist en kan zowel een poliklinische als klinische patient betreffen. 

Naast deze onderzoekafdelingen zijn er meer op behandeling gerichte afdeling

en zoals verloskamers en P.U.V.A. (psoresaal ultra-violet A) -afdeling (be

stralingsbehandeling voor psoriasis-patienten). E.H.B.O. en dialyse zijn al 

vermeld. 

Het ziekenhuis beschikt over de volgende mogelijkheden tot funktieonderzoek 

(niet-paramedisch) : 

- elektro-cardiografie (curvemeting van de aktiestroom van het hart) 

- phonografie (registratie van de harttonen) 

- oscillografie (opmeten van schommelingen in bloeddruk) 

- vector-cardiografie (curve van grootte en richting van elektromotorische 

kracht van de hartspier) 

ergometrie (meting van arbeidsprestatie van spieren) 

- echoscopie (ultra-sound meting van placenta en foetus) 

- spirometrie (bepaling van de longfunktie) 

- cystoscopie (bezichtiging binnenkant van de urineblaas) 

- interne- en longscopieen 

- puncties. 

Daarnaast zijn er de volgende behandelafdelingen (niet paramedisch): 

- operatiekamers!recovery 

- E.H.B.O. 

dialyse 

- P.U.V.A. 

- verloskamers. 

i • 
i , 
1 

I 

, 
In andere ziekenhuizen zal deze opsomming op een wat andere manier ingeYuld 

zijn. 

Funktie- (ook wel genoemd onderzoekafdelingen) en behandelafdelingen zijn 

hier onder een noemer gezet, omdat ze qua plaats in de organisatiestructuur 
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een aantal gemeenschappelijke kenmerken hebben: 

- ze zijn be"mand" met verpleegkundigen en (soms) doktersassistentes 

- deze maken hierarchisch gezien deel uit van de verplegingsdienst 

- ze werken mede onder professionele verantwoordelijkheid van de specialist. 

Een onderscheid dat gemaakt kan worden, is dat aIle funktieafdelingen als

mede P.U.V.A. en verloskamers een nauwe relatie hebben met een bepaalde po

likliniekeenheid. Deze relatie geldt zowel de ruimtelijke en personele voor

zieningen als de categorie patienten die van deze voorzieningen gebruik 

ITlaakt (voorbeelden: pulmonologie/spirometrie, urologie/cystoscopie, gynae

cologie/verloskamers). De overige afdelingen, te weten operatiekamers, 

E.H.B.O. en dialyse, zijn wat dat betreft meer op zichzelf staand. 

2.3. Paramedische afdelingen 

De paramedische afdelingen vormen de laatste categorie van afdelingen in en 

rond de polikliniek. 

Criterium voor de betiteling "para-medisch" is de betreffende beroepsoplei

ding. Op landelijk niveau partciperen deze in het Gezamenlijk OVer leg Be

roepsverenigingen (G.O.B.). Er is sprake van een wettelijke bescherming van 

paramedisch behandelen. 

De werkzaamheden op deze afdelingen zijn eveneens gericht op onderzoek en 

behandeling. 

Het ziekenhuis heeft de volgende paramedische afdelingen: 

- radiodiagnostiek (meestal rontgenafdeling genoemd) 

- klinisch laboratorium (omvat tevens afnamelab., curvekamer, isotopenlab" 

trombosedienst) 

- fysiotherapie 

- E.E.G.-afdeling (omvat elektro-encephalografie, echo-encephalografie en 

elektro-myografiei voor hersen- resp. spieronderzoek) 

- dietetiek 

- logopaedie (behandeling van spraakstoornisssen) 

- maatschappelijk werk 

- bezigheidstherapie. 



13. 

Dietetiek wordt gerekend tot de civiele dienst, omdat de dietistes nauw be

trokken zijn bij de voedselvoorziening in het ziekenhuis. 

Bezigheidstherapie wordt gerekend tot de verplegingsdienst. Reden hiervoor 

is dat desbetreffende werkzaamheden volledig zijn geintegreerd in het pro

gramma van de verpleegafdelingen. 

De overige paramedische afdelingen vallen rechtstreeks onder de direktie en 

in deze zin kan iedere afdeling worden opgevat als een zelfstandige diepst* 

Volledigheidshalve kunnen nog worden vermeld het pathologisch-anatomisch la

boratorium (medische microbiologie) en de apotheek. Beide kunnen buiten be

schouwing worden gelaten vanwege de eigen status (stichtingen) in dit z1e

kenhuis. 

In deze beschrijving van afdelingen in en rond de polikliniek zal niet verder 

worden ingegaan op het inhoudelijk funktioneren ervan. In het vervolg van dit 

rapport zullen de problemen worden geinventariseeerd die zich voordoen in het 

hier aangeduide veld van onderzoek. 

~Dienst: suborganisatie van een ziekenhuis waarvan het hoofd of we 1 de leden 

onder rechtstreeks gezag van de directie staat (3). 
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3. Probleeminventarisatie 

De studieopdracht, de constructie van een organisatorische funktie, is op 

zich vrij concreet. Toch zal nagegaan moeten worden of de keuze van een op

lossing van deze vorm gerechtvaardigd is. Hiertoe zal de problematiek zoals 

die wordt ervaren met betrekking tot het funktioneren van de in hoofdstuk 2 

vermelde afdelingen worden geinventariseerd en geanalyseerd. Indien de Con

structie van een nieuwe funktie perpectieven biedt, zal de inhoud van deze 

funktie zoveel mogelijk maatwerk moeten zijn ter oplossing van deze proble

matiek. 

spelen ook andere criteria een rol zoals: 

- haalbaarheid en wenselijkheid gezien de eisen van de organisatie 

- een gelijkwaardig en gelijksoortig samengesteld takenpakket 

- voldoende afwisseling in de werkzaamheden 

volledige dagtaak. 

Na afbakening van het veld van onderzoek is de volgende stap nu het inven

tariseren van de problemen. Hiertoe staan twee soorten informatiebronnen ter 

beschikking: 

1. intern schriftelijk materiaal (discussienota's e.d.) 

2. de ziekenhuismedewerkers. 

Het lijkt niet erg zinvol in het kader van dit rapport uitgebreid weer te 

gevenhoe de keuze met betrekking tot de methode van onderzoek tot stand kom~ 

We zullen slechts vermelden welke methode wordt gehanteerd en summier aange

ven welke overwegingen daarbij een rol spelen. 

Allereerst wordt het aanwezige schriftelijke materiaal bestudeerd. 

Hieruit kunnen, globaal geformuleerd, enkele zinsneden worden gedestilleerd, 

die de aard van de problematiek aanduiden zoals die op het niveau van de di

rectieraad wordt ervaren. De directieraad is een wekelijks overlegorgaan 

van directie en hoofden van dienst. 

Daarna worden, als vooronderzoek, interviews gehouden met een 9-tal func

tionarissen, van wie kanworden verwacht dat ze een beeld kunnen schetsen 

van (een deel van) het veld van onderzoek en de heersende problematiek. 

Op grond van het vooronderzoek willen we bepalen: 

a. aantal en categorie respondenten die worden benaderd 

b. mate waarin vragen en antwoordmogelijkheden vooraf worden gestructureerd. 



De volgende thema's worden in het vooronderzoek aan de orde gesteld: 

- beschrijving door respondent van zijn/haar afdeling 

- problematiek zoals die wordt ervaren in het dagelijks funktioneren 

- suggesties met betrekking tot organisatorische veranderingen 
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- beeldvorming van een eventuele nieuwe funktionaris in relatie met de eigen 

funktie. 

Na het vooronderzoek kan worden bepaald hoe de informatieverzameling bij de 

ziekenhuismedewerkers zalplaatsvinden. 

ad a. In het vooronderzoek gaven respondenten informatie die sterk persoons

bepaald is. Door de pluriforme personeelssamenstelling van het onder

zoeksveld kan moeilijk een representatieve steekproef worden bepaald. 

Daarom is besloten dat aile betrokkenen de mogelijkheid krijgen zich 

uit te spreken. 

ad b. Het vooronderzoek leverde nogal wat variatie op in de geuite proble

men en in de visie daarop. Dit en het feit dat we graag willen dat een

ieder zich vrij uitspreekt over wat hem/haar niet zint en over eventu

eie suggesties dienaangaande, maakt het moeilijk de interviews strak 

te structureren. 

Uiteindelijk wordt een lijst samengesteld van 32 furrktionarissen die in aan

merking komen voor een interview. De gesprekken verlopen vrij ongestructu

reerd en ze worden opgehangen aan dezelfde thema's als in het vooronderzoek 

zijn vermeld. Dezethema's bleken daar namelijk voldoende aanknopingspunten 

te bieden voor het verzamelen van de benodigde informatie. 

In het volgende hoofdstuk zal de analyse van de interviewresultaten worden 

weergegeven. 
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4. Analyse van interviewresultaten 

Door de nauwelijks gestructureerde vragen van de interviews, is het moei-

Ii de antwoorden te analyseren. 

Er is een categorie-indeling gehanteerd naar verschillende aspekten, die in 

het funktioneren van de (polikliniek)organisatie kunnen worden onderkend (4). 

De problemen, aIle betrekking hebbend op polikliniek, funktieafdeling 

en paramedische afdelingen, kunnen inderdaad in een van deze categorieen 

worden ingedeeld. 

Deze aspekten zijn, met vermelding van waar de problematiek zich op toe-

a. bouwkundig: ruimtegebrek en lay-out problemen, die zich alom voordoen, 

worden buiten beschouwing gelaten 

b. technisch: - signalering vancapaciteitsbenutting van apparatuur 

coordinatie en evaluatie van investeringsaanvragen 

c. financieel administratief: - formulierengebruik 

d. medisch-verpleegkundig: 

e. organisatorisch: 

f. welzijn patient: 

- administratieve organisatie 

- verpleegkundige norm op polikliniek en funk-

tieafdelingen onderontwikkeld 

- patientenstroom 

leidinggeven 

- communicatie 

- coordinatie 

- opvang/begeleiding van patienten 

- wachttijden (in het hele traject). 

De problemen ten aanzien van de laatste twee aspecten (e en f) hebben, zeker 

in kwantitatief opzicht, de overhand. De onder b, c en d genoemde problema

tiek is vaak terug te voeren op een gebrekkig organisatorisch funktioneren. 

Ter verduidelijking: 

Investeringsaanvragen kunnen moeilijk gecoordineerd worden als enig organisa

torisch kader voor welke coordinatie dan ook ontbreekt. 

Het lijkt daarom gerechtvaardigd in eerste instantie wat nader in te gaan op 

het organisatorisch aspekt. 
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Gezien het karakter van de gevoerde gesprekken kan bij de beschrijving van 

de geanalyseerde problematiek de bronvermelding niet explicieter zijn dan 

een algemene opmerking dat de bronnen bestaan uit interviews en documentatie. 

De organisatorische problemen worden nu uitgewerkt volgens de vier probleem

gebieden die onder e. zijn genoemd. 

4.1. Regulering patientenstroom 

Aard en omvang van de patientenstromen worden op een aantal plaatsen in de 

polikliniek onafhankelijk van elkaar bepaald. 

Consultafspraken worden decentraal per specialisme gemaakt. Na het consult 

kan de specialist een nader onderzoek en/of behandeling voorschrijven, dus 

een verwijzing naar funktieafdelingen/paramedische afdelingen. Deze afdeling

en kunnen gesplitst worden in "afspraakafdelin~n" en "w.ec::l:l.triJCl:fl:'i~~~~~geE:n. 
'"c'"'' __ ''''''''''''''''''''''''''''·''''''''''' 

Bij de eerste categorie moet de patient een afspraak maken met een termijn 

van enkele dagen tot twee weken (E.E.G./E.M.G., fysiotherapie). Deze af

spraakafdelingen kunnen hun eigen patientenaanbod reguleren en zo goed mo

gelijk afstemmen op beschikbare capaciteit van mankracht, apparatuur en ruim~ 

teo 

Bij de wachtrijafdelingen meldt de patient zich direkt na het consult en komt 

achteraan in de wachtrij (voornamelijk radiodiagnostiekafdeling, afnamelabo

ratorium, E.C.G.). 

Deze afdelingen hebben geen enkele invloed op het patientenaanbod, afgezien 

van een klein gedeelte dat weI op afspraak gebeurt, omdat voorbereiding/pre

medicatie noodzakelijk is. 

Het aanbod wordt bepaald door de op dat moment spreekuurhoudende specialis

ten, met als gevolg dat zich met name op de rontgenafdeling en het afname

laboratorium grote fluctuaties voordoen in het werkaanbod. Dit heeft een ne

gatief effect naar twee kanten: 

- kans op onaanvaardbaar lange wachttijd voor de patient 

- de moeilijkheid personeel adequaat in te zetten teneinde pieken suel weg 

te werken. 

De problematiek kan worden geillustreerd met de volgende zinsneden, die zijn 

opgetekend uit de mond van geinterviewden: 

- wachttijden zijn (te) hoogop bepaalde polikliniekspreekuren en op piektij-
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den op de rontgen en afnamelaboratorium 

- afnamelaboratorium is geheel afhankelijk van spreekuren op de polikliniek 

en kan hierop geen invloed uitoefenen 

hetzelfde geldt voor de rontgenafdeling 

- de patientenstroom is niet integraal bestuurbaar; overal wordt onafhanke

lijk een stukje bepaald. 

4.2. Leiding 

Deze paragraaf geeft een beschrijving van de personele structuur in polikli

niek, funktieafdelingen en paramedische afdelingen. De personele structuur 

aan welke relatie er bestaat tussen in de organisatie werkzame perso

nen. V~~r een analyse van de in dit ziekenhuis bestaande situatie, wordt 

gebruik gemaakt van een onderscheid in 3 vormen van leiderschap (5): 

de hierarchische chef (beheerder): heeft verantwoordelijkheid voor algemene 

gang van zaken, bepaalt afdelingsbeleid, procedures, plan

ning, zorgt voor personeelsbeleid zoals beoordeling en ont

slag, e.d. 

~~_~2~~~~~~~~~~ __ ~~~!: kan werkopdrachten geven binnen het raamwerk gesteld 

door hierarchische chef; verantwoordelijk voor uitvoering 

~~_!~~~~~~~~~~ ___ ~~~!: vakspecialist, verantwoordelijk voor vaktechnische 

kwaliteit; zorgt voor richtlijnen, voorschriften en aanwij

zingen op vaktechnisch (bijv. medisch-professioneel) gebied. 

4.2.1. Polikliniek en funktieafdelingen 

Zoals in 2.2. beschreven, vormen in het algemeen in het onderzochte zieken

huis een polikliniekeenheid met bijbehorende onderzoek en behandelfacilitei

ten een organisatorisch geheel: ze liggen ruimtelijk bij elkaar en worden 

met hetzelfde personeel bemand. Gemakshalve zullen we in het vervolg polikli

niek en funktieafdelingen gezamenlijk aanduiden met het begrip 2~!~~!~~~~~: 

~~2~~~~~~~~~ 
In de huidige situatie vallen polikliniek en funktieafdelingen hierarchisch 

onder de verplegingsdienst. Deze dienst heeft echter geen of nauwelijks in

breng in het dagelijks funktioneren van de polikliniekorganisatie, terwijl 

weI een beroep op haar wordt gedaan bij voorkomende problemen, zoals de per

soneelsvoorziening bij ziekte. 

Er is niet een funktionaris binnen de verplegingsdienst wiens primaire aan-
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dacht uitgaat naar de polikliniekorganisatie. 

Derhalve kost iedere fragmentarische bemoeienis veel tijd en inspanning, ter

wijl de kans op een oplossing van het aangekaarte probleem gering is. 

Daarnaast is er vanuit de economisch-administratieve dienst, in de persoon 

van het hoofd opname, nog enige leidinggevende bemoeienis naar de spreekuur

assistentes van de polikliniek. Deze bemoeienis kan worden omschreven als 

het toezicht op het naleven van secundaire arbeidsvoorwaarden alsmede coor

dinatie van vakantie, bijhouden verlofdagen etc. Voor het hoofd opname is 

dit een oneigenlijke taak met het karakter van een ongewenst bijbaantje.Hij 

kan slecht zijdelings aandacht schenken aan het polikliniekgebeuren. 

De polikliniekorganisatie is sterk per specialisme georganiseerd. Het staat 

buiten discussie dat per polikliniekeenheid de desbetreffende specialist de 

funktionelechefis. Dit heeft be trekking op zijn vaktechnische verantwoorde

lijkheid ten aanzien van het medisch-professionele funktioneren. 

Omdat enige andere vorm van leiderschap praktisch ontbreekt, neemt de spe

cialist tevens het operationele leiderschap op zich, zonder dat sprake is 

van een door de hierarchische chef gesteld kader. De specialist bepaalt daar

door de vorm van het afspraakspreekuur, de administratieve organisatie, de 

wijze van archivering en de werkplanning. Tevens geeft hij vorm aan de uit

voering van het personeelsbeleid. Weliswaar kan een specialist zijn unit naar 

eigen inzicht perfect organiseren, de versnippering die aldus ontstaat geeft 

problemen en doet de behoefte aan coordinatie ontstaan. Dit komt vooral tot 

uiting in de zeer geringe uitwisselbaarheid van het personeel tussen de spe

cialismen, door toepassing van zeer uiteenlopende administratieve procedures 

en werkmethoden. Het vormen van een personele pool, die overal inzetbaar is 

bij ziekte en vakantie, is op dit moment nauwelijks uitvoerbaar, al is de 

wens hiertoe van verschillende zijden geuit. 

Zelfs komen tussen polikliniekeenheden verschillen voor in totale werktijden 

en aantal vakantiedagen van de personeelsleden, terwijl hierover voor een

ieder gelijke (C.A.O.)regels bestaan. 

Signalering van minder gewenste situaties die zich. kunnen voordoen in het 

dagelijkse funktioneren, geschiedt slechts incidenteel. Hierbij kan gedacht 

worden aan opvang van patienten, evaluatie van afspraaksystemen, wildgroei 

van formulieren etc. Als de drempel van aanvaardbaarheid daarbij wordt over-
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schreden, wordt aktie ondernomen door "willekeurige" funktionarissen uit bij

vaarbeeld afdeling personeelszaken en economisch-administratieve dienst. Om

dat structureel niets wordt verbeterd, kunnen soortgelijke problemen zich de 

volgende dag weer voordoen. 

Oak hier kunnen we enkele relevante zinsneden weergeven, die tijdens de in

terviews zijn opgetekend: 

er kan niet een bepaalde per soon verantwaordelijk gesteld worden voor het 

polikliniekgebeuren 

- er bestaat onduidelijkheid over de taken van de polikliniekassistentes, 

toezicht hierop ontbreekt, alsmede toezicht op werktijden e.d. 

- klachten, irritaties, wanorde krijgen niet de juiste aandacht 

- verplegingsdienst moet regelmatig puinruimen, met name personeelsvoorzie-

ning 

- er is een scheiding van hierarchische lijnen naar de polikliniek, n.l. van

uit verplegingsdienst en vanuit economisch-administratieve dienstj boven

dien is de specialist uiteindelijk de baas. 

4.2.2. Paramedische afde 

Ten aanzien van de leiding in de paramedische diensten doen zich twee ge

vallen voor: 

a. er is een lid van de medische staf als hoofd (radiodiagnostiek, kli

nisch-chemisch laboratorium, E.E.G./E.M.G.) 

b. er is geen medisch hoofd (fysiotherapie, maatschappelijk werk, arbeids

therapie, logopaedie, dietetiek, bezigheidstherapie). 

AIle hier genoemde a£delingen vallen hierarchisch direkt onder de direktie. 

In geval van a. heeft het medisch hoofd (resp. radioloog, klinisch chemi

cus, neuroloog) de algehele verantwoordelijkheid over de afdeling. Hij is 

niet aIleen funktioneel verantwoordelijk, dat wil zeggen op zijn eigen vak-

gebied, maar ook hierarchisch. Hij heeft een organisatorische verantwoor

delijkheid, die kontraktueelis geregeld, dit in tegenstel1ing tot de spe

cialisten in de polikliniek. Deze organisatorische binding staat overigens 

los van het feit of er al dan niet een dienstverband met het ziekenhuis is. 

In deze drie a£delingen is de uitvoering van organisatorische en personele 

zaken, zoals roosterplanning, verlofdagen en begeleiding leerlingen, gede-

aan de hoofdlaborant(e)/hoofdanalist(e). Deze wordt het organisato-
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risch hoofd genoemd. Laatstgenoemde ervaart het soms als problematisch dat 

deze delegatie niet altijd zwart op wit staat. 

De dubbelrol die het medisch hoofd heeft, enerzijds als "diensthoofd", 

anderzijds als medisch staflid, schept weI eens verwarring, zowel naar de 

direktie toe als naar het organisatorisch hoofd. 

Belangrijkste feit blijft, dat het medisch hoofd de volledige verantwoorde

lijkheid voor zijn afdeling heeft, waarbij het de vraag is of enige organi

satorische steun van buitenaf niet op zijn plaats is. 

In de onder b. genoemde afdelingen, die behalve fysiotherapie klein van 

omvang zijn, zijn de diverse vormen van leiderschap in een persoon, het 

betreffende hoofd, verenigd. Ten aanzien van verantwoordelijkheid en leider

schap bevordert dit de duidelijkheid. 

Tot zover de beschrijving van de situatie met be trekking tot het leiding

geven. 

4.3. Communicatie 

Met communicatie bedoelen we hier: het geheel van informatieuitwisseling 

en overleg tussen funktionarissen, niet aIleen binnen een werkeenheid 

(werkoverleg) I maar ook tussen afdelingen (horizontaal) en tussen verschil

lende niveau's (verticaal). 

~~~~~~~!~!~ ~~~~~~~~!~~ kan informatief, overleggend, adviserend of raad

plegend van aard zijn. Ten aanzien van de polikliniekorganisatie doet zich 

het probleem voor, dat deze niet als organisatorisch geheel aanspreekbaar 

is. Zoals we hebben gezien funktioneert iedere polikliniekeenheid tamelijk 

autonoom en sterk specialismebepaald. 

Er is nauwelijks sprake van een polikliniekorganisatie van onderdelen met 

een aantal gemeenschappelijke communicatiekanalen, maar veeleer van een 

versnipperd geheel van 15 afzonderlijke werkeenheden, die ieder communica

tie, onafhankelijk van anderen, onderhouden. 

Kontakt leggen met de polikliniek is feitelijk onmogelijk, men zal zo'n 

kontakt dan 15 keer moeten leggen. 

In de praktijk is men dan geneigd er van af te zien. Omdat een corrigerende 

benadering ontbreekt, kunnen de rond een specialisme gegroepeerde werkeen

heden steeds autonomer funktioneren. Hierdoor is men nog minder geneigd een 
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relatie met de polikliniek aan te gaan enz. 

Met name afdelingen die frequente kontakten met de spreekuurafdelingen heb

ben, zoals O.K., E.H.B.O., bloedafnamelaboratorium en radiodiagnostiek, 

ondervinden hiervan hinder. De polikliniekhoudende specialisten hebben geen 

problemen met de communicatie naar andere polikliniekeenheden, omvat zij de 

rechtstreekse benadering van collega's als effektief ervaren. 

Bet leggen van kontakten met de paramedische afdelingen wordt niet als pro

blematisch ervaren. In het algemeen is weI duidelijk wie men waarover kan 

aanspreken. 

Verticale communicatie onderscheiden we in dit verband in informatieverstrek-

king van laag naar hoog enerzijds, en van hoog naar laag anderzijds. 

Het eerste duiden we aan met signalering: 

het verzamelen van gegevens over het funktioneren van een afdeling, deze zo

danig bewerken dat ze gepresenteerd kunnen worden aan een hoger niveau, waar 

de informatie gebruikt wordt om beter beslissingen te kunnen nemen, gebas

seerd op inzicht in het funktioneren. Systematische informatievoorziening 

over allerlei poliklinische aktiviteiten gebeurt onvoldoende. Dit gemis doet 

zich vooral op direktieraadniveau voelen, men spreekt dan ook over een "witte 

vlek" in de samenstelling van de direktieraad. 

Mede in verband met nieuwbouwvoorbereiding, waarin het poliklinisch funktio

neren een extra accent moet krijgen, moet op korte termijn een aantal struc

turele beslissingen worden genomen over een deel van de ziekenhuisorganisatie 

waarin men op dit moment te weinig inzicht heeft. 

Anderzijds ontbreekt een communicatiekanaal van boven naar beneden waarlangs 

richtlijnen over de uitvoering van het direktiebeleid met betrekking tot de 

polikliniekorganisatie kunnen worden doorgegeven. 

Ook instructie van administratieve en organisatorische aard kan men moeilijk 

kwijt aan de medewerkenden op uitvoerend niveau in polikliniek en funktieaf

delingen, de benadering is fragmentarisch bovendien ontbreekt toezicht op de 

uitvoering. 

Anders gezegd: het is moeilijk beleid te bepalen omdat informatie ontbreekt, 

vervolgens is het moeilijk dit beleid te operationaliseren. 
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De aanspreekbaarheid van de paramedische afdelingen is door niemand als 

problematisch ervaren. Ten aanzien van de verticale relaties doet zich de 

situatie voor dat deze afdelingen onder rechtstreekse verantwoordelijkheid 

van de direktie staan. 

De direktie wordt dan ook weI geconfronteerd met allerlei storingen in het 

dagelijks funktioneren, maar kan hieraan geen adequate aandacht geven. 

Systematische voorziening van relevante informatie daarentegen is oak hier 

gebrekkig. Dit geldt in mindere mate voor radiodiagnostiek, klinisch labora

torium en E.E.G.-afdeling, omdat deze zaken in eerste instantie het aan

dachtsgebied van het medisch hoofd zijn. 

Tenslotte kunnen we weer enige kernaohtige "kreten" citeren: 

- er wordt een stuk inbreng gemist in de direktieraad 

- er zijn nauwelijks organisatorische kanalen vanuit het direkte funktioneren 

rondom de patient naar beleidsbepalende niveau's 

- instruktie aan polikliniekassistentes is onbegonnen werk 

- polikliniekassistentes tonen geen begrip voor moeilijkheden van de rontgen-

afdeling 

- er is geen permanente signalering van ontwikkelingen of funktionaliteit 

- geringste rimpeling in samenwerking wordt zonder enige zeef op de direktie-

tafel gedeponeerd. 

4.4. Coordinatie 

Zoals opgemerkt in 4.2.1. is er behoefte aan coordinatie vanwege de vergaande 

versnippering en het ontbreken van centrale beheersmechanismen van polikli

niekeenheden en funktieafdelingen. Onder coordinatie wordt dan verstaan het 

afstemmen van werkzaamheden van verschillende afdelingen, zodat de organisatie 

als geheel beter funktioneert en in staat is zijn doelstelling(en) te verwe

zenlijken. 

De noodzaak tot coordinatie blijkt aIleen al uit het feit dat zowel polikli

niekeenheden als funktieafdelingen als paramedische diensten zich bezig houden 

met de "verwerking" van (vaak) ~~~~!~~~ E~!:!~!!!:~!!. Bi j voorkeur moet di t proces 

van patientenstromen in zijn geheel in beschouwing worden genomen, en niet per 

station, zoals nu het geval is. 
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Bepaalde aspecten van co5rdinatie, ons laatste probleemgebied, kunnen ook 

hier worden geillustreerd met enkele zinsneden uit de probleeminventarisatie: 

- het maken van gecombineerde afspraken voor een pati~nt is bijna onmogelijk 

- gecombineerd gebruik van apparatuur wordt onvoldoende benut (behandel- en 

onderzoekkamers) 

- investeringsaanvragen worden niet geco5rdineerd of tijdig gesignaleerd 

- aIle artsen maken hun eigen formulieren 

- vakantieafstemming is nu haast onmogelijk 

relaties tussen afdelingen en/of medewerkers zijn niet structureel, maar 

spontaan, toevallig. 

Samenvattend kan gesteld worden dat de polikliniekorganisatie sterk specia-

lismebepaald funktioneert, en dat door de vergaande decentralisatie hierop 

moeilijk vat te krijgen is. 

Structure Ie problemen en behoefte aan co5rdinatie worden binnen het huidige 

hierarchische kader niet aangepakt. 

Inbreng en kennis van zaken op beleidsbepalend niveau ontbreekt. 

De benadering van de polikliniekorganisatie kan, in wellicht vertrouwder ter

men, als voIgt worden gekarakteriseerd: 

een fragmentarisch curatieve qanpak na openbaring van een trauma, in plaats 

van een integra Ie benadering gericht op preventie. 

4.5. Ontwikkelingfasen van een bedrijf 

Prof. Lievegoed (6) heeft zich beziggehouden met de groei. en ontwikkeling van 

de eenmanszaak tot grote onderneming. 

Rij onderkent hierin drie fasen: 

1) de pioniersfase 

2) de differentiatiefase 

3) de consolidatiefase 

Ret is misschien een aardige gedachte een beschrijving te geven van de ken

mer ken van de pioniersfase en daarbij het beeld van een polikliniekeenheid 

voor ogen te houden. 

"Een pioniersbedrijf vervult bij zijn prille begin aIle noodzakelijke funk

ties. Ret vindt zijn voornaamste kracht in de per soon van de oprichter. Zijn 

persoonlijkheid drukt een duidelijk stempel op "zijn" bedrijf en de daarin 



werkzame personen. Het beleid is niet uitgesproken, maar ieder kent het, 

want het is de stijl zoals "de baas" het wil hebben. 
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Planning op langere termijn ontbreekt; improviserend wordt de vraag van de 

klanten opgevolgd. Op gezette tijden lanceert de pionier nieuwe ideeen. De 

taakafbakeni"ngen in het pioniersbedrijf zijn historisch gegroeid op grond

slagen van persoonlijke voorkeur en kunde. 

De differentiatiefase, het tweede ontwikkelingsstadium van een doelgerichte 

organisatie, wordt gekenmerkt door een meer wetenschappelijke bedrijfsvoering 

die is gebaseerd op een logische ordening van funkties en taken. 

De normen voor het wenselijk gedrag in de werksituatie worden in de eerste 

plaats ontleend aan de eisen die de organisatie stelt. 

De voornaamste beinvloedende factoren in de differentiatiefase zijn: 

1. mechanisatie het gebruik van'technische hulpmiddelen 

2. standaardisatie: (uitwisselbaarheid en uniformiteit) elke werkmethode, 

formulier e.d. wordt teruggebracht tot een standaard die 

normatief is 

3. specialisatie 

4. coordinatie 

een beperking van het veld van inspanning leidt tot een 

verbetering van de kwaliteit en de kwantiteit van de ge

leverde prestaties 

de vele en veelsoortige aktiviteiten moe ten worden sarrien

gebundeld en gericht worden op het organisatiedoel". 

Tot zover deze beknopte beschrijving, ontleend aan Lievegoed. 

We laten het aan de inventiviteit van de lezer over om te beoordelen in hoe

verre parallellen getrokken kunnen worden met de polikliniekorganisatie in 

ons ziekenhuis, zoals die in de probleemanalyse is beschreven. 
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5. Externe orientatie 

Op grond van het vorige hoofdstuk kan vastgesteld worden dat de bestaande 

organisatiestructuur en overlegvormen in ons ziekenhuis niet adequaat zijn 

om problemen aan te pakken. Laat staan te voorkomen. Enerzijds is de hierar

chische geleding niet goed ingevuld. De uitvoering van het personeelsbeleid 

in de polikliniekorganisatie is zo gebrekkig, dat iedere polikliniekeenheid 

hieraan een eigen interpretatie geeft. Er is een grote communicatie- en in

formatiekloof tussen beleidsbepalend en uitvoerend niveau. 

Anderzijds is er onvoldoende coordinatie tussen de eenheden en afdelingen 

die betrokken zijn bij de verwerking van de patientenstroom. Administratieve, 

verpleegkundige en paramedische werkzaamheden zijn niet op elkaar afgestemd. 

Onderling kontakt ontbreekt of is van toevallige aard. 

Met deze probleemsituatie in het achterhoofd heeft een externe orientatie 

plaatsgevonden in 14 nederlandse ziekenhuizen. We hebben zeker niet de pre

tentie dat dit een representatieve steekproef zou zijn uit het nederlandse 

ziekenhuisbestand. Er is gelet op een ongeveer gelijke grootte qua bedden

aantal en op het feit of de ziekenhuizen zelf bezig zijn met soortgelijke 

problematiek. 

Zo telt ons land 19 ziekenhuizen met een grootte van 500-750 bedden.Tien van 

de bezochte ziekenhuizen vallen in deze categorie. 

De externe orientatie heeft vooral een exploratieve funktie. Het geeft een 

wat breder referentiekader waarbinnen we onze case kunnen plaatsen en aard 

en ernst van de problematiek kUnnen inschatten in vergelijking tot andere 

ziekenhuizen. Bovendien kan het ideeen opleveren ten aanzien van de aanpak 

van de problemen met een redelijke kans op succes. 

In deze 14 ziekenhuizen zijn gesprekken gevoerd aan de hand van een vooraf 

toegestuurd praatpapier. In bijlage 1 zijn de thema's van dit praatpapier 

vermeld. Aanvullend is enige documentatie verzameld. 

5.1. Organisatorische modelvorming 

In het navolgende zal geen beschrijving worden gegeven van de organisatievorm 

die in elk van de bezochte ziekenhuizen is aangetroffen. Dit zou het beeld 

waarschijnlijk nog chaotischer maken dan het nu al is. Na de bezoeken bleek 



dat ziekenhuizen met vergelijkbare structuren ook vergelijkbare problemen 

hadden, en ook in dezelfde mate in staat waren deze op te lossen. 

27. 

In een poging enige systematiek aan te brengen in deze materie, zal worden 

uitgegaaan van een meer theoretische modelvorming. Per model zal worden aan

gegevffi hoe die ziekenhuizen, van wie de organisatievorm aansluit bij dat mo

del, funktioneren met betrekking tot de aan de orde gestelde themals. De mo

dellen zijn dus iets meer gestileerd dan de aangetrofffen sitiaties. Toch 

is het zinvol nu vast te vermelden dat elk van de ziekenhuizen verwantschap 

vertoont met een van de modellen. 

De modellen worden afgeleid op basis van de analogie van een ziekenhuis met 

een industrieel bedrijf. Ook in een ziekenhuis is sprake van een proces, 

zeker bij het poliklinisch funktioneren. Proces is dan op te vatten als een 

reeks samenhangende diensten die aan de patient wordt geleverd. Dit proces 

kan voor iedere patient verschillend zijn, maar omvat altijd twee of meer 

van de volgende onderdelen: 

- inschrijving (aanmaak ponsplaatje) 

- afspraak maken 

- consult 

- funktie onderzoek 

- paramedisch onderzoek/behandeling. 

In een organisatie kan nu afdelingsvorming plaatsvinden naar: 

a) funktioneel kennisgebied 

b) produktgroep. 

We zullen deze twee mogelijkheden verduidelijken aan de hand van een wasserij. 

De procesonderdelen die hier plaatsvinden zijn wassen, centrifugeren, drogen 

en strijken. 

De organisatie kan opgezet zijn rond zoln procesonderdeel. Er is dan sprake 

van een functiegerichte organisatie (geval a} , waarin we een wasafdeling, 

een droogafdeling enz. aantreffen. 

In diezelfde wasserij worden twee produkten verwerkt: witte was en bonte was. 

In geval b) vindt afdelingsvorming plaats naar produktgroep. Er ontstaat dan 

een afdeling voor witte was en een voor bonte was. 

In elk van be ide afdelingen treffen we de vier bovengenoemde procesonder

delen aan. In geval a) is de situatie juist andersom. Per procesonderdeel 

worden daar beide produkten verwerkt. 
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Een ana loge redenering kunnen we hanteren voor de procesgang van polikli

nische patienten. We moeten dan definieren wat we verstaan onder funktio

neel kennisgebeid en wat onder produktg,roep. •. Ieder procesonderdeel represen

teert een funktioneel kennisgebied. De procesonderdelen die.we in depoli

kliniek en aangrenzende afdelingen aantreffen zijn al genoemd. 

We spreken van een funktiegerichte opzet als ieder procesonderdeel een af

zonderlijke plaats in de organisatie inneemt, en zijn eigen specifieke 

werkzaamheden verricht voor alle daarvoor in aanmerking komende "produkten". 

Het is niet moeilijk in te zien, dat we in deze analogie het woord "produk

ten" moe ten vervangen door "patienten". V~~r de uitsplitsing van patiente.I1 

in groepen .hanteren we de al bestaande verdeling in specialismen. Erzijn 

dus patienten chirurgie, oogheelkunde enz. (specialismegerichte opzet). 

Ter verduidelijking kunnen we de ~~~~!~2~~!~~~~ opzet van de poliklinische 

organisatiestructuur in een schema uitbeelden. 

Schema 2: funktiegerichte opzet 

procesonderdeel + 

patientengroep inschrijving afspraak consult funktieafd. paramed. afd. 

interne gen.k. 

alg. chirurgie 
r 
I· 
I 
I 
I 

mondheelkunde 

x x 

x x 

x 

x x x x 

x x x x 

x x x x 

Een rechthoek geeft aan, dat een bepaalde aktiviteit plaatsvindt voor alle 

patientencategorieen. om deze reden is geen rechthoek getekend voor de con

sultaktiviteit. Dit;. betreft immers .een gebeuren tussen een individuel~sPe

cialist en diens patient en laat zich daarom moeilijk bundelen. 

Op dezelfde manier kunnen we de specialismegerichte opzet in een schema uit--------------------
beelden: 



Schema 3: Specialismegerichte opzet 

procesonderdeel ~ 

patientengroep inschrijving afspraak consult funktieafd. paramed. afd. 

+ 

interne gen. k. 

alg. chirurgie 

I 

I 
mondheelkunde 

x 

x 

x 

x x 

x x 

x x 

x x xl 
x x 

x x xl 
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Op grond van de literatuur (o.a. 5) kunnen kort enkele kenmerken van de twee 

hier genoemde constructies worden genoemd. 

Algemene kenmerken van eenfunktiegerichteopzet zijn: 

- een hoge bezettingsgraad per onderdeel; grote voorraden en wachttijden 

- hoge specifieke kennis bij de (gespecialiseerde) medewerkers 

- kans op suboptimalisatie per onderdeel 

- lastig bestuurbaar door coordinatieproblemen 

- verantwoordelijkheid voor het produkt is onduidelijk. 

Dwars hierop staat de produktgerichte (c.q. specialismegerichte opzet) met als 

algemene kenmerken: 

- goede doorstroming 

- lagere bezettingsgraad per onderdeel; kleine voorraden en wachttijden 

- eenvoudiger bestuurbaar door verbeterde coordinatie 

- kans op verlies van centrale beheersmechanismen en daardoor minder stand-

daardisatie 

betrokkenheid bij het produkt is groter. 

5.2. Bepalende faktoren 

De in 5.1. genoemde modellen zijn de basisbouwstenen waarop de organisatie 

kan rusten. Er spelen een aantal faktoren een rol bij de manier waarop een 

organisatiestruktuur tot stand is gekomen en in de praktijk zijn uitwerking 

heeft gekregen. 

Belangrijke bepalende faktoren hierin zijn: 

1. ~~~~~~!~~~~_~~~~~~~!~~~~~ Ieder ziekenhuis heeft zijn eigen specifieke 
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historie en deze wordt vaak aangegrepen ter verklaring van het ontstaan 

van misstanden. Deze zijn historisch gegroeid en hebben zo diep wortel 

geschoten dat men er mee heeft Ieren leven. Men denkt dat ze niet meer 

aan te pakken zijn, ziet er althanstegenop. 

2. 2~'!::~~~L~!~~~:!:~~.:. Er zijn onder- en bovengrenzen te stellen aan de schaal

grootte van een afdeling. Bij een te kleine afdeling is zelfstandige per

soneelsbezetting niet altijd gerechtvaardigd. Een inschrijfafdeling kan 

bijvoorbeeld zo klein zijn, dat ze gecombineerd wordt met een afspraak

afdeling. Een te grote afdeling kan zoveel uiteenlopende werkzaarnheden 

bevatten, dat splitsing voor de hand ligt. 

Zaken die hierbij een rol spelen zijn o.a. bezettingsgraad, niveau van 

het afdelingshoofd en het gekoppeld zijn aan een specifiek specialisme. 

3. ~~~~~~~~:!:~~~~_~!~~~~.:. Het hoofd van de afdeling kan rechtstreeks verant

woording verschuldigd zijn aan de direktiei in dat geval is sprake van 

een dienst. 

De afdeling kan, met andere .fdelingen, onderdeel zijn van een dienst. 

Het afdelingshoofd is dan ondergeschikt aan het diensthoofd. 

4. ~~:!:~!~~:!:i~~_!:!:~~:!:~~.:. Het kan verschil uitmaken of bijvoorbeeld een funk

.tieonderzoek is gesitueerd naast de spreekkarner van het "eigen" specia

Iisme, zoals in ons ziekenhuis, of dat er een centrale funktieafdeling is 

waar aIle funktieonderzoeken kunnen plaatsvinden. Evenals historische 

verklaringen wordt ook ruimtegebrek vaak aangevoerd als excuus om niet 

te veranderen. 

De laatste drie faktoren zijn eigenlijk variabelen die een bepaalde waarde 

kunnen hebben. Er zijn in feite qua uitwerking zoveel variaties mogelijk als 

er waarden voor deze variabelen optreden. 

Ten aanzien van de in 5.1. genoemde procesonderdelen is het volgende bereik 

van waarden aangetroffen: 

funktiegerichteopzet: procesonderdelen zijn afzonderlijke afdelingen 

- inschrijven en afspreken is gecombineerd 

Specialismegerichte opzet per patH~ntencategorie is consultassistentie, behan-

de ling en funktieonderzoek gecombineerd. 

- een afdeling is zelf een dienst 

- een afdeling vormt sarnen met andere afdelingen, die binnen of buiten het 

poliklinische trajekt vaIIen , een dienst. 

procesonderdelen kunnen centraal of decentraal gelokaliseerd zijn. 
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Deze drie factoren kunnen niet als onafhankelijkedimensies worden opgevat. 

Indien inschrijving en afspraak maken gecombineerde aktiviteiten zijn en door 

hetzelfde personeel worden uitgevoerd, vallen ze be ide onder verantwoordelijk

heid van hetzelfde hoofd. Indien verpleegkundig personeel zowel poliklinische 

behandelingen als funktieonderzoeken verzorgt voor een bepaalde categorie 

patienten, is de kans groot dat dit decentraal plaatsvindt in de nabijheid 

van de spreekuurruimte. 

Na de externe orientatie is gebleken dat er eigenlijk vanuit de twee grond

vormen maar een beperkt aantal varianten zijn aangetroffen met veel voorko

mende combinaties zoals hier genoemd. 

Alvorens deze in de volgende paragraaf te behandelen, zal ter illustratie 

kort worden getypeerd hoe de situatie in ons ziekenhuis is, met behulp van 

de hier geintroduceerde terminologie. 

Illustratie 

In paragraaf 2.1. is beschreven dat de economisch-administratieve dienst de 

supervisie heeft over de administratieve werkzaamheden, en de verplegings

dienst over de verpleegkundige. De laatste categorie bevat in dit geval ook 

de funktieonderzoeken. Dan zijn er nog de paramedische afdelingen en deze 

vallen rechtstreeks onder de directie. In dit ziekenhuis is de opzet funktie

gericht: er worden drie funktionele kennisgebieden onderscheiden. 

Dit zijn resp. administratief, verpleegkundig en paramedisch. 

We hebben echter kunnen konstateren dat de uitwerking sterk specialisme-be

paald is. Per specialisme worden de vorm van het afspraakspreekuur, de admi

nistratieve organisatie, de wijze van archivering en de werkplanning bepaald. 

Juist doordat het administratieve personeel onder de economisch-administra

tieve dienst valt, moet het mogelijk zijn deze werkzaamheden te standaardi

sereno We hebben te maken met een mengvorm van funktie- en patientgerichte 

opzet. Met een beetje kwade wil zouden we zelfs kunnen zeggen dat in dit 

geval de nadelen van elk van beide constructies worden gecombineerd. Er is in 

iedergeval geen sprake van een eenduidig ordeningsprincipe. 

De Greve wijst er in zijn proefschrift op, dat dit in de regel leidt tot 

spanningen in de organisatiestructuur (7). 
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6. Drie gestileerde praktijkmodellen 

In dit hoofdstuk worden achtereenvolgens drie modellen behandeld voor de po

likliniekorganisatie. In het vorige hoofdstuk is vermeld dat deze modellen 

zijn gebaseerd op theoretische ordeningscriteria. Nu wordt beschreven hoe 

deze modellen in de praktijk hun uitwerking hebben gekregen, en in hoeverre 

elders aangetroffen constructies zinvolle perspectieven bieden voor verande

ringen in ons ziekenhuis. 

Het gaat om de volgende mogelijkheden: 

1. Specialismegerichte opzet (schema 3, p. 29) 

2. funktiegerichte opzet (schema 2, p. 28) 

3. integratiegerichte opzet. 

6.1. SpeCialismegerichte opzet 

Er zijn specialistische blokken gevormd die voor een categorie patienten alle 

werkzaamheden omvatten: inschrijven, afspreken, consult, funktieonderzoek, 

behandeling en paramedische verrichtingen. In enkele zeer grote ziekenhuizen 

komen blokken voor, bijvoorbeeld eenchirurgischblok, een intern blok, die 

ook de verpleegafdelingen van dat specialisme bevatten. Er is een sterk de

centrale organisatievorm, waarbij de blokken een grote zelfstandigheid be

zitten. De blokleiding kan in gezamenlijke handen zijn van de betrokken groe

peringen, bijvoorbeeld een specialist, een verpleegkundige en een beheerder/ 

administrateur. V~~r literatuur hierover verwijzen we naar De Greve (7). 

Een uitwerking volgens deze opzet in ons ziekenhuis betekent dat er specia

listische blokken gevormd worden. Het is nu al zo dat afspraken, consult.en 

funktieonderzoek per specialisme plaatsvinden. Echter de inschrijving en de 

paramedische werkzaamheden zijn niet aan een bepaald specialisme gekoppeld. 

Dit zou in een patientgerichte opzet wel moeten. 

De omvang van de blokken moet zodanig zijn dat ze goed beheerd kunnen worden. 

We denken dan met name aan het doelmatig benutten van personeel en apparatuur. 

Het probleem is nu, dat ieder blok moet beschikken over alle mogelijkheden 

voor verrichtingen, dus ook eigen rontgenfaciliteiten e.d. moet hebben. Dit 

is aileen haalbaar in een groot ziekenhuis, met blokken van een behoorlijke 

omvang. Een mooi voorbeeld is het bekende Karolinskaziekenhuis in Stockholm; 

ook kunnen we denken aan academische ziekenhuizen. 
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De meeste ziekenhuizen zijn echter kleiner. Volgens Neuhauser (8) is men dan 

gedwongen voor die hulpafdelingen, die voor vele specialismen werken, een 

funktiegerichte opzet te hanteren. Daarom lijkt deze constructie niet ge

schikt voor ons ziekenhuis. Het is noch erg groot van omvang, noch sterk 

georienteerd op enkele grote specialismen. 

Wel moe ten we beseffen dat nu een stukje van het poliklinische trajekt pa

tientgericht is, namelijk afspreken, consult en funktieonderzoek. Met deze 

opzet is een goede coordinat.ie van deze procesc:nderdelen mogelijk. 

Echter de hierarchische plaats van deze eenheden en de coordinatie daarbuiten 

is nog gebrekkig ingevuld. 

6.2. Funktiegerichte opzet 

Hierbij is sprake van een ~~:!:~~!~:!:~~~_~~~;!9!:!:2 van: 

- spreekuurafdelingen (inschrijven, afspraken, consult) 

- behandelpolikliniek (bijv. trauma's, gipsen, KNO-ingrepen) 

- funktieafdelingen 

- paramedische afdelingen. 

In ziekenhuizen waar dit is aangetroffen vallen de ~~~~~9!~~~~_~~9~~~:!:2~:!: 

rechtstreeks onder de direktie. 

Ze kunnen met recht paramedische diensten worden genoemd. 

Hetzelfde geldt voor de ~~:!:~~~~~~9~~!:!:2~!?:' al dan niet gecentraliseerd. In 

de praktijk leidt dit ertoe dat de specialist behalve het funktionele (pro

fessionele) leiderschap ook het operationele leiderschap op zich neemt en de 

dagelijkse gang van zaken bepaalt, terwijl een hierarchisch kader ontbreekt. 

Op de e~~~~~~~~~~!~~!~!~~ zijn over het algemeen verpleegkundigen werkzaam, 

omdat hun specifieke vaardigheden nodig zijn. De e~~~~~~~~~~!~g~~~~ is een 

onderdeel van de verplegingsdienst. 

De ~~~~~~~~~~~~~~!!?:2~~ kunnen wel of niet in een hierarchische lijn opgeno

men zijn. 

Waar dit niet het geval is, zijn de spreekuurafdelingen autonoom en onder

ling onafhankelijk. Er is een verzameling versnipperde werkeenheden, die 

niet als geheel aanspreekbaar is. Per specialisme worden eigen systemen ge-
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hanteerd van afsprakcn maken, archivering, formuliergebruik etcetera. De op

zet mag dan funktiegewijs gedacht zijn, de uitwerking is veeleer specialis

me-bepaald. 

Waar de spreekuurafdelingen weI in een hierarchische lijn zijn ondergebracht, 

treffen we de constructie van een dienst medische administratie aan. Zoln 

dienst bevat de medische secretariaten, alsmede afdeling opname en medische 

bibliotheek. De dienst heeft bevoegdheden met betrekking tot de wijze van 

administratie naar aIle medische-administratieve afdelingen (bijv. secreta

riaten op verpleegafdelingen). 

Door uniformering van administratieve procedures is het mogelijk een per so

nele pool te vormen, die op verscheidene plaatsen inzetbaar is. Er is een 

centraal beheer van archiveringsmethoden, formulierenstroom, begrotingen, pro

duktie van statistieken en dergelijke. 

De scheiding van soorten werkzaamheden is hier zodanig uitgewerkt, dat de 

spreekuurafdelingen en de behandelpolikliniek via eigen hierarchische lijnen 

aanspreekbaar zijn. Coordinatie tussen beide, zoals regulering van patienten

stromen, moet plaatsvinden via overleg tussen de betreffende hoofden van 

dienst. 

6.2.1. Toepassingsmogelijkheden funktiegerichte opzet 

We zullen nagaan of in ~ns ziekenhuis een funktionele scheiding van admini

stratieve en verpleegkundige werkzaamheden zinvol gestalte kan krijgen. 

Nu is het zo, dat de administratieve krachten op de spreekuurafdelingen on

der de economisch-administratieve dienst vallen. De medewerkers op behandel

en onderzoekafdelingen vallen onder de verplegingsdienst. 

De problemen die met deze situatie gepaard gaan, zijn inmiddels breed uit-

gemeten. 

Kort gezegd komt het erop neer dat: 

leidinggevende aandacht ontbreekt of van een te laag niveau komt 

- afdelingshoofd geen direkte inbreng in het management heeft. 

Als we uitgaan van een funktiegerichte opzet, willen we daarom weI de hie

rarchische struktuur veranderen. 

We kunnen de spreekuurafdelingen een zelfstandig diensthoofd geven en daar

mee bij de economisch-administratieve dienst weghalen. Een dienst met aIleen 

spreekuurafdelingen is van een te licht kaliber, daarom neigen we naar de 
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vorming van een dienst medische administratie. 

Dit stemt overeen met de opvattingen van de Nederlandse Vereniging van Medi

sche Administrateurs. 

Deze stelt: 

"De dienst medische administratie heeft als taak het ondersteunen van al het 

medisch-administratieve werk en het uitvoeren van een deel van dit werk". 

Medisch-administratieve werkzaamheden omvatten in ons ziekenhuis: 

- ontvangst en inschrijving (poli)klinische patienten 

- spreekuurafdelingen 

- medische dossiers 

- opname 

- rontgenadministratie 

- medische registratie (a.a. S.M.R.) 

- secretariaten op de verpleegafdelingen. 

De funktiegerichteopzet van het ziekenhuis wordt dan zo ver doorgevoerd, dat 

de administratieve dienst wordt gesplitst in een financieel- en een medische

administratieve dienst. 

Als hoofd van deze laatste dienst wordt een medisch administrateur aangesteld. 

Invulling van de hierarchische structuur en het beheer van de eigen dienst 

kan hiermee worden gerealiseerd. 

Een medisch administrateur is in de eerste plaats een vakspecialist, en zal 

binnen zijn dienst de werkmethodes en administratieve procedures willen en 

kunnen verbeteren. 

Door uniformering hiervan coordineert hij de onder hem ressorterende spreek

uurafdelingen. Daarnaast kan hij zijn specifieke funktionele inbreng hebben 

in andere geledingen van de organisatie. 

Parallel hiermee wordt een hoofd aangesteld van ~~~~~~~~:_~~_~~~~~~~~~~~~~: 

~~~2~~' waar meer verpleegkundige werkzaamheden worden verricht. Dit hoofd 

zal redelijkerwijs gesproken, gezien het niveau van funktioneren, geen dienst

hoofd zijn maar onder de verplegingsdienst vallen. 

Wanneer een dergelijke constructie wordt vertaald naar het dagelijks funktio

neren, moet nogmaals vastgesteld worden dat de polikliniek qua uitwerking 

per specialisme georganiseerd is. Ieder specialisme werkt met een vast team 

van medewerkers voor zowel administratieve werkzaamheden als het assisteren 

bij onderzoeken en behandelingen. Binnen dit team be staat een taakverdeling. 



36. 

Het wordt dan een moeilijke zaak om dwars door dit team een hierarchische 

scheidslijn aan te brengen.Zolang het team als min of meer autonome werkeen

heid blijft funktioneren, ligt het voor de hand het team als zodanig een 

hierarchisch hoofd te geven. 

Anders wordt het, als de spreekuurafdelingen per specialisme zijn gesitueerd 

en er daarnaast een centrale funktieafdeling bestaat. Deze constructie be

staat in vele ziekenhuizen. 

De funktieafdeling heeft dan een betere bezetting van personeel en appara

tuur. De flexibiliteit neemt af omdat een specialist capaciteit moet reser

veren voor behandeling/onderzoek, terwijl de patient een afspraak moet maken. 

Medisch-ondersteunende dienst 

Ook kan gedacht worden aan de mogelijkheid naast een dienst medische admini

stratie de behandel- en onderzoekafdelingen samen met de paramedische afde

lingen onder te brengen in een medisch-ondersteunende dienst. 

Deze zou als zodanig goed passen in een funktiegerichte opzet, omdat hiermee 

aile medisch-technische werkzaamheden worden gebundeld. 

De E~~~~~~~~~~~_~~~~!~~~~~ zijn eerder (4.2.2.) onderscheiden naar het ken

merk of er wei of niet een lid van de medische staf als hoofd is. 

Een ander onderscheid, dat in dit verband relevanter is, kan gemaakt worden 

naar het aspekt of een paramedische afdeling als een geheel funktioneert met 

een polikliniekeenheid van een bepaald specialisme, zoals ook met de funktie

afdelingen het geval is (4.2.1.). 

Zo zijn de afdelingen E.E.G./E.M.G. en logopaedie gekoppeld aan de polikli

niekeenheid neurologie, in die zin, dat de neurologen de professionele super

visie hierover hebben. In het vervolg van dit onderzoek zullen deze afdeling

en gemakshalve worden aangeduid als funktieafdelingen. Zij krijgen een zelfde 

organisatorische plaats als de overige funktieafdelingen. 

Zoals eerder vermeld (2.3.) hebben dietetiek, bezigheidstherapie, het patho

logisch-anatomisch laboratorium en de apotheek al een bepaalde organisatori

sche plaats, zodanig dat geen aanleiding be staat deze in een nieuwe dienst 

op te nemen. 

Vervolgens funktioneert in het ziekenhuis een klinische groep van maats.chappe

lijk werk, klinische psychologie en pastores. 
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De werkwijze van deze groep is geheel geintegreerd in het verpleegkundig pro

gramma en er bestaat van geen enkele zijde behoefte deze groep in een hierar

gische lijn onder te brengen. 

Dan resteren nog de volgende grotere paramedische afdelingen: klinisch labo

ratorium, radiodiagnostiek, klinische fysica en fysiotherapie. 

Kenmerken 

- goed gestruktureerde interne organisatie 

- goede aanspreekbaarheid 

- niet gekoppeld aan een bepaald specialisme 

hoofd met zodanige bevoegdheden en van zodanig niveau dat niet aIle sto

ringen in het dagelijks funktioneren bij de direktie op tafel komen. 

Ook in andere ziekenhuizen is het vaak een twistpunt of de hier vermelde af

delingen weI of niet opgenomen zullen worden in een (medisch-ondersteunende 

of (para)medisch~dienst. 

Gelet op bovenstaande kenmerken is er geen reden een hoofd van dienst te voe

gen tussen de direktie en deze afdelingen; bovendien kan grote weerstand wor

dwn verwacht van de huidige hoofden bij plaatsing binnen een dergelijke hie

rarchische lijn. 

We mogen echter niet vergeten dat er weI een coordinatiebehoefte blijft be

staan met betrekking tot deze afdelingen. 

De vorming van een medisch-ondersteunende dienst is hier derhalve niet zinvol 

omdat: 

- geen paramedische afdelingen hierin te plaatsen zijn 

- de funktieafdelingen niet als zelfstandige beheerseenheid kunnen worden op-

gevat. 

6.2.2. Afweging funktiegerichte opzet 

Bij de vorming van een dienst medische administratie blijven we met enkele on

opgeloste problemen zitten: 

- de organisatorische plaats van de funktieafdelingen 

- geen aandacht voor poliklinisch funktioneren in totaliteit 

- coordinatie tussen diensten niet ingebouwd in organisatie 

scheiding in aandachtsgebieden op beleidsvormend (diensthoofd) niveau 

- idem binnen de uitvoerende werkzaamheden van een team. 
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De grootste kracht van deze funktiegerichte opzet ligt in de specifieke me

disch-administratieve deskundigheid. We mogen verwachten dat er een goede 

uniformering van procedures komt en dat effectief leiding wordt gegeven. 

Echter door deze opzet, gebaseerd op deskundigheid, ontstaat de behoefte aan 

coordinatie van de deskundigen. 

De directie moet zorgen voor een evenwichtige en gecoordineerde inbreng van 

alle diensthoofden in het beleid. Als het over het polikliniekbeleid gaat 

zullen bovendien alle hoofden van de paramedische afdelingen hierin worden 

betrokken. 

De verantwoordelijkheid voor de organisatie van die afdelingen, die met poli

klinische patienten werken, blijft op die manier volkomen gescheiden. 

In ons ziekenhuis speelt nog mee, dat de vorming van een dienst medische ad

ministratie vooral gevolgen heeft voor de huidige economisch-administratieve 

dienst. 

Er is geen enkele aanleiding tot of behoefte aan een reorganisatie hierbinnen. 

Als we de balans opmaken van deze opzet, is het perspectief toch niet zodanig 

gunstig voor aIle problemen als we zouden willen. Met name de vraagstukken 

van coordinatie van en verantwoordelijkheid voor het hele polikliniekgebeu

ren blijven onopgelost. 

Bij de specialismegerichte opzet zou coordinatie weI mogelijk zijn. Problemen 

van schaalgrootte verhinderen echt-er een consequente ui twerking hiervan. 

We zullen daarom trachten een praktisch model te ontwerpen waarbij: 

- hierarchie en verantwoordelijkheid goed zijn ingevuld 

deskundige inbreng aanwezig is 

coordinatiemogelijkheden in het model zijn ingebouwd. 

6.3. Integratie0erichte opzet 

De situatie is deze, dat vele afdelingen die alle te maken hebben met onder

zoek en behandeling van (vaak dezelfdel patienten, gescheiden van elkaar 

funktioneren. 

Er zijn vier mogelijkheden om deze afdelingen op elkaar af te stemmen (9). 

1. De overkoepelende leiding neemt deze zorg op zich; dit is de zgn. tradi

tionele oplossing. 

Een uitwerking hiervan vinden we bij de patientgerichte opzet. Daar is 
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een overkoepelende leiding over aIle onderzoek- en behandelfaciliteiten 

per specialistisch blok, dus voor een bepaalde patientencategorie. 

In de meeste andere gevallen vindt overkoepeling pas plaats op directie

niveaui denk bijvoorbeeld aan de funktiegerichte opzet. Ook in ons zieken

huis is dit het geval. Dit leidt tot overbelasting van de directie. Het 

zou wenselijker zijn de integratie tussen de verschillende procesonderde

len op een lager niveau te doen plaatsvinden. 

2. Men kan de overkoepelende leiding voorzien van een adviserend staforgaan. 

In de praktijk gaat dit vaak als dirigerend orgaan optreden. 

Dit staforgaan zal dan twee heren dienen resp. de economisch-administra

tieve dienst en de verplegingsdienst. Op deze manier kan een uniformering 

worden bereikt ten aanzien van procedures in de uitvoerende sfeer. Ook 

kan dit "orgaan" (zeg maar een funktionaris) adviseren ten bate van de 

beleidsvoorbereiding op directieniveau. Bij gebrek aan alternatieven zal 

deze funktionaris al snel worden beschouwd als representant van de poli

kliniekorganisatie. 

Echter het besluitvormingsproces verandertformeel niet. 

Verantwoordelijkheden en bevoegdheden blijven zoals ze nu zijn. 

Als er een goede hierarchische struktuur zou zijn, dan zou deze beter 

funktioneren bij toevoeging van een staffunktionaris. Maar de hierarchi

sche struktuur wordt niet verbeterd en blijft dus gebrekkig. 

Bovendien is nag de vraag of de paramedische afdelingen geneigd zijn met 

een staffunktionaris van een andere afdeling te overleggen over elkaars 

funktioneren, als niet blijkt dat dit tot besluiten kan leiden. Het is wel

iswaar niet bedreigend, maar wel (te) vrijblijvend. 

3. Men kan de leiding van de betrokken afdelingen verzoeken de onderlinge af

stemming in collegiaal verband op te lossen (autocoordinatie). 

De betrokken afdelingshoofden hebben altijd geprobeerd een zo goed mogelijk 

onder ling over leg te voeren. Met de paramedische afdelingen lukt dit nog 

wel. Er is echter niet een funktionaris die namens de polikliniekorganisa

tie het over leg kan voeren. Deze is immers versnipperdj de verschillende 

polikliniekeenheden zijn erg autonoom en moeilijk stuk voor stuk te bena

deren. In de praktijk wordt wel een beroep gedaan op een hoofd personeels

zaken, hoofd economisch-administratieve dienst of hoofd verplegingsdienst, 

maar dit n noodoplossingen. Ret over leg wordt nu gevoerd tussen mensen 

die elkaar toevallig goed liggen, en daar loopt het natuurlijk goed. Ech-
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ter dit bestrijktsteedsmaar een stukje van het totaal. 

4. Men kan een (of meer) funktionaris(sen) formeel met de coordinatie belas

ten, en hem de betreffende bevoegdheden en verantwoordelijkheden geven. 

Dit is een strukturele verandering,in die zin dat een wijziging ontstaat 

in het patroon van verantwoordelijkheden en bevoegdheden. 

Ook Neuhauser geeft achtereenvolgens als mogelijkheden om coordinatie/in

tegratie tot stand te brengen (8): 

- versterking van de hierarchie door staffunktionaris(sen) 

- laterale coordinatiemechanismen, bijv. onderling overleg, werkgroepen 

- strukturele veranderingen. 

Voordat we aan coordineren kunnen denken, moet er een duidelijke hierarchi

sche struktuur zijn. 

Dit blijkt zowel uit de organisatieliteratuur als uit de externe orientatie. 

In die ziekenhuizen waar de verantwoordelijkheid voor het poliklinisch ge

beuren enigszins vaag is, en dit komt veel vaker voor dan we zouden willen, 

ziet men geen kans tot onderlinge afstemming van de onderdelen. 

Bij een hierarchische invulling zowel volgens de specialismegerichte als de funk

tiegerichte opzet ontstaat een ~~~~~!~~~~!~2 van verantwoordelijkheden. 

Wij willen daarom pleiten voor een opwaardering van de polikliniekorganisatie. 

Volgens deze gedachtengang verde len we de primaire funktie van een ziekenhuis, 

te weten de patientenzorg, over twee sektoren: 

een ~~!~!~~~~_~~~!~~~ gericht op verzorging en verpleging van de klinische 

patienten; de verplegingsdienst 

- een E~~!~~!~!~~~~_~~~!~~~ gericht op onderzoek en behandeling van aIle pa

tienten, de "polikliniekdienst". 

Daarnaast zijn nog de voorwaardenscheppende en ondersteunende diensten te 

onderscheiden. 

We noemen dit een integratiegerichte opzet, omdat aIle afdelingen die te ma

ken hebben met "verwerking" van poliklinische patH!nten, zo veel mogelijk ge

bundeld worden. De essentie is, dat een funktionaris op hoog niveau, dus een 

hoofd van dienst, de verantwoordelijkheid draagt .voor het poliklinisch funk

tioneren van het ziekenhuis. 

Na zo'n strukturele verandering kunnen we terug naar de eerste coordinatie-
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stap: de overkoepelende leidin(j neernt de zorg voor onderlinge afstemming op 

zieh. De overkoepelende leiding is een niveau lager in de organisatie ge

bracht, te weten van direktie- naar diensthoofdniveau. 

6.3.1. Uitwerking 

De bundeling van polikliniekonderdelen is elders in verschillende varietei

ten aangetroffen. 

De inschrijving, afspraken maken en poliklinische behandelingen zijn altijd 

hierin begrepen. Verder komen in aanmerking de poliklinische operatiekamers, 

E.H.B.O., bloedafnamelaboratorium en (kleinere) paramedische afdelingen als 

fysiotherapie, maatsehappelijk werk, logopaedie, klinisehe psychologie, die

tetiek en arbeidstherapie. In "uiterste" vorm zijn ook (grote) paramedische 

afdelingen als apotheek, radiodiagnostiek en klinisch laboratorium hierin be

grepen. 

Gebruikelijke benamingen zijn o.a. dienst poliklinieken, (para)medische 

dienst, (centrale) medische dienst. 

De vorming van zoln dienst is meestal het resultaat van een bewuste reorga

nisatie binnen het ziekenhuis. 

Aanleiding tot reorganisatie is onvrede met de situatie dat vele afdelingen, 

die aIle te maken hebben met onderzoek en behandeling van patienten, geschei

den van elkaar funktioneren. 

Er komt een hoofd van dienst, wiens belangrijkste verantwoordelijkheid de 

polikliniekorganisatie is. 

De polikliniekorganisatie krijgt leidinggevende aandacht van een hoog orga

nisatorisch niveau. Dat verklaart wellicht het aangetroffen verschijnsel dat 

soortgelijke problemen als zich in ons ziekenhuis voordoen (zie hoofdstuk 4), 

binnen de struktuur van een IIpolikliniekdienst ll in andere ziekenhuizen be

wust aandacht krijgen en oplosbaar zijn. 

Het gaat dan om zaken als centraal beheer van personeel, administratieve 

systemen en informatievoorziening, coordinatie van verschillende onderdelen 

en daarmee regulering van patientenstromen, werkoverleg e.d. 

Als de nieuwe hierarchische struktuur is uitgekristaliseerd, kan in een la

ter stadium organisatieonderzoek worden gedaan, om dit veelomvattende sys

teem verder te ontwikkelen. 

Tenslotte kan nog worden vermeld dat een polikliniekdienst in het algemeen 
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een vrij zware top heeft. Aan het hoofd van de dienst staat een funktionaris 

van acadernisch niveau, wiens achtergrond overigens zeer divers kan zijn. 

Zowel een rnedische als technische als rnanagementachtergrondis aangetroffen. 

In kleinere ziekenhuizen vinden we ook weI verpleegkundigen met een vervolg

opleiding. 

Op grond van gesprekken met dergeIijke funktionarissen in diverse ziekenhui~ 

zen en op grond van funktieomschrijvingen is niet gebleken dat er een verband 

is tussen achtergrond van het diensthoofd en het funktioneren van de dienst. 

voorts heeft iedere afdeling binnen de dienst een eigen hoofd. 
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7. OVerwegingen bij veranderin~en 

Naast deze modelvorming van mogelijke strukturen in het veld van polikliniek, 

funktieafdelingen en paramedische afdelingen heeft de externe orientatie een 

aantal overwegingen opgeleverd die kunnen dienen als uitgangspunt bij het in 

gang zetten van een veranderingsproces. 

Ziekenhuizen met een vergelijkbaar zwakke leidinggevende struktuur als in ons 

ziekenhuis worden geconfronteerd met vergelijkbare problemen, die niet of 

slechts tijdelijk opgelost kunnen worden. De stelling dat de polikliniekorga

nisatie beter funktioneert naarmate er meer leidinggevende aandacht aan wordt 

geschonken van een hoog {tldiensthoofd"l niveau, willen we op grond van de ex

terne orientatie dan ook onderschrijven. 

Bovendien blijkt uft 6.3. dat een duidelijke invulling van de hierarchische 

struktuur een voorwaarde is om te kunnen coordfneren. Na behandeling van 

drie modellen kiezen we voor een integratiegerichte opzet: de polikliniek

dienst. Hierbij kan coordinatie met de relatief eenvoudigste middelen worden 

gerealiseerd, namelijk door de overkoepelende leiding (= het diensthoofd). 

We creeren daarmee een nieuwe funktie, zoals in de opdrachtformulering al is 

gesuggereerd. We menen dat deze keuze alleszins gerechtvaardigd is gebleken 

door het onderzoek zeif. 

WeI moe ten we een aantal overwegingen in acht nemen, die be trekking hebben 

op in te voeren veranderingen. 

De hiernavolgende opmerkingen kunnen niet als normatief worden beschouwd. 

WeI be staat hierover min of meer consensus bij de externe informanten en 

daarom denken we er ons voordeel mee te kunnen doen. 

7.1. Type funktionaris 

Zoals vermeld is niet een duidelijk verband waargenomen tussen de opleiding 

van een hoofd en de wijze waarop hij funktioneert als hoofd van polikliniek 

en eventueel andere afdelingen. 

Belangrijker is de positie van een hoofd in de organisatie; het is wenselijk 

dat een diensthoofd de polikliniek en afdelingen daaroroheen als voornaamste 

verantwoordelijkheid heeft. Plaatsing van de polikliniek onder de verple

gingsdienst is minder effectief. 

Omdat een hoofd in dit werkveld kontakten moet onderhouden met funktionaris

sen van zeer uiteenlopend niveau en aard van opleiding zijn sociale en coor-
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dinerende vaardigheden van belang. Bierbij kan nog worden opgemerkt dat een 

funktionaris van hoog ("academisch") niveau gemakkelijker wordt geaccepteerd, 

met name door specialisten. Beslissingsbevoegdheden van de nieuwe funktiona

ris zijn noodzakelijk om de zaken te kunnen aanpakken. 

De funktionaris zal moeten werken in het spanningsveld van de bureaucratische 

en professionele organisatie, dat een ziekenhuis zo kenmerkt. Door enkele ken

merken van professionals te noemen kan de aard van het spanningsveld als voIgt 

worden aangeduid (10): 

- het referentiekader van de professional ligt buiten de organisatie 

- de professional is uitsluitend zelf verantwoordelijki de organisatie be-

paalt het resultaat niet 

- effectiviteit van het werk van professionals is moeilijk of niet meetbaar 

- professionals accepteren en waarderen de organisatie aIleen als voorwaarden-

scheppend en niet als richtinggevend. 

Bet vertrouwen van de medische staf is een belangrijke voorwaarde om goed te 

kunnen funktioneren. 

7.2. Struktuur 

Tot nu toe is hoofdzakelijkgesproken OVer de organisatiestruktuur van een 

deel van het ziekenhuis, en daarbinnen de plaats van de polikliniek en aan

verwante afdelingen. 

Enkele opmerkingen kunnen gemaakt worden met betrekking tot de struktuur 

binnen zoln afdeling. 

Binnen de polikliniek kunnen werkeenheden worden onderscheiden. 

Een werkeenheid is een polikliniekeenheid ("werkterrein van ean specialisme" , 

zie 2.1) of een bundeling van enkele kleine specialismen, als deze gebruik 

maken van dezelfde faciliteiten. Voor een goede ~2~~!E~.!!;. binnen de poli

kliniek is het bevordelijk dat: 

- per werkeenheid een hoofd wordt aangesteld 

- een associatie van specialisten een hunner, eventueel bij toerbeurt, als 

representant aanwij st. 

De aanspreekbaarheid van het polikliniekpersoneel en van de polikliniekhou~ 

dende specialisten wordt hiermee vastgelegd. 

Bet hoofd van een werkeenheid ontvangt informatie en 'richtlijnen van zowel 
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het hierarchisch hoofd van de polikliniek als van de specialist, resp. op 

organisatorisch en vaktechnisch gebied. Een ~~!~~~E!!~~~ is dan niet uitge
sloten. Om dit te vermijden is overleg tussen de beide "rolbepalers" nood-

zakelijk. Bovendien moeten verantwoordelijkheden en bevoegdheden duidelijk 

worden vastgelegd. 

7.3. Procesmatige aanpak 

Het creeren van een nieuwe funktie op hoog niveau betekent een reorganisatie, 

waar nogal wat mensen de gevolgen van zullen ondervinden. 

We verkeerden in de gelukkige omstandigheid dat bij het onderhavige onder

zoek een begeleidingsgroep was geformeerd. Hierin hadden betrokkenen uit de 

poliklinische sektor en aangrenzende afdelingen zitting. 

Doel van het instellen van een begeleidingsgroep is zo representatieve moge

lijke meningen en visies in de studie te kunnen inbrengen. Deze groep neemt 

steeds kennis van de voortgang en kan zo nodig bij sturen. 

Belangrijk element is, dat ernauwelijksacceptatieproblemen zijn, indien be

sloten wordt de onderzoeksresultaten in te voeren. De organisatieleden krij

gen de tijd zich in te stellen op een nieuwe situatie; ze hebben bovendien 

zelf bijgedragen aan het tot stand komen hiervan. 

Bij het invoeren van struktureleveranderingen zal de ziekenhuisleiding zich 

moeten bezinnen op de vraag in hoeverre zij betrokkenen gelegenheid wil en 

kan geven mee te doen in de trits meeweten-meedenken-meebeslissen. Men moet 

hier niet te licht over denken. Waar gesproken wordt over verantwoordelijk

heden en bevoegdheden, dreigendiscussiesal gauw te ontaarden in competenti~ 

kwesties. 

Uit de probleeminventarisatie is gebleken dat een aantal werkzaamheden ter 

hand moet worden genomen: 

a. dagelijkse Leiding en beheer van personele, technische en materiele voor

zieningen 

XEr is sprake van een rolconflict als twee sociale systemen, waarvan een in

dividu deel uitmaakt, op eenzelfde tijdstip tegenstrijdig gedrag eisen en 

een ontlopen van de situatie voor het individu onmogelijk is (11). 
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b. het ontwikkelen van de eigen afdelingen, ten bate van de patient, het per

soneel en efficiency; denk aan regulering van de administratie, veredeling 

van afspraaksystemen en werkoverleg 

c. coordinatie van aIle kernfunkties. 

Deze werkzaamheden kunnen niet tegelijkertijd worden aangepakt. Eerst is het 

zaak de werkeenheden in een duidelijke hierarchische lijn te plaatsen en 

daarbinnen structuur aan te brengen (zie 6.3.). 

Als deze fase gerealiseerd is, kan gedacht worden aan coordinatie en ontwik

keling. V~~r dit laatste zal organisatieonderzoek verricht moeten worden. In 

de bezochte ziekenhuizen werd in het algemeen getwijfeld aan de mogelijkheid 

om onderzoek te laten verrichten door de lijnfunktionaris zelf. 

Verwacht kan worden dat de behoefte zal ontstaan aan specifieke inbreng van

uit andere diensten of van staffunktionarissen. 

Gezien ervaringen elders moet bij realisatie van het gehele proces eerder in 

termen van jaren dan van maanden worden gedacht. 
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8. Realisatie van een nieuwe funktie 

We hebben gekozen voor een integratiegerichte opzet, waarbij zo veel mogelijk 

poliklinisch werkende afdelingen worden gebundeld in een zelfstandige (nieuwe) 

dienst. 

We zullen nader moe ten specificeren welke afdelingen onder deze dienst zullen 

vallen. 

In het proces van aan de pati~nt verleende diensten zijn de afspraak- en 

spreekuuraktiviteiten met de daaraan gekoppelde funktieonderzoeken het nauwst 

met elkaar verweven. 

Eerder in dit rapport (4.2.1.) hebben we dit de polikliniekorganisatie ge

noemd. 

Het zal uit de twee vorige hoofdstukken duidelijk zijn dat deze wordt gepromo

veerd tot "polikliniekdienst", met een nieuwe funktionaris als hoofd hiervan. 

Hiermee kan gerealiseerd worden: 

inbreng op beleidsbepalend niveau (invulling witte vlek, tevens acceptatie

bevorderend) 

dagelijkse leiding en beheer van voorzieningen enpersoneel 

- kommunikatiekanaal naar andere niveau's in de organisatie 

- aanspreekbaarheid van het poliklinisch funktioneren 

- het ontwikkelen van de eigen dienst. 

Mogelijk schuilt er een onevenwichtigheid in een dergelijk takenpakket, om

dat de aandacht van het hoofd zowel uitgaat naar het uitvoerend als het be

leidsbepalend niveau. Deze onevenwichtigheid kan worden vermeden door binnen 

de dienst struktuur aan te brengen (zie 7.2.), zodat per werkeenheid een 

hoofd wordt aangesteld. Dit operationeel hoofd draagt de verantwoordelijkheid 

voor de uitvoerende werkzaamheden, binnen het hi~rarchisch kader gesteld 

door het diensthoofd (voor definities zie 4.2.). 

8.1. Afbakening van de dienst 

We moe ten een antwoord geven op de vraag, welke afdelingen verder nog tot 

deze dienst zullen behoren. 

In aanmerking komen E~~~~~~~~~~_~~~~!!~~~~ en een aantal e~~~~~~!~!~~!!~2~~' 

die nu nog onder de verplegingsdienst vallen, te weten operatiekamers, 

E.H.B.O., dialyse, P.U.V.A. en verloskamers. 
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Eerder hebben we de paramedische afdelingen EEG/EMG en logopaedie gerekend 

onder de funktieafdelingen, omdat ze in nauw kontakt funktioneren met de poli

kliniekeenheid van een bepaald specialisme (neurologie). 

Daarom vallen ze nu ook onder de polikliniekdienst, uiteraard met behoud van 

paramedische verantwoordelijkheden. 

Volgens dezelfde redenering als gevolgd bij de uitwerking van een medisch

ondersteunende dienst (6.2.1.) kan hier gesteld worden dat geen van de para

medische afdelingen in aanmerking komt voor plaatsing binnen een dergelijke 

polikliniekdienst. 

De hier genoemde behandelafdelingen hebben een duidelijke hi~rarchische plaats 

binnen de verplegingsdienst. In ons ziekenhuis kunnen we van die kant ook be

zwaren verwachten indien deze aIle onder een nieuwe dienst worden geplaatst. 

In analogie met de paramedische afdelingen ligt het voor de hand die behandel

afdelingen onder een polikliniekdienst te scharen die een nauwe relatie met 

een bepaalde polikliniekeenheid hebben. Dit zijn dan afdeling P.U.V.A. en de 

verloskamers, die onder professionele supervisie funktioneren van resp. de 

dermatologen en de gynaecologen. In het vervolg zullen ook deze afdelingen, 

althans in dit rapport, worden gerekend onder de verzamelnaam "funktieafde

lingen". 

Laatste onderdeel van het braakliggende takenpakket dat nu nog ingevuld moet 

worden is de relatie met die afdelingen, die mede de aard en omvang van de 

patientenstromen bepalen, namelijk de paramedische afdelingen. 

8.2. Relatie met paramedische afdelin2en 

De grote paramedische afdelingen worden hier niet onder een diensthoo~d ge

plaatst. WeI is er behoefte aan coordinerende aktiviteiten. Om deze tot stand 

te kunnen brengen, raadplegen we weer de vier in 6.3. genoemde mogelijkheden. 

We willen de direktie als overkoepelende Leiding hiermee niet belasten. Een 

volgende mogelijkheid is dan de betreffende hoofden de onderlinge afstemming 

in collegiaal verband op te Laten lossen. 

De hoofden van de paramedische afdelingen hebben gemeen dat zij medisch-tech

nisch georienteerde academici zijn, zodat er niet bij voorbaat een communica

tiedrempel bestaat. Deze hoofden zijn echter in de eerste plaats vakspecia-
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listen. 

We denken daarom dat een hoofd van de polikliniekdienst, die veel coOrdine ... 

rende werkzaamheden binnen zijn eig-en dienst moet verri.chten, hi.er een be

langrijke complementaire rol kan vervullen. De wijze van funktioneren van 

spreekuurafdelingen heeft direkt gevolgen voor de werklast op de paramedische 

afdelingen, omdat daarmee het ontstaan van de poliklinische pati~ntenstroom 

voor een belangrijk deel is bepaald. Anderzijds is het wenselijk dat voorge

nomen veranderingen in de werkwijze binnen een paramedische afdeling, di.e ge

volgen elders kunnen hebben, tijdig worden doorgesproken, met het coOrdine

rend hoofd. Via deze funktionaris kan wellicht de aansluiting van de parame

dische afdelingen bij de algemene beleidsvorming van het ziekenhuis, c.g. de 

direktieraad, soepeler plaatsvinden, met name door initiatief in die richting 

te ontwikkelen. 

De specifieke deskundigheid van het hoofd is gelegen in di.ens coordinerend 

vermogen. Hiermee is diens funktionele inbreng elders tevens· beschreven. 

Nu de organisatorische funktie gestalte heeft gekregen, kan tens lotte de 

funktieomschrijving worden gemaakt. 
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9. Het resultaat: coordinator poliklinische pati~ntenzorg 

In aanvulling op de funktieomschrijving zelf kunnen we nog enkele opmerkingen 

maken bij de invoering van de funktie. 

9.1. De funktieomschrijving 

Het takenpakket van de funktionaris en diens plaats in de organisatie kan 

aan de hand van een 3-tal kenmerken worden beschreven. 

Hij heeft de verantwoordelijkheid voor het funktioneren van deze afdeling

en, met uitzondering van een vaktechnisch juiste uitvoering van de werk

zaamheden, die het aandachtsgebied van de betreffende specialist zijn. Hij 

is hierarchisch de baas over het personeel dat op deze afdelingen werkt en 

onder de hierarchie van het ziekenhuis valt. 

Hij heeft het beheer over die technische en materiele voorzieningen, die 

door het ziekenhuis betaald moeten worden. 

N.B. Specialisten die hun eigen faciliteiten in stand wensen te houden en 

hiervoor zelf betalen, kunnen niet worden gedwongen zich te conformer en 

aan de organisatorische spelregels van de polikliniekdienst. 

De funktionaris heeft verantwoordelijkheid over en daarmee funktionele be

voegdheden ten aanzien van deze coordinatie. Dit geldt niet v~~r de zuiver 

klinische patientenstromen van/naar opname, verpleegafdelingen en operatie

kamers. 

Deze coordinerendeaandacht heeft met name be trekking op de relaties tussen 

afdelingen. Hij heeft dus geen bemoeienis met het intern funktioneren van 

afdelingen, zoals de paramedische, die niet onder zijn eigen dienst vallen. 

c. De funktionaris heeft de status en rang van hoofd van dienst. ---------------------------------------------"'1'*'"--------------

Als lid van de direktieraad heeft hij geregeld over leg met cbllega-dienst

hoofden. Hij is rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan de direktie, 
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zowel met betrekking tot de afdelingen die rechtstreeks onder hem val1en 

(a) als tot de coordinatie van pati~ntenstromen (b). 

Hij vervult de ro1 van intermediair tussen de directieraad en die afde-

1ingen die mede de pati~ntenstroom bepa1en maar niet door een hoofd van 

dienst worden vertegenwoordigd, a1thans waar het die pati~ntenstroom,be~' 

treft. 

Als "titel" voor de nieuwe funktionaris is gekozen: 

~~~~~!~~!~~_~~!!~!!~!~~~~_~~!!~~!~~~~~2~ 
Enerzijds om aan te duiden dat hij de direkte verantwoordelijkheid heeft 

over de polik1iniekorganisatie, anderzijds omdat de coordinatie van pati~n

tenstromen, ookvan/naar afde1ingen buiten de eigen dienst, tot zijn aan

dachtsgebied behoren. De volledige funktieomschrijving is opgenomen in bij

lage 2. 

9.2. Het matrixverband 

Met de introductie van deze nieuwe funktionaris is een matrixstructuur ont-

staan. 

Een matrixstructuur wil zeggen dat een funktionaris verantwoordelijkheid 

heeft over bepaalde werkzaamheden, en dat de zeggenschap die hij hieraan ont

leent dwars staat op de hi~rarchische gezags1ijnen binnen een afdeling. 

Deze verantwoorde1ijkheid heeft uitsluitend betrekking op de vaktechnische 

deskundigheid van de funktionaris. We spreken dan van IIfunktionele chef" 

(zie 4.3.). 

OVer de polik1iniek en funktieafdelingen is de nieuwe coordinator hi~rarchi

sche baas. 

Per polikliniekeenheid vervult de betreffende specialist het funktionele 1ei

derschap, dat uiteraard van medisch-professione1e aard is. 

Bij de paramedische afdelingen blijft het huidige hoofd de hi~rarchische baas 

en heeft de coordinator funktionele bevoegdheden. Deze bevoegdheden hebben 

betrekking op de coordinatie tussen de afdelingen. Dit is immers de specifie

ke deskundigheid van de nieuwe funktionaris. 

Als illustratie zijn in bijlage 3 organisatieschema's van het ziekenhuis en 

de polikliniekorganisatie opgenomen. 



52. 

9.3. Overwegingen bij invoering 

In hoofdstuk 7 zijn een aantal overwegingen genoemd die in acht moeten wor

den genomen bij het invoeren van veranderingen. Deze overwegingen blijven on

verkort gelden. 

Ze hebben achtereenvolgens be trekking op: 

- type funktionaris 

- struktuur binnen de dienst 

- procesmatige aanpak. 

OVer dit laatste punt willen we nog enkele opmerkingen maken. 

In de eerste fase moet de hierarchische structuur worden ingevuld, daar waar 
.. 

de behoefte het grootst is (spreekuurafdelingent. Daarna kan de coordinator 

zijn aandacht verruimen en aan coordinatie denken. 

Bij het doen van organisatieonderzoek am verbeteringen tot stand te brengen, 

zal specifieke inbreng van anderen noodzakelijk zijn. Gezien de samenstelling 

van deze polikliniekdienst zal deze inbreng voor medisch-administratieve, 

verpleegkundige en medisch-technische aard moeten zijn. Het ziekenhuis acht 

zich voldoende toegerust aan ontwikkelingen op elk van deze gefiieden gestalte 

te geven en verwacht dit te kunnen realiseren als de hHirarchische lijn naar 

polikliniek en funktieafdelingen is uitgekristalliseerd en voorwaarden voor 

coordinatie zijn geschapen. Daarnaast verwacht men dat de coordinator een be

langrijke rol gaat vervullen in bestaande of nag te vormen projektgroepen. 

9.4. Naschrift resultaat 

De funktieomschrijving (bijlage 2) is, vergezeld van een aanvullend schrij

yen, naar de direktieraad gestuurd als advies van de begeleidingsgroep. 

In dit aanvullend schrijven wordt opgemerkt dat de voorgestelde reorganisa

tie geen statische oplossing is. Er zal regelmatig worden geevalueerd om 

na te gaan in hoeverre het funktioneren naar wens gaat. Eventuele aanpassing

en zijnzeker niet uitgesloten. We kunnen hierbij bijvoorbeeld denken aan een 

eigen hoofd van de funktieafdelingen, dat onder de coordinator valt. Oak 

is het denkbaar dat op den duur de E.H.B.O. onder de polikliniekdienst gaat 

vallen. 

De direktieraad heeft het advies ongewijzigd overgenomen. 

Nadat ook de ondernemingsraad positief heeft geadviseerd, is besloten tot 
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onmiddellijke plaatsing van de advertentie om zo snel mogelijk een nieuwe 

funktionaris te kunnen aantrekken. De advertentietekst is opgenomen in bij

lage 4. 

Inmiddels (november 1979) funktioneert de nieuwe coardinator al weer enkele 

maanden. Het ziekenhuis heeft uit vele sollicitaties gekozen voor een be

drijfskundig ingenieur met enkele jaren ervaring, zowel in het ziekenhuis 

als in het bedrijfsleven. 

Als we na deze eerste maanden globaal de balans opmaken, kunnen we tot onze 

tevredenheid konstateren dat de reorganisatie zich zo ontwikkelt, als we op 

grond van dit onderzoek hadden verwacht. 
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Bijlage 1. 

Praatpapier 

In de gesprekken met ziekenhuisfunktionarissen in de externe orientatiefase, 

worden de volgende thema's aan de orde gesteld: 

1. De organisatie van de poliklinieken e.d. 

- (de)centralisatie receptie, afspraakbureau, wel/geen plotkamer enz. 
". 

2. Regulering van patientenstromen. 

3. Dagelijkse leiding in handen van wie. 

- toezicht op ui tvoerend personeel 

- waarborgen van een goede patientenopvang 

- waar ligt verantwoordelijkheid, wie heeft inbreng. 

4. Taken op bestuurlijk niveau en inbreng in het management (directieraad, 

diensthoofdenvergaderingl. 

- bestuurlijke informatieverzorging 

- begeleiden van veranderingen 

- beleidsvoorbereidende aktiviteiten. 

5. Coordinatie van poliklinieken, funkti.eafdelingen, paramedi.sche diensten 

e.a. 

- welke samenwerkingsverbanden 

- welke aspekten (verpleegkundig, administratief, organisatori.s-chl. 

6. Relatie "hierarchische" en "professionele" organisatie. 

- beslissingsbevoegdheden, delegatie, funktionele inbreng. 

7. Weerstanden tegen bestaande structuur. 

- van welke zijde 

- waartegen richt zich de kritiek. 
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Bijlage 2. 

Func~ie-omschrijving coordinator poliklinische patientenzorg. 

Het takenpakket van deze functionaris bestaat uit een 3-tal onderdelen: 

a. hierarchisch- organisatorisch hoofd van aIle pollkl1nieken en 
functie-afdelingen 

b. hij 1) heeft de status en rang van hoofd van dienst en heeft 
zitting in de directieraad, waar hij de onder a.) genoemde 
afdelingen vertegenwoordigt. 

c. functionaris heeft coordinerende bevoegdheden ten aanzien van 
aIle patientenstromen. 

Uitwerking van deze onderdelen: 

ad. a. Hij geeft organisatorisch leiding aan het personeel, werkzaam 
op onder hem ressorterende afdelingen, met name genoemd: 
- polikliniek a1eemene chirurgie 

II cardiologie, E.C.G., ergometrie 
" dermatologie, PUVA 
If gynaecologie, verloskunde, echoscopie 
II paediatrie 
If mondheelkunde 
If 

" 
If 

If 

If .. 
If 

" .. 

long, spirometrie, scopie, ergometrie 
K.N.O. 
neurologie, E.E.G., E.N.G., logopaedle 
oogheelkunde, orthoptie 
orthopaedie 
plastische chirurgie 
urologie, cystoscopie 
interne, punctie, scopie, E.C.G. 
psyehla'trte 

Deze organisatorische leiding houdt in: 
beheer van personele, materiele en technische voorzieningen; 

- verantwoordelijkheid voor de organisatie, zodanig dat de 
dienstverlening nan de patient optimaal is, met inachtneming 
van professionele verantwoordelijkheden; 
met de specialist tot overeenstemming komen over werkvoorschriften; 
de betrokken medici meer gelegenheid bieden om minder 
oneigenlijk werk te do en door zaken, welke de ziekenhuis
organisatie behoort te behartigen, ook inderdaad voor zijn 
rekening te nemen; 

- de betrokken medewerkenden de gelegenheid bieden bepaalde 
problemen van niet medische aard te bespreken; 

- het geven van adequate aandacht aan klachten van patienten; 
- problemen het hoofd bieden welke voortkomen uit storingen in 

de werkrelatie tussen genoemde afdelingen onderling; 
- zorgen voor de toepassing van het personeelsbeleid, alsmede 

voor goede overlegvormen. 
In fl.lgewmere termen kan eesteld worden, dat hij verantwoordelijk 
is voor het op zo efficient mogelijke wijze scheppen van 
voorwaarden waaronder de (para)medische doelstellingen van 
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functie-omschrijving coordinator poliklinische patientenzorg (vervolg) 

onder hem ressorterende afdelingen kunnen worden gerealiseerd. 
Hij is niet verantwoordelijk voor een vak.technisch juiste 
uitvoering van het werk, weI voor de organisatie in personeel, 
finartcieel en effectief opzicht. De vaktechnische verantwoordelijk
heid ligt bij de medewerkers zelf (indien sprake is van een 
wettelijke bescherming van paramedisch handelen) of bij degene 
onder wiens vaktechnische verantwoordelijkheid wordt gehandeld 
(in het algemeen de specialist) 2). 

ad. b. Hij heeft in de directieraad geregeld overleg met collega
diensthoofdenvan andere ziekenhuisgeledingen. Hij is rechtstreeks 
verantwoording verschuldigd aan de directie; de verantwoordelijkheid 
ten aanzien van het organisatorisch functioneren van de onder a. 
genoemde afdelingen is door de directie aan hem gedelegeerd. 
Dit impliceert: 
- zorg voor de uitvoering van geformuleerde beleidslijnen 
- aanspreekbaarheid voor directie en kanalisering naar andere 

geledingen 
- de bevoegdheid aIle passende maatregelen te treffen die voor 

uitvoering van bovenbedoeld beleid nodig zijn 
coordinatie van de uit te voeren taken, zowel binnen de eigen 
dienst als met de andere in het ziekenhuis werkzame diensten 

- een adviserende 1"01 ten aanzien van beleids- en begrotings-
vraagstukken 

De hoofden van dienst hebben op grond van eigen deskundigheid 
een aanvullende taak ten opzichte van elkaar, tot uitdrukking 
komend in functionele inbreng ook naar andere diensten 3). 

ad. c. De specifieke kwaliteiten die van de functionaris worden gevraagd 
zijn van leidinggevende en coordinerende aard. 
Leidinggeven betreft de afdelingen genoemd onder a., de 
coordinatie betreft hier patientenstromen (poli)klinische 
patienten naar/van verpleegafdelingi:m. poliklinieken, E.H :B.O. , 
functie-afdelingen en paramedische afdelingen). Uitgezonderd 
zijn hier de afdeling opname en de patientenstromen die geheel 
binnen een andere dienst plaatsvinden, zoals van verpleegafdelingen 
naar O.K. Ten aanzien van dit laatste mag hij uiteraard vrijblij
vend adviseren, functionele bevoegdheden heeft hij ten aanzien 
van d~-cogrdInatie van aIle overige-patIentenstromen. 
Deze coordinatie heeft betrekking op: 
- regulering van patientenstromen 
- overleg over en afstemming van capaciteiten (personeel en 

apparatuur) 
- administratieve begeleiding van de patient 
- tijdig onderling informeren bij veranderingen in de eigen 

werkwijze, indien dit gevolgen elders heeft. 

Uiteraard blijven de huidige afdelingshoofden de hierarchische 
verantwoordelijkheid houden over hun eigen afdeling. 
Deze functionele coordinerende inbreng moet dan ook steeds 
geschieden in overleg met dit betreffende hoofd (zie ook 
noten 2 en 3). 
Omdat deze coordinerende aandachtuitgaat naar de relaties 
tussen afdelingen en beslist niet naar het intern functioneren 
daarvan, zou je kunnen sllreken van een compiementairerol in 
dit werkveld van patientenstromen. De hier beschreven 
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functie-omschrijving coordinator poliklinische patientenzorg (vervolg) 

functionaris zal voortdurend initiatief moeten tonen, teneinde 
al deze interafdelingsrelaties te structureren. 

Noten. 

1) Waar de betreffende functionaris met "hij" wordt aangeduid 
gelieve, men te lezen "hij/zij". 

2) Denkend aan het eerder gemaakte onderscheid in hierarchisch, 
functioneel en operationeel leiderschap, kan hier eesteld 
worden dat de coordinator poliklinische patlentenzorg de 
hierarchische leiding heeft over de genoemde afdelingen, 
dat functionele aanwijzingen gegeven worden door de specialist en 
het operationeel (dagelijks) leiderschap in handen is van de 
hoofden van de diverse werkeenheden. 
In verband met delegatie is het gewenst dat ook inderdaad een 
hoofd per werkeenheid wordt aangesteld. 
Let weI: functioneel leiderschap impliceert weI degelijk 

bevoegdheden en geen vrijblijvende adviezen. 

3) Ter verduidelijking: 
de coordinator is weliswaar het verantwoordelijke hoofd van de 
polikliniekorganisatie, maar de civiele dienst is verantwoordelijk 
voor de kwaliteit van het schoonmaakonderhoud aIdaar, de 
verplegingsdienst bijvoorbeeld inhoudelijk voor opleiding 
van verpleegkundigen werkzaam op functie-afdelinGen. De coordinator 
zelf daarentegen heeft bijvoorbeeld coordinerende bevoegdheden 
ten aanzien van de klinische patientenstroom van de verpleeg-
naar de functie-afdelingen. 
Een en ander geschiedt uiteraard in overleg met het betreffende 
afdelingshoofd of hoofd van dienst. 

G. de Vries 
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Bijlage 3.2. 61. 

Poliklin~ Functie afdetingen 

Aig chlrurgle 

Dermatologle PUVA. 

Gynaecologie 

lnternen 

Pediotrie 

Mondheel kund 

Longziekt en 

KE'E>I NE>uS Oar 

NE>urologle 

Oogheel kunde 

Orthopaedie 

PI a s t .chl r urglli~ 

Psychiatrie 

Urologie cystoscopie 

DEELSCHEMA POLIKLINIEKORGANISATIE 



Bijlage 4. 

De directie 

wenst binnenkort over te gaan tot 

de aanstelling van een 

COoRDINATOR 
poliklinische patientenzorg 

Functie-informatie: 

De te benoemen functionaris staat in de orga

nisatie rechtstreeks onder de directie, maakt 

deel uit van de directieraad en levert als zo-

danig een bijdrage in het algemeen beleid van 

het ziekenhuis. 

- Functionaris geeft organisatorisch leiding 

aan aIle poliklinieken en functieafdelingen, 

in afstemming met de professioneel verant

woordelijke medici enz. 

- Functionaris heeft coordinerende bevoegdheden 

ten aanzien van aIle patientenstromen, zodanig 

dat de dienstverlening aan patienten optimaal is. 

- Tevens dient functionaris leiding te geven aan 

projecten in dit werkverband, alsmede zal hij 

belast worden met onderzoek en gegevens-analyse 

ter zake. 

Communicatie in deze sector, is een belangrijk 

aspect van de funetie. 

Functie-eisen: 

Van eandidaten voor deze funetie verwachten wij dat 

zij een academisehe opleiding hebben genoten, bv. 

studierichting bedrijfskunde. Eveneens dienen zij te 

beschikken over initierende,organisatorische en 

contactuele vaa'rdigheden. Ervaring opgedaan in een 

vergelijkbare werkkring is gewenst. 

Een psychologisch onderzoek kan deel uitmaken van 

de selectieprocedure. 

Schriftelijke sollicitaties met curriculum vitae kunnen worden 

gericht aan de afdeling personeelszaken 

62. 
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