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TER INLEIDING. 

De beide vorige symposia, die de Interacademiale werkgroep 

Ziekenhuiswetenschappen heeft georganiseerd, hebben geresul

teerd in een stijgende belangstelling, zowel van de kant van 

studenten en onderzoekers, als vanuit het veld van onderzoek: 

de intramurale gezondheidszorg. Dit was voor de werkgroep een 

stimulans om op de ingeslagen weg door te gaan. 

De voornaamste doelstelling is ongewijzigd gebleven: de studen

ten en onderzoekers van de verschillende wetenschappelijke 

instituten door middel van korte mededelingen te informeren aan

gaande recent onderzoek en studie binnen de werkgroep. De prak

tijk heeft immers geleerd dat dit vaak de aanleiding is ge

weest tot het leggen van vruchtbare contacten en het aangaan van 

nuttige discussies. Door deze symposia open te stellen voor 

geïnteresseerden uit het veld van onderzoek, de gezondheidszorg, 

hebben deze contacten en discussies een extra dimensie gekre

gen. De lezer gelieve dan ook de inhoud in het kader van boven

staande doelstelling te beschouwen. Het zijn,met name geen 

wetenschappelijke verantwoordingen van afgeronde studies. Hier-

voor is een ander forum: dissertaties, publicaties in vaktijd

schriften e.d. 

In dit derde symposium zijn enige nieuwe elementen opgenomen. 

Twee promovendi en een gastspreker hebben een bijdrage geleverd. 

De promovendi omdat we menen dat deze een belangrijke bijdrage 

leveren aan het onderzoek in de in de werkgroep participerende 

instituten. De gastspreker hebben we uitgenodigd om mede een 

aanzet te leveren tot een onderzoek dat door ons zal worden 

opgezet. Dit betekent dat de inhoud van deze voordracht, in tegen

stelling tot die van de andere mededelingen niet de resultante is 

van door ons verricht onderzoek en studie. 

R.J.M. Mercx 

secretaris 

Interacademiale Werkgroep 

Ziekenhuiswetenschappen. 
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DE ORGANISATIE VAN DE GEZONDHEIDSZORG EN GEZONDHEIDSZORGPLANNING 

IN RUSLAND, USA EN ENGELAND. 

Drs. A. van der Werff. 

1. Van differentiatie náar integratie. 

A. Differentiatie - Het dilemma. 

De gezondheidszorg is in beweging. De onvrede met het bestaande 

is groeiende. Een verschijnsel in vele landen. Veelal zijn het 

de voortdurend stijgende kosten die de verontrusting wekken; in

derdaad het meest in het oog springend symptoom! 

Het systeem van gezondheidszorg in Nederland wordt in eigen 

kring nogal eens vergeleken met een lappendeken, waarmede het 

gebrek aan ordening wordt geillustreerd: het kenmerk van de 

gezondheidszorg in een groot deel van de wereld! 

De gezondheidszorg zoáls wij die nu kennen is zoals zo vele 

maarschappelijke systemen het resultaat van historische ontwik

keling en is door niemand alszodanig gewild en gepland. Een 

gezondheidszorg dus als samenloop van omstandigheden. 

Naar het oordeel van velen is méér ordening, méér dan er nu is, nood

zakelijk geworden. 

Het inzicht is gegroeid dat een nieuwe lap op de lappendeken van 

de gezondheidszorg niet meer aal houden. De tijd is rijp en meer 

dan rijp voor een planning die de gehele ge~ondheidszorg omvat 

(aldus Bürkens 1970). 

De onvrede met het bestaande groeit omdat de gezondheidszorg niet 

meer is aangepast aan de behoeften van haar konsumenten, gezonden 

en zieken. De kritiek, en niet alleen komend van de zijde van 

kritische artsen, kritische verpleegkundigen en kritische 

patienten richt zich tegen een gedifferentieerde geneeskunde, 

de gezondheidszorg die zich beperkt tot aspekten van het ziek 

zijn, los van de mens met zijn gehele persoonlijkheid en psycho

sociale achtergronden, en los van ziekmakende faktoren in het 

milieu van die mens. 
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En voorts richt de kritiek zich op de grote verscheidenheid in 

beroepen en instituten, die veelal geïsoleerd van elkaar en soms 

zelfs in onderlinge konkurrentie hun taken vervullen. Hierbij 

komen naast overlappingen van taken en verantwoordelijkheden ook 

hiaten veelvuldig voor. Velen wijzen ook op het gebrek aan 

samenwerking tussen gezinsartsen, wijkverpleegkundigen en maat

schappelijkwerkers: deze vooruitgeschoven posten van de gezond

heidszorg in de Ie lijn werken veelal naast elkaar en niet met 

elkaar. Anderen konstateren het ontbreken van goede samenwerking 

tussen de verschillende specialistische units op verschillende 

niveaus binnen gelijksoortige ziekenhuizen of wijzen op het 

tekortschieten van de samenwerking tussen ongelijksoortige 

ziekenhuizen d.w.z. tussen algemene ziekenhuizen, verpleegte

huizen, verzorgingstehuizen en psychiatrische ziekenhuizen. En 

tenslotte wordt in de literatuur en op vele plaatsen nogal eens 

de aandacht gevestigd op de grote verschillen in de gezondheids

zorgorganisatie per regio. 

B. Integratie - een antwoord. 

In het hart van de problematiek van de gezondheidszorg is dus de 

problematiek van. de te ver voortgeschreden differentiatie. 

Een korrektie op deze te ver voortgeschreden differentiatie 

kan niet uitblijven: De verspreide, geisoleerde of in konkurrentie 

met elkaar werkende krachten moeten zo veel mogelijk worden 

gebundeld, tot samem-rerking gebracht, en wel door een integrale 

behadering van de geneeskunde en in aansluiting daarop door 

integratie toegepast op de organisatie van de gezondheidszorg. 

Dit streven naar integratie 1s niet van recente datum. 

Voor zover mij·bekend werd een integrale heriadering van de genees

kunde in eerste instantie voorgesteld door Querido (Amsterdam 

1955). Deze gezondheidszorg betrekt het medisch handelèn op de 

mens als geheel, als psycha-socio-somatische eenheid. 

Voorstellen tot een aaneensluiten van alle gedifferentieeerde 

gezondheidszorgvoorzieningen tot één geintegreerdè organisatie 

zijn van veel oudere datum. meestal van voor de 2e wereldoorlog. 
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De integrale benadering van de geneeskunde kan alleen gereali-

seerd worden wanneer de bonte mengeling gezondheidszorgvoorzieningen, 

als één aaneengesloten (op elkaar en op de behoeften van de gezonde 

en zieke mens afgestemd, d.w.z. geintegreerd) systeem is georgani

seerd. 

In enkele landen is de weg van diffentiatie naar integratie op het 

gebied van de gezondheidszorgorganisatie goeddeels afgelegd: 

Rusland, Zweden en Finland, Een aantal landen hebben belangrijke 

vorderingen gemaakt: 

Engeland, Frankrijk en ook China. 

In een groot deel van de wereld is er van integratie nog geen sprake: 

Duitsland, België en Nederland, USA en Canada, Japan, en bijna alle 

ontwikkelingslanden. 

In de literatuur wordt op zeer veel plaatsen en door een uiteenlopende 

groep deskundigen uit vele landen in wezen steeds deze zelfde 

diagnose van het ziek zijn van de gezondheidszorg gesteld te ver 

voortgewoekerde differentiatie en wordt als therapie integratie 

voortges taan. 

Klaarblijkelijk ligt het streven naar integratie ten grondslag bij 

allen die de gezondheidszorg gezond willen maken. 

Een instrument, om de verspreide krachten tot integratie, d.w.z. tot 

synthese te brengen is gezondheidszorgplanning. 

2. Gezon~héidszors21annini• internationale aspekten. 

A. Different concepts of plannina for different Eurposes. 

Wij zullen een poging doen enkele bruikbare uitgangspunten te ont

wikkelen voor de opbouw van de planning door zeer in het kott de 

organisatie van het gezondheidszorgsysteem en de organisatie van 

de planning in verschillende landen in de wereld te evalueren. 

Het is hierbij zeker niet de bedoeling aanpakken die in een 

bepaald land met succes zijn doorgevoerd te gaan toepassen op 

andere landen. 

De ervaring heeft intussen toch al wel geleerd dat er voQr strate

gische planning in het algemeen, en ook voor de strategische 

gezondheidszorgplanning in het bijzonder geén pasklare oplossingen 
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te vinden zijn. 

De planning is sterk situationeel gebonden d.w.z. planning 

meet rekening houden met alle relevante elementen waardoor 

een land, provincie of regio gekarakteriseerd worden, met de 

mensen en de omstandigheden waaronder deze leven en met alle kul

turele, sociaal-ekonomische en politieke faktoren. 

Het is ondenkbaar en onmogelijk om bijvoorbeeld de wijze van struk

turering van het ziekenhuissysteem zoals Zweden, die heeft gevolgd 

in de jaren 1956-1964 toe te passen in USA, Engeland, Nederland 

of elders. 

De weg van differentiatie naar integratie is in Zweden vergemakkelijkt 

door het bestaan van regionale bestuurso~ganen die zich, zij het met 

wijzigingen, reeds vanaf 1862 bezighielden met de gezondheids-

zorg in hun gebied. 

Behalve met de bestuurlijke organisatie die van land tot land grote 

verschillen vertoont, zal rekening gehouden moeten worden met 

de verhouding overheid-partikulier initiatief en de mate van 

autonomie van de verschillende instellingen en met talloze andere 

faktoren. 

Het is daarom gewenst in het kader van internationale gezondheids

zorgplanning te beginnen met een inventarisatie van de bestaande 

situatie en vervolgens een prognose op te stellen van de meest 

waarschijnlijke toekomstige ontwikkeling, alvorens een 

passend planningkoncept te adviseren: different conce~ts of 

flanning for different Rureoses. 

B. Geelande en ongeelande ontwikkelins. 

Met deze waarschuwing voor ogen zullen we nu de organisatie van de ge

zondheidszorg en van de gezondheiszorgplanning in de wereld analyseren. 

De gezondheiszorgorganisatie zou in haar elementaire vorm kunnen 

worden voorgesteld als een pyramide: 
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Gezondheidszorgwerkers in de le lijn 

mensent gezonden en zieken 

Schema I. 

De gezondheidszorgwerkers in de eerste lijn Z1Jn de vertegenwoor

digers van het gehele gezondheidszorgsysteem bij uitstek. Zij 

hebben een unieke uitkijkpost, en zijn daardoor in staat de vele 

faktoren die een rol spelen bij het ontstaan en verloop van ziekten 

in hun multicausale verband te betrekken op de mens die zich tot 

hen om hulp wendt. 

Gezondheidszorgplanning richt zich op het gehele systeem! Het zieken

huissysteem, het gezondheidszorgsysteem in de Ie lijn en de 

relaties tussen beiden. 

In een aantal landen bestaat deze vooraf geplande hiërarchieke 

struktuur inderdaad, ook al wijkt de organisatie van de gezond

heidszorg in deze landen nog wel op een aantal punten af van het 

geschetste pyramidiale systeem nl. in Skandinavië en Rusland. 

De gezondheidszorgstruktuur in deze landengroep is te karakteri

seren als uniform en monocentrisch. 

De ordening is wel het sterkst doorgevoerd in Rusland. 

Bovendien wordt de planning in een kontinu en systematisch proces 

doorgevoerd. 

We zullen daarom de organisatie ~an de gezondheidszorg en de 

gezondheidszorgplanning in dit land nog nader aan de orde stellen. 

Bezien we daarentegen de situatie in die landen waar onvoldoende 

samenwerking bestaat langs de lengte-as en de breedte-as van het 

"ziekenhuissysteem" door het ontbreken van een vooraf geplande 

hiërarchieke struktuur, en waarin de Je lijns gezondheidszorg 
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gekenmerkt wordt door een hoge mate van differentiatie, dan zullen 

we gezondheidsstruktuur in deze landen moeten karakteriseren als 

pluriform en poly~centrisch. 

Ondanks de grote onderlinge verschillen horen 1n deze groep thuis 

landen als Duitsland 2 België enNèdèrlandL USA en Canada, Japan en 

nog vele ontwikkelingslanden. 

Bij het ontbreken van een adequate organisatie langs de vertikale 

as hebben alle ziekenhuizen de mogelijkheid zich gelijkwaardig te 

ontwikkelen en in onderlinge konkurrentie steeds meer specialismen 

medische en paramedische diensten, toe te voegen aan hun organisatie. 

Indien de bevolkingsgroei dat toestond groeiden de ziekenhuizen 

aldus naast elkaar en ontwikkelden elkaar overlappende specialistische 

diensten, met als gevolg (onbekende) onderbezetting door onvoldoende 

toestroming van patienten. Onderbezetting van het medisch-technisch 

apparaat 1s duur, maar overkomelijk. Veel ernstiger is het als 

door hèt ontbreken van een voldoende patient-load de kwaliteit 

en de kwantiteit van medisch en paramedisch personeel niet op 

peil kan worden gehouden. 

Een longkliniek in een topziekenhuis moet kunnen beschikken over: 

longartsen, longfunktieonderzoek, een team beschikbaar voor thorax

chirurgie met de daarbij behorende operatieruimte en intensive-care, 

gespecialiseerd rÖntgenologisch en klinisch-chemisch onderzoek 

en ademtherapeuten. Wat er van te denken als we in één regio dezelfde 

units aantreffen in 3 à 4 ziekenhuizen, gewikkeld in een onderlinge 

konkurrentiestrijd? 

Bij het ontbreken van samenwerking langs de horizontale as verstopt 

het algemeen ziekenhuis en loopt het aantal verpleegdagen onnodig 

hoop op: De patient ligt in het verkeerde bed. Hij hoort in een 

verpleegtehuis, verzorgingstehuis of na revalidatie thuis, maar 

hij ligt in een algemeen ziekenhuis met zijn dure medisch-technisch 

apparaat. 

De gezondheidszorg in de ~ is een schoolvoorbeeld van een ongeplande 

ontwikkeling, de wetgeving, die planning van gezondheidszorg 

tot doel had, ten spijt. 

We zullen daarom de organisatie van de gezondheidszorg en de 

gezondheidszorgplanning in dit land nader analyseren. 
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Vanzelfsprekend ZlJn er een aantal overgangssituaties denkbaar, 

Vrijwel alle landen in de wereld zijn nu begonnen de gezondheids

zorg te struktureren, Dat geldt zeker ook voor de bovengenoemde 

landen. 

Toch zijn er reeds een aantal landen die op hun weg van differen

tiatie tot integratie belangrijke vorderingen hebben gemaakt. 

Hiertoe behoren naar onze opvatting Engeland• Franktijk en China. 

Landen met een pluriforme en poly~centrische gezondheidszorgor

ganisatie staan voor ·het ·er,?blee~ ,een. 2roees ~an · aa,n2a.ssen en 

veranderen op gang te moeten brengen. 

De kernen voor deze strategie van aanpassing en verandering zullen 

moeten worden gevormd door de regio: de kleinste strategische 

eenheid van de planning, 

Om dit proces van aanpassen en veranderen te kunnen realiseren 

kan de regio worden beschouwd als een de gehele regio omvattend 

ziekenhuissysteem. waarin als 't ware alle muren zijn geslecht. 

Binnen de regio moet nu op basis van een daartoe te ontwerpen 

strategie een herverkaveling plaatsvinden waarbij de belangen 

en de behoeften van de bevolking van de regio centraal staan, 

en welke is gericht op optimalisering in de bezetting en de 

onderlinge aansluiting van alle samenstellende komponenten. 

Het werk dat verricht moet worden om te komen van de bestaande 

differentiatie tot integratie in een regio. is het werk van gericht 

veranderen en aanpassen in een bestaand gezondheidszorgsysteem. 

Een werk dat samenwerking vereist en tijd! 

De menselijke weerstand tegen verandering is daarbij een niet 

te omzeilen factor! 

Een voorbeeld van een land die het werk van gericht verandereq 

en aanpassen in een bestaande situatie goeddeels achter de rug 

Reeft is Enseland, 

Dit is de reden waarom wij ook dit land aan een nader onderzoek 

willen onderwerpen. 
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3. RusLand. 

A, De organisà.tié van dé.$èZóndhèidszórS• 

De organisatie van de gezondheidszorg in Rusland kan in grote 

lijnen als volgt worden weergegeven: 

Psyç.hiatrische 
ziekenhuizen 

t 

Rèpubiiek top zieken
huis en research cen
trum (750-1500 bedden) 
voor een bevolking tot 
50 mln 

1'. . 
Oblast z1ekenhu1zen 
provinciaal verwijscentrum 
voor specialistische hulp 
(250-500 bedden) 
(l-5 mln) .,. 
Regionale ziekenhuizen 
(250-500 bedden) voor een 
bevolking van 40000-150.000 

Ongevallen dienst- Lokale Uchastock arts · 
specialisten die werken 

Ongevallen teams uitge- in en vanuit een poli- · 
rust met ambulances kliniek (of gezondheids

en helikopters, I unit centrum) 
1 unit/4000 inw., in de 

1 0-1 5000 inw.·, in s te- ·steden 

den en op het platte-

land l T 
mensen gezonden en zieken 

Schema 2 

Specialistische 
ziekenhuizen 
- Gynaecologie 
- Pediatrie 

1 

Uchastock zieken
huis met polikli
niek 1 unit (15-100 
bedden) per 2000/ 
15000 inw. voor het 
platteland 

1' .,.. 1' 
Hulpposten voor het 
platteland I unit I 
500 inw. 
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De gezondheidsorganisatie in Rusland komt in grote trekken overeen 

met het principe-schema (schema 1). 

De organisatie van de gezondhéidszorg in de Ie lijn is aangepast 

aan de uitgestrektheid van het land, en wel zodanig dat de gezond

heidszorgvoorzieningen &élijk én evenwichtig zijn verdeeld over 

het jehéle lánd. 

Mensen, die zich ziek voelen, roepen de hulp in van een van de in 

het gezondheidscentrum werkzame artsen: internist, verloskundige, 

kinderarts etc. 

De gezinsarts kent men in Rusland niet. 

Diagnostiek en behandelen in een ziekenhuis vindt uitsluitend plaats 

na verwijzing door een arts. 

De minister van gezondheidszorg, meestal een arts, van een republiek 

is de hiërarchieke chef van alle gezondheidszorgwerkers in de 

republiek. Dit geldt achtereenvolgens ook voor de minister van 

gezondheidszorg in een oblast voor de provin~ies en voor de 

direkteur van het regionaal ziekenhuis voor de regio. 

Opvallend is de strakke organisatie en de grote uniformiteit die 

is doorgevoerd in weerwil van de ongetwijfeld enorme verschillen 

tussen de verschillende volken en landstreken in Rusland. 

De planning van dit gehele systeem is zoals bekend vanzelfsprekend 

top-down tot stand gekomen. We zullen het moeten beschouwen als de 

vracht van hèt systèèm ván èentrale economische- en sociale plannin~ 

dat in de dertiger jaren in Rusland is ingevoerd. 

We moeten daarbij niet uit het oog verliezen dat deze planning is 

doorgedreven ten koste van enorme offers van het land en haar 

bevolking. 

Vanzelfsprekend zal een belangrijk deel van de weerstand die 

overal in de wereld is ontstaan tegen overheidsplanning in wezen 

op de kritiek op deze wijze van plannen terug zijn te voeren. 

B. De orsanisatie van de plannin~. 

De planningprocedure is voorgeschrev~n door de centrale regering. 

Op basis hiervan stelt de minister voor gezondheidszorg richtlijnen 

en zend deze toe aan de ministeries van gezondheidszorg in de 

republieken de provincies en aan de regionale of stedelijke organen. 

Vervolgens wordt bottam-up een ontwerp gezondheidszorgplan opgesteld. 

Na goedkeuring van de centrale ministerraad krijgt het plan kracht 
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van wet. 

Het gezondheidszorgplan wordt daarna op de achtereenvolgende 

~iërarchieke niveaus gecorrigeerd op grond van de nieuwe richt

lijnen en nader uitgewerkt en gespecificeerd. 

In de planning participeren de regeringsinstanties, raden voor 

de volksgezondheid en alle bestuurlijke instanties van de 

gezondheidszorg op nationaal-, republiek, provinciaal- en 

regionaal niveau, 

De planning wordt gecoÖrdineerd en begeleid door planninginstan

ties1 eveneens op nationaal-, republiek-. provinciaal- en 

regionaal niveau, 

De planningorganisatie in Rusland kan i,i. àls volgt in een 

schema worden weergegeven: 

Externe 

organisatie 

van de plartrtirts: · · 

Bestuursorganen die de 

verantwoordelijkheid hebben 

voor de planopstelling en 

de doorvoering ervan 

Regionaal niveau 

Schema 3, 

Interne 

organisatie 

van de Elanning: 

Het planningapparaat 
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In Rusland zijn bestuursorganen die de verantwoordelijkheid 

hebben voor de planopstelling en de uitvoering ervan, er is een 

landelijke planningprocedure en er is een planningapparaat. 

Decentralisatie tot op het niveau van de regio is mogelijk. 

Het is in Rusland bovendien mogelijk en haalbaar het integrale 

planningkoncept te volgen en een de gehele gezondheidszorg om

vattende planning te realiseren. 

4. USA. 

A. De organisátié'várt dè gèzondheidszorg. 

Het is geen eenvoudige zaak om de organisatie van de gezondheids

zorg in dit land in een schema te willen weergeven. 

Toch zullen we een poging wagen: 

Alle categoriën en typen ziekenhuizen 

f 
Specialisten, zelfstandig,gevestigd of 

gebonden aan een of meer ziekenhuizen 

Î t 
kinderarts- general ongevallen afdeling 

internist practitioner van een ziekenhuis 

Î1 tMensen, ge!nden en zieken f 11 

Schema 4. 

Dr. Lapré haalt in zijn rapport planning en gezondheidszorg 

in de USA, Terris aan, die o.i. op treffende wijze de werking 

van de Ie lijns gezondheidszorg illustreert. Hij onderscheidt 

3 systemen, nl. 

- het kinderarts-internistensysteem; 

dat wordt gehanteerd door de beter gesitueerden. De Ie lijns 

gezondheidszorg wordt hier gegeven door de kinderarts en 

de internist, terwijl de 2e lijns zorg wordt gegeven in par

tikuliere ziekenhuizen. 
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- het general practitioner systeem; 

dat wordt gebruikt door de middenklassers. De Ie lijnsgezond

heidszorg wordt verleend door een niet gespecialiseerde arts: 

de meer specialistische diensten worden door dezelfde practi

tioner verleend of door gekwalificeerde specialisten. 

Opneming gebeurt meestal in partikuliere ziekenhuizen. 

- het charitassysteem; 

voor de lage inkomensklassen. de werklozen en de arme bejaar

den. De Ie lijnazorg wordt gegeven in outpatient departments 

van ziekenhuizen door artsen in dienst van het ziekenhuis (al 

of niet in opleiding). of door kinderartsen en internisten. 

Ook de specialistische zorg wordt doorgaans gegeven door 

artsen in dienstverband• met een zekere mate van supervisie door 

gekwalificeerde specialisten, 

Opnamen vinden hoofdzakelijk plaats in ziekenhuizen die toebehoren 

aan de federale. state en lagere overheid en die voortdurend te 

kampen hebben met gebrek aan geld en personeel. 

Mensen die zich ziek voelen roepen de hulp in van een arts in de 

Je lijn. specialisten in de 2e lijn of gaan rechtstreeks naar 

een ziekenhuis.Ieder is daarin vrij. Hetzij dan dat deze vrijheid 

beperkt wordt door het inkomen dat men te besteden heeft en voorts 

ook door de ongelijke en onevenwichtige verdeling van de gezond

heidszorgvoorzieningen over het land. 

Alle ziekenhuizen zijn in feite gelijkwaardig en z~Jn door het 

ontbreken van een duidelijke taakverdeling langs vertikale en 

horizontale as nevengeschikt en werken grotendeels in onderlinge 

konkurrentie 

Armlastige en slecht uitgeruste ziekenhuizen komen voor naast 

wereldberoemde instituten! 

Een derde deel van alle ziekenhuizen zijn överheidsinstellingea 

Een grote groep vormen de·nön-pröfit instellingen nl.~ 

van het totaal. Circa J1! van alle ziekenhuizen zijn profit

instellingen. In de laatste jaren is sprake geweest van een 

aanzienlijke uitbreiding van het aantal naar winst strevende 

ziekenhuizen o.a. door het vormen van ketens van inrichtingen 

(als Holiday Inn), beheerd door multihospital holdins companies. 
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Non-profit instellingen verwij ten de pro, i. tinstellingen ervan 

dat zij d.m.v. het opnamebeleid die patienten selekteren waarop 

routine diagnostiek en behandeling kan worden toegepast en die 

een betrekkelijke gunstige prognose hebben, zodat de kosten 

daardoor lager kunnen worden gehouden. 

Veel belangstelling bestaat ook voor de verlening van zorg op 

basis van de principes van het Kaiser Plan. 

Nieuwe ontwikkelingen zijn voorts de Health Maintenance Organi

zatións (HMO's) en hèt Améri~lan. 

H.M.O's zijn artsen-groepspraktijken die niet gebaseerd zijn 

op betalingen per verrichting of dienst, maar op vaste jaarlijkse 

bijdragen van de aangesloten leden. De H.M.O.'s moeten proberen 

binnen een tevoren vastgesteld budget te blijven. Financiële 

prikkels zijn in het systeem gebracht die het gebruik van 

poliklinische diensten of thuiszorg aanmoedigen H.M.O.'s worden 

door federale overheid gepropageerd. De American Hospital Asso

ciation wil daarentegen in het Ameriplan de ziekenhuizen in 

staat stellen hun centrale positie in de gezondheidszorg nog 

verder uit te breiden door het vormen van maatschappijen die 

een volledig pakket diensten kunnen aanbieden: preventief en 

curatief, ziekenhuisdiensten in alle specialismen, verpleeg-

en verzorgingsdiensten etc. 

De organisatie van de gezondheidszorg in USA blijft dus alles 

bijeengenomen een lappedeken. Het laissez-faire beginsel houdt 

de differentiatie in stand. Het streven naar integratie onder 

de vlag van integrale (comprehensive) planning verergert deze 

differentiatie nog. 

B. De or§anisatie várt de gezórtdheidszorgplannin~. 

Reeds in ~ kwam de Hospital Survey and Construction Act tot 

stand, een wet die meer bekendheid kreeg onder de naam Hill

Burton Act. 

Deze wet voorzag in financiële hulp voor investeringen nodig 

voor de bouw, technische uitrusting en inrichting van ziekenhuizen. 

De federale overheid wilde deze financiering alleen dan op zich 

nemen indien er een Hóspital Plannin~ Council werd.opgericht. 

Deze raad werd verantwoordelijk gesteld voor het bepalen van 
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de behoefte aan nieuwe ziekenhuizen. 

In het raam van de Hill-Burton Act werd ook de oprichting van 

planninginstanties gestimuleerd nl. op state niveau en op 

regionaal niveau. 

Overigens kwam slechts een deel van de nieuwe voorzieningen tot 

stand op basis van de Hill Burton Act. 

Op dit ogenblik functioneren ~éé groepen planninsinstanties nl. 

de regiortàl àdvisorx èóurtèils met als taak resiortàl medical 

prosrams (R.M.P.'s) op te stellen ert comprehensive health 

plannin& àsencies (C.H,P.'s) 

De regionale advisory councils werden in het leven geroepen door 

amandamenten op de Public Health service act in 1965 en zij hebben 

tot taak voor hun regio speciale medische programma's te ontwik

kelen voor o.m. hart- en vaatziekten, kanker etc. De regionale 

adviesraden werden gebundeld in een nationale adviesraad. 

Eveneens binnen het raam van de Public health Service Act 

kwam de invoering van de Comprehensive Health Plannins Act tot 

stand (1966) met het doel het bevorderen van "integrale" .planning 

van voorzieningen en mankracht t.b.v. de gezondheidszorg. 

In iedere staat moest een planninginstantie (A-asency) worden opge

richt en een Heàlth PlàrtrtirtS Courtcil. 

Op overeenkomstige wijze moesten op regionaal niveau planning

instanties (B-aaencies) in het leven worden geroepen. 

De CHP's (A- en B-agencies) kunnen echter geen veranderingen te 

weeg brengen. In de wettelijke regeling stond uitdrukkelijk 

de intussen in kringen van gezondheidszorgplanners vermaard 

geworden aanwijzing, dat de geplande voorzieningen "must not 

interfere with existins patterne of private, professional 

· pràctice of medidrte, ·derttristy àrtd relatirtg heàlins arts". 

De invoering van C.H.P.'s en R.M.P.'s heeft de versnippering 

nog vergroot, vooral op regionaal niveau. 

In de eerste plaats omdat aan de bestaande gedifferentieerde 

struktuur nieuwe elementen werden toegevoegd die de 

differentiatie nog hebben versterkt. En voorts ook omdat zelfs 

de regio's verschillend waren gedefinieerd en beide planning

instanties elkaar onderling concurrentie aandeden. 
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De planningorganisatie in USA kan o.i. nauwelijks in een 

schema worden getekend, aangezien zij in feite niet bestaat; 

wij zullen daartoe dan ook geen poging doen. 

In USA ontbreken de bestuursorganen die de verantwoordelijkheid 

hebben voor de planopstelling en die plannen ook kunnen doorvoeren. 

Planninginstanties zijn hier en daar aanwezig en voornamelijk 

op state- en regionaal niveau, maar er ontbreekt een landelijke 

coördinatie. 

Er is geen landelijke en uniforme.planningprocedure, waarin, 

ook van boven af, duidelijke en bruikbare richtlijnen voor de 

planning worden gegeven. 

Er is geen sprake van integrale planning door te voeren, ook 

al omdat de wetgeving zelf niet geintegréerd en er in feite juist toe 

heeft bijgedragen de bestaande differentiatie nog te vergroten •. 

5. Engeland. 

A. De organisatie van de·sezondheidszorg. 

De organisatie van de gezondheidszorg in Engeland kan o.i. het 

best als volgt worden weergegeven: 

ziekenhuis 

t 
polikliniek 

specialisten 

f f t 
gezinsarts 

Î 
mensen, gezonden en zieken 

Schema 5. 

Mensen die zich ziek voelen roepen de hulp in van een gezinsarts. 

Diagnostiek en behandelins door speeislisten vindt plaats in. 

de polikliniek, tenzij opname in het ziekenhuis noodzakelijk is. 

Verwijzing naar het 2e echolon vindt uitsluitend plaats door 
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de gezinsarts. 

In Engeland bestaat zoals bekend sedert J948 een National Health 

Service (NHS). De NHS werd eigenlijk altijd beschouwd als een 

nieuwe service in een oude jas: de 3 hoofdonderdelen van de NHS: 

- general practice 

- hospitals 

public health service. 

bleven onder verschillende bestuursorganen ressorteren, die veelal 

los en geïsoleerd van elkaar bleven werken. 

Tot dusverre bleef dan ook integratie uit. 

Hierbij komt nog dat voor deze 3 hoofdafdelingen van zorg 

verschillende territoriale indelingen bleven bestaan. 

Op J april·J974 a.s. zal aan deze differentiatie een eind komen: 

de oude·indeling in·3afdelin~en·zat volledig verdwijnen en worden 

vervangen door bèStuursoraanen o~·het niveau van districten en 

regio's, naast het centrale bestuur. 

De regionale indeling (areas) zal de basis vormen voor de planning 

van het ziekenhuissysteem. 

Belangrijk is vanzelfsprekend de integratie in de eerste lijn, 

door het samenvoegen van de gezinsartsen met alle public health 

services in de Je lijn. 

Hierdoor zal het mogelijk worden gemeenschapsgezondheidscentra 

op te bouwen binnen de regio's, rond de gezinsartsen. 

Natuurlijk is het niet altijd meer mogelijk distrikten te creëren 

met een universitair ziekenhuis aan de top, naar voorbeeld van 

het pyramidiaal gevormde systeem van Rusland en Skandinavië. 

Regio's waarin universiteitsziekenhuizen liggen, zullen een onder

wijsopdracht krijgen (teaching areas). 

Het onderwijs in deze onderwijs regio's zal de gehele regio kunnen 

omvatten; waarbij dus het volledige ziekenhuissysteem en het 

Je lijnsgezondheidszorgsysteem zal kunnen worden ingeschakeld. 

De regio is dus niet volledig self-supporting; voor konsult en 

doorverwijzing naar super-specialismen, alsmede voor onderwijs, is 

het aangewezen op onderwijsregio's. 

B, De organisatie van de zezondheidszorgplanning. 

Zpals we dus gezien hebben, heeft de gezondheidszorgplanning onder 

de NHS niet geleid tot belangrijke veranderingen in de traditionele 
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struktuur van de medische voorzieningen in Engeland. 

Ondanks alle -national reports-, -Committees-, Commissions-. 

and Recommendations-, bleef de 3-ledige struktuur 25 jaar ongewij

zigd. 

Een de gezondheidszorg omvattende planning is tot dusverre nog 

niet mogelijk geweest, noch op nationaal• districts of regionaal 

niveau. 

Met ingang van 1 april 1974 komt in deze gang van zaken natuur

lijk een grote wijziging: 

De gezondheidszorgplanning in Engeland zal op 3 niveaus worden 

gelegd.nl: 

- centrale strategische gezondheidszorgplanning op nationaal 

niveau door het Departement of Health and Social Security. 

- planning in de districten door regionaal authorities. 

- planning op het niveau v.an regio waarvoor eveneens bestuurs-

organen in leven worden geroepen. 

Elk van de onderscheiden planningechelons zal haar eigen taak 

hebben bij de planning. 

Het centrale department of health and social security zal nationale 

gezondheidszorgstrategieën ontwikkelen. doelstellingen geven en 

richtlijnen opstellen voor de planning op lagere niveaus. 

De kernen voor de gezondheidsplànning in Engeland zullen wordén 

gevormd door de regio: de kleinste strategische eenheid van de 

planning. 

We nemen aan elk van de genoemde planningniveaus daartoe specialisten 

zal aanstellen die in teamverband met area'health care planning 

teams zullen gaan werken. 

De planningorganisatie in Engeland zal er daarom ongeveer als volgt 

uit kunnen zien: 



Regionaal niveau 

Schema 6. 

Bestuursorganen die 

de verantwoordelijkheid 

hebben voor de planopstelling 

en de doorvoering ervan 
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Het planningsapparaat 

In Engeland zal het dus met ingang van april 1974 mogelijk zijn 

de planning te doen verrichten door bestuursorganen die de verant

woordelijkheid hebben voor de planopstelling en de uitvoering ervan 1 

zal er een landelijke planningprocedure kunnen worden geintroduceerd 

en zal het planningapparaat kunnen gaan functioneren. 

Decentralisatie tot op het niveau van de regio kan dan worden 

geeffektueerd. 

Het is dan ook in Engeland mogelijk en haalbaar het integrale planning

koncept te volgen en een de gehele gezondheidszorg omvattende 

plannin g te realiseren. 

6. Conclusies t.b.v. dé ontwikkelins van de~ezondheidszorgElannina in 

Nédérland. 

De mens heeft sinds de eerste dagen van de Griekse filosogie de lof 

gezongen over de idee van de peroonlijke vrijheid. Maar hij heeft 

sinds die tijd ook gewezen op de noodzaak van een goed georganiseerde 

samenleving 1 opgebouwd op rationele grondslagen. Deze tegenstijdigheid 

zal tot een synthese moeten worden gebracht! 
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In de gezondheidszorg in Nederland ligt het aksent heel ver naar 

de kant van de persoonliJ~e vrijheid. 

Trouwens de gezondheidszorg is in Nederland opgebouwd op basis 

van het partikulier initiatief. Dit principe vormt nog steeds 

de basis van het gehele systeem. 

Daarom wordt ook in Nederland, en terecht, gekozen voor het prin

cipe van decentralized initiative and centralized synthesis. 

Laten we eerst onze aandacht richten op de besluiten die genomen 

moeten worden om functie en organisatie van het gezondheidszorg

systeem, alsmede de struktuur daarvan aan te passen aan veran

deringen in de samenleving. 

Wie nemen deze besluiten? 

Bij volledige decentralisatie op basis van het partikulier 

initiatief zijn dat de besturen en direkties van de instituten 

en de vrij gevestigde·gezondheidszorgwerkers, bij volledige centra

lisatie daarentegen, de overheid 

De omvang van de investeringen nodig voor de bouw, technische 

uitrusting en inrichting van de afzonderlijke instituten zijn zo 

groot geworden, dat in toenemende mate een beroep moet worden 

gedaan op de overheid om de financiering ervan te kunnen realiseren 

Maar bovendien kan niet meer met de bouw van een ziekenhuis begonnen 

worden als niet eerst de landelijke struktuur van de gezondheids

zorg vastligt, de regionale verdeling daarin is aangebracht en de 

aansluiting tussen de samenstellende delen is geregeld. 

De overheid zal de financiering van een ziekenhuisprojekt alleen 

dan op ~ich nemen of garanderen als het past in een plan: een 

landelijk gezondheidszorgplan, en de eisen daartoe vastleggen in 

wettelijke regelingen. Deze ontwikkeling is in alle landen gaande 

waar de gezondheidszorg is gebouwd op basis van het partikulier ini

tiatief (ook in Nederland). 

Geleidelijk aan verschuift dus de invloed op de besluitvorming in 

de richting van de overheid: een verschuiving dus van decentrale 

naar centrale besluitvorming. 

In deze ontwikkeling komen de besluiten dus tot stand in een over-

leg tussen gezondheidszor~ en overheid. Daarom zullen beide partijen 

naar ons oordeel moeten participeren in het planningproces. De besluiten 

worden zodoende genomen door diegenen, die verantwoordelijk zijn voor 
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de uitvoering. 

Dit betekent echter, dat niet alleen besturen en direkties moeten 

participeren in het planningproces, maar ook de gezondheidszorg

werkers zelf, de artsen en afhankelijk van het doel ook andere 

groeperingen. Deze participatie is nodig om medewerking voor de 

uitvoering te krijgen. 

Mensen, ook gezondhiedszorgwerkers, verzetten zich tegen planning 

of deze planning nu goed of slechts is, indien dit betekent 

dat anderen (hoe deskundig ook) hen vertellen wat goed voor hen is! 

Ook indien de besluiten tenslotte volledig centraal door de over

heid worden genomen, kan uitvoering van de besluiten in onze 

vrije westerse wereld niet worden afgedwongen. 

Ook dan blijft ons advies van kracht om de werkers in de gezondheids

zorg op basis van participatie in het planningproces tot rationele 

en kreatieve aktie te motiveren. Vanzelfsprekend kan dit koncept 

niet onder alle omstandigheden worden toegepast. In krisissituaties, 

die door leden van een organisatie ook als zodanig worden erkend, is 

besluitvorming aan de top nodig. 

Effektieve planning vereist samenwerking tussen de werkers uit de 

gezondheidszorg, de overheid, de bevolking en de planners. 

De strategie die wij voor ogen hebben om de gedifferentieerde krachten 

te bundelen en tot een synthese te brengen kan slechts worden gerealiseerd 

indien de gezondhiedszorgwerkers tot verandering gezind zijn. 

Bovendien zal begrip voor planning moeten worden aangekweekt. 

De gezondheidszorg in Nederland zal moeten leren plannen. 

Planning heeft te maken met tijd, en er wordt dan ook in vele op

zichten rekening gehouden met deze faktor. 

Maar er is één kant aan de tijd met betrekking tot planning waaraan 

meestal te weinig aandacht wordt besteed. Goede planning kost tijd, 

zee~ veel tijd zelfs. Eigenlijk kost planning altijd veel meer tijd 

dan managers, politici, of leidinggevenden ervoor willen uittrekken. 

Daarom is de kans groot dat planning altijd op een teleurstelling uit

draait: er wordt te weinig tijd uitgetrokken voor planning waardoor 

de resultaten zeer teleurstellend zijn of wel men geeft de planning 

noodgedwongen voldoende tijd en is dan toch teleurgesteld omdat de 

resultaten zo lang uitblijven. 
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De gezondheidszorgplanning in Nede~land heeft een late start, 

Dit heeft naast nadelen, ook voordelen. gén voordeel is dat 

gebruik kan worden gemaakt van de ervaring die op het gebied 

van planning is geakkumuleerd, 

Wij bevelen daarom de volgende maat~egelen aan voor de opbouw 

van de gezondheidszorgplanning, rekening houdende met de wens 

om zo snel mogelijk tot resultaten te komen: 

- het scheppen van een goed klimaat .voor planning. 

- het leren plannen van allen die ingeschakeld zullen moeten 

worden bij de planning, 

- het organiseren van het planningproces op zodanige wijze dat 

zo snel mogelijk kan worden samengewerkt tot op het laagst 

mogelijke effektieve niveau, 

Bij de organisatorische voorbereiding van elke planning, zeker 

ook de gezondheidszorgplanning, zijn er steeds 3 attentiepunten waarop 

het aankomt nl. 

- een centraal planningapparaat van zodanige omvang dat een 

landelijk bereik tot op het niveau van de regio mogelijk is, 

- het aanwijzen van de groepen resp. het benoemen van de personen 

die voor het nemen en doorvoeren van de besluiten en de controle 

daarop verantwoordelijk zijn en het vestigen van de relaties tussen 

deze groepen resp. personen in het planningapparaat. 

- de planningprocedure, 
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KRITISCHE EVALUATIE VAN DE KLINISCHE GEZONDHEIDSZORG IN ZWEDEN. 

Prof.dr. J.C.M. Hattinga Verschure. 

Evenals de arts uit kleine, schijnbare onbelangrijke symptomen 

die diagnose van een ziekte kan stellen bij zijn patiënt, kan 

ook de kenner van het ziekenhuiswezen uit allerlei kleine ver

schijnselen in een ziekenhuis.veel afleiden wat een oordeel over 

fundamentele aspecten van dat ziekenhuis mogelijk maakt. De onder

havige inleiding heeft een dubbel doel. Aan de hand van een reeks 

dia's worden s~ptomen getoond van een Zweeds ziekenhuis en wat 

men eruit kan afleiden wordt aangegeven. Vanuit het aanschouwen 

van pragmatische gegevens wordt getracht naar een conceptueel niveau 

op te stijgen. Naast deze methodologische doelstelling wordt een 

inhoudelijke nagestreefd, nl. een evaluatie van het Zweedse zieken

huis als product van zeer intensieve planning. 

Vanuit een aantal waarnemingen in Zweedse ziekenhuizen, waarvan 

sommige zich leenden om in de vorm van dia's ook door de aanwezi

gen te worden opgenomen, werd getracht, inzicht te krijgen in het 

conceptuele niveau waarop de theoretisch welomschreven Zweedse 

planning de facto gefunctioneerd heeft. Daarbij is het volgende 

gebleken. 

1. Het ziekenhuis neemt zowel planologisch als in de uitvoering 

der plannen een zeer centrale plaats in, binnen het Zweedse ge

zondheidszorgsysteem (1). 

Dit blijkt o.a. uit de activiteiten van "SPRI", The Swedish 

Planning and Rationalisation Institute of Health and Social 

Services. Uit haar overzicht van publicaties (2) blijkt dat 

van de 102 publicaties in de verslagperiode 91 gewijd te zijn 

aan de klinische sector. 

2. De planning van de ziekenhuizen in kwantitatieve zin, gaat 

vnl. uit van criteria als morbiditeitsprofiel in de regio en 

demografische analysen. Zij blijkt zeer belangrijke variabelen 

als "geloof" en gewoontevorming in de medische professie niet 

te evalueren maar als constanten te hanteren. De algemene 

trend in de westerse landen, gericht op verschuiving van 

klinische zorg naar "community care", komt mede daardoor on

voldoende in de planning tot uiting. 
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3. De ziekenhuizen dragen in sterke mate een medisch-technologisch 

stempel en voorts is een duidelijke "Planungsfreudigkeit .. be

merkbaar waardoor prestige-elementen in de bouw insluipen. Aan 

de menselijke aspecten van het ziekenhuis wordt naar de mening van 

referent onvoldoende aandacht besteed. Deze aspecten zijn op 

frappante wijze waarneembaar in de onlangs gereedgekomen eerste 

tranche van de nieuwbouw van het Huddinge Hospita! in Stockholm • 

Aan de "needs and demands" van de bevolking (3) lijkt onvoldoende 

aandacht besteed. 

4. Er zijn kritische geluiden in Zweden inzake de geschetste ontwik

keling en tekenen dat men zich in sterker mate op de extramurale 

gezondheidszorgvoorzieningen gaat toeleggen. Het stopzetten van de 

nieuwbouw of planning vanverscheidene grote ziekenhuizen is 

daarvan een symptoom. 

Inmiddels telt Zweden in totaal 131-347 ziekenhuisbedden, zijnde 

16,4%o. Dit is ruim 50% meer dan Nederland bezit, terwijl ten 

onzent het beleid gaat in de richting van een terugdringen van 

de aantallen ziekenhuisbedden (ziekenhuizen, verpleegtehuizen 

en psychiatrische inrichtingen) naar circa 8%o totaal d.w.z. de 

helft van het Zweedse promillage. 

5. Er is een afnemende belangstelling voor het Zweedse ziekenhuis

systeem te constateren. 

Barnard (4) noemt daarvoor als gronden: 

a. Reaktie op de te hoge verwachtingen in de zestiger jaren. 

b. De opkomende trend van zwaartepunt~erschuiving naar "community 

care". 

c. De sterke bevolingsspreiding in Zweden waardoor de relevantie 

van het Zweedse model voor toepassing in dichter bevolkte landen 

vermindert. 

Ongeacht het respect dat men kan opbrengen voor de prestaties welke 

in Zweden op planologisch gebied zijn geleverd, is een kritische 

attitude ten opzichte van de ontwikkeling aldaar op zijn plaats. 
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ASPECTEN VAN TOPSTRUCTUUR IN ZIEKENHUIZEN. 

Dr. H.J,M. Kuyer, 

Voor uw informatie zij vooraf gezegd dat ik niet als velen anderen 

vandaag verslag uitbreng over een experiment of een wetenschappelijk 

onderzoek; ik spreek vanuit de praktijk van een adviseur-bedrijfs

psycholoog, die niet uitsluitend maar wel veel in de gezondheids

zorg werkt en die met name adviseert bij het bemannen van kader- en 

topfuncties, bij conflicten of stroeflopende samenwerkingsrelaties, 

bij problemen van taakstructurering en taakafbakening. Vanuit de 

praktijk zal ik straks graag met een aantal van u discussiëren 

over de topstructuur; ter inleiding daarop geeft ik u een schets van 

dit onderwerp. 

De topstructuur is als organisatorisch gegeven een belangrijke voor

waarde, één der voorwaarden voor het goed functioneren van de top. 

Er zijn ook andere, Wellicht bent ook u gewend in de bedrijfskunde 

een onderscheid te maken tussen: 

Organisatie-structuur 

Procedures 

Relaties en Processen. 

Wie adviseert t.a.v. de top van een ziekenhuis mag geen van deze onder

werpen verwaarlozen. Behalve de organisatie~structuur, die de hiër

archische verhoudingen, de functionele of horizontale verhoudingen 

en de collectieve relaties aangeeft, zijn goede spelregels en goede 

relaties van gewicht. Een goede.organisatie-structuur kan niet 

functioneren als de relaties tussen de betrokkenen niet goed liggen. 

Anderzijds is het genoeg bekend, dat goede relaties alleen geen 

garantie zijn voor een efficiënte besluitvorming, Sommigen.van u zullen 

ongetwijfeld ziekenhuizen hebben gekend, waarin de interne relaties beter 

waren en meer aandacht kregen dan de organisatie-structuur sec en die 

niet efficiënt werkten. 

Met deze inleiding wil ik tevens zeggen dat ik niet geloof in een 

specifieke topstructuur, die kan gelden voor elk algemeen ziekenhuis. 

Altijd zijn er peroenen of omstandigheden die of de structuur, of 

de procedures. (bijv. inkoop en administratie via een centrale van 

samenwerkende ziekenhuizen) of de interrelaties tussen de medewerkers 

zodanig beÏnvloeden dat men in een proces van organiseren geraakt, 
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dat wij vandaag vaak aanduiden met organisatieontwikkeling. De 

structuur van de top ia m.a.w. niet alleen niet uniform. maar ook 

niet statisch. 

Duidelijker gezegd: als bedrijfskundigen of organisatie-psychologen 

zonder onderzoek en alleen van achter hun bureau een organisatie

structuur voor een ziekenhuis zouden aanreiken. gaan zij van de 

veronderstelling uit. dat hun keuze van doelstellingen en middelen, 

waaronder de structuur. voetstoots door de medewerkers van het 

ziekenhuis worden overgenomen. 

Omdat dat praktisch nooit het geval is. ontstaan er bij zo'n opgelegde 

structuur organisatie-verliezen, efficiency-verliezen en in het 

algemeen frustraties. tekorten in satisfactie. een beperking in de 

bereidheid tot samenwerken. en als men de opgelegde structuur coûte 

que coûte blijft handhaven: anomie. conflicten en ziekteverzuim. 

Juist daarom zijn er sociotechnieken nodig. Daarom werkt men via ver

anderingastrategieën en organisatie-ontwikkeling. Dat wil zeggen dat via 

gedragswetenschappelijke kennis en eventueel geplande interventies 

getracht wordt de organisatie aan te passen aan de mensen die er 

werkten, om aldus de gezondheid en de effectiviteit van de organi-

sa~ie te bevorderen. 

Daar het ziekenhuiswezen thans gonst van de verwachtingen an van de 

behoefte aan verandering (van s~ naar P-model, van het huidige ver

zekeringasysteem naar een ander, veranderingen in de.verpleegkunde 

naar groepverpleging, veranderingen. in regionale samenwerking en 

samenwerking bij de opleiding, veranderingen van de inhoud van de 

opleiding enz.) en daar tegelijk de mondigheid.van de medewerkers 

toeneemt, ontkomt men niet aan het toepassen van deze strategieën. 

Het alternatief is een gefrustreerde organisatie met veel brandblus

werk door directie of bestuur en de kans dat men terecht komt in 

een emotionele in plaats van een rationele democratie. 

Uit het voorafgaande volgt logisch dat ik alleen grote. lijnen kan 

schetsen voor de topstructuur en dat men in elk concreet geval met 

alle betrokkenen overeenstemming moet bereiken over de daar best 

werkbare en meest toepasselijke structuur. 

~k beperk mij bij het schetsen van die grote lijnen tot de plaats 

en taak van Bestuur 

Directie 

Stafbes tuur. 
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Het Bestuur. 

In de meeste ziekenhuizen staat aan de top het Stichtingsbestuur. 

Ondanks alle veranderingen en verschuivingen blijft het bestuur 

de hoogste instantie en de baas of chef van de directie. De plaats

vindende verschuivingen betreffen vooral het uitvoerende werk: het 

ideaal is dat het bestuur vandaag maximaal delegeert naar de directie. 

Het bestuur komt daardoor verder te staan van de dagelijkse leiding. 

Het wordt meer en meer de instantie die fiatteert 

objectiveert 

arbitreert. 

Bet bestuur bekrachtigt hetgeen in de organisatie is voorbereid; 

het stelt het alsemeen beleid vast. Wat verstaan wij daaronder? 

- Het vaststellen van het beleidsplan van het ziekenhuis met zaken 

als: doelstelling van .. het ziekenhuis 

de omvang van het ziekenhuis 

de speciàlismen 

het toelatingsbeleid t.a.v. specialisten 

de organisatie-structuur 

het financieel beleid (met begroting en jaarstukken). 

-De aanstelling van de directeuren.en de stafleden; toezicht op func

tioneren. 

- De vertegenwoordiging van het ziekenhuis naar overheid~ regio, werk

nemersorganisaties, ziekenfondsen en ziekenhuisorganisaties. 

Taken Bestuur. 

- Vaststellen beleidsplan. 

-Aanstellen en functioneren directie en staf. 

- Vertegenwoordiging. 

In aansluiting op dit laatste taakaspekt ziet men.het.bestuur vandaag 

meer en meer bezig met de afstemming van het doel van het ziekenhuis 

op de doelstelling van andere organisaties in de regio en op behoeften 

van de samenleving in het algemeen. 

De verwezenlijking van zijn op de interne .gang van zaken .. gerichte 

taken.vindt vooral plaats in de bestuursvergaderingen, waarbij de 

directie altijd en voltallig aanwezig is. Voorts in veel gevallen door 
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middel van een geÏnstitutionaliseerd overleg van bestuur (DB) 

met directie en stafbestuur. 

In sommige ziekenhuizen werkt het bestuur ook met bestuurscommissies 

bijvoorbeeld voor bouwzaken, financiën, personeelsbeleid. In zulke 

commissies hebben dan naast een of enkele bestuursleden -specialisten 

op het betrokken gebied- zitting: het betrokken directielid en een 

hoofd van dienst of een medewerker uit de betrokken sector. 

Het voordeel van het werken met bestuurscommissies is dat eên of 

enkele bestuursleden vóór de bestuursvergadering hebben deelgenomen 

aan de voorbereiding van de agendapunten, dat zij uitstekend 

geÏnformeerd zijnen dat het bestuur bij zijn besluitvorming niet 

alleen behoeft te varen op het kompas van de betrokken directeur. 

Nadelen van bestuurscommissies ziet men ontstaan als de betrokken 

bestuursleden hun plaats in die commissies niet juist bepalen en 

de commissie onnodig gaan overheersen. 

De Directie. 

Indien de gevraagde maximale delegatie van het bestuur naar de direk

tie plaatsvindt, is de directie uiteraard de chief excecutive van de 

organisatie. Het bestuur stelt het beleid vast dat door de directie 

is voorbereid en dat daarna door de directie wordt uitgevoerd 

met alle dagelijkse beslissingen en controles die daarbij behoren. 

Men ziet meer en meer het onderscheid gemaakt worden tussen directie

taken en directuerstaken. 

Taken Directie (Totaal). 

- Voorbereiden bestuursbeleid. 

- Uitwerken bestuursbeleid en bewaken. 

Tot de directie-taken wordt dan gerekend een pakket van werkzaam

heden waarvoor alle directieleden gezamenlijk, dus de directie als 

geheel, verantwoordelijk is. De directie (~ls geheel) voert de be

trokken taken uit als de organisatorische chef. van de directeuren. 

Dit pakket directie-taken ziet er in het kort als volgt uit: 

- het voorbereiden van het bestuursbeleid. 

-de uitwerking daarvan via het uitwerken en bewaken v~n.het medisch/ 
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verpleegkundig beleid, financieel beleid, personeelsbeleid, 

regionaal beleid, opleidingsbeleid, de economische bedrijfsvoering 

en het behartigen van de externe relaties. 

De totale beleidsvorming, voorbereiding en uitvoering vormt een 

ondeelbare taak! Dit impliceert voor de bemanning dat een directie

lid een manager is, een coÖrdinator van heterogene diensten en niet 

alleen hoofd van dienst. 

Naast de gezamelijke directietaak zal iedere directeur zijn taken 

hebben die bepaalde sectoren of bepaalde aau~achtsgebieden betreffen. 

Om alle coördinerend werk van de directie te kuunen verrichten 

maakt men veelal een taakverdeling tussen de directieleden. In 

enkele ziekenhuizen wordt die verdeling niet doorgevoerd en ziet 

men de directieleden alles samen doen. 

In de klassieke ziekenhuisorganisatie hestaat er.veelal een verdeling 

naar beroep, naar vakgebied of studierichting van de betrokken 

directieleden: de medisch directeur voor medische zaken, de ver

pleegkundig directeur.voor.de verpleging en de economisch directeur 

voor de voorwaardenscheppende.diensten. 

De voor- en nadelen van deze splitsing vindt u uitvoerig beschreven 

in het artikel van Drs. A. Struik in de laatste aflevering van "Het 

Ziekenhuis" (1973, pag. 532). 

Enkele bezwaren zijn: 

- dat wij directeuren bij voorkeur z1en als "organisatorische 

specialisten" en niet als de beste beoefenaar van het beroep waarvoor 

hij is opgeleid. 

- dat wij de directie niet opvatten als een federatie of als een 

vertegenwoordiging van diensthoofden. 

- dat een optimale vervlechting van medische behandeling en verpleeg

kundige verzorging moeilijker tot stand komt, wanneer beide disci

plines een eigen directeur hebben dan wanneer êên directeur w~rdt 

belast met de totale patiëntenzorg (hetzij medicus,.hetzij verpleeg

kundige, hetzij afkomstig uit een andere disèipline indien dat 

haalbaar zou zijn). 

Hier liggen uitgangspunten voor een nieuwe taakverdeling, een taak

verdeling die aangepast kan.worden aan de.kwaliteiten en de belang

stelling. van de aanwezige of te kiezen directieleden. In enkele 

grote ziekenhuizen in ons land ziet men een 



- 30 -

- directeur patiëntenzorg. een 

- directeur beheer. een 

- directeur ontwikkeling. 

Bihnen hun aandachtsgebied verzorgen deze directeuren: 

- de coÖrdinatie van de betrokken diensten. waaronder het nemen 

van besluiten inzake onderwerpen. waarover de diensthoofden niet 

tot besluiten kunnen komen. 

- het personeelsbeleid. 

- de organisatie en de communicatie. 

- de externe contacten. 

Directeurs taken. 

- coördinatie van diensten. 

- personeelsbeleid. 

- organisatie en communicatie. 

- externe contacten. 

Het bestuur van de medische staf. 

In organisatorische termen is de medische staf enerzijds "autonoom" 

(zij beslist zelfstandig over pro~essionele, medische kwesties). ander

zijds zullen de werkzaamheden van de staf in het grotere ~eheel moeten 

worden.ingepast en op andere organen.van het ziekenhuis zijn afgestemd. 

Deze coÖrdinatie vormt een taak van het bestuur en de directie. Het 

bestuur draagt de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor het welzijn van 

de patiënten. Het bestuur heeft algemeen toezicht op de medische staf, 

dat wil zeggen gaat na ~ de staf haar taak ve~lt, maar mag zich 

niet mengen in de wijze waaroe de staf die taak vervult. 

Of men hier spreekt van algemeen toezicht van het bestuur of van de 

directie is niet essentieel. Indien men het algemeen toezicht naar 

de directie delegeert zal deze in geval van varschil van mening toch 

het bestuur inschakelen. Bovendien moet de staf een rechtstreeks contact 

hebben met bestuur in verband met de bijdrage van de staf in het 

door het bestuur vast te stellen algemeen beleid, met name t.a.v. de 

medische aspecten van het algemeen beleid• zoals de specialismen die 

men in het diensten pakket wenst op te:.nemen. 
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Taken Best. Med. Staf. 

- Professioneel werk 

- Med. aspecten van alg. beleid. 

- Uitvoerend werk t.a.v. samenwerking intern. 

Tot de taken van het stafbestuur kan men in grote lijnen rekenen: 

- het professionele werk• met als doel de zo optimaal mogelijke 

kwaliteit van de behandeling. 

- de bijdrage aan het algemeen beleid, althans t.a.v. de medische 

aspecten daarvan, zoals de keuze van specialismen, toelatings

en benoemingsbeleid van specialisten, de bepaling van financiële 

prioriteiten inzake medische apparatuur en personeel. 

- uitvoerende werkzaamheden als bijdrage aan deinterne s~nwerking, 

zowel binnen de medische dienst als met de andere dienaten (lessen 

bij de opleiding van verpleegkundigen, gegevens voor het jaarver

slag, advies aan directie bijvoorbeeld over het personeel in de 

verplegingsdienst). 

De medische staf en met name een goed functionerend stafbeatuur kan 

veel relativeren van wat de individuele specialist naar voren brengt 

bij directie of bestuur. De grote betekenis wordt dan dat-de andere 

beleidsinstanties niet meer behoeven te reageren op een groot aantal 

individuele specialisten, maar dat er tevoren een medisch verantwoorde 

afweging heeft plaats gehad. 

Collectieve relaties 

Tenslotte lijkt het wenselijk eveneens. in het kort iets te zesgen over 

de overlegstructuur aan de top van het ziekenhuis. Tot nu toe nemen 

veelal aan dat overleg de drie tot hier genoemde instanties deel: het 

bestuur, de directie en het stafbestuur. 

In de toekomst zal ook een invoeging plaatsvinden van.de ondernemings

raad en waarschijnlijk ook van de groep hoofden van dienst. Omdat ik 

in het voorgaande over de taken en rollen van.deze twee·groepen niet 

gesproken heb~ volsta ik hier slechts met de· ontwikkeling te vermelden 

van een overlegvorm waarin al deze groepen enkele malen per jaar parti

ciperen bijvoorbeeld bij de goedkeuring.van beleidsplan enbegroting en 

bij de goedkeuring van het jaarverslag en de jaarstukken. 
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Voor het bestuur, directie en stafbestuur ziet men veelal de volgende 

overlegstructuur gerealiseerd: 

- het bestuur vergadert altijd in aanwezigheid van de directie. 

behalve als het onderwerp der vergadering de persoon van de directie

leden betreft. De vergadering is voorbereid door de directie en het 

DB en gaat over zaken van algemeen beleid. De voorbereiding van 

deze onderwerpen zal veelal een vóóroverleg van de directie met 

bijvoorbeeld de medische staf of diensthoofden vereisen. 

- de overlegstructuur voor de directeuren omvat: 

- het bijwonen van de bestuursvergaderingn 

- de directiebesprekingen 

- de vergaderingen met het stafbestuur 

-de vergaderingen met de diensthoofden,over zaken,van algemeen 

belang of zaken van meerdere diensten 

- besprekingen(werkbesprekingen) met individuele hoofden van dienst. 

~ de medische staf (het stafbestuur) neemt deel aan: 

- overleg met bestuur en directie over medische aspecten van het 

algemeen beleid. 

- overleg met de directie over samenwerking met andere onderdelen 

- eigen vergadering. 

Ik ben geneigd opnieuw te zeggen dat de effectiviteit van deze overleg

structuurvooral afhaftgt van de bereidheid tot samenwerken met andere 

woorden ~an de relaties tussen de deelnemers aan het overleg. Indien 

die relaties goed liggen of verbeterd worden is het niet te verwachten 

dat dit overleg de besluitvorming ver~raagt of organisatie~erliezen 

doet ontstaan. Uiteraard is het daarbij wel nodig dat de vergaderingen 

goed worden voorbereid, zodat de betrokkenen zich ook tevoren mede 

verantwoordelijk voelen voor de te nemen besluiten. Het gaat er immers 

om een beleid voor te bereiden en uit te voeren dat door alle mede

werkers van het ziekenhuis -en niet alleen door de top- opgezet en 

gedragen wordt. 
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EEN AANZET TOT EEN METHODE VOOR HET VERGELIJKEN VAN DE GENEZINGS

PROCESSEN. 

Drs. M,W.M. Kruysen, arts. 

Inleidin,a: 

In het kader van het ziekenhuisresearchproject van de afdeling 

Bedrijfskunde van de Technische Hogeschool in Eindhoven bestond 

reeds geruime tijd de behoefte om de effectiviteit van een 

medisch proces te kunnen vergelijken met een gelijksoortig doch 

anders georganiseerd proces, Hierdoor immers wordt het medisch 

proces beter toegankelijk voor bestudering en beïnvloeding met 

reeds beschikbare methoden. Met name de evaluatie hiervan de 

invoering van een therapeutisch klimaat, een begrip dat reeds 

enkele malen eerder op deze symposia ter sprake is gekomen, zal 

met een dergelijk instrument ten zeerste gediend zijn. 

Reeds in 1971 toen de samenwerking tussen de afdeling Bedrijfskunde 

van de TH en het instituut voor Ziekenhuiswetenschappen van de RU 

in Utrecht juist op gang begon te komen verrichtte Mevr. c. de 

Jong- v.d. Velden uitgebreid literatuuronderzoek over dit onder

werp. Ik zelf probeerde vervolgens tot een eigen operationalisering 

van de probleemstelling te geraken, doch we kwamen tot de con

clusie dat een aantal sets van criteria, beschreven door Me Nerneil 

weliswaar met geheel andere bedoelingen, wel eens de meest 

geeigende oplossing van dit probleem zou kunnen blijken. 

Peter Hardus verrichtte, met medewerking van een aantal belang

stellende medisch specialisten, een pilotonderzoek. 

Ray Mercx heeft het methodologisch aspect van dit onderzoek ver

zorgd en functioneerde als coÖrdinator, contactman en rapporteur. 

Probleemstelling. 

De algemene ziekenhuizen, het veld van onderzoek waartoe wij ons 

in eerste instantie beperken, worden gekenmerkt door en ontlenen 

hun ontstaansrecht aan een groot aantal genezingsprocessen. De effek-

Me Nerney et al. - Hospita! and Medica! Economics, Chicago, 1962. 
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tiviteit van deze processen wordt voornamelijk bepaald door de 

kwaliteit van de medische en verpleegkundige zorg en van de 

benodigde paramedische hulp, alsmede van de organisatorische af

stemming van al deze facetten op elkaar. 

Om deze gecompliceerde processen integraal toegankelijk te maken 

voor verantwoord wetenschappelijk onderzoek is het noodzakelijk 

ze te classificeren en dan iedere klasse te kunnen beschrijven 

in termen van input en output. 

Zo'n klasse kan een genezingsproces bevatten, doch zo mogelijk 

zal het een verzameling zijn van gelijksoortige processen, waarbij 

de input en output-variabelen een stochastisch karakter krijgen. 

input 1 output 

patient inr------------------------------~ patient in 
Genezingsproces 

"Stadium X" 
~rT----------.-r------------,~-- "Stadium IJ" 

medische verpleegk. paramed. 
H .... 

zorg~ hulp_. 

Figuur 1. 

Uit de literatuur ontstaat de indruk dat alleen wetenschappelijk 

onderzoek verricht is aan subsystemen, zoals de implicaties 

op het genezingsproces van veranderingen in medische zorg. 

Ook wat betreft de verpleegkundige zorg is er, zij het in aan

zienlijke mindere mate onderzoek verricht. 

Hoewel dergelijk onderzoek op subsystemen zinvol is, geldt ook 

hier, dat een optimale beheersing van de deelprocessen geens

zins een optimale totaliteit inhoudt. 

Als wij ons nu beperken tot het somatisch gedeelte van het gene

zingsproces, dan zien wij, dat over het algemeen de input 

vrij duidelijk omschreven kan worden. Loomers we weten of we kunnen 

achterhalen, wat er aan~medische zorg,.verpleegkundige zorg en 

paramedische hulp ingebracht wordt. Moeilijker wordt het de toe-
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standsv:ariabelen van de patiënt te definiëren, waarbij "patient 

in stadium.X" mee lijkt te vallen. Bijv. patient met status bij 

acute appendicitis of met myocardinfarct of met pneumonie. Ook 

kunnen we andere welomschreven punten nemen om het stadium X vast 

te leggen, bijv. het operatief ingrijpen of het begin van een 

bepaalde behandeling. Het blijkt echter zeer moeilijk "patient 

in stadium IJ" vast te leggen., 

Wij zullen nu verder nagaan 1n hoeverre de somatische 1n- en out

put van het genezingsproces beter geoperationaliseerd kan 

worden. Hier ligt tevens de kern van onze probleemstelling, omdat 

wij menen dat bij goede operationalisering van stadium X en 

stadium IJ het genezingsproces integraal toegankelijker wordt 

gemaakt door wetenschappelijk onderzoek. 

Overzicht over verlooE van het onderzoek. 

Er blijken reeds 2 methoden voorhanden te zijn om genezingsproces

sen te evalueren namelijk: 

- een kwalitatieve met behulp van medical audit en 

- een kwantitatieve door middel van vergelijking van het aantal 

verpleegdagen per diagnose. 

De medical audit is een intercollegiale medische bespreking van 

het ziekteverloop of de ziekteverlopen waarbij met name hoofdzakelijk 

op de kwalitatieve eigenschappen van het medisch subsysteem wordt 

gelèt, eventueel aangevuld met de gebruikte paramedische hulpmid

delen. In Amerika bijv. schijnt deze methode nogal ingang te vinden. 

mogelijk mede ten gevolge van het feit, dat daar processen wegens 

al dan niet vermeende medische wanprestatie aan de orde van de 

dag zijn. In Nederland beperkt de toepassing van deze methode zich 

vooralsnog tot de zogenaamde necrologiebesprekingen. 

Het aantal verpleegdagen zou een kwantitatieve maat kunnen zijn voor 

de afstand X - IJ, doch de ontslagcriteria zijn niet gestandaardiseerd 

en afhankelijk van de persoonlijke interpretatie van de behandelend 

geneesheer. Bovendien wordt deze interpretatie niet alleen medisch

technisch bepaald, maar is ook afhankelijk van sociale indicaties, de 

grootte van.de wachtlijst en dergelijke factoren. We kunnen derhalve 

stellen dat te veel interveniërende variabelen op de verpleegduur 

van invloed zijn om deze met name als afhankelijke variabele te kunnen 

gebruiken. 
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Onze eerste pogingen richtten zich op het genezingsproces zelve, 

Mevr. de Jong- v.d. Velden eindigde haar literatuuronderzoek met 

de suggestie om door screening van een aantal ontslagen patienten 

te komen tot een eenvoudig gezondheidsprofiel. 

Met dit gezondheidsprofiel zal het mogelijk zijn de ontslagcri

teria in de verschillende ziekenhuizen te vergelijken om zo tot 

een op medisch-technische indicaties gecorrigeerde en onderling 

vergelijkbare verpleegduur te komen, 

Ik zelf ben hierop verder gegaan en kwam tot de selectie van een 

aantal punten, die voor een dergelijk profiel van belang zou 

kunnen zijn, Bovendien leek het mij nuttiger om dit profiel ge

durende een aantal malen op vastgestelde tijdstippen te bepalen 

om zo het beloop van het genezingsproces in een aantal subjectieve 

en objectieve criteria vast te leggen. 

Het bleek toen echter, dat in het reeds eerder genoemde werk van 

McNerneyvoor een aantal diagnoses een eenduidig punt in het ge

nezingsproces was bepaald. Dit punt noemden wij het somatisch 

referentiepunt en het leek in principe zeer wel bruikbaar als 

operationalisatie voor het eerder genoemde stadium IJ. Dit so

matisch referentiepunt behoeft niet samen te vallen met het ontslag 

uit het ziekenhuis. En dit nu past zeer goed in onze visie, daar 

wij immers van mening zijn dat dit onslagpunt mede door een groot 

aantal interveniërende variabelen bepaald wordt. 

Peter Hardus heeft in nauwe samenwerking met een aantal specialis

ten door analyse van medische dossiers van patienten uit een 

aantal geheel kundige diagnosegroepen in een pilotstudie 

nagegaan of een metîng met behulp van het SRP zou functioneren 

De resultaten bleken zeer hoopvol te zijn. Hoewel het analyse

materiaal erg beperkt was gaf het reeds aanleiding tot een aantal 

beschouwingen, met name op medisch-organisatorisch gebied, 

Ogerationalisering, 

Teneinde de genezingsprocessen, zoals ze zich manifesteren in de 

algemene ziekenhuizen, integraal voor wetenschappelijk onderzoek 

toegankelijk te maken, is het nódig ze naar verloop te classifi

ceren. Aantrekkelijk is de classificatie per diagnose, 

- De diagnose sorteert de genezingsprocessen tot op zekere hoogte 

naar therapie en beloop. Zijn er mee~dere gangbare therapeutische 

mogelijkheden dan is een groepering in subklassen mogelijk, 



- 37 -

- De diasnose vormt een gebruikelijke inaang voor reeds uitge

voerd medisch-wetenschappelijk onderzoek. 

- De diagnose vormt een gebruikelijke ingang voor aanwezig statis

tisch materiaal. 

Wij zullen derhalve de diagnose als classificatie voor de gene

zingsprocessen hanteren. 

Twee beperkingen hebben wij ons zeer duidelijk opgelegd. 

Binnen een klasse is er in eerste instantie sprake van somatische 

en psychosociale verschijnselen. Wij beperken ons vooralsnog 

tot de somatische verschijnselen. 

Het genezingsproces zal maar voor ,een gedeelte in het veld van 

onderzoek, het ziekenhuis, plaatsvinden. Wij beperken ons ook 

tot dat gedeelte van het proces. 

In het deel van het genezingsproces, dat in het ziekenhuis plaats

vindt, zijn er 4 punten in de tijd te onderscheiden, nl. 

- een_punt 0 van aankomst of opname. 

- het punt B van het begin van de behandeling. 

- het punt SRP, waarop een zeker stadium in de senezing bereikt is. 

- het punt V waarop de patient het ziekenhuis verlaat. 

0 B SRP V 

Figuur 2. 

Het is in principe ook mogelijk dat de behandeling reeds voor de 

opname in het ziekenhuis begonnen is. 
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B 0 SRP V 

Figuur 3. 

Van belang voor een methodologische beschouwing van het inte

grale genezingsproces zijn de trajecten B naar SRP, 0 naar B, 

B naar 0 resp. B • 0. Hierin zijn 0 en B duidelijk te definiëren. 

B zal hierbij mogelijk wat meer moelijkheden gev.en doch bij analyse 

achteraf uitgaande van de diagnose, zal B over het algemeen wel 

duidelijk zijn vast te stellen. 

Grotere problemen geeft het somatisch referentiepunt dat aan de 

volgende eisen moet voldoen: 

- het moet een eenduidig te definiëren punt zijn in het genezings-

proces. 

- het moet met objectieve criteria zijn vast te stellen. 

- het moet zich aan het einde van het klinisch gedeelte van 

het genezingsproces bevinden resp. daarmee samenvallen. 

Hieronder ziet U enkele somatische referentiepunten beschreven. 

cholelithiasis/cholecystectomie 
0 - temperatuur lager dan 37,5 c. 

- normale eetlust en darmbeweging. 

- bevredigende wondgenezing. 

- T-drain verwijderd. 

liesbreuk operatie 
0 - temperatuur lager dan 37,5 ·C. 

- normale eetlust en darmbeweging. 

- bevredigende wondgenezing. 

acuut myocardinfarct. 

- normale temperatuur. 

- normale pols 

- patient voelt zich goed, geen pijn meer. 

- antistolling adequaat geregeld. 

- electracardiogram stabiel. 

- ambulant. 
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Voorges telde onderzoeksprocedure •.• 

1. De beschreven somatische referentiepunten, die uit de Amerikaanse 

literatuur afkomstig zijn, moeten op hun bruikbaarheid getoets~ 

worden aan de hand van recente ziektegeschiedenissen. Hiermee is 

men reeds bezig en tot nu toe blijkt dit stadium hoopvolle resul

taten op te leveren. Waarschijnlijk kan dus verder gegaan 

worden. 

2. Met behulp van statusanalyse zal vervolgens van een aantal veelvoor

kamende diagnosen waarvoor een SRP is vastgesteld, statistisch ma

teriaal verzameld moeten worden en geanalyseerd. Deze analyses moeten 

dan besproken worden in een medisch panel. 

(eventueel medica! audit). 

3. Blijkt fase 2 ook goede resultaten op te leveren dan moet worden 

nagegaan of en hoe deze procedure geïnstitutionaliseerd kan 

worden. Dit wil zeggen dat er een standaard~registratie en ver

slaglegging ontworpen moet worden ter geregelde informatie van het 

medisch panel. Een en ander moet tevens gericht zijn op registratie 

van bereikte verbeteringen (Koppelingaeffect). 

4. Is ook fase 3 een zinvolle bezigheid gebleken dan moet een pareta

analyse gemaakt worden op het aantal opnamen per jaar van de voor

komen,de diagnosen. Hiet:toe kan eventueel van in het betreffende 

ziekenhuis beschikbare materiaal van de Stichting Medische Regis

tratie gebruik gemaakt worden. Van de meest voorkomende diagnoses 

worden dan door het panel SRP's opgesteld en getoetst overeen

komstig punt 1. Deze worden in de procedure volgens punt 3 inge

voegd. 

5. Na enige tijd zou dan een analyse gemaakt moeten worden van de 

aldus bereikte resultaten. 
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KWANTIFICERING VAN ZORGPATRONEN IN HET ALGEMEEN ZIEKENHUIS. 

A.G.P. Cremers, arts. 

I. Inleiding. 

Iedereen kan constateren dat het verblijf in het algemeen ziekenhuis 

gekenmerkt wordt door een in wisselende mate verstrekte en meestal 

zeer gevarieerde zorgverlening. 

Wij weten nooit precies hoe de ontwi.kkeling van deze zorgverlening 

tijdens de opname-periode zich voltrekt. Wel weten wij dat onder regie 

van de behandelend specialist en verpleegkundige dagelijks een zorg

programma wordt gerealiseerd, dat verantwoord kan worden door een 

samenspel van (evidente) medische en verpleegkundige noodzaak, medische 

en verpleegkundige routine en ook een stuk intuÏtie. 

Er wordt vanuit gegaan dat de zorgverlening op somatisch gebied zo 

goed mogelijk aansluit op de zorgbehoefte. Het inzicht dat in het spel 

zijnde psycho-sociale factoren·niet uit het oog mogen worden verloren 

heeft in de laatste jaren bovendien nieuwe soorten van zorgverlening 

in het leven geroepen, zoals klinische psychologie, additionele 

psychiatrische hulp en klinisch maatschappelijk werk. 

Het totale pakket van zorgsoorten is daardoor bijzonder gedifferentieerd 

geworden, hetgeen impliceert dat een efficiënte organisatie van die 

zorgverlening een zware opgave is. 

De kwestie van de verhouding tussen zorgverlening vanuit het systeem, 

dat wij als ziekenhuisorganisatie kennen, en de zorgbehoefte wordt 

derhalve een vraagstuk van belang. 

Wij zien in de praktijk dat het oordeel en het inzicht van de behandelend 

geneesheer en in belangrijke mate ook van de verpleegkundige, al of niet 

in overleg met deskundigen uit andere sectoren tot stand gekomen, 

gestalte geeft aan onderzoek en therapie programma's. 

Deze programma's zijn gekarakteriseerd door aanwezige zorgsoorten, zorg

intensiteit, duur en volgorde. De onderdelen kunnen bovendien een ver

schillende graad van prioriteit hebben. 
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De uitvoering van deze programma's wordt·verwezenlijkt in een systeem, 

waarin een zekere mate van flexibiliteit en improvisatie is ingebouwd, 

zodat veel mogelijk is, maar wordt anderzijds beÏnvloed door factoren 

als werkbelasting en capaciteit van de betrokken artsen en personeel. 

Kortom het systeem houdt de mogelijkheid in van een niet optimale zorg. 

Vandaar de gedachte dat onderzoek van zorgprogramma's per dag, in de 

tijd gegroepeerd tot een zorgpatroon over de gehele verpleegperiode, 

misschien licht kan werpen op bepaalde eigenschappen van die patronen, 

hetgeen van belang kan zijn voor.het construeren van een betere 

medische organisatie van het ziekenhuis. 

Het vaststellen van bepaalde wetmatigheden in die patronen zou b.v. 

argumenten kunnen leveren voor het al of niet kiezen van een zorg

geleding in de zin van het P-model van Hattinga Verschure. 

Een andere vraag, wellicht een rhetorische vraag, is of het huidige 

systeem niet de discrepantie bestendigt tussen zorgverlening en zorg

behoefte in de zin van een overmaat aan potentiële en effectieve zorg 

enerzijds en een geringe zorgbehoefte anderzijds. Immers van verant

woord in het ziekenhuis liggen kan alleen dan worden gesproken indien 

uit het verstrekte zorgprogramma de ziekenhuisgebondenheid van de 

patient blijkt. 

Willen we vaststellen dat de verpleegdag tereebt in het ziekenhuis is 

doorgebracht, dan zal het begrip ziekenhuisgebondenheid als criterium 

voor de onderscheiden zorgsoorten moeten worden gehanteerd. Het zou 

onJulst en onvolledig zijn indien wij in dit verband geen aandacht 

zouden hebben voor het feit dat tijdens de opname-periode een psycho

sociaal relatiepatroon tussen patient en zorgverleners,ontstaat, dat 

naast nuttigheide ook welzijns elementen bevat. 

Wij hebben ons bij de vraagstelling evenwel beperkt tot de somatische 

basis van de ziekenhuisgebondenheid. 
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II. Het onderzoek. 

Deze vragen hebben mij erg beziggehouden en zij hebben geleid tot een 

onderzoek naar zorgprogramma's en zorgpatronen, dat onder stimulans en 

begeleiding van Prof. Hattinga Verschure is uitgevoerd in een algemeen 

ziekenhuis van ruim 300 bedden. 

Het onderzoek is gericht op het werkelijk gebeuren met en rond de patient. 

De patient is namelijk continu in de positie van zorgontvanger van het 

moment van opname tot aan het ontslag. 

De zorg is gedifferentieerd en kan in allerlei combinaties voorkomen. 

De zorgverleners zijn eveneens gedifferentieerd. Zij behoren tot de 

groepen: medische, paramedische, verpleegkundige, verzorgende en welzijn 

zorgverleners. 

Het gedetailleerde individuele zorgprogramma is in wezen erg complex en 

soms moeilijk toegankelijk voor onderzoek. Vandaar de noodzaak tot 

schematisering en vereenvoudiging, hetgeen ook mogelijk maakt dat het 

gebeuren rond de patient consequent gekarakteriseerd kan worden. 

Een verdere beperking is, zoals reeds gezegd: de uitsluiting van psycho

sociale en sociale invloeden, aangezien deze moeilijk te kwalificeren 

en kwantificeren zijn. 

Welke zorgsoorten zijn in het onderzoek betrokken? 

1. de huiselijke zorg (wassen, eten, toiletgang etc.). 

2. de verpleegkundige zorg. 

3. de paramedische zorg: laboratoriumonderzoek 

radiologisch onderzoek en therapie 

functie onderzoek 

fysische therapie 

4. de arts betrokkenheid voor routine onderzoek en/of therapie. 

5. de arts betrokkenheid voor bijzonder (uitgebreid) onderzoek en/of 

therapie. 
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Wat is ons criterium voor ziekenhuisgebohdenheid? M.a.w. wanneer is de 

enkelvoudige of gecombineerde zorgverstrekking ziekenhuisgebonden? 

Dit is het geval: 

1. Indien de zorg alleen in het ziekenhuis kan worden gegeven omdat dit 

daar alleen beschikbaar is, als eenmalige, frequente, enkelvoudige of 

samengestelde specialistische zorg. 

2. Indien de noodzaak aanwezig is van observatie: primaire observatie 

gericht op toestandsbeeld en gedrag van de patient en de alteraties 

daarvan; secundaire observatie gericht op de reacties van de patient 

op de ingestelde behandeling. 

Op de toetsing aan deze criteria wordt straks nader ingegaan. 

lil. Methode van onderzoek. 

Het onderzoek heeft betrekking op 335 opname-periode met in totaal 8918 

verpleegdagen. 

Verdeling van de specialismen: 

Interne geneeskunde: 131 perioden met 3984 verpleegdagen. 

Chirurgie 141 perioden met 3068 verpleegdagen. 

Neurologiè 63 perioden met 1866 verpleegdagen. 

De keuze van de perioden is volkomen toevallig; de gemiddelde verpleeg

duur van de perioden per specialisme bedraagt: 

Interne geneeskunde: 30,4 dagen. 

Chirurgie 21 ,7 dagen. 

Neurologie 29,6 dagen. 

De verleende zorg werd genoteerd op zorgdiagrammen. 
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De soorten huiselijke zorg en verpleging ~erden naar intensiteit gesplitst 

door deze te toetsen aan de schalen van Me Donell (Publicatie: Patient 

Care Classification in Timing Studies of'nursing Care in relation to 

categoriesof Hospital Patients Me Donell, J.A.K., Brown, K., Johansson, B. 

Public Health Research Grant 1968). 

Indeling "Patient Care11 vlg. Me Donell 

Section A - Bewaking 

I. Vitale symptomen T.P.R. x p.u. (20) 

Tensie x p.u. (30) 

x p.u. (IO) 

x p.u. (15) 

2. Bewustzijn Coma (50) semicoma (25) compos (0) 

3. Electr. bewaking (50) 

Section B - Technische verglegins 

I. Medicatie oraal I x p.d. (l) 

per injectie l x p.d. 

x p.d. (3) oasverpleging 

(l) xp.d.(3) 

2. Therap. resp. artif. resp. u. p.d. (5) u. p.d. (20) 

I.P.P.B. x p.d. (5) x p.d. (I 0) 

3. Drainage luchtw. I x p.d. (5) I x p.d. (10) 

Drainage tr. digest (5) 

4. Infuus of transfusie (10) 

5. Zuurstoftoediening ( I) 

6. Sondevoeding ( 4) 

7. Drainage van wond of caviteiten (10) 

8. Chirurgisch,ve~band.,oogbaden 1 controle tractie (7) 

9. Decubitus behandeling (5) 

lO.Catheters (7) 

ll.Behandeling kunstnier (peritonaal of haemodialyse) (20) 
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Indeling "Patient Care" vgl. Me Donell 

Section C. - Niet technische verpleging (basale verpleging of verzorging) 

I. Huiselijke zorg (dependent nursing care) 

a. Installeren in bed (7) 

b. Eten 

c. Wassen (handen + gezicht) 

d. Volledige wasbeurt (baden) 

2. Verzorging i.v.m. incontinentie 

3. 

a. voor urine: 

b. voor faeces: 

Ambulantie 

a. Loopt alleen 

gradatie 

gradatie 

b. Loopt met assistentie van verpl. 

c. Loopt met stokken of krukken 

d. als c., maar met assistentie 

e. zit in rolstoel 

4. Bed assistentie 

a. alleen in en uit bed 

b. idem met assistentie 

c. idem, met uit bed tillen 

d. steeds bedlegerig 

5. Bewustzijn 

a. intermitterend verward 

b. helder en rustig 

( 13) 

(4) 

(13) 

(13) tot (26) 

(13) tot (26) 

(0) 

(3) 

(0) 

(3) 

(0) 

(0) 

(3) 

(3) 

(3) 

(5) 

(0) 

Deze schalen zijn niet gebruikt voor exacte zorgkwantificering, maar 

voor onderlinge afgrenzing van de zorggraden. 

Het laboratorium onderzoek werd ingedeeld in L3, L2, Ll overeenkomstig 

de ziekenhuisgebondenheid van het onderzoek. 

L3 betekent: eenvoudige verzameling van bloed, urinemonsters. 

L2 betekent: samenspel van verpleging met laboratoriumpersoneel, onderzoek 

kan periodiek zijn (b.v. bloedsuikercurve). 
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Ll betekent: vrij bewerkelijk onde~aoek en sterke betrokkenheid van 

verpleegkundig personeel (b.v. cleàrance-proeven en balansen). 

Het radiologisch onderzoek werd eveneens ingedeeld naar ziekenhuis

gebondenheid: R3, R2, RI. 

R3 betekent: eenvoudig radiologisch onderzoek (thoraxfoto). 

R2 betekent: er bestaat betrokkenheid van de radioloog tijdens het 

onderzoek (b.v. maagdarm-paasage-onderzoek). 

R1 betekent: sterke betrokkenheid van radioloog en evt. andere specialisten 

(b.v. angiografie). 

Het functie-onderzoek is in het betrokken ziekenhuis niet ziekenhuis

gebonden in die zin dat opname in het ziekenhuis voor dit onderzoek 

noodzakelijk is. 

Voor fysische therapie geldt hetzelfde. 

De artsenbetrokkenhéid voor routine onderzoek en/of behandeling werd 

genoteerd in de gradaties: 

1. visite behandelend specialist. 

2. betrokkenheid medebehandeld speèialist of consulent. 

De artsbetrokkenheid voor bijzonder onderzoek en/of therapie werd 

genoteerd als: 

graad 1. voor behandelend specialist. 

graad 2. voor medebehandelend specialist of consulent. 

graad 3. voor ingreep kleine O.K. 

graad 4. voor ingreep grote O.K. 

Volgens deze methode werden 8918 vetpleegdagen geafialyseerd, waarbij 

reeds een eerste indruk werd verkregen van de dichtheid van bemoeienis 

met en rond de patient. 

De zorgprogramma's per das werden vervolgens in codecijferl uitgedrukt. 



- 48 -

Codering zorg programma's 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

0 0 0 0 0 0 c 0 0 0 c 0 c c 0 c 0 0 c 0 0 

specialis- diagn. dag D E L R F FY arts he- additionele 
me periode nummer nr. ' trokken- ge8evens 
nununer 

leeftijd 

geslacht 

·voorbeeld: 104 

104 

104 

104 

6 

.6 

6 

6' 

491 OI 33. 

491 02 33 

491 03 33 

491 04 23 

beid computer 

periode 

fractie 

·oooo 10 010 

0201 10 040 

03{)1 20 040 

3201 20 1 060 

De notatie bestaat uit 18 posities en valt uiteen in een invariabel 

gedeelt·e· (pos. 1' t/m 7) én een vàriabtÜ gedeelte (pos. 8 t/m 18) ~ waar

bij positie 18 de periodefractie aanduidt waarin de betreffende dag 

valt. Met betrekking tot deze positie: 

(I) betekent: in Ie week. 

(3) betekent: in laatste week. 

(2) betekent: in tussenliggend periode-deel. 

vü 
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IV. Bewerking van de gegevens. 

Deze codes werden geponst en met behulp van een computer bewerkt en 

doorgerekend. 

De volgende vragen werden in dit verband gesteld. 

1. Vragen op het gebied van de zorgprogramma's en patronen. 

Zijn er wetmatigheden, karakteristieken, ontwikkelingalijnen in 

de zorgpatronen waar te nemen, op grond ~aarvan deze in enkele groepen 

kunnen worden ingedeeld. 

2a. Vragen i.v.m. de zorgdichtheid. 

De dichtheid in het algemeen, per specialisme, per zorgsoort, 

zorgsector. De localisatie van de dichtheid. Is er relatie met 

diagnose, leeftijd en geslacht? 

2b. Vragen i.v.m. frequentie en intensiteit van torgsoorten: huiselijke 

zorg, verpleging, medische en paramedische betrokkenheid. 

3. Vragen i.v.m. de ziekenhuisgebondenheid van ~orgprogramma's. Is 

er een gradatie hiervan op te stellen op basis van bepaalde criteria? 

Kan het materiaal daaraan worden getoetst? 

4. Vragen i.v.m. patient-gegevens (diagnosegroep, leeftijd, gealapht). 

Is er verband tussen patientgegevens en ziekenhuisgebondenheid. 

Op basis van deze vragen werden een aantal computer-programma's opgesteld 

en vervolgens werd het materiaal via deze programma's verwerkt. 
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V. Resultaten. 

Hoewel het materiaal nog niet volledig is geextraheerd, kunnen de 

volgende uitkomsten worden gegeven. 

Ad vraag 1. (Zie hoofdstuk: bewerking van de gegevens). 

Interne Geneeskunde: meer spreiding van alle zorg. 

Chirurgie 

Neurologie 

meer concentratie aan het begin van de opname-periode 

(bij een deel is vooronderzoek reeds gedaan). 

relatief veel lab. en rÖntgenonderzoek. 

Verdeling D en C kwaliteiten is niet karakteristiek voor de specialismen. 

Bepaalde modellen van patronen komen er zeer grof uit. 

In alle voorlopigheid: 

I. een "medisch" model. 

met langgerekte medische bemoeienis en parallel lopende verpleging. 

2. een observatie-model. 

- concentratie van medische zorg in eerste 6 - 10 dagen. 

verpleging en huiselijke zorg gelijkmatig verdeeld tot ontslagtijdstip. 

3. een verplegingsmodel. 

~et bètrekkelijk weinig medische en paramedische bemoeienis. 

Dit zijn meestal padenten met vrij veel huiselijke zorgbehoefte. 

~,5i___yraag 2a_~!!:... 2~ 

0verzicht verdeling D kwaliteiten per specialisme. (in %). 

Overzicht verdeling C kwaliteiten per specialisme. (in%). 

in % D3 D2 Dl c3 c2 ct 

Interne Gnk. 25,9% 38,8% 37,3% 26,4% 62,7% 9,9% 

Chirurgie 21,9% 39,5% 38,8% 29,5% 59,8% 10,8% 

Neurologie 25,6% 37,2% 37,2% 32,2% 58,7% 9,3% 

(Verklaring: ••••• %van de (bv.) interne dagen zijn 

met zorgintensiteit (bv.) c2). 

dagen 
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Overzicht laboratorium en röntgenonderzoek per specialisme. 

Interne Geneeskunde L1L2L3 R1R2R
3 

Functie- Fysische 

Ie week 

vlg. 23,4 dag, 

38,7% 

61 ,3% 

53,9% 

46 t 1% 

Gemiddelde verpleegduur: 30~4 dg, 

ond. therapie 

55,5% 

44,5% 

20,7% 

79,3% 

Chirurgie L1L2L3 ·R1R
2

R
3 

Functie- Fysische 

Je week 

vlg. 14,7 dg. 

43,6% 

56,4% 

60,0% 

40,0% 

Gemiddelde verpleegduur: 21,7 dg, 

ond. therapie 

66,9% 

33, 1% 

17,2% 

82,8% 

Neurologie L1L2L3 R1R2R3 Functie- Fysische 

Ie week 

vgl. 22,6 de. 

45,3% 

54,7% 

61 ,2% 

38,8% 

Gemiddelde vèrpleegduur: 29,6 dg. 

ond, therapie 

62,0% 

38,0% 

18,8% 

81 ,2% 

Overzicht mono- en multidisciplinaire dagen. 

Overzicht arts - betrokkenheid 

Dagen contact Dagen contact 

met b.g. alleen met b.g. + andere 

spec. 

Interne geneeskunde 74,5% 25,5% 

Chirurgie 74,3% 25,7% 

Neurologie 64,3% 35,7% 
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Ad vraag 3. De ziekenhuisgebondenheid~ 

De vraag is gesteld welke zorgsoorten in een zorgprogramma en in welke 

gradatie bepalend zouden kunnen zijn voor ziekenhuisgebondenheid. 

a) Absolute ziekenhuisgebondenheid (must 3) is aanwezig: 

wanneer in het zorgprogramma voorkomt: 

a) verpleging hoogste graad (C 1). 

b) een operatie grote O.K. 

b) Noodzakelijke ziekenhuisgebondenheid (must 2) is aanwezig: 

wanneer in het zorgprogramma voorkomt: 

verpleging middelste graad (C 2) 

hieronder begrepen de verpleging van verpleeghuisniveau. 

c) Practische ziekenhuisgebondenheid (must I) is aanwezig 

bij aanwezigheid in het zorgprogramma van: 

I) huiselijke zorg hoogste graad (D 1). 

gecombineerd met achtereenvolgens: 

lab. verrichting 2e graad (L 2) 

rad. verrichting 2e graad (R 3) 

artsbetrokkenheid met medebehandeling of consultatie 

artsbetrokkenheid met uitgebreid onderzoek of therapie door 

behandelend, medebehandelend of consulterend 

geneesheer. 

ingreep kleine O.K. 

2) laboratorium of radiologisch onderzoek van Ie graad z.m. 

Het blijkt dat deze laatste groep een zodanig kleine omvang heeft dat 

deze in dit materiaal niet aantoonbaar is. 

D I kwaliteiten blijken in het algemeen samen te gaan met C I of C 2 

kwaliteiten. 

De D I C 3 combinaties komen 98, 70 en 58 maal voor bij de interne, resp. 

chirurgische resp. neurologische groep. 

d) De restgroep wordt gevormd door de programma's zonder strikte zieken

huisgebondenheid (NON-MUST). 

Dit zijn de dagen die zonder voldoende motieven op somatisch gebied 

in het algemeen ziekenhuis zijn doorgebracht. 



~ 
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Hier volgt een overzicht van de 4 groepen: de ~gn. MUSt-categorieën. 

MUST DAGEN 

' I I 

I Must 2 
I I Must 3 Must I NON-MUST 

I I I Dagen Dagen I Dagen 
I 

Dagen 
I 

I 
I 

I 
Int.Gnk. 397 10% 2508 63% I - 1078 27,1% 

f I 
incl. I 

I 
I I 

19 oper. 
I I 

dagen I 
I 

-·· - -· - ·- - -- I - -·~- ·-- 1-·- - - ~, - ·- - -~ 

Chirurgie 332 10,8% I 1831 59-,8% I 904 29,5% -
incl. I I 

I 

109 oper. I I I 

dagen I I 
t 

- - -- - - - _, - - - - - - - - __... -, - - - - --I 

Neurologie 174 9,3% 1092 58,7% I - I 
I t 

incl. I ' I 

I oper, I 
I I 

dag I 
I I I 

Onder de must 2 groep vallen ook de potentiële verpleeghuisdagen, 

die echter alleen als zodanig kunnen wordén gekwalificeerd, als ze 

duidelijk eindstandig liggen in de periode. (Voorlopige gegevens 

10 - 12%). 

600 32,4% 
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Tenslotte volgt een verdere uitsplitsing van de NON-MUST dagen naar 

man - vrouw verhouding en het aandeel van de "65 plussers" in deze 

groepen. 

ANALYSE NON-MUST DAGEN 

totl. Non- 1 % 
1 Hiervan I Verb. Hiervan 65 j. ouder en 
I I 

I I 

opn. must 
1 

per m vr m vr liD % vr % 
I I . 

dgn. . 
1 dgn. 1 spec. 

I 
I 

I I 
I 

I 
I 2582 1286 Totaal 8918 28,9% 1 

I 
1296 I 49,8% 50,2%' 238 18,6% 717 55,5% 

I I 
I 

onderz. I 
' I : I 

I I I groep I 
I I 

I I 

' I I 
I I I 

Pa tienten 3984 1078 27,1% I 492 586 1 45,2% 54,8% 160 32,6% 351 60,5% 
I . ' I 

Int.gnk. 
I 

I I ~,3% I I 

I I I I 
I 

I I 

Pa tienten 3068 I I 
904 I 29,5% I 583 321 I 64,3% 35, 9%, 78 13,4% 1168 

Chirurgie 
I 

I I I 
I I 

I ' 
I ' I l I o, 0% 1198 Pa tienten 1866 I 600 I 32,2% 2,11 389 1 35,2% 64,8~ --I 

I I 
Neurologie I I I 

I 
I I I 

Ad vraag 4. 

Invoering van diagnosegroep, leeftijd en geslacht heeft het mogelijk 

gemaakt deze grootheden aan de must-categorieën te relateren. 

De diagnosegroepen geven daarbij geen duidelijke indicaties. 

Leeftijd van geslacht geven het volgende beeld: 

Hoogste % "must 3" dagen bij mannen en vrouwen van 65 - 75 jr. 

52,5% 

52,1% 

Hoogste %."must 2" dagen bij mannen en vrouwen van 65- 75 jr. en 75 jr. en 

ouder. 

Hoogste % non-must dagen bij mannen van 25 - 45 jr. 

bij vrouwen 11 25 - 45 jr. 

en van 45 - 65 jr. het hoogste. 

Conclusie: deze uitkomsten geven een interessante visie op het gebeuren 

in het ziekenhuis van binnenuit. Zij stimuleren tot een 

bredere aanpak van dit soort onderzoek zodat wij de beschikking 

krijgen over een zorgevaluatie in het algemeen ziekenhuis 

welke landelijke betekenis heeft, hetgeen zowel kan leiden 

tot impulsen voor organisatorische verbeteringen in het zieken

huis als tot doeltreffende beleidsmaatregelen op macro niveau. 

I 
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MEDISCHE VERSLAGLEGGING IN JAARVERSLACEN VAN ZIEKENHUIZEN. 

Drs. P.G.M. van Oerle. 

De bevolking heeft rechts-sociologisch bezien, het recht op geaondheids• 

zorg en het recht op informatie daaromtrent. Het is dus redelijk dat vanuit 

de ziekenhuizen informatie aan de bevolking wordt verschaft, met na~e 

ook omtrent de kwaliteit van de geboden medische zorg. De directe en 

indirecte criteria waarmee deze kwaliteit getoetst kan worden, zijn uit 

het gebruik terzake in diverse landen en uit de literatuur bijeengebracht. 

Zij zijn beoordeeld op hun bruikbaarheid voor communicatie. Deze communicatie 

geschiedt door vele ziekenhuizen door middel van jaarverslagen. De 

jaarverslagen van de nederlandse ziekenhuizen aijn, wat betreft het ~edisch 

gedeelte, ge!nventariseerd en getoetst aan het pakket van criteria waaraan 

zij zouden moeten voldoen. Naast deze kritische evaluatie van de bestaande 

toestand wordt een model ontworpen voor het medische jaarverslag. 

De gegevens zullen binnen afzienbare tijd ter beschikking komen in de vorm 

van een dissertatie. 
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PLANNING VAN HET WERK OP DE VERPLEEGAFDELING. 

Ir. H. Nijhuis. 

Op het Symposium van vorig jaar in Eindhoven heb ik verteld over 

een experiment met een planbord in het Majella-ziekenhuis in Bussum*, 

Daarna, bij een onderzoek naar een wiskundig model van een verpleeg

afdeling bleken we, evenals bij voornoemd experiment methoden nodig 

te hebben om het werk op zo'n afdeling te voorspellen. Over de 

ideeën en methoden, die ik daarvoor sindsdien ontwikkeld heb, 

handelt mijn voordracht van deze middag. 

We hebben namelijk gemerkt, dat de voorspelling van het werk op 

verpleegafdelingen ook in praktijksituaties een nuttige rol kan 

spelen. De vraag naar de hoeveelheid werk komt steeds op, wanneer 

men probeert te voorspellen, hoeveel personeel er op een verpleeg

afdeling nodig is. Dit komt ter sprake, wanneer een dienstrooster 

moet worden opgesteld; wanneer een afdeling het werk niet meer 

aankan en vraagt om meer personeel; wanneer men op personeelskosten 

wil besparen en wanneer verplegenden of patienten klagen dat er 

niet voldoende tijd is voor persoonlijke zorg. Deze vraag naar het 

benodigde personeel wordt nu door de verschillende ziekenhuizen 

verschillend beantwoord. Ze moeten echter allen achteraf verant

woording afleggen aan het Centraal Orgaan Ziekenhuistarieven. Dit 

C.O.Z~ hanteert daarbij "ervaringsnormen" als: "Voor oude zieken

huizen met weinig chirurgie is de norm één verplegende op twee 

bezette bedden" (I 971). 

De sleutelwoorden zijn hier "oude" (ziekenhuizen) en "weinig" 

(chirurgie). Hiermee beoogt men iets over de hoeveelheid werk aan 

te geven. Omdat deze normen zo vaag geformuleerd zijn, geven ze 

geen bevredigend antwoord op de vraag, hoeveel personeel er nodig 

is. Vorig jaar verrichtte Van Balen een literatuurstudie naar 

"Methoden ter bepaling van de behoefte van patienten aan verpleging 
. :ü en verzorg1.ng 

Zie het Symposium verslag van 3-11-1972 (I.w.z.-rapport no.J.). 

**Zie het Symposium verslag van 13-4-1973 (I.w.z.-rapport no. 2.). 
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Dergelijke methoden zijn te gebruiken om het benodigd personeel te 

voorspellen. Van Balens' konklusie was echter, dat er weliswaar veel, 

maar nog geen bruikbare methoden beschikbaar waren. Alvorens erop 

in te gaan, waarom het zo moeilijk blijkt, dergelijke methoden te 

vinden, wil ik eerst met u nagaan, hoe de personeelsbehoefte op een 

verpleegafdeling tot stand komt. Daaruit kunnen we dan afleiden, 

hoe in een dergelijke behoefte voorzien kan worden. 

Het personeel op een verpleegafdeling is, net als bij iedere andere 

organisatie, nodig om een doel te bereiken. Het doel van een ver

pleegafdeling werd door Van der Lans geformuleerd als: "Het verplegen 

en verzorgen van patienten om hun lijden te verlichten en hen zo 

mogelijk te genezen".* 

Dit doel draait om de patienten: een wisselende groep mensen met 

wisselende zorgbehoefte. De hoeveelheid werk, die het personeel moet 

verrichten om dit doel te bereiken zal dan ook (zeker voor zover 

dit direkt afhangt van de patienten) dagelijks sterk variëren. We 

onderscheiden dan ook twee "soorten" werk, geÏllustreerd door de 

volgende schets. 

PATIENT - AFHANKELIJK 

VEEL VARIA- WEINIG UIT-

TIE IN HOE- STElBAARHElD 

WERK OP VERPLEEG-V. VEELHEID 

AFDELING '~ 
PATIENT - ONAFHANkELIJK 

WEINIG VARIA- RUIME UIT-

TIE IN HOE- STELBAARHElD 

VEELHEID 

Fig. J. Illustratie van de splitsing van het werk op een 

verpleegafdeling in een patient-afhankelijk en een 

patient-onafhankelijk deel. 

z Zie het afstudeerverslag van Van der Lans, T.H. Eindhoven, afd. 

Bedrijfskunde. 
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Bij wijze van definitie noemen we patient-afhankelijk: het werk, 

waarvan de hoeveelheid voornamelijk variëert, afhankelijk van de 

patienten. Patient-onafhankelijk is dan het overige werk. Bij een 

voorspelling van het werk, is het dan ook raadzaam, deze beide 

delen onafhankelijk van elkaar te beschouwen. Het patient-onaf

hankelijke deel kunnen we dan voorspellen als een dagelijks kon

stante hoeveelheid, eventueel aangevuld met een "weekpatroon" 

(b.v. 's woensdags: medicijnkast opruimen, donderdags: wekelijkse 

bespreking van artsen en verplegenden enz.). Bij het patient-af

hankelijk werk hangt de wijze van voorspelling af van de termijn, 

waarover deze gaat: Is deze termijn één dag, dan gaat het om voor

spelling van de zorgbehoefte van alle aanwezige patienten en ver

wachtte opnamen. Gaat het om een langere termijn (b.v. twee weken 

voor het dienstrooster) dan moet voorspeld worden, welke patienten 

verwacht worden en wat hun zorgbehoefte zal zijn. 

In de praktijk stel ik me, op basis van dergelijke voorspellingen 

de volgende planning van de personeelsbehoefte op een verpleegaf

deling voor: 

- Jaarlijks moet een PERSONEELSPLAN worden gemaakt. Waarschijnlijk 

wisselt de personeelsbehoefte per seizoen. Voor het personeels-

plan moet dan ook het verloop van de personeelsbehoefte per seizoen 

voorspeld worden. Aan de hand van dit plan wordt het mogelijk er 

naar te streven om per se1zoen de juiste hoeveelheid (evt. tijdelijk) 

personeel in dienst te hebben. 

- In de loop van het jaar moeten de voorspellingen "bijgestuurd" 

worden aan de hand van actuele wijzigingen, zodat geregeld een 

dienstrooster kan worden opgesteld. Hiervoor moet er een antwoord 

zijn op de vraag: "Hoeveel personeel is er dagelijks op een 

verpleegafdeling nodig?". Het antwoord op deze vraag, dat waar

schijnlijk per seizoen gelijk blijft, noemen we het ROOSTERPLAN. 

- Als roosterplan moeten we een gemiddeld benodigde hoeveelheid 

personeel per dag hanteren, om dat de dagelijkse wisselingen in 

personeelsbehoefte niet lang tevoren voorspelbaar zijn. Voor 

aanpassing van de hoeveelheid personeel aan de dagelijks wisselende 

hoeveelheid werk, moet dan ook dagelijks een DAGPLAN gemaakt 

worden. 
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Hierbij wordt vastgesteld, hoe groot de personeelsbehoefte op een 

afdeling voor een bepaalde dag is. Wanneer alle verpleegafdelingen 

van een ziekenhuis dat doen, valt het dagelijks beschikbare personeel 

naar drukte over deze afdelingen te verdelen. 

Om er nu een inzicht in te krijgen, waarom geen bruikbare werkvoor

voorspellingsmethoden voor verpleegafdelingen beschikbaar zijn hebben 

we ons eerst op het dagplan gericht. Bij het opstellen van zo'n dag

plan krijgen we n.l. het meest gedetailleerde inzicht in de samen

stelling van het werkpakket. Aangezien die voornaamste variaties in 

de hoeveelheid werk tot het patient-afhankelijk deel behoren, proberen 

we dan de zorgbehoefte in minuten per patient te voorspellen. 

Deze zorgbehoefte is een eigenschap van patienten. Eigenschappen kunnen 

we in het algemeen beschrijven met behulp van de waarden van variabelen. 

Variabelen en hun waarden, die in aanmerking komen om de zorgbehoefte 

van patienten te beschrijven zijn b.v. de volgende: 

VARIABELE MOGELIJKE WAARDEN 

~obiliteit '.'volledige bedrust" 

" 2x per dag op in stoel" 

"een paar uur op". 

~emperatuur opnemen "1 x per dag" 

"2 x per dag" 

"3 x per dag" 

enz. 

Fig. 2.Voorbeelden van variabelen en hun mogelijke waarden, waarmee 

de zorgbehoefte van patienten te beschrijven is. 

De beide voorbeelden illustreren, dat er verschillende "soorten" 

variabelen bestaan. Bij "mobiliteit" en de bijbehorende waarden is 

het moeilijk vast te stellen welk werk van verplegenden al of niet 

tot deze variabelen behoort. Mede daarom is het niet mogelijk om 

nauwkeurig te voorspellen welke bijdrage een bepaalde waarde van 

deze variabele zal leveren aan de zorgbehoefte van een patient. 
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Bij de variabele "temperatuur opnemen" ligt dat anders. Er is goed 

vast te stellen wat er wel en niet onder valt en, mede daarom is de 

bijdrage in de zorgbehoefte nauwkeurig te voorspellen. 

Met behulp van deze kennis kunnen we de bestaande voorspellings-

methoden voor de zorgbehoefte van patienten ordenen in volgorde van 

toenemende verfijning. De twee uitersten kunnen we dan a.v. omschrijven: 

-"pure klassifikatie" (dit zijn de meest globale methoden). De patienten 

worden op basis van standaardomschrijvingen ingedeeld in een klein 

aantal klassen. Per klasse wordt dan een standaardzorgbehoefte toe

gekend. Een duidelijk voorbeeld is een methode van indeling in vier 

klassen, waarvan de tweede omschreven is als: 

"De patient ligt 24 uur per dag in bed.~ maar is niet kritisch ziek; 

geen kontinue observatie en/of behandelin~ maar wel volledise ver

zorgin&"• 

De.variabelen, die hierin "verstopt" zitten zijn: 

i'aantal uren per dag in bed; waarde: 24 

"ernst ziekte"; waarde: kritisch 

"kontinuiteit observatie enz"waarde: niet kontinu 

"intensiteit verzorging" waarde: volledig. 

Bij dergelijke methoden is dus het grootste probleem om de variabelen 

en hun mogelijke waarden zodanig te omschrijven, dat hun bijdrage 

aan de zorgbehoefte goed voorspelbaar is. Wanneer een nauwkeurige 

klassifikatie methode beschikbaar is, heeft deze het grote voordeel 

om snel toepasbaar te zijn. 

-"planning per handeling" (de meest verfijnde methoden). Voor iedere 

patient wordt hierbij voorspeld, welke handelingen verricht moeten 

worden. Daartoe moet per handeling een vaste omschrijving met bij

behorende standaardtijd beschikbaar zijn (zoals: temperatuur op

nemen: 1 minuut per padent per keer). Per patient worden dan alle 

handelingen tijden opgeteld tot een totale zorgbehoefte. De som 

van de ·zorgbehoeften van alle padenten is dan het totale patient

afhankelijk werk. Als variabelen bij dergelijke methoden onder

scheiden we de individuele handelingen. Hun waarde is dan het aantal 

malen, dat ze voor een bepaalde patient verricht moeten worden. 

Het belangrijkste voordeel van zo'n methode is de nauwkeurigheid. 

Het voornaamste nadeel is de bewerkelijkheid, zowel in opzet als 

in het gebruik. 
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Na deze beschouwing zu~len we de voornaamste problemen samenvatten, 

welke een rol spelen bij de voorspelling van zorgbehoeften van 

patienten: 

l. De omschrijvingen van de gebruikte variabelen en hun waarden moet 

zo éénduidig zijn dat: 

- verschillende gebruikers hetzelfde oordeel geven over dezelfde 

patient. 

- de bijdrage van een bepaalde waarde aan dè zorgbehoefte nauwkeurig 

is te voorspellen. 

2. De gebruikte variabelen mogen niet afhankelijk zijn of elkaar over

lappen. Er moet n.l. voorkomen worden, dat sommige handelingen 

dubbel worden geteld. 

3. De verzameling van variabelen moet van iedere mogelijkè patient 

de totale zorgbehoefte kunnen beschrijven. Uitzonderingsgevallen, 

die veel tijd kosten (zoals patienten met ernstige brandwonden) 

moeten in de methode onder te brengen zijn. 

4. Het toepassen van de methode mag niet meer tijd kosten, dan het 

resultaat waard is. 

Om aan deze problemen het hoofd te bieden is op de volgende wijze een 

methode tot stand gekomen. Het doel van de methode is het voorspellen 

van de zorgbehoefte van patienten, één dag tevoren en in minuten. 

De gegevens, die voor deze voorspelling nodig zijn• kunnen slechts 

door vetplegenden verschaft worden. Het verdient dan ook de voorkeur 

om een leermethode te gebruiken, waarbij verplegenden erin geoefend 

worden om de hen bekende gegevens in minuten uit te drukken. 

Als variabelen, die elkaar niet mogen overlappen en alle werk moèten 

omvatten gebruiken we groepen werk. Om de eenduidigheid van de om

schrijving der variabelen te bevorderen, proberen we logisch samen

hangende groepen werk te formuleren. Verder laten we de waarden 

der variabelen direkt door de verplegenden in minuten schatten, 

zodat de omschrijving van die waarden niet essentieel is. Zo kwamen 

we op de volgende indeling van het werk: 
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YGIENE 

VOEDING EN 

ZORG VOOR 

BI ZONDERE 

ZORG 

ZORG VOOR 

MGEVING 

Fig. 3. Indeling van patient afhankelijk werk voor de voorspelling 

van de zorgbehoefte van patienten. 

Hoewel getracht is bij deze indeling tot omschrijvingen te komen. 

die voor zichzelf spreken, zal de tweede splitsing toch enige ver

duidelijking behoeven. Met "normale zorg" is bedoeld: die zorg, 

die een gezonde ook nodig heeft maar meestal zelf verricht. Bizondere 

zorg staat meer in direkte relatie tot de ziekte. Ter verduidelijking 

volgt hier van alle vier uiteindelijke groepen een paar voorbeelden: 

I ·HYGIENE: wassen, kleden. 

II VOEDING EN REKREATIE: eten, babbelen. 

III BIZONDERE ZORG: behandeling, voorlichting. 

IV ZORG VOOR DE OMGEVING: bed opmaken, kastjes opruimen. 

Bij toepassen van deze methode moet dagelijks het volgende gebeuren: 

Een verplegende maakt voor iedere patient een schatting van de zorg

behoefte pergroep werk in minuten. Door deze schattingen voor alle 

patienten op te tellen krijgen we het patient-afhankelijk werk per 

groep voor een hele afdeling. De volgende dag (waarvoor de voorspelling 

was gemaakt). wordt via arbeidsstudie waargenomen, welk werk gedaan 

werd. Door de vergelijking van deze werkelijkheid met de voorspelling 

een aantal dagen te maken kan langzamerhand het voorspellen geleerd 

worden. Na zo'n aantal dagen is uit de arbeidsstudie ook voldoende 
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bekend om een schatting van het patient-onafhankelijk werk te maken. Er 

is dan dus een kamplate voorspelling van de hoeveelheid werk op de 

verpleegafdeling beschikbaar, zodat personeels~lanning te maken is. 

In experimenten op enkele verpleegafdelingen is gebleken, dat deze 

methode bruikbaar is en een voldoende betrouwbare voorspelling op

levert. Er bestaan nu plannen om, bij wijze van proef, zo'n planning 

voor een heel ziekenhuis in te voeren, zodat een aanpassing van de 

hoeveelheid personeel aan de werkdrukte tot stand kan komen. Bij een 

dergelijk systeem zal er ook een betrouwbaarder inzicht groeien in de 

personeelsbehoefte en het verloop daarvan. 

Tenslotte nog êên opmerking. aet personeelstekort op verpleegafdelingen 

wordt het sterkst ervaren op drukke dagen, wanneer men ook geen 

extra hulp kan krijgen. Wanneer nu de hoeveelheid personeel aan de 

hoeveelheid werk is aangepast, valt te verwachten dat er minder personeels

tekort ervaren wordt. 
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MONSTERIDENTIFICATIE IN HKLINISCH CHEMISCHE LABOAATORIA .. 

J.A.M. Schoonbrood• F.E.D.G. Ryck.aert. 

In een voornamelijk. uit een literatuuronderzoek. bestaande stage, die 

ik samen met mede-student Fred Rijck.aert heb verricht, zi.jn een twintig

tal bestaande of irt ontwikkeling zijnde monsteridentificatie systemen 

bekeken. Verder hebben we een aantal eisen opgesteld en voor twaalf 

monsteridentificatie systemen hebben we in een schema weergegeven hoe 

ze aan twaalf van de gestelde eisen voldoen. 

On.der andere bij handelingen als: invullen van het aanvraagformulier, 

nemen vart het monster, centrifugeren, verdelen, uitvoeren van de 

bepalingen, rèsultaten op uitslagformulier schrijven en dit naar de 

aanvrager sturen, is de monsteridentificatie (m.i.) van belang. 

Een door ons opgestelde definitie van m.i. luidt: 

M.i. is een systeem dat beoogt een koppeling te leggen tussen de patient

gegevens en het monster van de patient, met als doel de gevraagde analyse

resultaten bij de juiste patient te verkrijgen. 

Onder een pósitief m.i. systeem verstaan we: 

Een systeem waarbij een m.i. kode aangebracht is aan de monsterhouder 

zelf en waarbij deze m.i. kode hiervan wordt overgenomen ter identifi

cering van het monster. 

Positieve m.i. staat in tegenstelling tot systemen waarbij de monsters 

in een bepaalde volgorde worden behandeld en waarbij deze volgorde 

van belang is voor de monsteridentificatie. 

Een positief m.i. systeem, mits bevattend een machinaal afleesbare m.i. 

kode, heeft een aantal voordelen ten opzichte van andere m.i. systemen: 

-Indien gebruik. wordt gemaakt van een computer geeft deze m.i., gevoegd 

bij het tezelfder tijd gemeten analyseresultaat, de computer voldoende 

informatie om een bepalingsresultaat voor de juiste betreffende patient 

te kunnen produceren. 

Bijkomende voordelen: 

- De monsters kunnen op een willekeurig moment op een willekeurige plaats 
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in de analyseapparatuur worden geplaatst·, omdat identificatie toch 

altijd mogelijk is. 

- Vetwisselingen zijn uitgesloten omdat een voorgeschreven volgorde niet 

meer bestaat. 

- Werklijsten kunnen vervallen. 

- Cito-monsters kunnen tussen (of inplaats van) andere monsters worden 

geplaatst en direkt worden bepaald, met de normale kwaliteit doch 

met voorrang. 

In het bijgevoegde schema staan in de meest linkse kolom de namen van 

een aantal m.i. systemen. 

Deze zijn te verdelen in twee groepen: 

De eerste groep (systemen 1 t/m 6) bevat systemèn die ontwikkeld zijn 

voor gebruik met specifieke analyseapparatuur. 

De tweede groep (systemen 7 t/m 12) bevat systemen die niet ontwikkeld 

zijn voor specifieke analyseapparatuur, zij zijn bedoeld voor gebruik 

in het hele laboratori.um. 

De volgorde is verder willekeurig. 

De kolommen stellen een aantal eisen voor waaraan een m.i. systeem 

zoveel mogelijk moet voldoen. 

Een aantal eisen, zoals een eis betreffende de kosten van het m.i. 

systeem, zijn niet in dit schema opgenomen. 

De eisen zijn in vier groepen ingedeeld: 

eerste groep: eisen betreffende de kode zelf (één eis opgenomen: 

tweede 11 11 11 het systeem (kolom 12 t/m 15) 

kolom 1) 

derde 11 11 11 de informatieverwerking (kolom 4,5,6,8,11) 

vierde 11 11 11 dé drager van de m.i. kode (kolom 3 en 7). 

De volgorde is verder ~illekeurig. 

In het schema betekent: 

++ het systeem voldoet aan de eis, + het systeem voldoet gedeeltelijk aan 

de eis, -het systeem voldoet niet aan de eis. 
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Ik zal nu enkele eisen toelichten: 

De eis bij kolom 1 luidt: De kode moet éénduidig zijn. 

Hiermee wordt bedoeld dat de kode niet alleen de aanvraag en het monster 

moet koppelen, maar de kode dient ook de aanvraag en het monster te 

onderscheiden van alle andere aanvragen en monsters, hetzij genomen van 

dezelfde patient hetzij van andere patienten. 

In kolom 1 is aangegeven welke systemen gebruik maken van een patient

nummer of een voorgedrukt nummer op het aanvraagformulier (aanvraag

nummer genoemd) of een volgorde nummer of een kombinatie hiervan. 

Voor deze nummers geldt wat de éénduidigheid betreft het volgende: 

Een patientnummer alleen onderscheidt wel het monster van de monsters 

van andere patienten, maar het patientnummer onderscheidt niet onderling 

de monsters genomen van één patient. 

Het aanvraagnummer of volgordenummer onderscheiden wel het monster van 

andere monsters genomen van dezelfde of van andere patienten. Zij onder

scheiden niet de monsters genomen van één patient wanneer meerdere 

monsters bij één aanvraagformulier horen. Ook onderscheiden zij niet 

de secundaire monstershouders die na het verdelen uit één primaire 

monsterhouder voortkomen. 

De eis bij kolom 14 luidt: Er dient door het gehele laboratorium één 

m.i. systeem gebruikt te worden. 

Opmerking: Het systeem dient ook toepasbaar te zijn bij handbepalingen. 

De eis bij kolom 15 luidt: Het m.i. systeem dient effectief geïntegreerd 

te kunnen worden in de huidige laboratorium 

instrumentatie en data-processing systemen. 

Bij deze twee eisen komt het verschil tot uitdrukking tussen de tweede 

groep systemen (7 t/m 12) die wel aan deze eisen voldoen, en de eerste 

groep systemen n t/m 6). die niet aan deze eisen voldoen, omdat zij 

immers ontwikkeld zijn voor specifieke analyseapparatuur. 

Eis bij kolom 4: De kode moet machinaal kunnen worden aangebracht. 

Eis bij kolom 5: De kode moet machinaal leesbaar zijn. 

Eis bij kolom 6: De kode moet machinaal op andere voorwerpen kunnen worden 

overgebracht. 

Deze eisen zijn gesteld om fouten te vermijden die door mensen gemaakt 

worden bij het aanbrengen, lezen, overbrengen en vergelijken van kodes. 
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Eis bij kolom 7: De kode moet kunnen ~orden aangebracht, gelezen en 

overgebracht óp verschillende typen monsterhouders 

Konklusies: 

van verschillende grootte en gemaakt van verschillende 

materialen. 

1. Uit het schema blijkt: 

Door de in het schema opgenomen systemen wordt aan de meeste opgenomen 

eisen voldaan. Enkele eisen vallen op doordat er door een groot 

gedeelte van de opgenomen systemen niet aan voldaan wordt: de reeds 

eerder genoemde eisen 14, 15, 6, 4 en 7. 

2. Bij vrijwel ieder systeem nemen de handbepalingen een bijzondere plaats 

in. Bij de handbepalingen is het moeilijk de monsterhouders juist te 

identificeren, omdat hierbij de monsters veelvuldig worden overgegoten. 

Vooral bij systemen met machinaal afleesbare kode leveren de hand

bepalingen moeilijkheden. 

3. Aangezien positieve m.i. systemen een aantal voordelen bieden, geven 

wij de voorkeur aan positieve m.i. systemen boven systemen die niet 

of slechts gedeeltelijk positieve m.i. gebruiken. 



1 12 13 14 15 4 5 6 8 11 3 7 

1 Technicon aanvraag- plakkertje + + + + + - - - + + - + + + + 
IDee nummer 

c-4 aanvraag- + + + + 
aangehecht 

+ + + + - - - + + - kaartje -nummer 
2 

Greiner patiënt-
+ + 

plakkertje 
+ + + + - - - - - + + 

+ kaart -gegevens 
3 

Vickers keuze M-300 
+ 4 + + + - - - + + - + + 

kode op 
+ + buisje -

Du Pont patiënt-
+ + + + + + 

aangehecht - - - - - - kaartje -gegevens 
5 

Hycel patiënt-
+ + + + - - - + + - + + + + plakkertje -nummer 

6 

Nijmegen patiëntnr. 
+ + + + + + + + - + + - + + + + 

aangehecht -+ kode kaartje 
7 

Tilburg aanvraag-
+ + + + + + + + - - - + + + + plakkertje + + nummer 

8 

I.B .. M. aanvraag- aangehecht 
+ + + + + + + - + + - + + + + of bijgevoegc + + nummer kaartje 

9 

Bio patiënt- + + + + ... + + + + + + 
aangehecht 

+ + Logies - - - kaartje numlller 
10 

Si lab aanvraag + plakkertje 
volgorde- + + + + + + + - + + - + + + + + kode in + + 11 

nummer houder 

A.S.& E. patient + 
volgcrde- + + + + + + + + + + + + + + + + + plakkertje + + 12 

nummer 
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KOSTENBEHEERSING IN ZIEKENHUIZEN. 

Drs. J.Th. Blox. 

De kostenstijgingen binnen de ziekenhuizen zullen de laatste tijd 

waarschijnlijk veelvuldig onder Uw aandacht gebracht zijn. middels 

artikelen in de pers. radio en televisie. 

Wanneer deze kostenstijgingen zich in hetzelfde tempo voortzetten 

als de afgelopen jaren 1 zullen we in 19i0 reeds 31 3% van ons Bruto 

Nationaal Product aan de ziekenhuizen moeten spenderen. 

In 1972 was dit 2 1 1% 1 tegen in 1970 11 8% en in 1965 nog slechts 11 3%. 

Nu is de gezondheidszorg en dus ook de ziekenhuizen een sector 1 

waarbinnen het niet goed mogelijk is 1 rigoreus bepaalde uitgaven te 

kappen. Dit zou rampzalige gevolgen kunnen hebben. 

We moeten er dus voor zorgen dat het niet zo ver hoeft te komen. en 

eerder ingrijpen. 

We zullen moeten trachten de ziekenhuiskosten in een greep te krijgen. 

we zullen ze moeten gaan beheersen. 

Op het moment worden de kosten binnen de ziekenhuizen alleen nog 

bewaakt. 

Men stelt een begroting op 1 op basis van het bedrag per kostensoort 

van de voorafgaande j.aren 1 waarbij dan rekening wordt gehouden met 

een eventueel dalend~ of stijgende trend in het aantal verpleegdagen 

en verrichtingen. 

Wanneer de kosten de begroting dreigen te overschrijden wordt dit ge

constateerd. Dan is het echter meestal te laat om in te grijpen. 

Bovendien wordt bij deze manier van begroten niet duidelijk hoe en 

waar men in zou moeten grijpen. 

Het verband tussen de input ~an produktiefactoren enerzijds en de 

output aan geleverde prestaties anderzijds ontbreekt immers. 

Is er bij een kostenbewakingssysteem dus alleen sprake van een sig

naal bij het overschrijden van de maximum limiet 1 bij een kosten

beheersingssysteem daarentegen kunnen de kosten voortdurend worden 

gevolgd. 

Bij een beheersingssysteem staat de relatie input-output primair. 

Een veel gebruikt middel in het bedrijfsleven om de kosten te be- · 

heersen is de budgettering. 
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Bij een goed budgetteringssysteem is er sprake van: 

a. Een taakstelling of norm, die gebaseerd is op een gemeten 

standaard• d.w.z. dat vastgelegd wordt hoeveel de inputs 

aan produktiefactoren, de kosten dus, mogen bedragen bij 

een gegeven produktieniveau; in dit geval de output aan 

prestaties. 

b. Een procedure waarbij periodiek de afwijking tussen norm 

en werkelijkheid wordt geregistreerd. 

c. Een bijsturing wanneer deze afwijking te groot wordt. 

Kunnen we deze budgettering nu ook binnen de sector van de zieken

huizen met succes hanteren? 

ln het navolgende hoop ik U ervan te overtuigen dat het antwoord 

op deze vraag positief kan zijn. 

Allereerst gaan we na waarin het ziekenhuis voor wat betreft de bud

gettering verschilt van het bedrijfsleven. 

Het non-profit karakter van het ziekenhuis valt dan het eerst op. 

Zal een onderneming uit het "profit" bedrijfsleven erop uit zijn, z'n 

kosten zoveel mogelijk te drukken, om zodoende een hogere winst te 

behalen of omdat men zich anders uit de markt prijst, in het zieken

huis is deze prikkel tot het drukken van de kosten, mede door het 

vigerende tarievensysteem,. natuurlijk veel minder. 

Hoe kunnen we nu zo'n prikkel inbouwen in de ziekenhuizen? 

Welnu, •••••• een van de voordelen van de budgettering is, dat het via 

.z'n "Game of budgeting" -het delegeren van taken en het afleggen 

van verantwoordelijkheid daarover - een prikkel inhoudt voor alle 

bij de bedrijfsvoering betrokkenen. 

De conclusie kan dan zijn dat juist het "non-profit" ziekenhuis 

nog veel.meer behoefte heeft aan een budgetteringssysteem dan de 

naar winst strevende onderneming. 

Het non-profit karakter van de ziekenhuizen levert mijns inziens in 

elk geval geen extra moeilijkheden·op.bij de budgettering. 

Een ander aspekt van het ziekenhuis is dat het gedurende de gehele 

week, 2á uur per etmaal in staat moet zijn een breed scale van 

diensten te verschaffen. Veel meer dan in de gemiddelde onderneming 

zullen ~e kosten die voortvloeien uit deze beschikbaarheidsnoodzaak 

van diensten, dan ook deel uitmaken van het budget. 

Daarnaast heeft h~t ziekenhuis weinig mogelijkheden zelf zijn aktivi

teitenniveau te bepalen. Het is tamelijk inelasties t.o.v. de vraag 
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naar diensten. Dit komt doordat deze vraag voor het grootste gedeelte 

bepaald wordt door artsen, die niet in dienst van het ziekenhuis zijn. 

Bij het opstellen van de budgetten zullen we hiermee rekening moeten 

houden. 

Welke vormen van budgettering staan het ziekenhuis nu ter beschikking? 

Allereerst is daar het "Vaste Bestëdingsbudget" •. Hetgeen veelal 

wordt geassocieerd met overheidsinstellingen. Gewoonlijk bevat een 

budget van dit soort een vast b~drag .per periode ter besteding. 

De tarieven ter dekking van deze bestedingen stelt men vast nadat het 

totaal aan bestedingen vastgesteld is. 

De zwakte.van dit type budget is gelegen in de controle op de akti

viteiten. Het gevaar bestaat dat de afdelingshoofden hun hele budget 

op souperen, ongeacht de ondernomen activiteiten. Dit dan uit angst 

omdat men vreest het volgende jaar een geringere budgetruimte toe

gemeten te krijgen. 

Flexibiliteit is er dan ook niet binnen deze vorm van budgettering. 

Vervolgens het zogenaamde "Forecast Budget". Dit.bevat kostenprognoses 

voor één gepland activiteitsniveau. Deze kostenprognoses komen tot 

stand via ervaringscijfers en normen. Onder.andere die van het c.o.z. 
zoals: het benodigde aantal verpleegsters per bezet bed, het aantal 

centen per verpleegdag wat aan de administratie mag worden uitgegeven, 

etc. 

Het "forecast budget" verliest echter z'n waarde als controle mi~del 

op de kosten, wanneer het werkelijke activiteitsniveau van het 

geplande afwijkt. 

Het lijkt mij daarom minder geeigend.voor het ziekenhuis. In het voor• 

gaande is immers betoogd dat juist het aktiviteitsniveau van een 

ziekenhuis, door het autonome karakter van de vraag naar diensten 

moeilijk beheersbaar is~ 

Tenslotte de zogenaamde "Flexibele Budgettering", die gebaseerd is op 

het feit dat sommige kostensoorten variëren met het aktiviteitsniveau 

en andere hiervan nagenoeg onafhankelijk zijn. 

Het flexibele budget bevat dan ook kostenprognoses voor verschillende 

aktiviteitennive.aus. Het flexibele budget is daarmee, alhoewel het 

moeilijkst realiseerbaar, tegelijk het meest ideale. 

We zullen ons daarom in het navolgende tot het flexibele budget beperken. 

~ Het verwondert mij daarom dat de American Hospital Association juist 

dit type budget voor de ziekenhuizen aanbeveelt. 
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Wat zijn nu de voorwaarden voor een doelmatig budgetteringssysteem. 

- Op de eerste plaats zullen de doelsteÜingen van het ziekenhuis 

duidelijk geformuleerd dienen te zijn. In de doelstellingen zoals 

die nu geformuleerd zijn komt alleen het medische en humanitaire 

aspect aan de orde. 

Zoals bijvoorbeeld: 

"Het verlenen van hulp aan zieken in de ruimste zin des woords". 

- "Het verplegen, verzorgen en doen behandelen van personen, die 

om enigerlei redenen medisch specialistische, verpleegkundige en/of 

verloskundige zorg behoeven, overeenkomstig de katholieke charitatieve 

beginselen, een en ander in de ruimste zin". 

- "Het bevorderen van een goede verpleging van zieken en ouden van 

dagen". 

Als econoom valt &et mij op dat in die doelstellingen nooit iets

over het kostenbeginsel is opgenomen. Tegen welke prijs moeten 

deze doelstellingen dan wel worden verwezenlijkt? 

Uit het oogpunt van kostenbeheersing hebben we daarom aan deze doel

stellingen niets. 

Het budget zelf zal nl. niet moeten beslissen over kwantiteit en 

kwaliteit van de verzorging. Neen, deze moeten reeds in de doelstel

lingen vast liggen. Het budget is een instrument ter realisering 

van de doelstellingen. 

- Op de tweede plaats eist een budgetsysteem een gezonde organisatie

structuur. D.w.z. een organisatie waarbinnen het mogelijk is de 

verantwoordelijkheden voor het ontstaan van kosten eenduidig vast 

te leggen. 

- Op de derde plaats zullen de kosten per "verantwoordelijkheidscentrum", 

of zo U wilt "beslissingscentrum'', gegroepeerd moeten kunnen worden. 

Dit laatste aal in depraktijk zeer zeker moeilijkheden opleveren, 

daar binnen verschillende ziekenhuizen op het moment de functionele 

bedrijfsrekening, zoals die door het NZI is opgezet, wordt gehanteerd. 

Volgens deze functionele bedrijfsrekening ~orden de kosten per afde

ling ge8roepeerd. Deze afdelingen zullen lang niet altijd samenval

len met een-indeling naar beslissingscentra. 

Het doel van de functionele bedrijfsrekening was danook niet 1n de 

eerste plaats een aanzet tot budgettering te zijn, maar veeleer 

een basis voor bedrijfsvergelijking te zijn. Er zal nog onder

zbebt moeten worden in hoeverre men de functionele bed!jfsrekening 
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kan gebruiken voor de budgettering en weer deze veranderingen 

behoeft. 

- Op.de vierde plaats zal men de beschikking moeten hebben over 

voldoende statistisch materiaal. 

We zullen kerngetallen moeten ontwikkelen die relaties tussen 

input en output. -kosten en produktie- weergeven. zoals: het 
' 

aantal foto's per soort onder~oek; het aantal verrichtingen 

per patient; het aantal verpleegsters per bed. per specialis-

me etc. 

Ook zullen er eenheden geformuleerd dienen te worden om de output 

van h~t ziekenhuis te meten. 

Dit laatste is een van de kernpunten van de budgettering. en we 

zullen hier dan ook wat langer bij stil staan. 

Op het moment meten we de produktie van het ziekenhuis in verpleeg

dagen •. Uitgezonderd de produktie van nevenafdelingen als röntgen 

en laboratorium. waarvoor specïfieké meeteenheden zijn geformuleerd. 

Bij ziekenhuizen die een all-in tarief hanteren. is de produktie 

van die nevenafdelingen vaak niet eens precies bekend en wordt alles 

in verpleegdagen uitgedruit. 

Als b~langrijkste bezwaar tegen de verpleegdag als kostendrager 

kan aangevoerd worden dat de lengte van de verblijfsduur er niet 

in is verdisconteerd. 

Daar.voor elke verpleegdag een bedrag in rekening wordt gebracht 

-het tarief- dat gelijk is aan de kosten van de gemiddelde verpleeg

dag. wordt het voor de ziekenhuizen aantrekkelijk een patient 

langer te houden dan .de gemiddelde verpleegduur. 

De tekening zal U dit duidelijk maken. 
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De kosten die de gemiddelde patient veroorzaakt zullen in de tijd 

degressief verlopen, doordat zijn behandeling relatief steeds minder 

verpleeg intensief zal worden. 

Een ziekenhuis dat zijn gemiddelde verblijfsduur dan ook terug wil 

brengen, zal zijn kosten niet langer door de opbrengsten gedekt 

zien, als het tarief niet wordt verhoogd. 

Tot voor kort mocht, indien de bezettingsgraad beneden de 90% 

grens daalde, het tarief niet worden aangepast, zodat zo'n zieken

huis dan failliet dreigde te gaan. Deze 90% grens wordt nu wat 

minder strak gehanteerd. 

Door dit alles worden de belangen van het ~iekenhuis tegenstrijdig 

aan die van de maatschappij, die immers gebaat is bij een mini

malisering van de verpleegduur. 

Het toerekenen van kosten aan de verpleegdag werkt dus inefficiency 

in de hand, en kan vooral in een situatie van een voldoende capa

citeit aan bedden aanleiding geven tot maatschappelijke verspillingen. 

Bovendien is de verpleegdag zo'n gedifferentieerd en complex geheel 

dat bedrijfsvergelijking en controle op de kostenbeweging aan de 

hand van" die verpleegdag ook onmogelijk wordt. 

De verpleegdag kan mijns inziens, zo zonder 'verdere detaillering, 

zeker geen dienst doen als meeteenheid in een budgetteringssysteem. 

Het probleem van de budgettering spitst zich dus toe op het zoeken 

naar nieuwe meeteenheden voor de ziekenhuisproduktie. 

In Frankrijk heeft Bastard een artikel gepubliceerd (3), waarin 

hij de mogelijkheid oppert de diagnose als meeteenheid te gebruiken. 

Hij onderscheidt hierin 2 varianten. 

1.' De toerekening van de medische kosten aan de diagnose en de 

toerekening van de hotelkosten, -dat zijn de kosten van het in 

bed liggen sec- aan de verpleegdag. 

2. De toerekening van alle kosten aan de diagnose. 

De eerste variant impliceert dat voor iedere ziekte, (diagnose) het 

gemiddelde aantal bijbehorende onderzoeken, en verrichtingen en de 

kosten daarvan, moeten worden vastgesteld. Men zal daarom gedurende 

enige jaren alle gegevens hieromtrent vast moeten leggen. 

Bij de doorberekening van de hotelkosten zal het probleem rijzen in 

hoeverre we er de kosten van verpleging en verzorging onder moeten 

laten vallen. Wanneer we dit doen bestaat het gevaar dat we weer 

in de problematiek van voorgaande tekening terecht komen. 

Mijn voorkeur gaat dan ook uit naar de 2e variant, waarbij alle 
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kosten aan de diagnose worden toegerekend. Dit impliceert 

dat niet alleen de gemiddelde medische kosten, maar ook de 

gemiddelde verblijfsduur en eventueel de intensiteit van de 

verpleging bekend moeten zijn. 

Men kan de patient dan een vast bedrag voor zijn behandeling in 

rekening brengen. 

Het voordeel is vlg. Bastard dat dit systeem productiviteit& 

bevorderend zou werken. Voor het ziekenhuis wordt het dan attrac

tief een verblijfsduur na te streven die onder de gemiddelde ligt. 

Wat betreft.dit systeem, waarbij de diagnose de meeteenheid is, 

zijn wel enige kritische kanttekeningen op zijn plaats. 

Op de eerste plaats eist dit systeem een diepgaand onderzoek 

naar de diagnose stelling, wat mijns inziens alleen met behulp 

van medici verricht kan worden. Zo zal het wellicht mogelijk 

zijn het grote aantal diagnoses onder te brengen in diagnose 

groepen. Binnen zo'n diagnosegroep zou dan het beslag aan 

produktiefactoren ongeveer gelijk moeten zijn. Uit een onderzoek 

van de Yale University bleek dat men ongev.eer 90% van het aantal 

diagnoses onder kon brengen in 35 diagnosegroepen. 

Daarnaast zal onderzocht moeten worden in hoeverre men de 

diagnose moet koppelen aan variabelen als leeftijd en of 

algemene gezondheidstoestand. 

Een andere moeilijkheid ten aanzien.van het.verhogen van de pro

ductiviteit is het moeilijk begrip "kwaliteit". De kwaliteit van 

het medisch handelen moet primair blijven. 

Wanneer men daarom het systeem van de diagnose als meeteenheid 

gaat gebruiken, waardoor er voor het ziekenhuis een efficiency 

prikkel ontstaat, zal men dit moeten koppelen aan een systeem 

van "medical audit", om zodoende de zo noodzakelijke kwaliteit 

te waarborgen. 

We hebben nu gezien dat aan de diagnose als meeteenheid in een bud

getteringssysteem weliswaar bezwaren kleven, maar ook vele 

voordelen. Het lijkt mij daarom gewenst aan dit systeem meer aan

dacht te geven dan tot nu toe het geval was. 

Tot slot wil ik U een voorbeeld van een flexibele budgettering op 

een verpleegafdeling, zoals ik dat gevonden heb bij Boer en Parris 

(4) niet onthouden. 

Helaas gaan ook zij uit van de .verpleegdag als kostendrager, met 

alle bezwaren van dien. Om zijn illustratieve waarde, wil ik het 

toch laten zien. 
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In het nav,olgende wordt alleen de budgettering van de personeels

kosten behandeld. 

Boeren Parris willen bij de verschillende aktiviteitenniveaus 

aangepaste budgetten. Om dit te bereiken zal men de kosten naar 

hun aard moeten onderscheiden in vaste, semi vaste en variabele 

kosten. 

Vaste kosten zijn vaak alleen op lange termijn te beheersen en 

men zal ze daarom vaak niet in de budgetten opnemen. 

Semi vaste kosten, zoals bijv. een groot deel van de personeels

kosten zijn op zeer korte termijn ook moeilijk beheersbaar, maar 

op een wat langere termijn van bijv. een jaar weer wel. 

De mate waarin deze semi-vaste personeelskosten beheersbaar zijn 

hangt onder meer af van de mate waarin het mogelijk is part-time 

krachten aan te trekken en van de mate waarin het personeel tussen 

de verschillende afdelingen van het ziekenhuis uitwisselbaar is. 

Vanuit de salarisadministratie worden gegevens verstrekt betreffende 

de dagelijkse kosten voor de verschillende categorieën personeel 

zoals hoofdverpleegster, verpleegster, leerling etc. 

Daar deze kosten semi-vast zijn is door het hoofd van de verpleeg

afdeling samen met het budget-committee een lijst opgesteld, 

waarop het aantal benodigde personeelsleden van elke categorie 

bij de verschillende bezettingsgraden en de daaruit voortkomende 

dagelijkse personeelskosten. 

Iedere week wordt dan een voorspelling gemaakt van de bedbezetting 

op de afdelingen voor iedere dag van die week. Met behulp van deze 

gegevens kan dan het personeelskosten budget worden opgesteld. 

Aan het einde,van de week kan dan, wanneer de werkelijke 

resultaten bekend zijn, het budgetrapport worden opgesteld, met 

daarin de werkelijke resultaten. de werkelijke bezetting, de afwij

kingen met het budget, gesplitst naar bezettingsverschillen en 

efficiency verschillen. 

In het artikel van Boer en Parris wordt van veel moeilijkheden 

geen gewag gemaakt. Zo blijft geheel buiten beschouwing door wie 

en hoe de voorspelling van de bedbezetting wordt gemaakt. Nijhuis 

(5) heeft een methode ontwikkeld om de werkzaamheden (activiteitsniveau) 

van dat tot dag te voorspellen. Uit deze werkzaamheden kan dan het be

nodigde personeel afgeleid worden. Deze methode zou misschien bruik

baar zijn binnen het systeem van Boer en Parris. 

Verder valt en staat het systeem van Boer en Parris voor wat betreft 

de personeelskosten met de vraag of dit personeel al of niet uit-
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wisselbaar is tussen de verschillende afdelingen. Met andere woorden 

in hoeverre de personeelskosten binnen een afdeling vast of 

semi-vast zijn. 

Uit het voorgaande blijkt wel dat het budgetteren in de ziekenhuizen 

nog in de kinderschoenen staat. De bestaande systemen zijn nog zeer 

onvolmaakt, en er zal daarom nog veel onderzoek op het terrein 

van de kostenbeheersingssysteem · in ziekenhuizen gedaan moeten worden. 

Een volmaakt kostenbeheersingssysteem voor ziekenhuizen komt nl. 

niet uit de lucht vallen. 
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