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TER INLEIDING. 

Dit tweede symposium, georganiseerd door de Interacademiale Werkgroep 

Ziekenhuiswetenschappen van de Afdeling der Bedrijfskunde van de 

Technische Hogeschool te Eindhoven en het Instituut voor Ziekenhuis

wetenschappen van de Rijksuniversiteit te Utrecht, werd op 13 april 1973 

in de grote collegezaal van het Academisch Ziekenhuis te Utrecht 

gehouden. 

Evenals vorige symposia heeft het een eigen karakter, n.l. dat van 

presentatie- en diskussie-symposium, waar het wetenschappelijk onderzoek 

dat beide bovengenoemde instellingen verrichten, gepresenteerd kan 

worden voor informatie en diskussie. Zulk een opzet is vooral zinnig 

omdat bij een multidisciplinaire aanpak van de vaak zeer complexe 

gezondheidszorgproblematiek de diskussie en gedachtenwisseling een 

centralere betekenis heeft dan in monodisciplinaire research. De 

hoogste deskundigheid ten aanzien van multidisciplinaire probleem

benadering wordt gevonden in een groep waarin alle relevante disciplines 

hun inbreng hebben. 

De studies hebben voorts zoveel relaties met de dagelijkse werkelijkheid 

in de ziekenhuizen dat ook diskussie tussen de meer theoretisch ge

orienteerde academische onderzoeker en de mensen die "in het veld" 

werken, onmisbaar is. 

De lezer gelieve dus de mededelingen die in dit verslag zijn opgenomen, 

te beschouwen als voor-publikaties. 

Prof.dr. J.c.M. Rattinga Verschure. 
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OPERATIONAL RESEARCH EN PLANNING IN DE GEZONDHEIDSZORG. 

ir. M.J.A. Kirkels 

Operational research kunt u zien als het maken en hanteren van een model; 

vaak een wiskundig model, maar noodzakelijk is dit niet, het zou ook een 

elektronische schakeling kunnen zijn. Van een model van een vliegtuig 

kunt u zich voorstellen dat het in een windtunnel beproefd wordt om de 

eigenschappen van het ontworpen vliegtuig te achterhalen. Maar, kunt 

u vragen, hoe kun je een model maken van het binnenkomen van ongevals

patienten? Die binnenkomst is zuiver toeval, en als er vóór de middag 

vijf binnengebracht zijn, kan er ieder moment nog een binnenkomen; daar 

weet je niets van. Als uw veronderstellingen juist zijn, dan is het model 

van binnenkomst heel eenvoudig. Er bestaat een formule die deze zuivere 

toevalskans weergeeft; hieruit is af te leiden wat de kans is dat er 

een, twee of tien ongevalspatienten binnenkomen, als het daggemiddelde 

over langere tijd tenminste niet verandert. 

Als er nooit twee of meer gewonden bij een auto-ongeluk tegelijk voor

kwamen, zoudt u op deze manier eenvoudig kunnen uitrekenen dat b.v. 

het getal 7 maar in 10% van de gevallen wordt overschreden en u weet 

hoeveel bedden u vrij moet houden voor verkeersongevallen. 

En als u zo zit te rekenen, bent u al een plan aan het maken. Planning 

kunt u zien als een richtlijn of raam waarbinnen verdere beslissingen 

gemaakt worden. Alle andere bedden kunnen toegewezen worden aan patienten 

(dit zijn beslissingen), maar 7 bedden moeten vrij blijven. 

In planning kan men verschillende niveau's onderscheiden. 

a. Een overheid, die op lange termijn ontwikkelingen wil zien, wil plannen, 

en nu bakens zetten om niet na jaren abrupt te moeten ingrijpen. 

b. Planning door planologen voor een regio vormt een raamwerk, waarbinnen 

gezondheidsvoorzieningen tot stand gebracht worden. 

c. Binnen iedere organisatie nemen alle leden beslissingen, rekening 

houdend met de plannen die er voor die dag, die maand en dat jaar 

gemaakt zijn. 

U ziet: ik wil onder planning niet alleen de planning van een planoloog 

verstaan, maar ook lange termijn planning en tevens de werkplanning in 

een ziekenhuis. 

Aan de hand van 3 voorbeelden, die ik willekeurig uit de literatuur 

genomen heb, wil ik iets zeggen over operational research op deze drie 

niveau's. Operational research is in feite een bijdrage in een beslissing; 
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beslissen doet de verantwoordelijke persoon, niet O.R. Het eerste voor

beeld heeft te maken met het werk van een specialist. 

ad a. 

Irwin Kabak uit New York publiceerde een studie onder de titel: On 

Scheduling the Delivery of babies (o.R. jan-febr.1972). 

Zijn probleemstelling was de volgende: 

Het is zowel voor de moeder als de gynaecoloog prettig te kunnen voorzien 

op welk uur van de dag de baby komt. Daarom wordt na een onderzoek door 

de arts in bepaalde gevallen een infuus gegeven om de bevalling op gang 

te brengen. Een aantal kraamvrouwen krijgt de infuus tegelijkertijd. Nu is 

de vraag hoe groot moet dit aantal zijn: is dit aantal één dan moet de 

gynaecoloog lang wachten; is het aantal groot dan kan zijn hulp tegelijker

tijd nodig zijn bij meerdere vrouwen, en moet hij hulp inroepen van een 

collega. 

Dit vraagstuk oplossen is een afwegen van de wachttijd van de gynaecoloog 

contra het aantal gevallen dat assistentie moet worden ingeroepen: 

wachttijd 

gynaecoloog 
~--~ 

verwachte aantal gevallen 

van collegiale assistentie 

De t'd tussen infuus en begin van de bevalling, alsook de tijd dat de 

arts aanwezig moet zijn, wordt in de vorm van een wiskundige formule 

gegoten en het model is klaar. Men kan berekenen hoeveel bevallingen 

geheel of gedeeltelijk samenvallen. 

Volgens de berekeningen van de auteur gebeurde dit (bij een serie aannames) 

bij een aantal kraamvrouwen van 2 in 10% van de gevallen 

3 in 25% van de gevallen 

4 in 40% van de gevallen 

5 in 60% van de gevallen 

Dit tabelletje is de O.R. oplossing van het probleem, en de arts moet nu 

beslissen wat hij doet. 

Het is duidelijk dat elk wiskundig model nooit de lverkelijkheid in haar 

geheel weer kan geven, maar slechts die faktoren bevat die belangrijk 

zijn voor de probleemstelling. De werkelijkheid is veel gecompliceerder. 

In bovenstaand geval zullen psychologische faktoren een rol spelen, 

alsook de bereikbaarheid van assistenten enz. De beslisser neemt ook 

deze andere faktoren mee in zijn overweging bij de beslissing. 

Met deze wachttijd van de specialist heb ik tevens een voorbeeld gegeven 
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van een van de oudste onderwerpen uit de Operational research: de 

wachttijden. U zult begrijpen dat tot nu toe de wachttijden van patienten 

in ziekenhuizen veelvuldig onderwerp van studie zijn geweest. Ter 

illustratie vermeld ik dat tussen 1952 en 1965 in Engeland 34 titels 

over dit onderwerp zijn verschenen. Het aandeel van O.R. in het attent 

.zijn op wachttijden is niet gering geweest. Collega Mercx zal u straks 

iets vertellen over een situatie in een polikliniek in Nederland in 

1972. 
Wachtrijen ontstaan overal waar pieken in de vraag voorkomen en in rustige 

tijden ontstaat dan onderbezetting. Hierbij denken we niet alleen aan 

poliklinieken maar ook aan r6ntgenafdelingen, operatiekamers en labora

toria. Over al deze afdelingen zijn studies te vinden in het buitenland. 

Zij zijn echter gericht op één bepaalde kliniek. 

Het is niet vreemd dat O.R. op de eerste plaats aandacht besteed heeft 

aan dergelijke problemen binnen een ziekenhuis. Zij sluiten aan bij soort

gelijke problemen in andere organisaties. 

Andere voorbeelden van O.R.studies in ziekenhuizen zijn voorraadvorming, 

kapaciteitsplanning, planning van personeel, opzetten van r6ntgenafdelingen 

en opnameplanning. 

Een voorbeeld van een 0 .R.methode (L.P.) die dagelijks gebruikt wordt in 

Amerika is de samenstelling van maaltijden. 

Vaak worden modellen ontwikkeld die geen toepassing vinden, soms worden 

praktische oplossingen niet ingevoerd. Dit is een problematiek die ter 

sprake is gekomen vorig jaar november in Amerika (Atlantic City) en de 

algemene teneur was dat O.R.deskundigen zeer nauw met de beslissers 

c.q. opdrachtgevers moeten samenwerken bij de opzet van de pragmatische 

modellen, de uitwerking en de invoering daarvan. Voor de O.R.man ishet ge-

vaar dan minder groot dat hij minder belangrijke facetten van een probleem 

aanpakt. Voor de beslisser heeft deze werkwijze het voordeel dat hij weet 

hoe de beslissing tot stand is gekomen, en ook een inzicht heeft in de 

benaderingen en schattingen die zijn toegepast. Een O.R.man zal daarbij 

met psychologische faktoren rekening moeten houden en het haalbare is 

een grotere stimulans voor nieuwe ontwikkelingen dan het optimum uit 

een abstracte optimaliseringsmethode die de betrokken partijen vreemd is. 

In Engeland is het aanvaard worden en vertrouwd raken met O.R.tech

nieken bewust gestimuleerd door O.R. eerst te richten op een serie 

problemen op het operationele vlak van het ziekenhuis gebeuren; daarna 

is O.R. zich gaan bezig houden met beleidszaken op hoger niveau. Maar 

dit is een ontwikkeling die nog pas op gang gekomen is. Een ander ver-
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verwachte ontwikkeling ligt op het terrein van het medisch handelen. 

B~ de diagnose stelling heeft de arts een arsenaal van hulpmiddelen 

ter beschikking, dat nog iedere dag toeneemt. Een eerste orientatie 

leverde een v~ftiental artikelen (waaronder een proefschrift). over 

moderne wiskundige beslissingstechnieken en diagnose stelling. (Vooral 

b~ screening en poliklinisch onderzoek). 

ad b. 

Hulp'bij strategische plannen is nog maar beperkt geleverd door de O.R. 

Wat zijn de moeil~Kheden hierbij? Litsios van de World Health Organisation 

veronderstelt dat beslissers dergelijke kwantitatieve technieken niet 

wensen te gebruiken, omdat ze er niet mee vertrouwd zijn en zij bovendien 

niet alle faktoren willen expliciteren die hun keuze beinvloeden. 

Andere moeilijkheden zijn: 

a. het ontbreken van geschikt cijfermateriaal; 

b. moeilijkheden en onmogelijkheden om "demand" en "need 11 (vraag en be

hoefte) vast te stellen; 

c. het opstellen van een patientenklassifikatie en een index van gezond

heidatoestanden (b.v. naar zorgbehoefte, verpleegbehoefte, behoefte 

aan technische faciliteiten e.d.); 

d. ook criteria, waarnaar het effekt van medisch handelen kan worden 

beoordeeld, ontbreken. Kwantitatieve methoden vragen er wel om. 

Een enkel voorbeeld van mogelijke hulp aan planologen ontleen ik aan 

Love en Trebbi. 

Zij gaan eerst na hoe bevolkingsgroepen en de daarmee verbonden vraag 

naar medische diensten in een streek verspreid zijn. Dan is het mogel~~ 

te bepalen waar de medische faciliteiten ter beschikking moeten staan 

en welke dit moeten zijn. In hun rekenwijze (L.P.) kunnen zij meerdere 

faktoren laten meespelen. Zij wegen diverse kosten over meerdere perioden 

tegen elkaar af, zoals de bouw en inrichting, kosten van exploitatie, 

sociale kosten voor het ontbreken van voorzieningen, reiskosten en 

leegloopkosten. 

De bestaande toestand wordt als vertrekpunt gekozen en men kijkt dan waar 

uitbreidingen of vervangingen in de toekomst het meeste nut opleveren. 

Het kan best z~n dat andere redenen zich verzetten tegen de voorgestelde 

oplossing, maar dan zijn de meer-kosten te berekenen, en de beslisser 

kan bezien of een afwijking verantwoord is. 

ad c. 

Mijn derde voorbeeld wil een bijdrage zijn aan de beleidsvorming óp lange 
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termijn en ontleen ik. aan Kane, Thompson en Vertinsky uit Brits Columbia. 

Zij gaan uit van een aantal faktoren die de vraag naar medische diensten 

heinvloeden en faktoren die het aanbod van medische diensten bepalen. 

vraag 

morbiditeit ~ 

screening ~ 

leeftijdsopbouw ~ 

omvang populatie ~ 

gezondheids

zorg 

geld 

aanbod 

• beschikbaarheid (overbezetting, 
afstanden) 

~ beschikbare tijd artsen 

~ medische voorzieningen 

• delegatie van medische bevoegd
heden 

Van al deze faktoren werd de omvang bepaald en de invloed op iedere 

andere faktor. (Eenheden en definities werden helaas niet vermeld). Deze 

werden gehaald uit historische gegevens of uit schattingen van deskundigen 

via een Delphi onderzoek. 

Vervolgens werden de ontwikkelingen in dit model berekend voor de eerst 

volgende 25 jaar. 

Het resultaat is het volgende: 

toename in 25 jaar in % 
niet ingrijpen brandjes blussen vraag voldoen 

bevolking + 73 + 74 0 + 79 
morbiài tei t + 68 + 58 +14 6 

beschikbaarheid - 44 - 20 +27 +126 

screening - 22 - 14 + 1 +125 
delegatie + 61 + 86 +41 +190 
uitgaven +137 +183 140 551 

11 Need11 

voldoen 

+ 84 

62 

+ 287 

+ 581 

+ 473 

+1034 

a. bij niet-ingrijpen was de groei na 25 jaar gelijk aan de eerste kolom; 

resultaat: dit is niet haalbaar vanwege de toename morbiditeit en 

uitgaven (stijging uitgaven voor gezondheidszorg van 7% tot 16% van 

bruto nat. prod.). 

b. vervolgens werd nagegaan wat de invloed is van de politiek genaamd 

"brandjes blussen", of in dit verband liever "branden blussen". 

M.a.w. maatregelen nemen als faktoren (mÓbiditeit, beschikbaarheid en 

uitgaven)een bepaalde limiet overschrijden. 
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1. indien morbiditeit te hoog, dan screening en faciliteiten en 

delegatie laten toenemen 

2. indien beschikbaarheid te laag dan faciliteiten en delegatie laten 

toenemen 

3. indien uitgaven te hoog dan screening laten afnemen, faciliteiten 

tot normale peil terugbrengen en delegatie laten toenemen. 

Resultaat: uitgaven te hoog b~ st~gende morbiditeit. 

c. Om het peil van gezondheidszorg (dat hierboven steeds afnam) te hand

haven werd geprobeerd: 

1. het vraagpeil konstant te houden door de bevolking te stabiliseren 

(3e kolom) 

ofwel 

2. het aanbod van diensten te verhogen (4e kolom). 

resultaat: 

ad 1 uitgaven te hoog 

ad 2 kosten exploderen terw~l morbiditeit weliswaar zakt. 

d. Een laatste politiek probeert de "need" te voldoen door nadruk op 

screening: in 5 jaar t~d screening verdrievoudigen, daarna het systeem 

z~n gang laten gaan. 

resultaat: 

MOrbiditeit gaat omlaag, maar de uitgaven worden een ramp nl. + 80% 

van het bruto nationaal produkt. 

De konklusie van de schr~ve:m is: 

het is op deze manier onwaarsch~nl~K dat we het huidige peil kunnen 

handhaven tegen redel~Ke pr~s tenz~: 

- de invloed van de faktoren op elkaar die ~ als vast aannamen niet 

juist z~n of veranderen in de t~d 

- de medische voorzieningen een toename van de produktiviteit laten z~n, 

door vooruitgang van de medische technologie en door effectief en 

efficient werken. 

U heeft b~ dit soort futurologie mis.schien al een vergel~King gemaakt 

met het wereldmodel van de Club van Rome. Z~ l~ken inderdaad op elkaar 

(al iá de gehanteerde techniek iets anders). 

Wat is het nut van dergel~ke modellen: 

1. We kunnen er niet mee voorspellen hoe de toestand over 10 jaar is. 

2. Veel belangr~ker is de serieuze aandacht die besteed wordt aan de 

verbanden tussen de faktoren in zo'n model en de consequenties daarvan 



over enkele decennia. Met wiskundige modellen kunnen we misschien 

inzicht krijgen in complexe samenhangen. 

3. De nadruk op het feit dat er bijgestuurd (geregeld) moet worden; dit 

liever dan het laten aankomen op "maatregelen nemen 11 ; deze maat

regelen zijn minder makkelijk uitvoerbaar. 

Als er criteria worden ontwikkeld, kunnen we wellicht ook de faktoren 

aanwijzen die men kan en wil bijsturen. 

Enkele jaren geleden waren de verwachtingen van O.R. in gezondheidszorg 

hoog gespannen; enkele mensen zijn misschien teleurgesteld in hun ver

wachtingen. O.R. is een recent ontwikkelde toepassing van exacte weten

schappen. Theorievorming gaat aan de prakt~~ vooraf en er zijn nog weinig 

pakketten met pasklare oplossingen. Kwantitatieve steun bij uw beslissingen 

is echter binnen uw bereik. 
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REGIONALISATIE IN DE GEZONDHEIDSZORG. 

B.c. Kluiters 

Deze lezing houdt een samenvatting in van een groter onderzoek. Hieruit 

zijn speciaal de methoden en uitgangspunten gelicht. 

Zoals bekend is in de Wet Ziekenhuisvoorzieningen par.2 de vorming 

van een nationaal plan geregeld dat voorbereid moet worden op provin

ciaal niveau via provinciale plannen. 

In 2 brieven heeft de·minister de richtlijnen verstrekt volgens welke 

deze plannen moeten worden opgesteld. Deze richtlijnen zijn: 

- het verwerven van een inzicht in de aktueel bestaande voorzieningen 

en hun kapaciteit 

- het berekenen van de kapaciteit welke de voorzieningen in de toekomst 

behoeven 

- het registreren van bestaande plannen waarvoor vanwege de overheid 

een principiële goedkeuring is afgegeven. 

Globaal kunnen we dus zeggen dat deze richtlijnen bestaan uit een 

inventarisatie en een behoeftebepaling van ziekenhuizen, psychiatrische 

ziekenhuizen, zwakzinnigen inrichtingen, verpleegtehuizen voor lang

durig somatische zieken en verpleegtehuizen voor geestel~K gestoorde 

bejaarden. De moeilijkheden bij het bepalen van de inventarisatie en 

behoeftebepaling waren zeer groot. Dit bleek uit de evaluatie van deze 

voorlopige plannen waarbij de gebruikte gegevens voor alle provincies 

niet gelijk waren. De wijze van verzamelen van deze gegevens verschilden 

sterk van elkaar. 

Via rechtlijnige extrapolatie kwam men tot bevolkingaaantallen in 1980 

en 1985 op basis van gegevens in 1970. 

Nu blijkt dat tot nu toe deze rechtlijnige extrapolaties altijd tot veel 

hogere getallen leiden dan de werkelijkheid. 

De behoeftebepaling geschiedde volgens een aantal nu nog geldende 

vuistregels voor het aantal bedden in agrarisch~ semi geurbaniseerd 

en geurbaniseerde gebieden n.l. 4 - 4,5 - 5 bed per 1000 inwoners. 

Zonder verder in te gaan op de gevolgde planprocedure zou ik een aantal 

fundamentele uitgangspunten voor de planning van de gezondheidszorg 

willen formuleren die verder reiken dan inventarisatie- en behoefte

bepaling per provincie. 

Als eerste uitgangspunt heeft men de provincie genomen als planning-
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eenheid waaruit door samenvoeging van de 11 provincieplannen men tot 

een nationaal plan kan komen. 

Echter de provincie is een bestuurlijke eenheid die ons uit de historie 

is overgeleverd, maar geen eenheid in sociaal ekonomische of kulturele 

zin. De provinciegrenzen bestaan uit een aantal lijnen die ons vrij 

willekeurig voorkomen en waarbinnen men alleen een bestuurlijke creatie 

ontmoet. Al vanuit de 60-er jaren bestaat er een streven om tussen de 

provincie en gemeente - als bestuurlijke eenheden - te komen tot een 

tusseneenheid omdat gebleken is dat de gemeenten veelal te klein zijn 

in oppervlak om alle aktiviteiten te bevatten die op haar gericht 

zijn en de provincie geen eenheid vormt die stoelt op bepaalde aktivi

teiten en orientaties. Naar analogie van Duitsland is men vanuit het 

Ministerie van Binnenlandse zaken begonnen om regio's en gewesten te 

kreëren die binnen hun gebied een gemeenschappelijke basis of problema

tiek kennen. 

Uitgangspunten bij de bepaling van regio's en gewesten zijn oriëntaties 

geworden van gebieden op andere gebieden (veelal gemeenten op gemeenten). 

Op verschijnselen als o.a. wonen- werken (de produktie oriëntatie) 

verzorging (primair-sec.-tert.-quartair) 

rekreatie (nabij en veraf) 

milieu (fysisch) 

Sinds+ 1970 zijn er vanuit de provinciale P.P.D.'s een aantal ·rapporten 

verschenen die deze gewestvorming op verschillende niveau's presenteren. 

Hierbij heeft mede de 2e nota voor de Ruimtelijke Ordening een rol ge

speeld waarin tussen de varianten koncentratie-decentralisatie de 

variant gebundelde dekoncentratie gekozen werd voor het ruimtelijke 

beleid. Deze variatie is mede gekozen op grond van de overweging dat 

de mensen overal een gelijk recht hebben op eenzelfde voorzieningen

pakket. Gebundelde dekoncentratie houdt in de grote koncentraties af

remmen en de kleinere koncentraties niet alleenzich laten ontwikkelen 

maar deze bundelen tot grotere gehelen waardoor het draagvlak - i.c. 

de bevolking - groter wordt dus de voorzieningen kan verkrijgen waarop 

het recht heeft. De ekonomische basis hiervoor is geschapen door het 

bevolkingaaantal te vergroten. 

Gezien deze indeling in regio's en gewesten, die mede tot stand gekomen 

is door de oriëntatie van patienten op ziekenhuizen in de gemeente 

of naburige gemeente, lijkt het mij zinvol voor een plan, van deze 

gewesten uit te gaan omdat daar al een stuk oriëntatie en draagvlak 

ligt van een hogere orde dan de oriëntatie op ieder ziekenhuis. 
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Met dit uitgangspunt wil ik de gezondheidszorg inbrengen in het geheel 

van ruimtelijke ordening die plaats vindt. en ze niet totaal zelfstandig 

en apart behandelen. 

Uitgangspunt voor een planning hoeft echt niet een aantal bedden te zijn 

per kategorie. Men zou ook als uitgangspunt kunnen nemen de bereik

baarheid waarmee ik bedoel: de funktionele breikbaarheid 

de ekonomische bereikbaarheid en 

de geografische bereikbaarheid. 

Bij een beperking tot het tweede echelon en hoger wordt metde funktionele 

bereikbaarheid bedoelt, welke funkties - in de gezondheidszorg - welke 

specialismen - aanwezig moeten zijn voor de daar wonende mensen. 

Met de ekonomische bereikbaarheid wordt bedoeld het draagvlak dat men 

nodig heeft om bepaalde funkties haalbaar te maken (een plastisch 

chirurg heeft b.v. een draagvlak van 500.000 mensen nodig). 

De geografische bereikbaarheid houdt in welke afstand men overheeft om 

een bepaald goed, in dit geval medische verzorging, te kunnen bereiken. 

De gemeenschappelijke noemer bij alle drie deze bereikbaarheden is n.l. 

koncentratie of decentralisatie. 

We hebben w.b. ziekenhuizen de keus uit een range beginnende bij de 

vijf basisspecialismen tot de 19 erkende specialismen. 

We zullen de drie bereikbaarheden onderling moeten afwegen om tot de 

ziekenhuisgrootte qua aantal specialismen te komen. 

In Zweden heeft men via het A, B en C type ziekenhuis de geografische 

bereikbaarheid laten overheersen wat gezien de bevolkingaspreiding 

daar vrij logisch was. 

In Rusland heeft men zelfs een vierdeling ingevoerd met de terminologie: 

- distrikt ziekenhuis met 2 à 3 specialismen 

- centraal rayon ziekenhuis met de hoofdspecialismen 

- hoofdstad-oblast of kray ziekenhuis met het grote ziekenhuis en 

veelal opleiding 

- hoofdstad van de republiek met de hoogste specialisaties, research 

en opleiding. 

Deze benadering sluit zowel aan aan de geografische bereikbaarheid 

alsook aan de ontwikkeling per gebied. 

Voor Nederland echter staan meer mogelijkheden open en hier staan twee 

zienswijzen nogal tegenover elkaar n.l. het Zweedse systeem, speciaal 

bevorderd door prof. Querido en het koncentratie-systeem. Bij dit 

tweede systeem gaat men o.a. dr. Festen,er vanuit dat Nederland dicht 

bevolkt genoeg is om overal middelgrote ziekenhuizen te hebben waar 
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men bijna alle hulp kan krijgen die men nodig heeft en waarbij de echt 

grote ziekenhuizen met alle specialismen duidelijk tevens een onderwijs

funktie hebben. 

Terugkerend tot de gewesten als uitgangspunt voor planning blijkt dat 

de max. afstand die men in een gewest moet afleggen om bij deze tertiare 

of quartiare voorziening te komen 20 km. bedraagt. Hierbij is Nederland 

nag~noeg volledig opgedeeld in gewesten en voor de enkele plekken die 

dan nog overblijven zouden aanvullende regelingen moeten komen. 

Het draagvlak bij gewestelijk ligt op)100.000 bij een max. hemelsbrede 

geografische afstand van 20 km. 

Het draagvlak bij regio's ligt op 50.000- 100.000 bij een max. hemels

brede geografische afstand van 10 km. 

Hieruit blijkt een planning vanuit de gewesten en regio's waarbij mede 

rekening gehouden wordt met de specifieke ontwikkeling van deze ge

bieden qua arbeidsplaatsen, bevolkingsgroei enz. ook voor de gezond

heidszorg een beter uitgangspunt lijkt dan de provincies. 

Als voorbeeld voor deze gewestelijke planning heb ik de provincies 
~ 

Overijssel en Limburg genomen. 

In Overijssel werkt men met de onderscheiding primair- secundair

tertiair en kwartair waarbij voor het tertiaire niveau w.b. de zieken

huizen wordt aangenomen dat men 500 bedden kan hebben verdeeld over 

15 verschillende specialismen (zie afb.1). 

In het kader van de koncentratie-gedachte dacht ik dat dit niveau 

voor de ziekenhuizen een startniveau kon zijn. Hierop vindt men twee 

van de drie bereikbaarheden vervuld n.l. de funktionele en ekonomische 

bereikbaarheid (15 specialismen en een draagvlak van min. 100.000 

inwoners). De geografische bereikbaarheid laat bij een hemelsbrede 

afstand van 21 km. bij volledig tertiair komfort te wensen over in 

N.O. Overijssel en de N.O.Polder (zie afb. 2). 

In samenhang met andere ontwikkelingen, demografisch-ekonomisch, 

zullen voor deze gebieden oplossingen moeten worden gevonden. Een 

eerste oplossing ligt al bij het draagvlak van het tertiaire rayon 

dat groter kan zijn dan voor één ziekenhuis, waardoor via de lokatie 

van het tweede ziekenhuis de afstand kan worden verkleind. 

In een studie over het Benelux middengebied waarin de provincie Limburg 

valt werkt men met de onderscheidingen: 

- gewestelijk 

- beperkt gewestelijk 

- regionaal met gewest betekenis 
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- regionaal 

- beperkt regionaal (zie afb.3). 

Nu bl~kt hun begrip beperkt gewestel~k overeen te komen met het begrip 

tertiair voor de provincie Over~ssel met een norm voor de geografische 

bereikbaarheid van ± 17 km en een draagvlak van ) 100.000 inwoners. 

Nu bl~ken bepaalde gebieden in Noord Limburg de zwakke plekken te z~n 

waarb~ moet worden aangetekend dat de invloed van de sferen van Eind

hoven wel, maar N~megen niet hierin is opgenomen. Ten tweede bl~kt 

dat het minimum aantal inwoners voor de delen Noord,Midden en Zuid 

Limburg in 1969 180.000 inwoners was waarop meer dan een groot zieken

huis zou kunnen bestaan. (Zie afb. 4). 
Als laatste uitgangspunt voor een planning van de intramurale gezond

heidszorg zou ik willen pleiten voor een geleding van bedden qua soort 

en niet van het bed als eenheid willen nemen. 

Hiertoe heb ik een typologie opgesteld naar twee kriteria n.l. zieke

begeleiding en ziektebehandeling. 

ZIEKTEBEHANDELING (intramuraal 
mono team/multi super te.o~mkm1 ti 

geen algemeen specia- specialia- specia- specia-
listen tisch listen listisch 

·geen 

inciden-
teel 

ritmisch 

kontinu 

Deze typologie zou per rayon of gewest ingevuld kunnen worden, rekening 

houdend met de bevolkingsopbouw en andere gegevenheden. 

Hieruit zouden dan aantallen bedden per soort verkregen kunnen worden 

en geprobeerd kunnen worden de patient zoveel mogel~k in het juiste 

bed te doen opnemen. 

Samenvattend pleit ik voor een planning van de intramurale gezondheids

zorg op basis van: 

1. Sociaal ekonomische of kulturele eenheden- gewesten of regio's. 

. 
I 
I 

4 

I 
I 
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2. Bereikbaarheid. 

3. Minimaal middelgrote ziekenhuizen. 

4. Geleding van bedden naar verzorgingsbehoefte. 

Afb.1 Afb. 2 

Afb.3 
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PLANNING VAN AFSPRAAK-SPREEKUREN IN EEN POLIKLINIEK. 

* R.J.M. Mercx 

Dit referaat zou ik bij u willen inleiden met een korte case. Enige 

weken geleden viel mijn dochterje ongelukkig en brak haar onderarm. 

In de EHBO van een van onze ziekenhuizen werd haar arm 's avonds in 

het gips gezet en we kregen een afspraakkaart mee voor een kontrole 

de volgende morgen in de polikliniek, met als tijdstip 9.30 uur. 

Op dat ogenblik dorst ik een weddenschap af te sluiten op de stelling, 

dat het betreffende spreekuur uit de hand zou lopen: Men zondigde 

tegen een van de regels van het afspraak-spreekuur: 11gij zult alleen 

in uiterste noodzaak patienten tussenvoegen". 

De volgende dag bleek om 9.30 uur de wachtkamer dan ook 22 patienten 

te bevatten. Er was niemand achter de balie en ik hoorde kopjesgerinkel 

en gepraat op de achtergrond. Een tweede zonde tegen de regels: "gij 

zult geen pauze inlassen als gij op dat ogenblik patienten gepland hebt". 

De rest zal ik u besparen, op twee opmerkingen na: 

a. de aanwezige patienten waren allesbehalve enthousiast over de gang 

van zaken, temeer daar een ander ziekenhuis in de buurt deze spreek

uren beter geregeld zou hebben; 

b. toen wij eindelijk aan de beurt waren vroeg een doktersassistente mijn 

dochtertje of het gips knelde. Deze beantwoordde de vraag met "neen", de 

. assistente verdween en kwam met een nieuwe afspraakkaart terug. Ik vroeg 

me toen af of een telefoon hier niet tijd- en kostenbesparend zou kun

nen werken. 

Terug naar ons onderwerp, de planning van afspraak-spreekuren. In zijn 

doktoraalskriptie heeft ir. J. Schuling twee in dat kader relevante 

zaken ontwikkeld 

a. Een analyse methode voor een afspraak-spreekuur. 

b. Regels die bij een afspraak-spreekuur in acht moeten worden genomen. 

Een en ander met als doel de wachttijden van de patienten te verminderen 

met als randvoorwaarde dat de betreffende arts of afdeling maar een 

geringe kans op wachttijd mocht hebben. 

Hoewel zijn onderzoek in een polikliniek plaatsvond, is deze methode 

toepasbaar in alle situaties waar patienten op afspraak wachten voor 

een consult met huisarts, specialist of voor een röntgen-, funktie

of laboratoriumonderzoek. 

E Dit artikel is geschreven aan de hand van een afstudeeronderzoek 
van ir. J. Schuling. 



In dit referaat beperk ik me tot de eenvoudigste vorm: het wachten voor 

één onderzoek of behandeling. Ik wil het dus niet hebben over ketens 

van wachttijden zoals eerst bij de specialist, dan bij röntgen, vervolgens 

bij het laboratorium. Hiervoor is door Schuling al een aanzet gegeven, 

maar deze moet nog verder uitgediept worden. 

Om de gang van zaken bij een afspraak-spreekuur te analyseren, heeft 

Schuling een eenvoudige doch verhelderende analyse methode ontwikkeld. 

Het verzamelen van de benodigde gegevens kan door een sekretaresse, 

doktersassistente of eventueel de arts zelf zonder moeilijkheden geschieden. 

Van iedere patient wordt gedurende b.v. één week opgenomen hoe laat deze 

a. zich meldt, resp. binnenkomt. Dit kan uiteraard alleen als een sekre

taresse of assistente als receptioniste aanwezig is. Zo niet dan 

kan dit gegeven vervallen. 

b. in de kleedcabine stapt 

c. door de arts geholpen wordt 

d. weer in de kleedcabine stapt 

e. vertrekt. 

De punten ~ en d behoeven alleen geregütreerd te worden als enige 

patienten zich aan- en uitkleden, terwijl de arts met een andere patient 

bezig is. Is dit niet het geval dan zijn de tijden~ en~ voldoende, te 

weten het begin en het einde van het consult. Van iedere patient is 

uiteraard het tijdstip van de geplande afspraak bekend. 

Deze gegevens worden per spreekuur in een schema verwerkt. Grafiek 1 

is hier een voorbeeld van. Laten we deze eens nader bekijken. 

Specialist x heeft een afspraak-spreekuur. Hij heeft aan de hand van een 

aantal gegevens die hij verzameld heeft, uitgerekend dat zijn gemiddelde 

consultduur 7,5 minuten bedraagt. Hij laat nu 2 patienten per kwartier 

komen. 

Zijn spreekuur begint om 9.00 uur. Op de morgen van analyse komt de 

eerste patient 10 minuten te vroeg en de tweede 5 min. 

Dit moeten de patienten zelf weten, als ze maar niet te laat komen. 

De tijdsduur dat ze wachten omdat ze te vroeg zijn, wordt in de analyse 

dus apart aangegeven. Andere categorieën zijn "patient wacht", "patient 

te laat", en "consult". Als er kleedruimtes zijn zoals boven vermeld, 

kan nog tweemaal toegevoegd worden "patient in kleedruimte". We hebben 
dit in ons voorbeeld eenvoudigheidshalve weggelaten. 

Als we het resultaat bekijken dan zien we dat het betreffende afspraak-

spreekuur nog op een drietaf punten voor verbetering vatbaar is. 



-22 ... 

1. De arts is te laat begonnen,te weten om 9.25 uur. Dit betekent 25 

minuten wachttijd extra voor iedere patient. 

2. Omstreeks 10.30 uur wordt 10 minuten koffie gedronken. Dit wordt 

hen natuurlijk van harte gegund, maar dan moeten ze geen patienten 

plannen. Het gevolg hiervan is dat de laatste 7 patienten wederom 

10 minuten extra moeten wachten. 

3. Een zeer eenvoudige analyse bevestigt de eerste indruk dat er twee 

categorieën patienten komen (grafiek 2) nl. die tussen 3 en 7 minuten 

behandeltijd vergen en anderen, die tussen 14 tot 16 minuten consult

duur hebben. De eerste groep zijn herhalingspatienten, de tweede groep 

blijkt uit nieuwe patienten te bestaan. Ze zijn in het geanalyseerde 

spreekuur door elkaar gepland met het gevolg dat rondom het gemiddelde 

van 7,5 minuten een spreiding is van 3 tot 16 min. Het is beter ze 

als twee groepen te behandelen. 

Grafiek 3 geeft een nieuwe opzet aan met dezelfde patienten. De specialist 

wil om 9.30 uur beginnen en eerst de herhalingspatienten afwerken. Deze 

worden opgeroepen om de 10 minuten in "blokken" van 2 (als er een te laat 

is dan behoeft de arts niet te wachten). De koffiepauze is vrij gehouden. 

Daarna zijn de nieuwe patienten gepland om de 15 min., met een reserve 

van 5 min. om variaties in de consultduur op te vangen. 

Het resultaat bl~Kt te zijn dat de wachttijd van gemiddeld 42 min. is 

teruggebracht op ongeveer 3,5 min., zonder dat de arts zou behoeven te 

wachten. Dit voorbeeld is uiteraard nog op te weinig waarnemingen 

gebaseerd om bovenstaand resultaat als definitief te kunnen beschouwen. 

Het heeft alleen de pretentie een methode aan te geven en consequenties 

van bepaalde gebruikelijke fouten te demonstreren. 

Regels. 

Voor een goed lopend afspraak-spreekuur zouden wij dan ook de volgende 

regels willen geven: 

1. De gemiddelde consultduur per patient moet vastgesteld worden. 

Bl~Ken er uit een analyse volgens grafiek 2 enige groepen patienten 

te onderscheiden te zijn, dan moeten deze als aparte groepen gepland 

worden. 

2. Aan de hand van de aldus verkregen gemiddelden vrordt het afspraak

schema vastgesteld. 

3. Indien er gepauseerd wordt, mogen er in die tijd géén afspraken 

gepland worc...m. 
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4. Het spreekuur moet op de geplande tijd beginnen. 

5. "Tussendoor-patienten" moeten indien enigszins mogelijk aan het 

eind van het spreekuur of vóór het begin gepland worden. 

De arts moet dan ook langer blijven resu. eerder be~innen. 

6. Mocht er een tussentijds spoedgeval zijn, dan moet aan de patienten bij 

aankomst verteld worden dat de dokter hierdoor op z~n programma is 

achtergeraakt en hoeveel min. zij extra zullen moeten wachten. Zo 

mogelijk moet getracht worden een aantal patienten thuis te bereiken 

en hen te verzoeken later dan afgesproken is en v1el op het geplande 

tijdstip na het einde van het spreekuur te komen. 

7. Blokafspraken alleen met kleine groepen en bij korte consulten. 

Periodieke evaluatie. 

Tot slot is het zinvol een afspraak-spreekuur dat goed funktieneert 

zo nu en dan te evalueren. Daartoe is het nuttig de volgende gegevens 

per spreekuur per groep patienten bij te houden resp. zo nu en dan te 

verzamelen. 

a. aantal patienten 

b. begintijd eerste consult 

c. eindtijd laatste consult 

d. begintijd en eindtijd eventuele onderbreking door spoedgeval. 

Men kan dan gemakkelijk de gemiddelde consulttijd per patient per groep 

berekenen en zien of deze ook verandert. 

Blijkt dit het geval te zijn dan zal de planning aangepast moeten worden. 

Literatuur: 

J. Schuling: Het afspraakspreekuur. Ziekenhuisresearch projekt rapport nr. 

4, Eindhoven 1973. (Dit rápport zal omstreeks juni 1973 uitkomen). 
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ERVARINGEN MET DE KAARTPLANMETHODE. 

mevr. G. Krop-Bos 

Het projekt waar ik u over ga vertellen is een onderzoek naar de mogelijk

heden en toepasbaarheid van een nieuwe methode van overleg en inspraak, 

die met name voor het ziekenhuiswezen een mogelijkheid biedt de uit

voerende werkers in besluitvormingsprocessen te betrekken. 

Dit onderzoek is tot stand gekomen op initiatief van prof. Hattinga 

Verachure en uitgevoerd door mej.drs. van Gorp en mijzelf. 

De zich wijzigende opvattingen over gezondheid, ziekte, verpleging en 

samenwerking in de gezondheidswereld moeten worden omgezet in andere 

strukturen, c.q. samenwerkingsvormen, die slechts kans van slagen 

hebben als alle participanten hierin hun bijdrage kunnen leveren. 

Immers, veranderingen kunnen niet meer doorgevoerd worden d.m.v. een 

beleidsbeslissing in de toporganen, maar juist door planning van die

genen die met deze nieuwe vormen moeten leven. 

In de praktijk blijkt echter participatie - inspraak van allen - op 

problemen te stuiten. Inspraak, het woord zegt het al, houdt in: 

spreken, ergens over praten. En dat nu blijkt een enorm struikelblok 

te zijn. Praten, diskussiëren is moeilijk, ook in hogere regionen! Het 

vereist training! Ook zijn er andere faktoren die belemmerend kunnen 

werken, zoals: groepsstatus; drempelvrees; reaktievermogen; gevoel 

van minderwaardigheid en angst voor kritiek. 

Kortom, lang niet iedereen durft zijn mond open doen. Wat jammer is, 

want de goede ideeën die deze zwijgende groep heeft komen dan niet 

boven tafel. 

Om bovengenoemde bezwaren te ondervangen is gezocht naar een oplossing. 

Het doet ons dan ook genoegen u kennis te laten nemen van de kaartplan

methode. 

Deze methode is door prof. Hattinga Verachure geimporteerd uit Duits

land. Een organisatieadviesbureau uit Hamburg - het Quickbornerteam -

gebruikte deze kaartmethode bij de reorganisatie van een reusachtig 

komplex van diakonale gezondheidsinstellingen in Bielefeld. Op uit

nodiging van dit team heeft prof. Hattinga Verachure hiermee enige 

ervaring opgedaan. 

De methode werkt als volgt: 

In een ruime kamer is een muur betimmerd met zachtboardplaten (± 120 cm 

breed). Een kaartplangroepje bestaat uit 10 tot 20 personen. Er staat 

geen vergadertafel, maar lage stoelen die om de planwand zijn gegroepeerd 
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met voldoende loopruimte zodat iedereen ongehinderd naar de planwand 

kan lopen. Op tafeltjes liggen blanko kaarten van circa 15 x 20 cm., 

volop punaises en per persoon een dikke viltstift. Er is geen 

diskussieleider. Deze is vervangen door een co6rdinator. Het onderwerp 

dat men wil behandelen wordt met één of twee woorden door hem op een 

kaart boven aan de wand geprikt. Het is te vergelijken met een startvraag 

bij een diskussie. 

Alle deelnemers kunnen nu hun informatie, suggesties en kritiek in een 

paar woorden op een kaart zetten en op het bord prikken. De co6rdinator 

heeft de taak om de kaarten die geprikt worden naar onderwerp te rang

schikken. Na circa 10 tot 15 minuten komt de kaartenproduktie geleidelijk 

tot stilstand. De co6rdinator gaat nu, in overleg met de groep, door 

met groeperen van de kaarten. Wanneer ook dit proces ten einde is, kan 

iedereen op zijn gemak het bord bekijken, vragen stellen en diskussiëren 

over het geproduceerde. Omdat iedereen simultaan bezig is, zal het 

duidelijk zijn dat deze methode tijdsbesparing zal betekenen. Bovendien 

kunnen laatkomers gemakkel:i,:jk aanhaken en men kan ongestoord even weg. 

Ook ~parttimers is deze methode bruikbaar, zij kunnen ten alle tijde 

binnen komen vallen en hun "zegje" opprikken. Het is dus een open 

methode die interessante mogelijkheden biedt om snel en via volledige 

participatie informatie te verschaffen. 

Algemeen zou je in een planningsproces van 4 fasen kunnen spreken: 

- bezwaren, inhoudende de definiering van het probleemgebied 

- suggesties t.a.v. veranderingen en oplossingen 

- konsequenties van die veranderingen en een prioriteitenkeuze 

- beleidskeuze. 

Bij de ervaringen die we tot nu toe met deze methode hebben opgedaan, 

heeft het accent gelegen op de eerste twee fasen. 

Het Instituut voor Ziekenhuiswetenschappen heeft deze methode geïntro

duceerd op: 

a. een landdag van B-verpleegkundigen op 6 oktober 1972 te Utrecht 

b. een bijeenkomst van hoofdverpleegkundigen van academische zieken-

huizen op 2 maart 1973 te Leiden. 

Mej.drs. van Gorp en ik hebben hiervan een analyse trachten te maken. 

Allereerst volgt nu de evaluatie van de B-verpleedag. 

Er waren 200 deelneemsters, bestaande uit gediplomeerden en leerling

verplegenden werkzaam in psychiatrische inrichtingen en psychiatrische 

afdelingen van algemene ziekenhuizen. Deze groep werd in 10 kaartplan

groepjes ingedeeld, die willekeurig van samenstelling waren. 
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10 Coördinatoren waren op een voorafgaande bespreking door prof. 

Hattinga Verschure geïnstrueerd. Als startvragen werden gebruikt: 

bezwaren tegen de B-verpleging en suggesties voor veranderingen. 

In totaal waren op 10 borden 672 kaarten geproduceerd. Hiervan waren 

475 kaarten als antwoord op de eerste startvraag 'bezwaren' en 197 

kaarten als antwoord op de 2e startvraag 'suggesties'. Dit is± 70% 

bezwaren en ± 30% suggesties. 

Vooral de suggesties, 30%, lijkt als output erg belangrijk, omdat de 

kreativiteit van de deelnemers hierin tot uiting komt en de kritiek 

wordt omgezet in bruikbare informatie. 

Vermeldenswaard zijn de volgende kaarten: 

Naar aanleiding van bezwaren werd o.a. geprikt: 

- moet de deur altijd op slot 

- waarom direkt in bed 

- mens en maatschappij hebben te weinig begrip voor de psychiatrische 

patient 

de psychiatrische inrichtingen zijn pakhuizen 

- geen informatie over achtergrond van de patient 

- behandeling is gericht op konformeren, dwang, infantilisering 

- diskrepantie tussen opleiding en praktijk 

Naar aanleiding van suggesties werd o.a. geprikt: 

- afschaffing uniform 

- training in sociale vaardigheden 

- inbreng gedragswetenschappen in de opleiding 

- openheid t.o.v. patient omtrent therapie/ziekte 

- meer aandacht voor het gezonde deel van de patient 

- verpleging minder lang op één afdeling. 

Duidelijk wordt nu wat in het veld leeft. Uit bovengenoemde bezwaren 

en suggesties spreekt zowel inzicht als bereidheid om aan veranderingen 

mee te werken. Vooral de tweede fase 'suggesties' vraagt om creativiteit 

van de deelnemer. En deze creativiteit kan tot volledige ontplooiing 

komen, doordat de kaartplanmethode de negatieve invloeden van een 

traditionele diskussie elimineert. Bovendien werkt deze methode zeer 

aanstekelijk op de deelnemers, is ongedwongen en werkt motiverend. 

"Je kr:ijgt iedereen aan het plannen". 

Nu enkele opmerkingen n.a.v. de landdag voor hoofdverplegenden georga

niseerd door de heer W.B. de Greve. 

Op deze dag waren 140 hoofdverplegenden uit verschillende academische 
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ziekenhuizen bijeen. Er werd gewerkt in 12 groepen. Aangezien één van 

onze uitgangspunten is dat iedere deelnemer bij deze methode partici

peert in tegenstelling tot bijv. een diskussie,hebben wij dit op deze 

dag willen nagaan. Om deze reden kreeg iedere deelnemer een aantal 

kaarten met een nummer erop en werd verzocht bij de prikaktie uit

sluitend van eigen kaarten gebruik te maken. Op deze manier zouden 

wij in staat zijn van ieder bord een participatieprofiel te maken. 

Het enige wat ons bekend is tot nu toe van de gegevens uit Leiden 

is dat niemand ~ geprikt heeft hetgeen in tegenstelling tot de 

diskussiegroepen opvallend is. 

Enkele observaties die ik op deze dag deed: 

- iedereen participeert intensief en toch spelende~vijs 

- de methode geeft de mogelijkheid om stoom af te blazen, mensen gaan 

na afloop samen praten 

- er wordt ook creatief aan suggesties ter verbetering, dus opbouwend 

gewerkt i.p.v. het zowat mode geworden kankersyndroom 

- men hoeft niet op zijn beurt te wachten 

- al het geproduceerde blijft voortdurend zichtbaar 

- deelname drempel is voor vrijwel iedereen gelijk 

- het proces is zeer levendig. 

Een belangrijk aspekt is de funktie van de coördinatoren: 

N.a.v. de analyse van de B-verpleging hadden wij de indruk dat de invloed 

van de coördinator een rol speelde bij de produktie op de borden. 

Op basis hiervan bouwden wij de veronderstelling op, hoe beter en duide

lijker de coördinatoren geïnstrueerd zijn, des te groter de participatie 

c.q. produktie van kaarten. 

Deze veronderstelling hebben wij in Leiden bij de A-hoofdverplegenden niet 

kunnen toetsen aangezien iedere groep een andere startvraag had, zodat 

verschil in output toegeschreven kan worden aan het onderwerp en/of 

de coördinator, dit laatste wellicht ook wat betreft sexeverschil: 

bij mannelijke coördinatoren prikten vrouwen meer dan bij vrouwelijke 

coördinatoren? Ook is ons daar gebleken dat hoe dynamischer, spontaner, 

ook non-verbaal, de coördinator zich gedraagt, des te aanstekelijker dit 

werkt op de groep. 

Daaruit blijkt wel enigszins dat een methode die een beroep doet op 

spontaniteit en creativiteit zich niet leent voor strakke richtlijnen 

voor coördinatoren. 
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Tot slot iets over de toepassing: 

Vanuit onze vooralsnog beperkte ervaringen met de kaartplanmethode 

is naar voren gekomen dat de methode uitstekend geschikt is voor 

informatieverzameling uit en door brede lagen van medewerkenden in 

het praktische veld, in het bijzonder wanneer de participanten van 

verschillend opleidingsniveau zijn. Een voorwaarde voor gebruik is 

echter wel dat er een evaluatie van de ingebrachte gegevens volgt. 

Er moet iets mee gedaan worden en de informatie moet via duidelijke 

kanalen doorgespeeld kunnen worden naar hogere niveau's waar beslis

singen genomen worden. Verder is gebleken dat deze methode minder 

geschikt is wanneer het gaat om abstrakte problematiek. De methode 

faalde in een gezelschap van academici met als onde~verp: de organi

satorische beheersbaarheid van de gezondheidszorginstellingen. In 

een groep academici werkte de methode uitstekend op de konkrete start

vraag: noem ~ belanghebbenden bij het ziekenhuis. 

Voor een doelstellingen-analyse van een te bouï·ten ziekenhuis volgens 

de door ir. E. Hijmans aangegeven methode bleek de kaartplanmethode 

een vruchtbare deelname van allerlei betrokkenen mogelijk te maken 

en een veel rijker resultaat af te werpen dan wanneer het probleem zou 

zijn aangepakt door een "commissie". 

Ondanks het feit dat deze methode nog op beperkte schaal is toegepast 

lijken ons de gebruiksmogelijkheden zeer groot. Wij willen er mee verder, 

wij willen er mee experimenteren en wij willen met plezier u adviseren 

als u hierin toepassingsmogelijkheden ziet op uv1 eigen werkterrein. 

Op het Instituut voor Ziekenhuiswetenschappen te Utrecht zult u voor 

verdere informatie enthousiast te woord worden gestaan! 
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EEN LITERATUURONDERZOEK NAAR PATIENTENKLASSIFIKATIES 

W.P.G.M. van Balen 

Binnen het kader van mijn studie in Eindhoven heb ik in opdracht van 

het Nationaal Ziekenhuisinstituut een klein literatuuronderzoek 

verricht naar patientenklassifikaties, waarover binnenkort een 

rapport zal verschijnen. In het kort zal ik u proberen te schetsen 

hoe men tot klassifikaties van patienten is gekomen en vervolgens 

wil ik u iets naders vertellen over de bruikbaarheid van de methoden. 

Ook in de wereld van de gezondheidszorg is men op het moment wel 

overtuigd van de noodzaak van efficiente bedrijfsvoering. Dat ten 

behoeve van die efficientie de inzet van de verplegende in de belang

stelling staat is op zich zelf niet verwonderlijk. Immers, we kunnen 

op vele plaatsen lezen dat een enorm deel van de jaarlijkse uitgaven 

van de verschillende huizen wordt be~teed aan salarissen voor personeel 

in verpleging en verzorging. Een studie van Oxford Regional Hospita! 

Board zegt dat 1/3 van het budget opgaat aan salarissen van verplegen

den. 

Om efficienter te werk te gaan zal men de verpleegkundige arbeid beter 

en uitvoeriger moeten plannen. Daartoe zal de vereiste kwaliteit zo

wel als de kwantiteit voorspelbaar moeten zijn en zal men de personeels

bezetting steeds moeten aanpassen aan de reële situatie. 

Uitgaande van de huidige tendenzen om de patient centraal te stellen 

zal men de benodigde hoeveelheid arbeid moeten afstemmen op de behoefte 

aan verpleging en verzorging van de werkelijk aanwezige patienten. 

Het is omslachtig en ondoenlijk om van alle patienten, aan de hand van 

alle behandelingen, hulp en zorg die zij ontvangen, precies de behoefte 

te meten of van alle patienten die men verwacht tot in details die 

behoefte te voorspellen. 

Men is nu op het idee gekomen, dat de ernst van de patiententoe

stand geschetst kan worden aan de hand van enkele belangrijke ken

merken van die toestand. Ik zal u enkele toestandskenmerken noemen: 

* de mobiliteit - de patient wandelt zonder hulp 

- wandelt met hulp 

- ligt in bed 

* wassen en baden - doet de patient zelf 

- doet hij met enige hulp 

- wordt volledig geholpen 
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E voeding - eet en drinkt alleen 

- met enige hulp 

- met volledige hulp 

E mentale toestand - helder 

- vereist meer dan normale zekerheid 

- is emotioneel 

- verward 

* hoe vaak moet gekontroleerd worden - bloeddruk 

- polsslag 

* behandelingen - verbinden 

- drainages 

- intraveneus 

- orthopedisch 

- wegens coma 

- temperatuur 

- ademhaling 

* is voor de patient extra verpleeghulp nodig 

Het zou een arbitraire handelwijze zijn om op grond van inzicht in de 

belangrijke kenmerken van de patiententoestand rechtstreeks over te 

gaan op arbeidsplanning; om die reden is men verder gaan zoeken. 

Op vele plaatsen in de literatuur komt men voorstellen tegen om 

patienten aan de hand van die belangrijke kenmerken globaal in te 

delen in enkele verpleegklassen. 

Er zijn, vooral in ziekenhuizen, vele studies gemaakt die over een 

groot aantal uren voor een groot aantal patienten van verschillende 

aard gemeten hebben hoeveel tijd zij aan verpleging ontvangen hebben. 

Helaas weinig studies nog hebben aandacht besteed aan de kwaliteit 

van de verpleging die de patient krijgt. 

Met behulp van de verkregen cijfers heeft men berekend hoeveel tijd 

een patient uit een bepaalde verpleegklasse gemiddeld per tijdseenheid 

ontvangt. Verder bleek uit de onderzoeken dat een deel van het werk 

niet afhankelijk is van de soort patient, maar wel van het aantal 

patienten en dat nog een ~3el van het werk niet eens afhankelijk is van 

het aantal patienten; of er nu 20 of 40 patienten op een afdeling zijn, 

dit deel van het werk moet toch gedaan worden. 

Neemt men nu deze uit gedegen onderzoek verkregen getallen als richt

lijn voor de nabije toekomst, dan kan men daarmee de benodigde hoeveel

heid arbeid plannen. Hiervoor is een algemene formule te geven: 

'i:" ( n . x t . ) + ( ~ . n . ) x- k + c ""' T :r ~ ~ ~ ~ 
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~. (n. x t. ) + ('i:. n. ) x k + C = T 
~ ~ ~ ~ ~ 

i de verpleegklasse 

ni aantal patienten per klasse i 

ti verpleegtijd per patient van klasse i 

k verpleegtijd per patient, onafhankelijk van de aard der patienten 

C verpleegtijd onafhankelijk van aard en aantal der patienten 

T totaaltijd voor verpleging 

Men kan de patienten op grond van die belangrijke kenroerken in klassen· 

indelen. Men weet nu het aantal patienten (n.) per klasse (i). 
. ~ 

Per patient in die klasse weet men de gemiddelde tijd (t.) nodig voor 
~ 

verpleging. Door nu het aantal patienten (ni) met de tijd (ti) te vermenig-

vuldigen en dit over de klassen te sommeren verkrijgt men de totale 

hoeveelheid tijd die besteed moet worden aan direkte verpleging, d.w.z. 

de verpleging waarvan de patient direkt afhankelijk is. Hierbij moet men 

optellen de hoeveelheid tijd (k) maal aantal patienten voor de tijd die 

besteed moet worden aan indirekte verpleging, die v1el afhankelijk is van 

het aantal patienten, plus de tijd C, nodig voor totaal patient onaf

hankelijke verpleging. 

Men heeft nu de totaaltijd T, die nodig voor verpleging van alle patienten 

op een afdeling. Door deze tijd te delen door het aantal uren (A) dat een 

verplegende per dag kan werken krijgt men het aantal personeelsleden 

(T/A) voor een bepaalde dag op die afdeling. 

Nu zou men eventueel ook m.b.v. deze formule kunnen berekenen hoe groot 

het aantal patienten is dat verantwoord verpleegd en begeleid kan worden 

gegeven een vast aantal verplegenden. 

In de literatuur wordt deze methode nog voornamelijk gebruikt om te plannen 

op korte termijn, b.v. per dag, per week of zelfs per ploeg (dag, nacht 

en avond). Men zal dan zo'n flexibele arbeidsbezetting krijgen dat op 

het eind van de dagploeg de vereiste hoeveelheid personeel voor de 

avondploeg gepland kan worden. 

Aan gebruik van klassifikatiemethoden op langere termijn wordt gewerkt. 

Voorgaand verhaal met de formule erbij klinkt misschien wel mooi, maar 

hoe ver is men in werkelijkheid? Literatuur over het gebruik van klassi

~ikaties is in ruime mate voorhanden. Zij munt echter niet uit in duide

lijkheid. De doelstellingen van studies over klassifikatiemethoden zijn 

vaak erg vaag of moeilijk te achterhalen; met de resultaten van de 
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studies is het al niet veel beter gesteld. Konkrete toepassing van 

klassifikatiemethoden lijkt weliswaar eenvoudig, maar in werkelijkheid 

blijken de methoden niet zomaar ingevoerd te kunnen worden. 

Enkele belangrijke beperkingen die voorlopig aan de meeste onderzoeken 

gesteld moeten worden, zijn: 

1. De methoden meten over het algemeen voornamelijk nog de fysieke 

behoeften van de patient. Het schijnt erg moeilijk te zijn criteria 

aan te leggen om de psychische behoeften te meten. 

2. Voor de bestaande methoden zijn enkele criteria aan te geven waaraan 

zij moeten voldoen: 

ze moeten duidelijk en eenduidig zijn 

- eenvoudig en snel toepasbaar 

- betrouwbaar en objectief 

- gestandaardiseerd om vergelijkbare toepassing in andere situaties 

of herhalingen mogelijk te maken. 

Aan de criteria voldoen de klassifikatiemethoden lang niet allemaal 

in de mate waarin dat voor nuttig gebruik gewenst zou zijn. De 
definieringen van de klasseomschrijvingen zijn vaak niet scherp genoeg 

gesteld, waardoor begrenzing van de klassen een moeilijke zaak is. 

3. Voorlopig beperken de onderzoeken zich tot de gegeven kwantiteit 

van de verpleging. Men is nog niet zover met de ontwikkeling van de 

klassifikatiemethoden en het daaruit berekenen van arbeid, dat men 

aan de hand van de behoefte van de patient ook de kwaliteit van de 

benodigde verpleging kan vaststellen. 

Na deze beperkingen zien we dat de ontwikkeling van bruikbare klassi

fikaties nog enigszins in de kinderschoenen staat, terwijl er toch al 

zo'n geweldige hoeveelheid over de research op dit gebied gepubliceerd 

is. Alleen in Nederland is er nog weinig onderzoek op dit gebied ver

richt. Twee instanties hebben zich tot nu toe hiermee beziggehouden: 

Bureau Berenschot in samenwerking met het N.Z.I. en de THE. Op de THE 

is op het moment een doktoraalstudent bezig om in de praktijk te pro

beren arbeidehoeveelheden te plannen aan de hand van eigen ontworpen 

klassifikatie, die tegemoet probeert te komen aan genoemde bezwaren. 

Tot slot zal ik voor u in het kort een voorbeeld van een klassifikatie 

uit de literatuur behandelen (Ward Analysis, J. Beat, Nursing Times 

July 1970). De indelingsmethode luidt: 



-36-

klasse 1 (self care) s - 12-75 jaar 

- meer dan 6 uur op per dag 

- zelf wandelen, eten, baden, toilet 

- geen speciale verpleging 

s - 12-60 jaar. 

- meer dan 6 uur op per dag 

- zelf in stoel, eten, baden, toilet 

- geen speciale verpleging 

klasse 2 alle pa tienten die niet in klasse 1 of 3 onder te brengen z:ijn., 

Uiteenvallend in de oategorieän: 

total care - middelmatig zieke patient 

- geen intensieve zorg 

- veel of volledige verpleging 

oompleet arsenaal verpleegkundige voorzieningen 

moderate care - long-term patient 

klasse 3 (intensive of 

high of 

max. care) 

- geen intensieve verzorging 

- speciale behandelingen soms nodig 

- veel verpleging 

- meer dan 2 uur per dag op 

- buiten bewustzijn, of 

- zeer speciale verpleging vereisend, of 

- 3 of meer behandelingen van uurstof 

- toestand van verwarring "" suatie 
+ 2 of meer behandelingen van- intraveneus 

boven 70 jaar / transf'us:i,e 

+ 2 of meer behandelingen van drainage 

Na onderzoek bleek de patient van 

klasse 1 gemiddeld 0.5 
11 2 " 1. 5 
11 3 11 2.5 

Van een afdeling van 35 
tot klasse 1 : 8 

2: 21 

3: 6 

uur verpleging te behoeven per dag 
11 " 11 " 11 " 
11 11 " 11 11 11 

pa tienten behoorden er: 
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De tijd voor direkte verpleging bedraagt nu 8 x 0.5 = 4 uur 

21 x 1.5 31.5 uur 

6 x 2.5 = 12 uur 

Totaal 50.5 uur 

Het onderzoek vermeldt niets over indirekte arbeidstijden, maar op grond 

van andere onderzoeken nemen. we hiervoor tijden aan: voor indirekte, 

patientenaantal afhankelijke verpleging 1 uur per dag; dit levert 35 
uur per dag totaal, plus totaal patient-onafhankelijk indirekte ver-

.pleging 20 uur per dag. Sommeert men de verschillende tijden dan komt 

men op een totaal tijd voor verpleging per dag (overdag) voor een af

deling van 35 zieken van: 50.5 + 35 + 20 = 105.5 uur. 

Nemen we aan dat een verplegende 8.5 uur per dag werkt dan zijn 

105.5 / 8.5 = 12.41 personen nodig. Dit betekent dat men 12 personen 

voor een hele dag en 1 voor een halve dag inzet. 

Mag ik het bij dit voorbeeld laten. Het zal, naar ik hoop, duidelijk zijn 

dat de toepassing en ontwikkeling van klassifikatiemethoden nog pas 

in de kinderschoenen staat. We zullen ze niet op grond van hun onvol

ledigheid of werking in detailgebieden moeten afkraken of terzijde 

schuiven, maar we moeten ze kritisch bezien en ze verder ontwikkelen, 

opdat ze voor ons een bruikbaar instrument worden. 
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EEN ONDERZOEK NAAR DE HOUDING VAN VERPLEGENDEN TEN OPZICHTE VAN 

PATIENTEN, een deelaspekt van therapeutisch klimaat. 

mej. G.M. Nillesen 

Probleemstelling: bestaan er verschillen in gedragswijzen van verplegen

den t.o.v. patienten. 

Deels op basis van literatuurgegevens, deels op basis van praktijk

observaties werden in de eerste aanzet vier typen verpleeghoudingen 

verondersteld. 

Task-oriented nurse 

Overgevoelige type 

Nurturant mother 

Themo-nurse 

Dominerend, sterk medisch-technisch geïnteres

seerd met de nadruk op de rol van arts-assistente 

Trekt zich lijden en dood in de ziekenhuiswereld 

te zeer aan en is niet op haar taak berekend. 

Dit type is door R.J.M. Beekers bij onderzoek 

aangetroffen. 

Sterk gericht op verzorging, hoge affiliatie

behoeften, koesterend, werkt infantilisering 

van de patient in de hand. \iaarschijnlijk wordt 

dit type meer aangetroffen in verpleegtehuizen 

en in de zwakzinnigenzorg. 

Non-direktieve benadering van de patient, person

oriented; een verplegende die onder meer dat 

gedrag aan de dag legt, dat men in de literatuur 

therapeutisch noemt. 

Aan de hand van deze vier typen werden uit interviews met mensen uit 

de ziekenhuiswereld 124 items geformuleerd, welke de diverse facetten 

van zo'n houding zouden omschrijven. 

Het onderzoek werd uitgevoerd in een ziekenhuis te Eindhoven. De vragen

lijst werd aangeboden aan 54 verplegenden en 64 patienten van drie 

afdelingen. 

De introduktie van het onderzoek is bij de verpleging, behalve door 

een tweetal brieven, gebeurd middels een groepsgesprek. 

De patienten werden om hun medewerking verzocht door een brief van de 

ziekenhuisdirektie en de instantie van onderzoek (T.H.E.). 

De uitvoering van het onderzoek was als volgt: 

Elke verplegende beschreef haar eigen attitude en gedragswijze (44 items). 

Elke verplegende beschreef de gedragswijze van twee van zijn/haar kollega's 

{38 items). 
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Elke verplegende werd door twee patienten beschreven (42 items). 

Voorwaarde voor het beschr~ven van een kollega was dat men enige t~d 

moest hebben samengewerkt. 

Voorwaarde voor het beschr~ven van een verplegende door een patient 

was dat de patient hem/haar minstens een week had meegemaakt in de 

werksituatie. 

·-··-

~ verpl. patient î patient 2 kollega î kollega 2 
verplegenden zelf 

1 44 items 42 items 42 items 38 items 38 items 

2 

3 

t/m 54 

schema î 

Er is in deze onderzoeksgroep dus sprake van ~f groepen beoordelaars. 

De verwerking is gebeurd met de iteratieve clusteranalyse van dr. 

A.H. Boon van Ostade. 

In het kort het verloop van deze procedure: 

î. Alle antwoorden worden in nullen en enen gekodeerd en wel zodanig 

dat er per vraag zoveel mogel~k 50% nullen en 50]~ enen voorkomen. 

Dit gebeurt via de mediaan. 

2. Gezocht wordt naar dat item dat het hoogst korreleert met de totaal 

score. Dit item is het uitgangspunt van het eerste cluster. 

3. Nagegaan wordt hoe de overeenkomst is van het antwoordpatroon van 

de proefpersoon op dit item met dat op de andere items. Het item 

dat de grootste overeenkomst vertoont vormt nu samen met het eerste 

item een cluster op voorwaarde dat de overeenkomst groter is dan een 

tevoren gestelde minimale overeenkomstindex. (In het onderhavige geval 

is een korrelatie van .30 gesteld). 

4. De somscore van dit cluster van twee items wordt weer vergeleken 

met de antwoordpatronen op alle andere items. Het item met de hoogste 

korrelatie wordt weer in het cluster opgenomen, mits aan de gestelde 

eis van minimale korrelatie is voldaan. 

5. Deze bewerking wordt zolang uitgevoerd tot er geen item meer op te 

nemen is dat uitkomt boven de gestelde overeenkomst index van .30. 

I 
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6. Na vorming van het eerste cluster wordt opnieuw de totaalscore van 

de overgebleven items bepaald en wordt het item met de hoogste 

korrelatie met deze totaalscore uitgangspunt voor het tweede cluster 

- en de voorgaande procedure herhaalt zich. 

7. Er worden clusters gevormd tot er geen items meer over zijn. 

Q-analyse, een klassifikatiemethode naar elementen of proefpersonen, 

wees uit dat de onderzoeksgroep niet erg heterogeen van samenstelling is. 

Vervolgens is het materiaal toetsend verwerkt. Dit betekent dat elke 

pivot (alle items over alle groepen beoordelaars die één houding om

schrijven) geanalyseerd wordt. Het spreekt vanzelf dat de verwachting 

was dat deze items tesamen één cluster zouden vormen op een enkele na. 

Inderdaad bleken per pivot een aantal items onbruikbaar te zijn wegens 

onvoldoende variantie. Dat zijn uitspraken waarop iedereen dezelfde 

response geeft: zij leveren dus geen informatie op en worden daarom ver

wijderd. De items daarop wel differentiatie bij beantwoording optrad 

worden bij de clustering betrokken. 

Hier de weergave van de resultaten voor het pivot van de "nurturant 

mother": 

CLUSTER I 

beoorde
laar 

p 

p 

c 

c 

korrelatie 

- 0.732 

0.620 

0.626 

item 

Zij ziet mij niet voor vol aan. 

Ik kan altijd op haar rekenen als 
ik haar iets vraag. 

Zij is erg toegeeflijk t.o.v. 

waar 

beslist niet 

patienten die verwend willen worden ja beslist 

Als patienten iets extra's willen 
vragen ze dat steeds aan haar ja beslist 

Hoog korreleerden met dit cluster een aantal items uit de patienten

groep zoals: Deze verplegende boezemt mij geen vertrouwen in; zij/hij 

kan eigenlijk het werk niet aan; praat wel eens in kindertaal tegen mij; 

er gaat geen rust van hem/haar uit; ik kan niet goed met hem/haar over

weg. 

De twee groepen beoordelaars in dit cluster (patienten en verplegenden) 
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percipiëren dezelfde verplegenden op een verschillende wijze. 

Het pivot leverde nog twee clusters op: 

CLUSTER II 

beoorde- korrelatie item laar 
p - 0.681 Ik ben zeer tevreden over deze 

verplegende. ja beslist 

z 0.607 Het verpleegstersberoep is voor mij 
een roeping. ja beslist 

z - 0.600 Ik sus een patient direkt als hij 
zich zorgen maakt. ja beslist 

z 0.538 Ik vind het leuk patienten wat te 
bemoederen. ja beslist 

c - 0.494 Andere verplegenden gaan met hun 
persoonlijke problemen graag naar 
haar/hem. ja beslist 

CLUSTER III 

beoorde- korrelatie laar item 

p 0.794 Soms krijg ik bij haar het gevoel dat 
ik onvolwassen ben beslist niet 

p 0.794 Praat deze verplegende \·lel eens in 
kindertaal met u? beslist niet 

p 0.728 Zij/hij ziet mij niet voor vol aan. beslist niet 

p 0.682 Zorgt zij/hij zonder dat u daarom 
vraagt voor uw glaasje water •• etc ja beslist 

Het derde cluster is de tegenpool van het eerste. Deze bipolariteit 

tussen en ook binnen clusters (als in CL.I) komt bij elk van de vier 

pivots naar voren. 

Het pivot van de task-oriented nurse leverde vier clusters op. 

Het pivot van de overgevoelige verplegende leverde een drietal clusters 

op die aanleiding geven tot de veronderstelling dat dit type niet bestaat. 

Het pivot van de themo-nurse gaf drie clusters te zien: een cluster 

is een afspiegeling van de niet-therapeutische houding, in de beide 

andere clusters spreken twee groepen beoordelaars elkaar tegen. 
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liet is op dit moment niet gewettigd konk:lusies te trekken uit deze 

resultaten omdat de steekproefgrootte niet aan de eisen voldoet. 

Mej.drs. L. Stam en G. Biesterbos werken aan uitbreiding van de onder

zoaksgroep zodat op een later t~dstip de gegevens nogmaals geanalyseerd 

kunnen worden. als N) 100. 

Tot slot z~n de items ook volgens de exploratieve methode aan de 

clusteranalyse onderworpen. De resultaten hiervan doen veronderstellen 

dat de relatie verplegende-patient.teruggevoerd kan worden tot een twee

tal komponenten, te weten sympathie en vertrouwen. 
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SATISFAKTIE VAN DE MESO-PATIENT IN EEN VERPLEEGTEHUIS 

mej.drs. L. Stam 

Op het vorige symposium heeft prof. Hattinga Verschure een inleiding 

gehouden over de klinische opvang van meso-patienten. Alvorens nader 

in te gaan op mijn onderzoek zal ik voor diegenen die vorige keer niet 

aanwezig waren een korte samenvatting geven over het projekt zoals 

dit door prof. Hattinga Verschure, dr. Landsman en dr. Pinckaers is 

opgezet. 

De term meso-patient is van toepassing op die kategorie patienten die 

een middellange duur van verpleging behoeven. Dat wil dus zeggen dat. 

het hier om patienten gaat die langer dan de gemiddelde opname tijd 

in een ziekenhuis verblijven terwijl ze na herstel van de operatie niet 

meer in die mate de aanwezige specialistische zorg behoeven. Dit zijn 

bijv. orthopaedisch-chirurgische patienten, patienten die na een ongeval 

behandeld zijn en ook verder revalidatie behoeven of patienten die een 

rustkuur moeten ondergaan. Hun ziekenhuisindikatie is in feite verandert 

in een verpleegtehuisindikatie ware het dat zij niet een zo langdurige 

zorg behoeven dat zij hiervoor in aanmerking komen. 

In het kader van het P-model, u allen waarschijnlijk bekend, werd het 

zgn. meso-projekt opgezet doordat samenwerking tot stand kwam tussen 

een ziekenhuis en een verpleegtehuis. 

Dit meso-projekt bestaat uit de volgende fasen (zie tekening1): 

Opname en behandeling in het ziekenhuis (in dit geval Onze Lieve Vrouwe 

Gasthuis Amsterdam). Vermindert de specialistische zorg en wordt de 

revalidatiebehoefte overheersend dan wordt de patient per ambulance 

overgebracht naar het Verpleegtehuis Vreugdehof. 

Hier zijn± 60 bedden van de 300 bedden door meso-patienten bezet. 

De patienten blijven na de overplaatsing onder behandeling van de arts 

van het ziekenhuis die 1 x per 14 dagen in Vreugdehof visite loopt. 

Om u een idee te geven in welke omgeving de meso-patient gedurende 

zijn revalidatiefase verblijft zal ik u een korte schets geven van het 

verpleegtehuis. In Vreugdehof worden chronisch zieke bejaarden verpleegd, 

het is een modern gebouw gelegen in een bui temrijk van Amsterdam. Iedere 

afdeling is verdeeld in units van 5-bedskamer + een aangrenzende zit

eetkamer + enkele 1 - 2 bedskamers. 

Er is een uitgebreide revalidatieafdeling. 

Bij het instellen van het projekt is besloten de ziekenhuispatienten 
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tussen de vaste bewoners van Vreugdehof te plaatsen. Hiermee hoopte 

men een afdeling leefbaarder te maken door een stukje buitenwereld 

binnen te halen voor deze vaak wat maatschappelijk geisoleerde groep 

van bejaarden. Men verwachtte dat ook voor het verplegend personeel 

de verzorging van deze groep patienten een afvdsseling zou betekenen. 

Van mijn steekproef lag 1/3 van de meao-patienten op een 1- of 2-beds

kamer, de anderen lagen op de units van 5 bedden. 

De plaatsing van de meso-patient op de afdeling gebeurt meestal in 

onderling overleg met de maatschappelijk werkster en het afdelings

hoofd. 

De aanvankelijk experimentele opzet van dit projekt is vorig jaar be

eindigd, waarna besloten is dit projekt te kontinueren. Als een onder

deel van de evaluatie van dit projekt werd toen het mijn inziens gelukkige 

initiatief genomen om zowel de mening van de patienten zelf als die van 

het personeel hierbij te betrekken. Aan mij is toen gevraagd dit onderdeel 

uit te werken. Deze opdracht heb ik met veel plezier aangenomen niet 

alleen vanwege de doelstelling die achter het P-model ligt,optimale 

zorg voor iedere patient, maar ook omdat op deze wijze de ervaringen 

van de betrokkenen kunnen meespelen bij de vorm waarop dit projekt wordt 

voortgezet. 

Doel van het onderzoek: 

Evaluatie van de samenwerking tussen het verpleegtehuis en het zieken

huis; satisfaktie van de patienten en het personeel over de ingestelde 

overplaatsingsprocedure. 

Onderzoeksprocedure: 

In het vooronderzoek werden vrije interviews afgenomen aan de chirurg 

van het ziekenhuis, de verpleegtehuisartsen, de maatschappelijk werksters, 

het hoofd van de fysiotherapie, enkele verpleegkundigen en patienten 

zowel in het ziekenhuis, in het verpleegtehuis als ex-patienten. 

Aan de hand hiervan is een vragenlijst opgesteld voor de patienten in 

de diverse stadia van de behandeling dus: zowel vóór, tijdens als na 

de opname in het verpleegtehuis. Totaal zijn 50 patienten ondervraagd, 

van 40 zijn de antwoorden verwerkt. 

Centraal staat bij deze vragen de satisfaktie van de patienten met de 

behandelingswijze en hun ervaringen n.a.v. hun verblijf in het verpleeg

tehuis. 

De hoofdverplegenden van de betreffende afdelingen is een vragenlijst 



afgenomen waarin nader wordt ingegaan op de wijze van samenwerking 

en waarin zij zijn uitgenodigd voorstellen tot verandering te doen. 

Uit de gegevens van de vragenlijst zullen diskussiepunten worden ge

formuleerd die in groepsdiskussies van de betrokken medewerkers aan 

de orde zullen worden gesteld. 

Gegevens van het onderzoek: 

Het onderzoek is nog niet afgesloten. Enkele gegevens van het materiaal 

voor zover deze verzameld en bewerkt zijn zal ik aan u voorleggen. Zoals 

het onderwerp aangeeft zal ik mij beperken tot de gegevens van de patienten 

Stelt men de patient centraal dan zal het belangrijkste gegeven bij de 

evaluatie van dit projekt zijn het antwoord op de vraag of de behandeling 

positiever beïnvloed werd door de overplaatsing dan wanneer deze niet 

had plaatsgevonden. 

Uit de bewerkte gegevens blijkt dat 2 van de 3 patienten vinden dat hun 

toestand door de overplaatsing verbeterd is. Dit blijkt bijv. uit de 

uitspraak "ik ben blij dat ik gekomen ben, want hier leer je goed lopen" 

of "in het ziekenhuis was het veel zakelijker, hier is meer liefde en 

geduld en de revalidatie is fantastisch". 

Enkelen vinden dat hun toestand is verslechterd zoals: "Ik ben daar 

van al die narigheid in de war geraakt" en de overigen vinden dat zij 

door de revalidatie op Vreugdehof wel verbeterd zijn maar liever in 

het O.L.V.G. hadden willen blijven of met ontslag naar huis met even

tueel na-revalidatie. 

Als reden voor de verbetering wordt genoemd: 

- de revalidatie 

- het leefklimaat 

- en de verpleging. 

De negatieve raakties die gegeven zijn betreffen vooral het leefklimaat 

zoals "psychisch ga je hier kapot" of "Vreugdehof is voor mij een tranen

dal". 

Ook de patienten blijken dus het leefklimaat als een faktor te zien 

die hun behandeling beïnvloedt. Voorstanders van een therapeutisch 

milieu horen het nu ook weer eens door de andere kant bevestigd. 

Na dit algemene gegeven wil ik op de satisfaktie in de diverse fasen 

van het behandelingaproces meer gedetailleerd ingaan. 

De patient in het ziekenhuis: Wat verwacht hij op dat moment van de 

overplaatsing? Dit blijkt vooral revalidatie en een andere sfeer d.w.z. 
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meer afleiding, meer bezoek, vrijer. Deze verwachtingen komen overeen 

met de doelstelling van het meso-projekt. Als reden waarom de patient 

overgeplaatst moet worden, wordt vooral de revalidatie op Vreugdehof 

genoemd en het plaats maken voor een operatiepatient. 

De helft van de patienten is het met de gegeven reden eens, de andere 

helft had of liever in het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis willen blijven: 

"ik kan hier toch ook leren lopen" of 'was liever direkt naar huis 

gegaan. Men zegt niets of zeer weinig over Vreugdehof te weten, vaak 

is hen niet meer gezegd dan:"u wordt over geplaatst naar Vreugdehof". 

Met deze gevoelens wordt de patient dus overgeplaatst naar Vreugdehof: 

d.w.z. men verwacht revalidatie en een andere sfeer. De helft is ambi

valent t.a.v. de reden van overplaatsing en men weet weinig van Vreugde

hof af. 

Wat is nu de eerste indruk van Vreugdehof na aankomst, positief of nega

tief en waarop berust deze indruk. 

Tekening 2 geeft schematisch weer dat de eerste indruk niet meevalt, 

er zijn verhoudingsgewijs meer negatieve dan positieve reakties. 

De bejaarden onder de meao-patienten zijn meer aan de negatieve kant 

vertegenwoordigd dan de jongere onder de 65 jaar. Patienten die aangeven 

van tevoren in het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis door de arts en het ver

plegend personeel enigszins geinformeerd te zijn reageren meestal posi

tiever dan patienten die informatie hebben gehoord via andere patienten 

of zeggen helemaal niets vooraf geweten te hebben. 

Uit de omschrijving blijkt dat deze eerste indruk gevestigd wordt door de 

houding van het personeel, door de omgeving en door de andere bewoners. 

Het personeel maakt een positieve indruk, vooral de gewoonte van enkele 

hoofdverpleegsters om de patient beneden in de hal vielkom te heten en 

hen naar de afdeling te begeleiden wordt op prijs·gesteld. Met betrekking 

tot de omgeving zijn de meningen verdeeld: naast reakties als ruimer, 

een fijne kamer, prachtig uitzicht staan reakties als een steriele om

geving, zo groot, e.a. 

De negatieve indruk wordt vooral gevestigd na konfrontatie met de 

vaste bewoners van het verpleegtehuis. De helft geeft expliciet aan 

hierop negatief gereageerd te hebben "verschrikkelijk in die kamer en 

dat zitten voor het raam , ik zag dat al die mensen afw:ijkend waren, 

omdat ik net gevallen was en niets meer kon doen dacht ik als ik ook 

maar niet zo blijf. Dit gevoel heb ik gehouden tot ik naar huis kon". 

Een andere reaktie: "ik wou dat ze wat gezegd hadden in het Onze Lieve 

Vrouwe Gasthuis, ik kwam daar nu zo onverwachts tussen die bazige 
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mansen te liggen, ze deden zo kribbig, het leek me niet gezellig". 

De angst om ook zo te worden en daar te moeten bl~ven zit vaak achter 

deze reakties. 

Als w~ weten dat een van de voorwaa~den tot overplaatsing is dat men 

na revalidatie ontslagen kan worden, zou dan een voorlichting aan 

iedereen in het O.L.V.G. o.a. over het beslist t~del~ke karakter van 

hun verbl~f in Vreugdehof niet veel onzekerheden kunnen wegnemen? 

Deze eerste indruk verandert later sterk en wel in positieve richting, 

de verhouding is nu 3 : 1 : 1 (zie tekening 2). 

Deze veranderde indruk wordt toegeschreven aan: 

- gewenning of berusting 

mobieler worden waardoor men meer z~n eigen omgeving kan bepalen 

- praten met de verpleegkundige over de behandeling en aanwezigheid 

van de permanente bewoners 

andere persoonl~ke instelling: m~n medel~den veranderde in een stuk 

egoisme: ik dacht alleen ik moet eruit. 

Enkele veranderde van positieve naar negatieve richting. Hiervoor werd 

o.a. de lange verbl~fsduur als reden genoemd "Ik verlang naar m~n vrouw, 

ik zou willen dat ze hier eens kon bl~ven slapen". Deze man lag op een 

2-bedskamer waar het ene bed leeg stond. Waarom niet denk je dan, maar 

het kan niet. 

Aanpassing aan hun omgeving en aan de bewoners bl~kt ook uit het antwoord 

op de vraag hoe de kontakten met de bewoners verlOpen- Op de 3 geeft 1 

aan dat h~ positieve kontakten met de vaste bewoners heeft gehad, slechts 

enkelen geven aan dat ze geen kontakt wilden hebben. De overigen geven 

aan dat z~ incidenteel wel kontakt hadden b~v. b~ ontspanningsavonden, 

T.V., eten, maar dit niet speciaal zochten. 

Negatieve ervaringen koncentreerden zich vooral rond de eetgewoontes 

van enkele bejaarden waarmee men gezamel~k moest eten en over het 

gemeenschappel~k slapen. De niet onwelwillende houding tot kontakt 

met de vaste bewoners bl~kt ook uit het antwoord op de vraag of z~ 

in hun kontakten aan de ziekenhuispatienten de voorkeur geven. Dit 

bl~kt niet het geval te z~n, wel wordt hierb~ soms genoemd dat het 

van belang is, dat je met de mensen kunt praten. 

Tot zover enkele gegevens over de satisfaktie van de meso-patient. 

In m~n verhaal heb ik m~ vooral beperkt tot een evaluatie van het 

leefklimaat. Dat dit door de meso-patient op bepaalde punten negatief 

ervaren wordt l~kt m~ terug te voeren tot het besluit om de meso-
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Tekening 2 
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patient en de vaste bewoners door elkaar te plaatsen. 

Willen we ons kunnen afvragen of we met deze doelstelling op de goede 

weg zijn dan moeten we ook de mening van de permanente bewoners hierover 

horen. Aan het personeel is dus gevraagd hoe zij over deze maatregel 

denken en of zij mogelijkheden zien om de klachten die gehoord zijn te 

doen verminderen bijv. door wijzigingen in hun beleid. Deze laatste 

gegevens zijn nog niet verwerkt. We weten wel in welke richting de 

mening van de meso-patient gaat. 

Op de vraag: Wat zou u voor de toekomst willen aanraden? 

1. Deze maatregel handhaven, u vindt hem wel goed. 

2. Deze maatregel handhaven ondanks bezwaren die u wel hebt. 

;. Wel gemengd, maar dan niet samen met demente bejaarden. 

4. De ziekenhuispatienten op een aparte afdeling. 

antwoordt 2/3 met het derde of vierde alternatief, dat wil dus zeggen 

een verandering van de huidige maatregel. 
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ENIGE KANTTEKENINGEN BETREFFENDE TECHNISCH ORGANISATORISCHE 'IMPLIKATIES 
.VAN DE INTENSIVE-CARE AFDELINGEN. 

ir. C.P.M. Govers 

Een nauwkeurige definitie van het begrip "intensive care" en de 

daaraan verwante afdelingen is een kwestie van afspraken. De op

vattingen lopen soms zo sterk uiteen dat met dit begrip vaak geheel 

verschillende afdelingen worden aangeduid. 

c·entraal eohter staat dit begrip voor een afdeling waar pa tienten 

worden opgenomen die bijzonder veel toezicht, verzorging en/of behande

ling nodig hebben. 
Op zichzelf was dat niet iets nieuws daar er voor dergel~ke patienten, 

met name op de chirurgische afdelingen, altijd al extra personeel 
werd vrijgemaakt. De huidige intensive care afdeling onderscheidt zich 

van de conventionele afdelingen door het gebruik van ge-avanceerde 

methoden (b.v. reanimatie) en apparatuur waarmee t~del~K gestoorde 
vitale lèvens-funkties kunnen worden overgenomen of ondersteund. 

Door intensieve observatie respectievelijk registratie van deze vitale 

funkties i~ een gerichte begeleiding en behandeling mogelijk geworden. 

Wie ooit verwacht mocht hebben in monitoren en andere bewakinga

apparatuur een wezenlijke ontlasting, ja vervanging van verpleeg

kundigen te hebben gevonden is nu wel van het tegendeel overtuigd. 

De apparatuur speelt relatief slechts een kleine rol. 

Het succes van een intensive care afdeling is grotendeels zo niet 

helemaal afhankelijk van het "kaliber" en het aantal van de verpleeg
kundige staf. 

Hiervoor is vereist: 

- volledig algemene ondergrond 

- goede kennis van de verpleging van zwaar zieke patienten 

- training in het gebruik van de apparatuur en in de interpretatie van 
de gegevens 

- het besef dat een patient kan overl~den ondanks kunstmatige en 
krachtige ondersteuning. 

Dr. M. Pleoy merkt in z~n inleiding b~ het boek "Intensive Care" op 
dat de Engelse term "care" niet met één passende Nederlandse uitdrukking 
is te vertalen. 

"Onget~feld heeft de term een positieve zo niet 
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liefdevolle betekenis. Het r~kgeschakeerde begrip 

"care" betekent immers: zich bekommeren om, houden 

van iets of iemand, bezorgd z~n over iemand alsook 

een zorgen voor, verplegen, aktief bezig z~n ten 

bate van iemand." 

Een vertaling als "intensieve verpleging" gaat voorb~ aan de zorg van 

de arts, de technische kennis en het gebruik van apparatuur terw~l 

"intensieve zorg" niet erg geruststellend l~kt voor patienten.of 

bezoekers. 

De lay-out, de apparatuur en technische voorzieningen kr~gen in de 

literatuur over het algemeen de meeste aandacht. Dit is ook wel te 

begr~pen omdat juist op dat gebied een geweldige vooruitgang is 

geboekt en de mogel~kheden nog steeds toenemen. 

De kwaliteit van de patientenzorg is hierdoor met sprongen omhoog 

gegaan doch dit betekent tevens een progressief st~gen van de kosten. 

In de meeste gevallen zal de toepassing van deze apparatuur er op 

gericht z~n om implikaties te yoorkomen. 

Afhankel~k van de funktie van de desbetreffende afdeling moeten 

daarom alleen die funkties bewaakt worden die op betrouwbare en 

acceptabele w~ze kunnen worden gemeten en die consequenties opleveren 

voor de behandeling waarvan dan het effekt kan worden gekontroleerd. 

Een deel van de verwarring ~ver het begrip intensive care komt voort 

uit het feit dat rond deze apparatuur een organisatie wordt opgebouwd 

geheel ten behoeve van een bepaald specialisme. 

Opsplitsing in specifieke units is alleen zinvol indien het aantal 

patienten voor ieder van deze units voldoende groot is (b.v. in 

academische ziekenhuizen en speciale centra). 

Uit het rapport "Hartbewakingseenheden in de Nederlandse ziekenhuizen" 

van het Nationaal Ziekenhuisinstituut in samenwerking met de Nederlandse 

Hartstichting bl~kt dat 35 %van deze eenheden deel uitmaakt van een 

groter geheel. Afhankel~k van de grootte en de funktie van het des

betreffende ziekenhuis kan het b~eenbrengen van alle "high risk" 

patienten een mogel~kheid bieden tot een betere inzet en taakverdeling 

van het hoog-gekwalificeerde verpleegkundig personeel. Door uit te 

gaan van een basis-opstelling die, al naar gelang de behoefte, voor 

een specifiek geval met een bepaalde meting kan ivorden uitgebreid 

(b.v. "Pl1l8'-in units"), kan de instrumentatie efficienter worden opgezet. 
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Het goed funktioneren van de intensive care afdeling is dan mede 

afhankelijk van de mate waarin deze apparatuur op adequate wijze wordt 

gebruikt. Dit stelt echter wel hoge eisen aan de organisatie. 

Uit het reeds genoemde rapport van het N.Z.I. blijkt dat in enkele 

ziekenhuizen waar de hartbewaking in de intensive care geschiedt, 

ook dialysepatienten worden opgenomen. Verder liet 61% van deze 

ziekenhuizen post-operatieve patienten toe, 66 % comateuze patienten 

en voorts werd bij 76% van deze eenheden beademing toegepast (zie 

onderstaande tabel, overgenomen uit N.Z.I. publikatie nr: 1.72.18). 

Behandelingen, die naast die voor verse hartinfarctent tevens in een 

eenheid voor intensieve bewaking verricht werden 

Behandeling van: 

a. Dialysepatienten 

b. Post-operatieve behandeling 

c. Comateuze patienten met of zonder 
acuut trauma 

d. Beademing 

e. Andere, te weten: 
Interne patienten (9), intoxicatie (6), 
shock (3), overige (7) 

f. onbekend 

Aantal hartbewakingseenheden gekombineerd 
met een eenheid voor intensieve bewaking 

aantal eenheden waarin 
behandeling plaatsvond 

4 

25 

27 

31 

25 

3 

41 

Op grond van organisatorische overwegingen wil ik hierover het 

volgende opmerken: 

Het opnemen van dialyse-patienten in een intensive care stuit op 

bezwaren omdat: 

- indien het chronische patienten betreft de behandeling veeleer 

poliklinisch is 

- in geval van een acute nierinsufficientie doorverwijzing naar een 

dialyse-centrum beter is door de eisen die gesteld worden aan de 

waterhuishouding, het dialysaat en de verpleegkundige begeleiding 

te specifiek zijn. 
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Post-operatieve bewakingseenheden vormen een logische kombinatie met 

de operatiekamer. Indien de toestand van de patient een langere 

bewaking noodzakelijk maakt dan hier mogelijk of wenselijk is, dan kan 

dat een opname-indicatie zijn. 

Valt het in de lay-out te verwezenlijken dan kan het de voorkeur 

verdienen om bij grotere intensive care afdelingen (b.v. 8 bedden en 

meer) de patienten met hartinfarct ruimtelijk te scheiden van de 

overige patienten. 

Vanwege de diversiteit van patienten, met als gevolg een groot aantal 

specialisten i.v.m. consult, vereist een dergelijke afdeling een strakke 

organisatievorm. Bovendien maakt het werken in continudienst een 

uiterst nauwgezette en ordelijke overdracht van afspraken, opdrachten 

en handelingen zowel op geneeskundig als op verpleegkundig terrein 

noodzakelijk. 

Dit impliceert dat er in een hecht teamverband moet worden samengewerkt 

en dat de verpleegkundige steeds betrokken wordt bij beleids- en 

beheersbeslissingen. 

De hoofdverpleegkundige van een intensive care moet beschikken over 

specifieke vakkennis en ruime ervaring en bovendien geschikt zijn om 

leiding te geven. Indien er van min of meer specifieke sub-units 

sprake is, dan zal een belangrijk deel van zijn taak bestaan uit het 

coördineren en kontroleren van de werkzaamheden. 

Om misverstanden te voorkomen moet het, afhankelijk van het te voeren 

beleid, duidelijk zijn welke arts voor één of voor alle patienten 

verantwoordelijk is. In een voor elke patient aangelegd afsprakenboek 

worden alle afspraken, genomen maatregelen alsmede de consulten 

(wel of niet op verzoek) van collegae specialisten, voorzien van 

tijdsaanduiding en paraaf vastgelegd. 

De verantwoordelijke arts echter neemt de beslissingen met betrekking 

tot de behandeling van de patient. 

Gezien het groot aantal specialisten dat met de afdeling te maken 

kan krijgen indien er één arts per patient of groep patienten ver

antwoordelijk is, moet er voor het beheer en bestuur van de afdeling 

vanuit de medische staf een verantwoordelijk specialist worden aange

steld, eventueel kan men ook denken aan een driemanschap. 
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Deze specialist of het driemanschap moet zeer nauw samenwerken met 

de verpleegkundige staf in casu de hoofdverpleegkundige of verpleeg

kundig direkteur. 

De beste ligging van een intensive care afdeling zou zodanig moeten 

zijn dat deze snel en gemakkelijk bereikbaar is i.v.m. opname, centraal 

is gelegen vanwege de bereikbaarheid voor de verschillende specialisten 

en bovendien goede verbindingen heeft met operatie en röntgenafdeling. 

Dit is meestal een kwestie van wikken en wegen en is volledig afhankelijk 

van de plaatselijke situatie. 

Vanwege het karakter van deze afdeling komt bij de planning meestal de 

wens naar voren om te kunnen beschikken over een wacht- of verblijf

ruimte voor de familieleden. 

Meestal wordt deze op of in de onmiddelijke nabijheid van de afdeling 

gesitueerd. Ik vraag mij echter af of deze plaats wel zo gunstig is 

en of het niet de voorkeur verdient om deze wat meer centraal te 

situeren immers: 

- de verhoogde activiteit, met als extra complicatie de gehorigheid 

gedurende de nachtelijke uren, heeft een ongunstige uitwerking op de 

familie 

- het verzorgen en opvangen van familieleden onder deze kritieke 

omstandigheden is voor het personeel een extra mentale belasting 

vanwege de aandrang die er op hen wordt uitgeoefend om informatie 

te verstrekken of verwachtingen uit te spreken 

- dergelijke crisis-situaties zijn bovendien niet exclusief voor een 

intensive care. Ook voor andere afdelingen kan een dergelijke kamer, 

wellicht met lagere frequentie nuttig zijn. 

Een meer centrale ligging, doch goed bereikbaar vanuit de intensive 

care, komt aan deze bezwaren tegemoet. 

De onmiddeltike bereikbaarheid is, naar mijn mening, niet van essentieel 

belang daar de patient onder deze omstandigheden of vrij abrupt zal komen 

te overlijden of de toestand zal zich langzamerhand gaan verslechteren. 

In beide gevallen is er, uitgaande van het feit dat de familieleden 

beter naar de kamer konden worden verwezen, een korte (!) tijd ener-

zijds om hem op te vangen en in te lichten anderzijds om de situatie 

rond het bed aan te passen. 

Tot slot nog enige gedachten betreffende het verdere verloop van het 

onderzoek. 
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De topzorgafdelingen in het ziekenhuis zijn volop in ontwikkeling. 

Om te komen tot een algemene beschouwing zullen de problemen verder 

moeten worden geïnventariseerd en op hun onderlinge samenhang bekeken. 

Het onderstaande staafdiagram geeft een overzicht van de aanwezige 

hartbewakings-eenheden per 1 juli 1971. 

(Uit: N.Z.I. publikatie nr.1.72.18). 

GROOnE VAN ZIEKENHUIZEN EN DE AANWEZIGHEID 

VAN HARTBEWAKINGSEENHEDEN OP 1 JULI1971 

AANTAL 
BEDDEN °."·· 10•·• 20"o 30"'• 40•·· SO•• 60% 70•;, 80•o 90% 100% AANTAL 
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< 300 

300-
< 400 

400EN 
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25 --,'' ' 

23 

26 

47 -- '' 

121 
I 

0%. 10% 20°'o 30'% 40~o 50°-.o 60":'o 70%~ 80% 90% 100% 

• AANWEZIG 0 IN AANBOUW 0 GEPLAND • ZONDER 

In sommige gevallen kan een wijziging in de organisatorische opzet 

wellicht leiden tot een flexiber beleid met als gevolg een effectiever 

gebruik van personeel en apparatuur en het feit dat een grotere groep 

patienten geholpen kan worden. 

Een goede taakanalyse geeft wellicht inzicht in de mogelijkheid om 

het observeren van monitoren en het aan de hand daarvan te geven 

alarm- of attentie-sein over te laten aan hiervoor geschikte hulp

krachten b.v. doktersassistente. 

Literatuur: 

"Intensive Care" Handleiding voor intensieve verpleging en behandeling 

Leiden, Stafleu 1970 

Hartbewakingseenheden in de Nederlandse ziekenhuizen, een inventarisatie: 

Utrecht, Nationaal Ziekenhuisinstituut 1972, publikatie nr: 1.72.18. 
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DE KOSTEN VAN DE AMBULANTE PATIENT IN HET ZIEKENHUIS. 

G. Schrijvers 

Inleiding. 

In het ziekenhuis verblijven veel patienten die ambulant zijn. Verschil

lende onderzoeken tonen aan dat 20 tot 30% van de patienten ambulant 

is. 1) 

Op dit moment worden ambulante patienten verpleegd op verpleegafdelingen, 

waar weinig rekening wordt gehouden met hun ambulantie en waar ze ver

blijven tussen bedlegerige patienten. 

Er zijn andere mogelijkheden voor het verplegen van ambulante patienten. 

Ten eerste zou op de afdelingen veel meer rekening kunnen worden gehouden 

met de ambulantie. Een tweede mogelijkheid is het verplegen van ambu

lanten in een aparte afdeling, in een ambulatorium, met een op ambulante 

patienten gerichte verpleging. 

In dit artikel nu wil ik de kosten van deze twee alternatieve verpleeg

mogelijkheden stellen tegenover de kosten van het verplegen van ambulante 

patienten zoals dat op dit moment gebeurt. In paragraaf 1 worden de 

begriwen gedefinieerd. In de daaropvolgende paragrafen 2 t/m 4 worden 

de kosten van de verschillende verpleegmethoden bepaald. In par. 5 
wordt tenslotte een aantal konklusies getrokken. 

1. Begrippen. 

- Klassieke verpleegafdeling: afdeling waarin ambulante en niet-ambu

lante patienten door elkaar worden verpleegd. Er wordt geen topzorg 

verleend. Bij dit begrip denk ik vooral aan interne en chirurgische 

afdelingen met 30 bedden en ca. 17 verpleegkundigen. 

- Gemengde verpleegafdeling in het P-model: afdeling waarin ambulante 

en niet-ambulante patienten door elkaar worden verpleegd. De zorg aan de 

patienten is afgestemd op hun behoeften: voor ambulante patienten geldt 

b.v. een specifiek zorgpatroon. 

- Ambulatorium: verpleegafdeling waarin uitsluitend ambulante patienten 

vertoeven en de zorg specifiek is afgestemd op deze kategorie. 

- Ambulante patient: patient die enige verpleegkundige hulp of toe

zicht behoeft, maar verder in staat is zichzelf grotendeels te helpen. 

Een ambulante patient is in ieder geval in staat zichzelf te wassen en 

zichzelf aan en uit te kleden. Verder moet een ambulante patient kunnen 

lopen naar de eetzaal en zelfstandig naar het toilet kunnen gaan. 

- Funktie-afdeling: overige afdelingen,naast de verpleegkun~ge af-
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delingen, belaat met medisch onderzoek en behandeling, waarvan de 

prestaties in principe afzonderlUk kunnen worden gedeclare~rd. 

- Kosten per verpleegdag: kosten van de funktie-afdelingen en de ver

pleegafdelingen gedeeld door het aantal verpleegdagen. 

- Verpleegkosten per verpleegdag: kosten van de verpleegafdelingen 

per verpleegdag. 

- Verpleegprijs: tarief dat in rekening wordt gebracht indien een patient 

een dag in een ziekenhuis verblijft. De verpleegprijs behoeft niet gelijk 

te zijn aan de verpleegkosten per verpleegdag. 

Dit is b.v. het geval bij een all-in tarief. 

- Neventarief: tarief voor een prestatie van een funktie-afdeling. 

- Direkte kosten van een verpleegafdeling: kosten van het uitvoerend 

personeel op de afdeling en verpleegmiddelen. 

- Indirekte kosten van een verpleegafdeling: alle overige kosten die 

alle toegerekend zijn naar de verpleegafdeling. 

2. Verpleegkosten per dag van een ambulante patient in een klassieke afdeling. 

In grafiek I staan aangegeven de kosten per verpleegdag. De kosten, 

berekend uit de administraties van tien Nederlandse ziekenhuizen zijn 

er uitgedrukt als percentage van de totale kosten per verp~gdag. 2) 

Uit de eerste kolom is af te lezen, dat de verpleegkosten per dag 67 
bedragen als wij de totale kosten per verpleegdag op 100 stellen. Deze 

67% is opgebouwd uit 29% salarissen en sociale lasten, 3% overige direkte 

kosten en 35% indirekte kosten. 

Grafiek I 

Kosten per verp~gdag in 1971 in procenten. 
- ----·-·· 
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Bron: Berekend uit de adm. van 10 ziekenhuizen van een gemiddelde 
grootte van 375 bedden, kleinste 320, grootste 575 bedden 
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Het getal 67 kunnen w~ beschouwen als een gemiddelde van de verpleeg

koeten van ambulante en niet-ambulante patienten. Dit getal wordt lager 

lndlen wU uiteluitend de verpleegkosten voor ambulante patienten bereke

nen. Hieronder wordt achtereenvolgens bekeken hoe de salarissen en 

sociale lasten, de overige direkte kosten en de indirekte kosten ver

anderen, indien w~ alleen letten op ambulante patienten. 

De hoogte van salarissen en sociale lasten worden bepaald door het 

aantal personeelsleden. 3) 

In tabel I is de dagel~kse behoefte vermeld van uitvoerend personeel, 

uitgedrukt in minuten. De tabel is berekend op grond van resultaten 

van een onderzoek van het Raadgevend Bureau Ir.B.W. Berenschot N.V. 

Berenschot onderzocht voor een chirurgische afdeling van een modern 

ziekenhuis, welke handelingen in een afdeling plaatsvinden, hoe lang 

deze duren en hoe vaak deze voorkomen b~ verschillende kategorieän 

patienten. 4) 

Op regel 21 van tabel I lezen wij af dat ambulante en niet-ambulante 

patienten door elkaar genomen dagelijks behoefte hebben aan 215 minuten 

uitvoerend arbeid, en ambulante patienten afzonderl~k aan 140 minuten. 

Voor een klassieke afdeling van 30 bedden betekent dit dat voor de 

patienten iedere dag 12,5 personeelsleden nodig z~n (zie tabel II). 

Onder deze 12,5 personeelsleden bevinden zich 2 huishoudelijke krachten, 

zodat 10,5 verpleegkundigen overbl~ven. Dit is normaal voor een klas

sieke afdeling. 

Indien er dagelijks 10,5 verpleegkundigen op de klassieke afdeling aan

wezig moeten zijn, moeten er 18,4 verpleegkundigen aangenomen worden: 

ook in de weekenden, in de vakantietijd enz. kunnen er dan 10, 5 aan

wezig z~n. 5) In totaal zullen dan aan uitvoerend personeel op de 

afdeling in dienst zijn: 18,4 verpleegkundigen + 2 huishoudelijke 

krachten, dat is 20,4 personeelsleden (zie tabel II). 6) 

Voor 30 ambulante patienten z~n dagel~ks 8,3 personeelsleden nodig, 

waarvan 2 huishoudelijke krachten. Voor 30 ambulante patienten zullen 

dan in dienst moeten worden genomen 13,1 personeelsleden: 11,1 ver

pleegkundigen en 2 huishoudel~ke krachten. 

Indien w~ personeelsbehoefte voor ambulante en niet-ambulante patienten 

door ·elkaar genomen (20,4) vergel~ken met die voor ambulante patienten 

afzonderl~k (13,1) kunnen w~ stellen dat voor ambulante patienten 36% 

minder personeel nodig is. Ook de post salarissen en sociale lasten 

van de verpleegkosten per dag zal dan voor een ambulante patient 
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36% lager zijn, d.w.z. in plaats van 29 bedragen ze slechts 19. 

De overige direkte kosten achten wij even hoog voor ambulante en niet

ambulante patienten. Van de indirekte kosten voor de klassieke afdeling 

achten wij 40% afhankelijk van het aantal personeelsleden van de afdeling.7) 

Dit houdt in dat voor een ambulante patient viertiende van de indirekte 

kosten 36% lager zijn dan voor ambulante en niet-ambulante patienten 

door elkaar genomen. Dit betekent dat voor ambulante patienten de in

direkte kosten geen 35 bedragen maar 30 groot zijn. 

In tabel II staan de resultaten van de laatste alinea's samengevoegd. 

In kolom II staan de kosten voor ambulante en niet-ambulante tezamen 

genomen. De verpleegkosten per patient bedragen dus 67. In de derde 

kolom staan de verpleegkosten per dag voor een ambulante patient op 

een klassieke afdeling. De totale kosten bedragen 52. Vergelijking van 

kolom 2 en 3 leert dat de kosten voor ambulante patienten 22% lager 

zijn dan voor ambulante en niet-ambulante patienten tezamen. 

3. Verpleegkosten per dag van een ambulante patient in een gemengde 

afdeling in het P-model. 

In de vierde kolom van tabel I wordt de personeelsbehoefte van ambulante 

patienten in een gemengde afdeling in het P-model gegeven. Ten opzichte 

van de ambulante patient in een klassieke afdeling is er een daling 

opgetreden van de totale personeelsbehoefte van 140 minuten naar 112 

minuten per patient. Deze daling wordt vooral veroorzaakt doordat 

ambulante patienten nu hun eigen bed opmaken en gaan eten in het zieken

huisrestaurant of in de eetzaal voor ambulante patienten. 

Via dezelfde berekeningen als bij de klassieke afdeling betekenen deze 

112 minuten dat er dagelijks voor 30 ambulante patienten 6,5 arbeids

krachten nodig zijn = 6,5 arbeidskrachten iedere dag aan het werk houden 

in 9,9 arbeidskrachten op de loonlijst (zie tabel II). 5) 

Dit aantal is 49% van het aantal benodigde arbeidskrachten op de loon

lijst voor ambulante en niet-ambulante patienten door elkaar genomen in 

de klassieke afdeling (20,4). We mogen dan ook stellen dat de lonen 

en sociale lasten 49% bedragen van de lonen en sociale lasten van de 

klassieke afdeling. In kolom 4 van tabel II staat daarom voor lonen en 

salarissen 14 vermeld i.p.v. 29. 

De overige direkte kosten blijven dezelfde voor ambulante patienten in 
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klassieke en gemengde afdelingen in het P-model. De indirekte kosten 

worden nu 28 i.p.v. 30 voor ambulante patienten in de klas.sieke afdeling. 

De verschillende soorten kosten opgeteld leveren op een totaal van 45 
(zie kolom 4 van tabel II). Dit bedrag is 87% van de kosten voor een 

ambulante patient in een klassieke afdeling. Een gemengde afdeling 

van het P-model levert dus een besparing op voor ambulante patienten 

van 13%. 

4• Verpleegkosten per dag van een ambulante patient in een ambulatorium. 

In de vijfde kolom van tabel I is de personeelsbehoefte van ambulante 

patienten in een ambulatorium bepaald. Deze behoefte is lager dan die 

bij een gemengde afdeling in het P-model. Er is nu geen nachtzuster 

nodig. Voor de communicatie is minder tijd nodig, aangezien de verpleeg

kundigen slechts met een kategorie patienten te maken hebben. De totale 

personeelsbehoefte komt nu op 86 minuten per patient per dag. 

Via dezelfde berekeningen als in de vorige paragrafen volgt uit deze 

86 minuten, dat 30 ambulante patienten in een ambulatorium dagelijks 

verzorgd kunnen worden door 5,1 personeelsleden. Als het ambulatorium 

iedere dag open is, betekent dit, dat er 7,4 personeelsleden op de 

loonlijst verschijnen. 5) Dit aantal is 36% van het aantal personeels

leden op de loonlijst voor de 30 ambulante en niet-ambulante patienten 

door elkaar genomen op de klassieke afde1ing. We mogen dan ook stellen 

dat de lonen en sociale lasten van het ambulatorium 36% bedragen van 

die van een klassieke afdeling. In kolom 5 van tabel II staat daarom 

bij salarissen en sociale lasten 10 in plaats van 29. 

De overige direkte kosten in tabel II, kolom 5, zijn weer gel~~ aan 

die bij de andere verpleegmethoden. De indirekte kosten kunnen worden 

bepaald op 26, rekening houdende dat 40% ervan varieert met de perso

neelskosten. 

De som van de verschillende kostensoorten bedraagt 39. Dit getal is 

gelijk aan 75% van de kosten van het verplegen van een ambulante patient 

in een klassieke afdeling. 

5. Konklusies. 

1. De verpleegkosten per patient per dag zijn slechts 2/3 van de totale 

kosten per patient per dag. 
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2. De kosten van het verplegen van ambulante patienten in een klassieke 

afdeling zijn 22% lager dan de gemiddelde kosten voor ambulante en 

niet-ambulante patienten.tezamen. 

3. De invoering van het P-model op de klassieke afdeling betekent voor 

het verplegen van ambulante patienten een kostendaling van 13%. 

4. De verpleegkosten van een ambulatorium zijn 25% lager dan de kosten 

van het verplegen van ambulante patienten in een klassieke afdeling. 

6. Opmerking. 

De berekende kosten zijn berekend via de integrale kostencalculatie. 

Indien in een bestaand ziekenhuis besloten zou worden tot een ambula

torium mag een gedifferentieerde kostencalculatie worden toegepast. 

Deze kan een geheel ander beeld opleveren. Konklusie 3 en 4 van par.5 

mogen daarom alleen gebruikt worden bij de bouw van een nieuw ziekenhuis. 

VOETNOTEN: 

1)- Preston R.A. et al. Patient care classification as a basis for 

estimating graded inpatient hospitals facilities, in: Medical care 

Research, edited by K.L. White - London Pergamum 1965. pp. 37-48. 

- W. Lees en c. Biddulp "Survey of progressive patient care", 

aangehaald in: J.S. Meredith e.a. Hostels in Hospitals? London 1968. 

- Een mij bekend onderzoek onder 600 patienten in vier algemene 

ziekenhuizen leverde op: 17% patienten die enigeverpleging en ver

zorging nodig hebben - dit zijn patienten met gedeeltelijke bedrust 

zonder extra behandeling of oplopende patienten met extra behandeling -

en verder 10% oplopende patienten met minimale verzorging. Op de 

algemeen chirurgische afdeling afzonderl.j,Jlc bedroegen deze percentages 

beide 20%. 

2) Naar de representativiteit wordt op dit moment nog onderzoek gedaan. 

3) Behalve door het aantal wordt deze post ook nog beïnvloed door de 

hoogte van de salarissen per personeelslid. Van deze faktor zien 

wij af. Indien wij hier wel rekening mee zouden houden, zou de post 

salarissen voor het verplegen van ambulante patienten lager uit

vallen dan hier berekend. Voor ambulante patienten zijn minder hoog

gekwalificeerde krachten nodig. 

4) Eindrapport inzake voortgezet onderzoek arbeidatechnische splitsing 
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uitvoerende arbeid op verpleegafdelingen in ziekenhuizen, Raad

gevend Bureau Ir.B.W. Berenschot B.V., Utrecht 1972. 

5) H t h t . 100 . 1 k di . lijk" e op oogpereen age 1s ~' aangez1en een verp eeg un ge Jaar s 

207 dagen werkt, dat is 57% van 365. Dit is als volgt te berekenen: 

wekelijkse vrije dagen 

vakantie 

compensatiedagen 

snipperdagen 

gemiddeld aantal ziektedagen 

cursusdagen 

aantal werkdagen per jaar 

gemiddeld aantal verpleegkundigen 
(gedipl. + leerlingen=100%} 

gemiddeld aantal diensten per jaar 
0,38x219+0,62x200 = 

gedipl. 

104 

20 

1 
2 

13 

-L 

146 

219 

38% 

leerlingen 

104 

18 

1 
2 

9 

__& 

165 

200 

62% 

207 

6} Ons uitgangspunt is dat de tijdsindeling van Berenschot voor een 

door-de-weekse dag geldt. Wij gaan ervan uit dat in de weekenden 

geen schoonmaakhulpen nodig zijn. 
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TABEL I. 

Behoefte aan uitvoerend personeel op verschillende soorten verpleeg-

afdelingen. 

handelingagroep gemiddelde tijd per dag in minuten 

per ambu- per ambu-
per per ambu- lante pat. lante pat. 
patient lante in zelf• in am. bul a.-

pa ti ent zorg afd torium 

1 2 3 4 5 

1 wassen 28 3 0 0 

2 verschonen 4 • • • 

3 bed opmaken 11 7 • • 

4 eten en drinken 26 20 8 8 

5 po, urinaal 8 1 0 0 

6 verzorging, ligging 9 • • • 
7 toedieningen 7 3 1 1 

8 kontrole a 6 3 1 1 

9 verbinden 5 1 1 1 

10 onderzoek, proef 4 0 0 0 

11 patienten begeleiden 5 5 8 8 

12 diverse handelingen 2 2 0 0 

13 schoonmaken afdeling 27 27 24 24 

14 schoonmaken art.verpl. 8 8 8 8 

15 transport mat. buiten a~ 3 3 • • 
16 administratie 8 8 10 8 

17 communicatie 20 20 27 20 

18 zorg voor personeel 5 5 5 5 

19 persoonlijke verz. 12 7 5 5 
20 nachtzuster 17 17 17 • 

21 totaal 215 140 112 86 

Bron: Kolom 1-4: Eindrapport voortgezet onderzoek arbeidatechnische 

splitsing uitvoerende arbeid op verpleegafdelingen 

in ziekenhuizen. 
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TABEL II. 

Berekening verpleegkosten per dag van verschillende verpleegmethoden. 

-1-
dagelijkse behoefte aan uit
voerend personeel per patient 
in minuten 

dagelijkse behoefte aan uit
voerend personeel van 30 
patienten in mandagen 

aantal personeelsleden op 
30 patienten in loondienst: 
..:. absoluut 
- indices 

salarissen en soc.lasten 1) 

overige dirakte kosten 1) 

indirekte kosten 1) 

verpleegkosten 1) 

idem indices 

idem indices 

per 
patient per ambulante patient 

klassieke klassieke 
afdeling afdeling 

-2- -3-

215 140 

12,5 

20,4 
100 

29 
3 

_2.2. 

67 

100 

8,3 

13,1 
64 

19 

3 
_.iQ. 

52 

100 

78 

gemengde 
afd. in 
P-model 

-4-

112 

6,5 

9,9 
49 

14 

3 
...1.§. 

45 

87 

ambu
latorium 

-5-

86 

5' 1 

10 

3 

.22. 
39 
75 

1) Alle bedragen uitgedrukt als percentage van de kosten per verpleeg

dag per patient op een klassieke afdeling. 


