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EVALUATIE VAN ANDERl!ALF JAAR THEMOVERPT,Er.TNr.;

R.J.M. Mercx

Ons colloquium Ziekenhuisorganisatie op 9 januari 1972, de voor

loper van deze reeks Symposia, begon met een betoog van Van Bergen,

over de sociale structuur van de verpleegafdeling. Dit betoog was

gebaseerd op zijn doctoraal onderzoek en mondde uit in de volgende

conclusie: "Wanneer men de balans opmaakt van de gevolgen van deze

traditionele afdelingsstructuur, dan ontdekt men storingen en al

lerlei frustratie-cumulerende faktoren, zoals bijv. gebrekkige com

municatie- en informatiesystemen, slechts gedeeltelijk aan de situ

atie aangepaste leiderschapsvormen, onvoldoende taakafstemming en

instrumentele patientenzorg. Gevolg hiervan is dat de sociale kos

ten voor patient en verplegende hoog oplopen." (1).

Als de socioloog tot deze conclusie komt, dan kan de bedrijfskundige

eraan toevoegen dat het proces waar het om gaat, de zorg voor de

patient, kennelijk niet optimaal verloopt. Er is iets fundamenteel

mis in een belangrijke zaak.

Roewel ik dit niet wetenschappelijk kan ondersteunen, meen ik dat

veel ingenieurs de kriebels krijgen als ze merken dat een apparaat

niet naar behoren functioneert. Ze proberen de oorzaak van de kwaal

te ontdekken en trachten er iets op te vinden. Is de verandering

aangebracht, dan kijken ze of deze aan de verwachtingen beantwoordt.

Zo ook de bedrijfskundige, die niet met apparaten maar met organi

saties werkt. Ret is dus niet verwonderlijk dat ik op datzelfde

colloquium met een mogelijke oplossing naar voren kwam. Immers uit

gaande van de conclusies van Van Bergen, die ik ondersteund zag

door buitenlands en nederlands onderzoek en uitgaande van het al

gemeen aanvaarde principe dat de patient "uniek" is, kan ik vanui t

de verworvenheden van mijn vakgebied concluderen, dat de traditio

nele organisatiestructuur deze disfunctionaliteit in de hand werkte.

Let weI, ik wil dit nog eens beklemtonen: een organisatie-structuur

is en blijft een middel terbevordering van .••• Ret middel ter

bevordering van een adequate patientenzorg, een beter therapeutisch

klimaat, werd de "themoverpleging": een vorm van groepsverpleging (2).

In een viertal ziekenhuizen kreeg ik op een zestal afdelingen de

gelegenheid vanuit verschillende beginsituaties en onder verschil

lende omstandigheden na te gaan of deze organisatiestructuur inder-
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daad mogeli;kheden opende voor een betere zorg voor de patient.

Wei waren de beginsituaties in zoverre geli;k dat degenen die voor

de zorg verantwoordelijk waren~ de directies, de verpleegkundige

afdelingshoofden en een aantal van de betrokken artsen meenden dat

de zorg verbeterd moest worden en het nut van het experiment inzagen.

Op een van de ze's afdelingen ~ waar het experiment werd gepousseerd

door de medische staf en achteraf de verpleegkundigen en met name

het ,afdelingshoofd er niet achter bleek te staan, is het niet naar

wens gelopen. De anderen ziin miins inziens de voornaamste kinder

ziekten te boven. Over de drie afdelingen~ die het langste in de

nieuwe structuur functioneren en waar het reorganisatieproces over~

eenkomstig mijn opvattingen is verlopen (3), hoop ik u hier te rap

porteren. Het zijn drie afdelingen van 42 bedden in het Catharina

Ziekenhuis te Eindhoven.

De experimenten z~ln van twee kanten geevalueerd.Op het vorige sym

posium heeft de projectgroep "teamverpleging" verslag uitgebracht

van hun bevindingen (4). Dit verslag viel uiteen in vier gedeelten.

I. een aantal modellen die gehanteerd wbrden waaronder die van

Levert en de themoverpleging.

2. de invloeringsstrategie van Levert en van mii.

3. een alternatieve visie van de pro;ectgroep op die strategie.

4. een eerste aanzet tot een vergeli;kend onderzoek van groepsver

pleging in een aantal ziekenhuizen.

Een van de voordelen van het wetenschappeli;k bedrijf is naar mi;n

mening dat men fundamenteel van mening mag verschillen zonder ~n

een persoonlijk conflict te geraken. Een forum als dit bv. is o.a.

dan ook voor om de verschillende meningen naar voren te brengen en

elkaar van repliek te dienen. Deze gang van zaken bevordert het

verkrijgen van goede resultaten.

De projectgroep had ernstige kritiek op mi;n invoeringsstrategie.

In hun alternatieve visie heeft zij die als volgt geformuleerd (4).

"Een probleem analyse zal vooraf moe ten gaan aan het invoeren van

welke verandering dan ook. Bi; inventarisatie van de nroblematiek

zullen aIle beroepsgroepen betrokken moeten worden, wil men niet

de fout maken anderen iets op te leggen en dus anderen monddood

te verklaren."

"Als de begeleider de inspraak van alle betrokkenen ser~eus wil
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nemen t dan kan het einddoel (bv. teamverpleging) niet vastliggen,

maar zal in het proces zelf weI bli;ken waar men heen wil."

"Als het erom gaat structurele en inhoudeli ike verimderingen te

initieren binnen de verpleging t moet bekend ziin, wat we met de

verpleging willen: wat de inhoud zou moeten worden en in wat voor

structurele kaders dit gerealiseerd zou kunnen worden.Om het doel

van de verpleging vast te kunnen stellen, zullen we de patient als

uitgangspunt moeten nemen."

"Je .kunt een doel (betere patientenzorg, nevendoel een beter func

tioneren van de werkers) aIleen bereiken d.ffi.V. een middel dat bi;

dat doel past. Ais we toe willen naar een mondiger patient en mon

digere werkers moet dat via de lange weg van democratisering."

Over de doelstellingen bestaat geen verschil van mening:met de pa

tient als uitgangspunt te komen tot een betere patientenzorg en

beter functioneren van de werkers. Dat dit identiek is met een

mondiger patient en mondigere werkers waag ik te betwi;felen. Mi;ns

inziens moet de zorg zich aanpassen aan de socio-culturele waarden

van de patient en de werkers van dit ogertblik. Het moet dus weI

een flexibel systeem zi in. Ook zi;n wi; mi;ns inziens zedelijk

verplicht de patient zo snel mogeli;k een adequate zorg te ver

schaffen. Dit betekent een zo kort mogeliike weg. Een langere weg

om een ideologisch doel t de democratisering, vanaf het eerste ogen

blik geheel aan zijn trekken te laten komen, vind ik dan onverant

woord. De patient die nu in het ziekenhuis ligt t wil nuen zo

goed mogelijke zorg hebben. Ook de verplegenden willen hem die

zorg geven t daarvoor zi;n ze verplegende geworden. Welnu reik hen

indien mogelijk een middel aan dat dit snel bevordert en dat boven

dien de flexibiliteit heeft om zich aan te passen aan de actuele

noden en mogelijkheden van patienten en verplegend personeel. Dit

is m.i. de betrokkenen serieus nemen. De woordvoerder van de pro;ect

groep gaf op vorig symposium toe dat hun alternatieve visie op ge

loof en niet op onderzoek berustte. Mijn visie berust ook op een

stuk geloof maar weI ondersteund door resultaten van soortgeli;ke

bedrijfskundige aanpak in de industriele sector. In hoeverre deze

aanpak resultaten afgeworpen bli;kt te hebben en in hoeverre mi;n

geloof door die onderzoeken wordt ondersteund, laat ik gaarne na

afloop van deze inleiding aan u ter beoordeling over.

in de resultaten van het vergeli;kend onderzoek van deze pro;ect

groep die hun ideeen evenwel niet met hard materiaal onderbouwen t
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heb ik daarentegen het volste vertrouwen en ik verwi;s de belang

stellenden dan ook gaarne naar de desbetreffende publicatie (4).

De tweede evaluatie heeft binnen ons ei~en Ziekenhuis Research

Project plaatsgevonden om na te gaan of de beoogde doeleinden

beter gerealiseerd gaan worden. Hiertoe zi;n vragenli;sten afge

nomen bij de betrokken artsen, verplegenden en patienten en is

arbeidstechnisch onderzoek verricht am na te gaan of en hoe het

arbeidspatroon van de verplegenden is gewi;zigd. De resultaten

van het arbeidstechnisch onderzoek zijn nog niet geanalyseerd en

ik beperk me dus tot de enquetes.

Wat beoogde Themoverpleging? Ik heb het al genoemd: een beter

therapeutisch klimaat.Verder zou het de motivatie van de verple

genden en dus ook dat therapeutisch klimaat bevorderen.Om nu na

te gaan of dit doel beter bereikt gaat worden, hebben we getracht

dit te gaan metend.m.v.enquetes.Van der Heijden heeft hierover

al uitvoerig gerapporteerd (5).Uitgaande van de door Cas see ge

bruikte term "therapeutisch gedrag" met als hoofdkenmerk een open

tweezijdige communicatie tussen the'rapeut en patient(6) , zijn we

momenteel tot de volgende operationalisatie gekomen.

Operati(:malisering "Therapeutisch Klimaat"

* Communicatie (tweezi;dig) tussen

Artsen ~ Verplegenden

Patienten ..... Artsen

Patienten <=> Verplegenden

Verplegenden onderling

* Attitude (therapeutisch team)

Artsen t.a.v. VerplE!gen<:len

Verplegenden t.a.v. Artsen

Artsen t.a.v. Patienten

Verplegenden t.a.v. Patienten

Verplegenden onder ling

* Verantwoordeli;kheid en Mobilisering van de Patienten

* Motivatie en Satisfactie van de Verplegenden

* Leiderschapsgedrag hoofdverplegenden

Instrumenteel

Sociaal

Dynamisch

Evenwichtig

Delegerend
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Het onderzoeksmodel dat we gehanteerd hebben, is een vereenvoudigd

en aangepast "pretest-posttest-control group design". We hadden nl.

niet de middelen en de mogeli;kheden om dit method9logisch perfecte

model in z'n geheel te hanteren. Met name om na te gaan of de ver

huizing van het oude naar het nieuwe riantere ziekenhuis van in

vloed was op het niveau van antwoorden hebben we 0" twee controle

afdelingen "oude, stijl" in het nieuwe ziekenhuis de vragenliisten

afgenomen.

Het post test onderzoek geschiedde nadat we ons meer dan een half

jaar niet meer op de afdelingen hebben laten zien: dit om het

"Hawthorne" effect te vermi;den.

De opbouw van de enquetes is als voIgt:

x Doelstelling:

zoeken naar adequaat meetinstrument "therapeutisch klimaat"

meten van resultaten invoering "themover"leging"

x Populatie

artsen

verplegenden

patienten

x Inhoud enquetes per onderzoeksfase

pretest:

a. poging meting d.m.v. ideaaltypering verplegenden (Nillessen)

b. poging meting d.m.v. directe vraagstelling aan de hand van

geoperationaliseerde indicatoren

c. zoeken naar probleemvelden i.v.m. invoering

(zoeken naar goede discriminerende vragen)

posttest:

- ,vragen.uit pretest a) en b)

- aanvullende vragen ter verbreding basis binnen indicatoren

- uitproberen alternatieve leiderschapsschalen'
.) '. .

(Leiderschapsonderzoek Mur-Veeman)

- evaluatie perceptie themoverpleging bi; betrokkenen (niet OP

controleafdelingen)

De onderzoekspopulatie bestaat zoals~eerder gezegd uit drie groepen,

de artsen, de verplegenden en de patienten van de betrokken afdelingen.

Hierbij moet aangetekend worden dat bi; de proefafdelingen zeker de

patienten populatie in de pretest- en posttest situatie geheel uit

andere personen bestaat,de verplegenden populatie voor een groot deel
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(leerlingen) en de artsen voor eeti klein gedeelte (assistenten).

Wii menen evenweldat dit methodologisch geen grote proolemen op- .

levert, omdat we vragen rtaat de p~rcepties V~n de betrokken op

dat ogenblik. De inhoud van de enquete is per onderzoeksfase ge

deelteliik geliik (de meeste pretest-vragen ~i;rt ook in de post~

test opgenomen) en gedeelteli;k versehillend g~weest (het post

test onderzoek is met een aantal vragen uitgebreid). be pretest

enquetes bestonden uit:

a. een aantal vragen aan patienten en verpiegenden om d.m.v.

peer-ratings tot ideaal-typering vanverplegentlen te komen am

zo via verschuivingen binnen deze categorieen, een verschil in

de verpleegkundige aanpak te meten. Nillessen heeft hierover op

vorige symposia gerapporteerd (7)(8). De resultaten zi;n tot nu

toe niet hoopvol. Binnenkort wordt deze paging nog geanaliseerd

en afgerond.

b. een aantal vragen aan patienten, verplegertden en artsen aan de

hand van de geoperationaliseerde indicatoren. Daze ziin door

Van der Heijden beschreven (5).

c. een aantal vragen aan deze drie tategbrieen betreffende probleem

velden in verband met de invoering. Oak d~ze zi;rt door Van der

Heijden beschreven (5).

Hierbij moet aangetekend worden dat we in verband met de beschik

bare tijd geen gelegenheid gehad hebben via een pilot-onderzoek de

vragen te testen en e.e.a.dus teverts de doe1stelling had te zoeken

naar goede en discriminerende vragen. Van de Moosdiik zal u hier

over vanmiddag meer vertellen (9).

De post-test .enquetes bestonden uit:

a. vragen uit de pretest a) en b).

b. aanvullende vragen ter verbreding vah de basis binnen de indica-

toren.

c. alternatieve leiderschapsschalen en de daarmede verhand houdertde

vragen uit leiderschapsonderzoek van Mur~Veernan (10), hi; ver~

plegenden.

d. evaluatievragen betreffende de perceptie van het functioneren

van de themover?leging hii de b~trokken drie groepen. Deze ziin

uiteraard niet bi; de controleafdelirtgen afgenomen.

Vervolgens zijn er een viertal hypothesert geformuleerd.
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Hypothesen

I. Door invoering van "Themoverplegin~" zal het""therapeutisch

klimaat" verbeterenen weI bi; alle aspecten en deelaspecten.

Alleen het "Instrumenteel Ieiderschap" bij de hoofdverplegen

den zal dalen. (Doeistelling en uitwerking Themoverpleging)

2. VerschiIIen in perceptie tussen de drie pat'ticiperende groepen

zullen kleiner worden (van der Heijden).

3. Verbetering van "therapeutisch kIima~t" zal vet'mindering van

"stress" in verband met hun ziekte voor de patienten met zich

meebrengen (Evans e.a.).

4. Vermindering van "stress" bij de patienten zal het genezings

proces bevorderen (Evans e.a).

De vierde hypothese hebben we niet kunnen toetsen, omdat we de

daartoe benodigde meetinstrumenten niet op tijd ontwikkeid hadden.

De problemen die wij hiermede gehad hebben, zijn indertijd door

Kruysen op een voorgaand symposium gerapporteerd (II), terwijl ook

de Leeuw u hierover vanmiddag het een en ander zal vertellen (12).

Tot slot zal ik u in grote lijnen iets vertellen over de resultaten.

a. Allereerst zijn er, hoewel de laatste resuitaten pas dezeweek

uit de computer kwamen, duidelijke indicaties dat aangaande de

verhuizing naar een nieuw rianter ziekenhuis geen algemene in

vloed op de resuitaten te onderkennen valt.

b. Het viel ans op dat de proefafdelingen een duideIijker "open"

klimaat heerst dan op de controleafdelingen. nit kan het beste

geillustreerd worden door de respons-percentages bij de ver

plegenden: bij eenzeIfde introductie-procedure was de respons

bij de proefafdelingen 92% en bij de controle-afdelingen zelfs

na een persoonlijke attendering, 51%. Bovendien werd de identi

ficatiecode ten behoeve van de peer-ratings door een aantal

verplegenden van de controleafdelingen doorgehaald.

c. Over het algemeen Iijken de betrokkenen kritischer te zijn ge

worden. Zo waren de oorspronkelijk~ scores van de artsen te

hoog (hoog = therapeutisch en/of tevreden}.Dit klopt met andere

onderzoeken zoals die van Georgopoulos en Matejko (13) waar de
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tevredenheid over de gang van zaken st~jgt met de status van de

betrokkenen. '(n de post7test si:tuati.e wa~en deze s,coit'es laget:'

en gezien de scores van patienten en verplegenden,reeler. Oak

verplegenden en patienten werden kritischer zoals uit de scores

op bepaalde vragen is af te leiden. Dit kritischer worden be

hoeft niet aIleen het resultaat te z1Jn van het veranderings

proces in dit z~ekenhuis.Het wordt volgens mij ook bernvloed

door het veranderende sociaal-culturele klimaat buiten het zie

kenhuis.

d. De hypothese dat door de invoering van themoverpleging het the

rapeutisch klimaat zal verbeteren, werd door verplegenden en

patienten in vrijwel aIle aspecten en deelaspecten bevestigd.

Gelijke vragen over communicatie vertoonde aIle een positieve

tendens. de meesten significant positief. Bij de attitude

vragen hadden de meeste een positieve tendens haewel er een

enkele negatief uitkwam. Het lijkt er op, en dat is m.i. ver

klaarbaar, dat de echteattitude verandering naijlt.De alge

mene tendens is evenwel positief. Verandering in verantwoor

delijkheid en mobilisering van de patienten werd door daze

groep het meest als positief ervaren, de verplegenden standen

hier kritischer tegenover. Hetzelfde gold voor de satisfactie

en motivatie van de verplegenden: over het algemeen was een

lichte vooruitgang te bespeuren ondanks de krit~her houding

van de verplegenden. De leiderschapsscore van de hoofdverple

genden steeg. waarbij het instrumenteel leiderschap iets daalde,

het sociaal leiderschap flink steeg. het evenwichtig- en dyna

misch leiderschap iets vooruitging evenals de delegatiescore.

We mogen dus stellen dat deze hypothese oVer het algemeen onder

steund is behalve bij de artsen graep, hetgeen een lacuna bleek

te zijn in het conceptuele model.

e. De tweede hypothese was dat, verschillen in perceptie tussen de

drie groepen participanten kleiner zou worden.Dit blijkt overal

het geval te zijn behalve bij de attitude verplegende-patient,

waarbij de patienten een grotere verbetering signaleren dan de

verplegenden vermoeden. en bij de veran4ering in verantwoorde

lijkheid en mobilisering van de patient, waar hetzelfde speeit.

We mogen dus oak deze hypothese over het algemean ondersteund

zien.

f •. De derde hypothese vermeldt vermindering Van stress bij de pa

tienten. Dit blijkt inderdaad het geval te zijn en weI signi-
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ficant. Ook deze hypothese is bevestigd.

g. Zoals vermeld hebben we de vierde hypothese niet kunnen toetsen.

h. Tenslotte de eindevaluatie van de themoverpleging bij de betrok

ken groepen. Van belang hierbij is het volgende resultaat.

Beoordeling huidige situatie t.o.v. vroeger.

~roep

lPatienten

Idie al

eerder

opgenomen

zijn

geweest

verple

genden

artsen

5 spec.

fl- ass.

criterium veel beter
of beter

verplegen van de patienten 73

samenwerking A-V 79

samenwerking V-V 70

sfeer op de afdeling 79

contacten P-A 54

contacten P-V 69

tegemoet komen aan wensen P 76

verpleging van de patienten 95

samenwerking A-V 83

samenwerking V-V 74

ontplooiing eigen capaciteiten 92

werkklimaat, sfeer 67

verpleging van de patienten 9

samenwerking A-V 9

samenwerking V-V 9

werkklimaat en sfeer op afd. 9

geinformeerd zijn van V over P 9

motivatie V om werk goed te doen 8

info. A betr. psych.som.toestand
van patienten .. 9

aandachtV voor psych.som.
noden patienten 8

%
gelijk

25

18

24

18

38

31

24

5

17

26

8

30

aantalo
o
o
o
o
1

o

slechter of
veel slechter

2

3

1

3

8

o
o

o
o
o
o
3

o

o
o
o
o
o

o

o

Hierbij moet aangetekend worden dat de patienten de vorige keer niet

in hetzelfde ziekenhuis enop dezelfde aideling gelegen hoeven te heb

ben. Verplegenden en artsen oordelen weI over situaties in hetzelfde

ziekenhuis.
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Van de verplegenden vindt 85% dat er door degroepsverpleging meer

betrokkenheid van henzelf vereist wardt dan op andere afdelingen het

geval zou zijn en 91% werkt het liefst op een afdeling met groeps

verpleging.

Een gorte meerd~rheid van de artsen meende dat groepsverpleging meer

betrokkenheid zowel van artsen als verplegertden eist.Ze werken liefst

op afdelingen met groepsverpleging (1 arts seoort "onzeker") en vin

den unaniem dat met groepsverpleging de goede riehting ingegaan wordt

voor een adequate verpleging van de patienten.
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Evaluation of onP-.<mn-a half year of Themo nUJ;'$inj.

In a 800 beds general hospital at Eindhoven t~hemo~-nursing, a concept

of teamnursing, has been introduced in three wards. the goals, stimu

lation of therapeutic environment and motivation of the nurses has

been evaluated one and a half year after the introduction with ques

tionnaires in a 'simplificied pretest-posttest-controlgroup design.

The respondents were the patients, nurses and medical staff of the

three wards.

The therapeutic environment was operationalised as:

a. two-way communication between doctors and patients, nurses and

patients, and nurses and doctors.

b. the attitudes of nurses and doctors in the therapeutic team.

c. the responsability and mobilisation of the patients.

d. the motivation and satisfaction of the nurses.

e. the leadership pattern of the headnurses.

The hypotheses formulated were:

I. In the posttest situation the therapeutic environment will be

better.

2. In this situation there will be a better common-Sense between

patients-nurses and doctors.

3. There will be fewer stress by the patients caused by their illness.

None of this hypotheses was rejected by this study.

Conclusion: the therapeutic environnement and the motivation of the

nurses were stimulated by the introduction of the team-nursing.
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SAMEN\~RKING ZIEKENHUIZEN EN UNtVERSITEITEN OPHET GEBIED VAN

ONDERZOEK IN DE ZIEKENHUISWETENSCHAPPEN.

Drs. A.G. van Orome, arts

Op het Symposium kwamen de volgende punten aan de orde:

]. De Universiteit 'dient het algemeen ziekenhuis bij het verzoek

tot medewerking aan een wetenschappelijk onderzoek adekwaat

te informeren, d.w.z. er dienen bij dit verzoek tot mede

werking niet te weinig doch ook niet te )veel gegevens te

worden verstrekt.

Een duidelijk verzoek gevolgd door een mondelinge toelichting

lijkt het meest te voldoen.

2. Bij het starten van een onderzoek dient door het algemeen

ziekenhuis gezorgd te worden voor een goede introduktie. Deze

introduktie houdt meer in dan de mededeling dat er een onder

zoek gaat plaats vinden. De bij het projekt betrokkenen

zullen, teneinde een zo goed mogelijk resuitaat te bereiken,

bij de aanvang van het onderzoek goed gemotlveerd dienen

te zijn.

De te bereiken doe len en de wegen waarlangs deze doelen

bereikt dienen te worden behoren voor de medewerkers duidelijk

te zijn. Een goede introduktie kan dan ook een zaer lange

tijdsperiode in beslag nemen.

3. Tijdens het onderzoek zal er regelmatig ovarieg dierten

plaats te vindan tussen Universiteit en ziekenhuis.

Klaarheid zai moeten bestaan over de vraag wie dit overieg

namens de Universiteit en namens het ziekenhuis voert.

4. De Universiteit zal na afloop van het onderzoek het kontakt

met het ziekenhuis in stand dienen te houden tot het

resuitaat van het onderzoek bekand is (ook indien hat

onderzoek geen resultaten oplevert).

5. Het ziekenhuis dient er voor te zorgen dat de bij het onde'r

zoek betrokkenen op de hoogte worden gehouden va~ voortgang

~n resultaat van het onderzoek.
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Cooperation between hospitals and universities in the field of

hospital management research.

On the symposium the following points\7ere dis'cussed:

I. The university should provide adequate i'i1:fortnation to the hospital

when she proposes a joint research project: this means not too

Ii t t Ie information, but also not tootnueh infa rtnation .

A clearrequest~ followed by a verbal e:xpl.na'tion~ appears

to be most appropriate.

2. When a proj ect is started, the hospital sh'CYuldtake care of a

good introduction.

This introduction will have to mean more th~n just announcing

the new project. In order to be successful it is essential to

motivate the people involved from the very beginning.

The goals and methods of the researah oU~ht to be clear for

everyone involved.

A good introduction may therefore take a long time and a lot

of effort.

3. During the investigation there ought to be regular meetings

between university and hospital.

It should be clear who represents the university, and who

represents the hospital in these meetings.

4. After concluding the investigative phase, the university ought

to stay in touch with the hospital until the results are known
. .

(even if the results are of no use).

5. The hospital ought to make sure that everyone involved with

the project is kept informed about the progress and the results.
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DE KOSTEN EN DE EFFEKTTVITEIT VAN DE GEZONOHElDSZORG IN

STOLWIJK.

Drs. G. Schrijvers

1.0 In deze studie wordt een onderzoek gedaan naar het effect

van samenwerken in de eersteIijn op d~ kosten van de totale

curatieve gezondbeidszorg.

Hiertoe werden de kosten in 1972 per 1000 patienten uit de

groepspraktijk in Stolwijk, die nauw samenwerkt met wijkver

pIeegkundigen - vergeleken met de Omstreken van Gouda, een

aantal plattelandsgemeenten, die naar urbanisatiegraad,leef

tijd en geslacht en bereikbaarheid vau een ziekenhuis over

eenstemmen met Stolwijk, dat zelf ook in dit gebied Iigt.

De kosten van curatieve zorg zijn bepaaid met behuip van

verrekenprijzen, die gebaseerd zijn op landeIijke gemiddeiden.

In tabel I worden de kosten in 1972 van curatieve gezondheids

zorg van 1.000 inwoners in Stolwijk vergeleken met die van

1.000 inwoners in de regio Omstreken van Gouda.

Tabel 1: Kosten van curatieve zorg per 1.000 inwoners in

Stolwijk, in de regio Gouda en Omstreken en in de Omstreken

van Gouda.

Stolwijk Omstreken Gouda +
van Gouda Omstreken

Huisartsenzorg f 49.025,- f 36.760,- f 36.000,-

Wijkverpleging 13.625,- 8.600.- 8.600,-

Extra kosten groepscentrum 10.000,- 950.- no,-
Pharmaceutisehe zorg 51.550,- 70.420,- 71.100,-

Polikiinische zorg 26.000,- 28.530,- 47.780,-

Klinische zorg 143.450,- 197.230,- 224.040,-

Totale kosten curatieve zorg f 293.650,- 342.490 .. - 388.290,-

86% 100% 116%
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vit tabel I leiden wij af, dat de kosten van curatieve zorg 1n

Stolwijk ca. 14% lager zijn dan in de overige Omstreken van

Gouda, en ca. 30% lager zijn als wij bij deze Omstreken Gouda

zelf meetellen.

Absoluut zijn d~ verschillen per verzekerde tussen de Omstreken

en Stolwijk f.49,- en f.105,- als wij bij de omstreken Gouda

meetellen.

Wij willen deze kostenverschillen analyseren met behulp van

een systeemanalyse.

In figuur I, Z1en wij links

Bevolking
)

Figuur 1.

curatieve
gezondheids
zorg

Bevolking

~

de bevolking zorg vragen aan de curatieve gezondheidszorg, in

de black-box wordt de zorg verleend, en rechts verlaten indivi~

duen weer het systeem van curatieve gezondheidszorg. Indien

wij twee analoge systemen,-zoals hier het geval is, in het ene

wordt wel, en in het andere wordt niet samengewerkt in de

eerstelijn - op hun kosten vergelijken, kunnen wij drie groepen

oorzaken onderscheiden:

l. de bevolking vraagt een andere zorg (input verschilt).

2. de organisatie binnen de black-box verschilt.

3. de output is anders. In onze studie spreken W1J van de effectivi

teit van de verleende zorg, dieniet gelijk hoeft te zijn.

In deze studie gaat het om de vraag of er kostenverschillen zijn,

indien input en output gelijk zijn. Wij bespreken hier eerst

de input en output-factoren.

2.0 Verschillen in de vraag naar $ezondhe~dszorg.

Mogelijke factoren, die devraag naar curatieve zorg in Stolwijk

kunnen doen verschillen van de vraag om zorg in andere gebieden,

zijn:
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A. de urbanisatiegraaq.

B. de leeftijdsverdeling.

C. de grotere preventie.

D. incidentele faktoren.

In Stolwijk werd om de drie jaar een bevolkingsonderzoek gedaan.

Daarnaast doen de huisartsen veel preventief onderzoek in de

praktijk als ze door patienten worden geconsulteerd.

De urbanisatiegraad is een faktor die grote invloed heeft op de

vraag naar gezondheidszorg, o.a. Prof.Dr. J.C. van Es,~

komt met verschillende verwijspercentages voor stad en platte

land, terwijl in het N.Z.!. rapport "Beschikbaarheid en

gebruik ziekenhuisvoorzieningen" wordt aangetoond,

dat ook bij het beddengebruik de verstedelingsgraad meespeelt.

De invloed van de urbanisatiegraad is geelimineerd bij het ver

gelijken van Stolwijk met de Gemeenten uit de uit de omstreken

van Gouda.

Deze Gemeenten behoren irnrners tot een groep gemeenten met de

volgens CBS-criteria gemeten, gelijke urbanisatiegraad A3.

De leeftijdsverdeling van de Stolwijkse groepspraktijk is na

genoeg gelijk aan die van de gemeenten in de Omstreken van

Gouda, zoals blijkt uit onderstaand overzicht. Ook de leeftijds

verde ling van fondspatienten en van hetgehele ziekenfonds

Gouda en Omstreken verschilt weinig (zie tabel 2).

Hoewel niet onomstotelijk met behulp van de hier vermelde leef

tijdsverdelingen vaststaat, dat de in de groepspraktijk te

Stolwijk behandelde fondspatienten een gelijke leeftijdsverdeling

hebben als de fondspatienten in de Omstreken van Gouda, nemen

wij dat hier weI aan.

* J.C. van Esen H.R. Pijlman, Het verw~Jzen van ziekenfonds-

patienten in 122 Nederlandse huisartsenpraktijken, in: H & W,

1970, nr. 144.
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Tabel 2.

Leeftijdsverdeling ziekenfonds Gouda en Omstreken,'groepspraktijk

Stolwijk en van de Omstreken van Gouda.

leeftijds

klassen

groepspraktijk

Stolwijk per

1-1-69

Ziekenfonds

Gouda en am

streken per

31-12-72

Inwoners Om-

streken van

Gouda per

31-12-72

man vrouw

man vrouw man vrouw

0-15 j r. 30,4 32,0 28,3 26,8 31 ,7 32,0

16-64 j r. 60,3 57,1 62,5 61 ,9 61 ,2 59,4

65+ ouder 9,3 10,9 9,2 11 ,3 7,1 8,6

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

De preventie, die tot meer of minder vraag naar curatieve gezond-

heidszorg kan leiden, bespreken wij bij de invloeden van de

organisatie van het gezondheidszorgsysteem op de kosten, aan

gezien deze zorg te zeer geintegreerd is in de groepspraktijk.

Er zijn twee incidentele faktoren, die de zorgbehoefte van de

populatie van de groepspraktijk in Stolwijk kunnen beinvloeden:

Er is in Stolwijk een bejaardenhuis in 1967 geopend, waarin

bejaarden uit de omgeving, die niet meer zelfstandig kunnen

leven, wonen. Omdat bejaarden in plattelandsgemeenten pas in

een zeer laat stadium in bejaardenhuizen gaan wonen, leidt dit

bej aardenhui~ in Stolwijk tot een grotere zorgbehoefte van de.

populati~.

Tot1969 waren praktisch aIle niet bij het ziekenfonds aangesloten

Stolwijkenaren, voorheen de grootste groe~voor de kosten van

verpleging in een ziekenhuis bij een onderlinge verzekeringsmaat

schappij Stolwijk-Berkenwoude aangesloten. pe bewoners waren

daardoor zich bewust, dat een grote vraag naar zorg rechtstreeks

tot een hogere verzekeringspremie leidde en beperkten daardoor

hun vraag. Howel dit verzekeringsmaatschappijtje in het begin
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van de jaren 1970 is opgegaan in een groter geheel, ~s nog weI

iets, volgens de artsen in Stolwijk, blijven hangen van een

vraagbeperkend gedrag.

wij menen, dat deze beide incidentele faktoren een te verwaar

lozen invloed hebben op de totale vraag naar gezondheidszorg

van de Stolwijkenaren. Ret bejaardenhuis is klein, 60 bewoners,

dat ~s 10% van de bejaarden en 1% van de totale populatie.

Alleen bij het bespreken van de klinische zorg van interne genees

kundige aard komen wij op deze faktor nog terug.

Hoewel de hierbovengenoemde verzekerings:naatschappij vooral van

invloed op particulier verzekerden, zal enige invloed nog merk

baar zijn, aangezien ca. 1000 particulierepatienten bij het

jaarlijks optrekken van de loongrens fondspatienten werden.

Wij achten de invloed in 1972 echter gering, omdat hooguit 1/3

van het aantal fondspatienten ooit particulier verzekerd was en

ook omdat deze vorm van verzekeren al twee jaar was verdwenen.

Resumerend zouden wij hier willen concluderen, dat uit boven

staaande blijkt dat een andere vraag naar gezondheidszorg in

Stolwijk dan in de omstreken van Gouda tengevolge van het

periodiek geneeskundig onderzoek en van de wijze van verzekeren,

zij het laatste in geringe mate, mogelijk is.

De invloed van de urbanisatiegraad, verdeling naar leeftijd

en geslacht, en andere incidentele faktoren is te verwaarlozen

klein.

3.0. De effektiviteit van de verleende zorg.

Om de effektiviteit van aan twee populaties verleende zorg te

vergelijken, dient de gezondheidstoestand van deze 'populaties

te worden vergeleken, onder de condities, dat overige faktoren

die deze toestand kunnen beinvloeden voor be ide populaties gelijk

z1Jn.

Indikatoren, die reeds jaren in gebruik z~Jn om de gezondheids

toestand van een bevolking aan te geven, zijn sterftecijfers en

morbiditeitscijfers per leeftijdsklasse van de bevolking en de

daaruit afgeleide gemiddelde levensduur.
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Deze twee dimensies van de gezondheidstoestartd, morbiditeit en

mortaliteit, maken het in sommige gevallen reeds principieel

onmogelijk de gezondheidstoestand van twee populaties te ver

gelijken. Stel immers populatie A heeft een lage mortaliteit en

een hoge morbiditeit en bij populatie B is het net artdersom,

welke groep is dan gezonder? Nog moeilijker wordt het deze vraag

te beantwoorden, indien met gespecificieerde morbiditeitscijfers

wordt gewerkt.

Is populatie A met veel bloedarmoede en weinig diabetes gezonder

dan populatie waar het tegengestelde het geval is? Wij zien

dan nog af van problemen om de psychische gezortdheid en de mate

van (in)validiteit te vergelijken.

Howel in de literatuur getracht wordt de gezortdheidstoestand van

een bevolking met een al dan niet samengestelde "health index"

aan te geven, is het ons in deze studie niet gelukt eerr aantal

gegevens per gemeente te verkrijgen. Immers het gaat hierbij

niet alleen om de aan de huisarts aangeboden ziektegevallen, maar

ook om de binnen de bevolking aanwezige. 'Gesteld, dat in Stol

wijk door preventief onderzoek meer cervix-carcinomen worden

gevonden, dan is het onjuist hieruit af te leiden, dat de

Stolwijkse bevolking minder gezond is.

am toch een indruk te krijgen van de effektiviteit van de ver

leende zorg in Stolwijk ten opzichte van de regio Gouda en Om

streken, hebben wij aan een aantal artsert in het nleuland

ziekenhuis te Gouda gevraagd de effektiviteit van de in Stolwijk

verleende zorg te vergelijken met andere gemeenten in de buurt.

Er werd gevraagd om een globaal oordeel, of in de dagelijkse

gang van zaken uit Stolwijk een andere kategorie patienten

werd doorverwezen en opgenomen. Tevens werd gevraagd of er ver

schillen waren in reeds gedaan onderzoek en behandeling 1n de

huisartsenpraktijk. De geinterviewde specialisten in de interne

geneeskunde, chirurgie en kindergeneeskunde waren allen van

mening, dat er in de dagelijkse gang van zaken geen verschillen

duidelijk naar voren waren gekomen tussen Stolwijkse en andere

patienten uit naburige gemeenten. WeI was opgevallen, dat ,door

de Stolwijkse huisartsen vaak een duideIijke vraagstelling bij



- 23 -

de verwijskaarten werd meegegeven, hetgeen de diagnoses telling

en behandeling versnelde.

Tevens was opgevallen, dat er nogal wat patienten vanuit de

preventieve onderzoeken waren doorverwezen.

Een andere methode om enige zekerheid te krijgen over de effektivi

teit van de verleende zorg is het vragen van patienten naar hun

tevredenheid over de artsen. Voor deze gegevens konden wij

gebruik maken van een door curs is ten van de basiscursus Sociale

Geneeskunde van het seminarium voor Gez~ndheidszorg te Utrecht

gedaan onderzoek onder Stolwijkenaren naar de tevredenheid over

de groepspraktijk Hoewel voor leken medisch handelen

moeilijk te beoordelen is, hadden dezecursisten toch een

aantal parameters gevonden, op basis waarvan de effektiviteit

van het medisch handelen gemeten kon worden. In tabel 3 staan

de vragen erover vermeld, met de verdeling van de gegeven ant

woorden.

Tabel 3.

Vragen over medische kwaliteit en de antwoorden daarop van

patienten van de groepspraktijk te Stolwijk.

De tijdsduur tussen het maken van eeri afspraak en het kontakt met

uw huisarts duurt:

zeer lang / lang / geen mening / kart / zeer kort

0,2% 1,0% 17,6% 62,2% 19,0%

Hebt u hetgevoel, dat uw arts voldoende tijd voor u heeft?

volmondig ja / Ja / geen mening / neen / volmondig neen

48,4% 46,5% 4,1% 0,8% 0,2%

/ geen mening / neen / volmondig neen

10,3% 0,4% 1,2%

Ja

45%

Het werk van de groepspraktijk en het "Groene Kruis" gebeurt ~n

hetzelfde centrum. Vindt u dat dit goed is voor uw medische

verzorging?

volmondig Ja /

43,4%

De wijkzuster leidt grotendeels het ~onsultatiebureauvoor

zuigelingen.

Hoe vindt u dat?

~eel prettig / prettig / geen mening / onprettig / heel onprettig

23,6% 43,0% 27,3% 5,6% 0,4%
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Indien de arts bepaalde problemen met de wijkzuster, de sociaal

werkster of de dominee zou bespreken. Hoe zou u dat vinden?

heel goed / goed / geen mening / niet goed / helemaal niet goed

36 t 8% 43,8% 11,8% 5,8% 1,6%

Indien u van woopplaats zoudt veranderen, zoudt u dan bij het

kiezen van een nieuwe huisarts voorkeur geven aan:

- een arts t die aIleen werkt 1,6%

- een arts uit een groepspraktijk 67,1%

- geen mening 31 ,2%

De waardering door de patienten van de werkzaamheden van de

artsen varieert van positief tot zeer positief. Opvallend is

met name de laatste vraag, waarin 67,1% bij het kiezen van een

nieuwe huisarts de voorkeur zou geven aan een arts uit een

groepspraktijk.

Indien wij deze opiniepeiling vergelijken met die onder 12.000.

lezeressen van het weekblad Margriet (in'het najaar 1973) dan

zien wij dezelfde mate van tevredenheid verschijnen. In de

Margriet-enquete is 87% van de ondervraagden tevreden over

het laatste kontakt met de huisarts. De overeenkomst van de

waardering van Stolwijkenaren en Margrietlezeressen geeft een

indikatie, dat Stolwijk nauwelijks afwijkt van de landelijke

waardering.

Wij hebben de specialisten in Gouda geinterviewed en de opinie

peilingen in Stolwijk en van bet weekblad Margriet aangehaald

om de ·nulhypothese "De Stolwijkse gezondheidszorg is even

effektief als die van de Omstreken van Gouda" enige waarschijn

lijkheid mee te geven, nu voldoende statistisch materiaal

hiertoe ontbreekt. Voor het verdere betoog stellen wij - hetgeen

voor een kosten-effektiviteitsanalyse noodzakelijk is - dat

de effektiviteit van de gezondheidszorg voor Stolwijkenaren

gelijk is aan die van de naburige gemeenten.
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4.0. Invloed van de samenwerking in de eerstelijn op de kosten van

de tot ale curatieve zorg.

Nu wij 1n paragrafen 2.0. en 3.0. de vraag en de effektiviteit

van de systemen met en zander samenwerking in de eerstelijn

aan elkaar gelijk hebben gesteld per 1.000 inwoners, blijven er

als mogelijke kostenfaktoren over:

1. verschillen in medisch beleid.

2. grotere preventieve zorg.

3. de samenwerking in de eerstelijn.

ad 1. Verschillen in medisch beleid.

De vraag of verschillen in medisch beleid kunnen leiden tot

kostenverschillen is eigenlijk het stellen van de vraag "Zouden

de huisartsen in Stolwijk zander samenwerking en preventieve

zorg oak lagere kosten van curatieve zorg veroorzaken?"

Wij hebben de huisartsen in Stolwijk geinterviewd over hun

medische beleid. De huisartsen, nauw verbonden aan het Utrechts

Huisartsen Instituut hadden de overtuiging, dat wat evengoed

1n de eerstelijn gedaan kan worden als in het ziekenhuis in de

eerste lijn moet plaatsvinden. Verder kwam in de gesprekken

naar voren, dat zij vinden, dat de psychiater niet de probleem

oplosser lS voor psychosociale problematiek, doch dat een

huisarts bereid hoort te zijn am met patienten te praten, oak

eventueel 's avonds. De Stolwijkse huisartsen onderhielden

kontakt met de patient en de specialist tijdens opname in het

ziekenhuis, hetgeen zoals bekend, kan leiden tot eerder ontslag.

Samenvattend komt het beleid neer op een voorkeur de patient

binnen zijn eigen milieu gezondheidszorg aan te bieden.

De mate waarin een dergelijk beleid oak verwezenlijkt wordt,

wordt beperkt door de beschikbare tijd van de huisarts en "van

Zl]n vermogen am met twijfels te leven". Deze beide worden op

zich weer beinvloed door"de samenwerking.
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Voor de gedachte, dat ,het gevoerde medisch beleid in Stolwijk

vooral mogelijk gemaakt wordt door de samenwerk~ng, vinden W1J

ook steun in ander empirisch onderzoek. Prof. dr. J.e. van Es

en Ir. H.R. Pijlman constateren in hun onderzoek dat er geen

verband is tussen de praktijkomvang van ee~ huis~rts en zlJn

verwijspercentage. Wij zouden hieruit willen afleide~l dat

de faktor tijd weI een beperkende voorwaarde, maar zeker geen

voldoende voorwa~rde was voor het gevoerde beleid. De kleinere

~raktijk op zichzelf in Stolwijk is da~ (ook n~e~ voldoende om

de kostenverschillen te verklaren.

Eenzelfde empirisch voorbeeld levert het gezondheidscentrum

Hoensbroek~Noord op. Het ministerie van Volksge~ondhiedmerkt

n1. op in zijn rapport "Het verwijzen in het gezondheidscentrum

Hoensbroek~Noord" dat sedert 1970, het jaar, wq.~rin het

gezondheidscentrum startte de landelijke tre~d in het toenemen

v~n het aantal verwijzingen niet meer of in duiclelijkmindere

mate wordt gevolgd. Dit effekt van de veranderde praktijkvoering

mag niet worden toegeschreven aan de vermindering van de

praktijkgrootte, daar deze voornamelijk een a.-twee' j aar tevoren

heeft plaats gevonden (bIz. 19).

Op basis van onze theoretische beschouwingen en empirische

gegevens, zouden wij hier willen concluderen, dat de gestelde

medische doelstelling weI invloed heeft op de kostenverschillen,

maar dat de mate van verwezenlijking erv~n wordt bepaald door

de mate van samenwerking.

Een noodzakelijke voorwaarde hierbij is, dat per 1.000 inwoners,

huisaitsen en wijkverpleging hiervoor voldoende tijd ter

beschikking stellen.

ad 2 en 3. Grotere preventieve zorg en maar samenwerking.

Hieronder geven wij nogmaals een overzicht van de kostenver

schillen tussen Stolwijk en de Omstreken van Gouda. Per kosten~

post volgen dan verklaringen, die liggen op het gebied van de

samenwerking en het gevoerde medisch beleid.
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Stolwijk Omstreken

van Gouda

per 1.000 1nwoners

Huisartsenhulp 49.025 36.760

Extra kosten v. samenwerking 10.000 950

Wijkverpleging 13.625 8.600

Pharmaceutische hulp 51.550 70.420

Poliklinische hulp 26.600 28.530

Klinische hulp 143.4'50 197.230

Totale kosten curatieve zorg 293.650,- 342.490,-

als index 86% 100%

De grotere huisartsenhulp bestaat uit een hogere kontaktfrekwentie

van de huisartsen dan elders op het platteland, nl. 7,3 voor

fondspatienten tegen 3,9 voor het platteiand.

De hogere kosten van wijkverpleging worden veroorzaakt door

meer wijkbezoeken en meer overieg. Met name ook de nazorg van

ontsiagen ziekenhuispatienten speelt hier mee. Daarnaast doen

de huisartsen meer kleine chirurgie, zoals het hechten van

wonden, het verwijderen van atheromen en het zeif verrichten

van paracentese bij middenoorontstekingen.

Dit is mogeiijk door de grotere hulp in de praktijk zeif, (drie

praktijkassistenten) en door medewerking van het ziekenhuis

bij sterilisatie van instrumenten. De artsen 1n Stolwijk maken

verder zeif smaers, een en ander met behulp van het eigen labora

torium dan wei van het ziekenhuis. Ook E.C.G.'s worden ver

vaardigd in de groepspraktijk en doorgeseind naar de cardio

iogische kiiniek in Utrecht, terwijl zonodig ook audiogrammen

worden gemaakt.

De anticiperende gezondheidszorg en het periodieke geneeskundige

bevoikingsonderzoek vragen verder de nodige

huisartsentijd. De extra-kosten van samenwerking, geschat uit

accountantsverslagen van de groepspraktijk worden veroorzaakt

door hogere aigemene en personeelskosten.
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De geringere pharmaceutische zorg is te verklaren door een aantal

faktoren:

I. door een groot kostenbewustzijn van de artseri, waardoor steeds

afgepaste hoeveelheden en bij voorkeur loco-preparaten worden

afgeleverd.

2. door de grotere nadruk op psychische hulp, waardoor minder

tranquilizers' hoeven te worden verstrekt.

3. door de hogere kontaktfrekwentie waardoor eerder met een

medicijnkuur wordt gestopt.

4. door het bevolkingsonderzoek komen ee~ aantal verschijnselen,

zoals ijzergebrek, aan de oppervlakte, waardoor tijdelijk

meer medicijnen worden gebruikt.

5. naarmate de tijd die de arts aan de patienten kan besteden,

ruimer is, zal deze minder vaak gedwongen zijn het kontakt

met een recept te stoppen.

Van de poliklinische en klinische zorg hebben wij hieronder het

verwijspercentage, het aantal verpleegdagen, de ligduur en het

aantal opnames vermeld.

Wij geven deze gegevens evenwel per specialisme slechts van

Stolwijk en van het gehele ziekenfonds Gouda en Omstreken.
Tabel 5.
Aantal opnames, ligdagen en verwijspercentage in 1972 van fonds-

patienten van Stolwijk en van het fonds Gouda en Omstreken.

verwijs- aantal lig- ligdagen opnames per
percentage dagen per per pat. I. 000 verz.
Stol 1.000 verz.
wijk G+O St. G+O St. G+O St. G+O

Chirurgie 87,5 96,5 354,0 468,~ 14,4 16,8 24,5 27,9

Interne 26, I 62,0 371,3 535,~ 24,6 25,9 15,0 20,7

Verloskunde 21 ,3 29, I 120,6 172, ~ 9,9 II ,3 12, I 15,3

Zenuwziekten 27,2 42, I 191 ,9 356,~ 37,3 52,9 5, I 6,8

Kindergen. 16,2 15,0 84,2 154, I 16,4 20,3 5, I 7,6

K.N.O. 30,2 37,8 36,4 91,4 3,4 5, I 10,7 17,9

Oogheelkunde III ,8 113,9 23,5 26,9 7, I 10,6 3,3 2,5

Huidziekten 14,3 23,7 6,3 42,5 8,5 32,7 0,7 I ,3

Totaal 334,6 420, I 1882.2 I .848, a 15,5 18,3 76,7

idem gecor-

rigeerd voor

urbaniastie-

graad 334,6 358,9 1.882,2 1626 15,5 16,4 76,7 99,2

als index 93 100 73 100 95 lao 77 lOa
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Door het niet kunnen corrigeren van de bovenstaande gegevens

voor de urbanisatiegraad wordt de kosten-analyse nogal bemoei

lijkt. Als w~J 20% van de verschillen in de verwijspercentages

toerekenen aan de urbanisatiegraad. dan vallen het lagere

verwijspercentage voor interne geneeskunde en zenuwziekten OPt

alsmede het hogere verwijspercentage voor kindergeneeskunde.

Indien wij 15% van de verschillen in het aantal ligdagen toe

rekenen aan de urbanisatiegraad. dan nog blijken de verschillen

ovmerkelijk groat van aile specialismen. Aangezien de gemiddelde

opname-duur van de specialismen na korrektie voor de urbanisatie

graad weinig verschilt, is het duidelijk. dat de belangrijkste

faktor van de lagere kosten van de gezondheidszorg voor de

Stolwijkenaren bestaat uit een geringer aantal opnames, t.w.

76,6 per 1.000 inwoners tegenover 99,2 in de Omstreken van Gouda.

Dit aanzienlijke verschil komt overeen met ervaringen van

samenwerkingsverbanden elders. (zie tabel 3). De oorzaken van

deze geringere opnames moe ten dan weer gezocht worden in de

extra werkzaamheden en de samenwerking van de huisartsen en

wijkverpleegkundigen.

Tabel 6.

Aantal opnames per 1.000 patienten van een aantal samenwerkings

verbanden in ons land.

Hoensbroek/Noord 75

Ommoord 60,0

Lent 53,1

S tolwijk 7 6,6

Nederland 96.6
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Cost and Effectivity of the Delivery q:f lIea,HhCal;"e l.tL Stolwijk, Holland.

This study investigates the effect of first-lin. cooperation

on the costs of the total curative medical attendance. For

this investigation the costs of 1972 per 1000 patients out

of the Stolwijk 'group practice, which closely cooperates with

the local district-nursing service, have been compared with

those of the surroundings of Gouda, i.e. a number of rural

districts with general practitioner solo,ists, ~hich correspond

with Stolwijk (situated in the same region) as to degree of

urbanization, years of age, sex, and accessibility to a hospital.

The costs of curative care have been determined by means of

basic prices based on national average prices.

The costs per 1000 citizens of Stolwijk amount to Hfl. 294,550.

versus Hfl. 341,540,- for the surroundings of Gouda, being a

difference of about 14%.
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REGULERING VAN PATIENTENSTROMEN TUSSEN POLIKLINIEK EN

(PARA-) MEDISCHE DIENSTEN.

ir. J.A. Blanjaar

Deze voordracht 1S een verslag van het afstudeeronderzoek van

de spreker voor de studie bedrijfskunde aan de Technische

Hogeschool Eindhoven. Het onderzoek. vanuit de T.H. begeleid

door ir. M. Kirkels. is deels verricht aan het Instituut voor

Ziekenhuiswetenschappen en deels in een groot. niet nader

aangeduid. ziekenhuis in den lande. De ideeen over afspraak

regeling voor polikliniek en (para-)medische diensten. die

uit dit afstudeeronderzoek en dat vanir. A.J. Weeber zijn

ontwikkeld. zullen in december 1974 in een artik~l 1n "Het

Ziekenhuis" verschijnen. Dit als startpunt van een Werkgroep

Ontwikkeling Polikliniek. waarbij het in de bedoeling ligt een

vijftal ziekenhuizen hierin te betrekken. Geinteresseerden

kunnen zich wenden tot het Instituut voor Ziekenhuiswetenschappen.

Het doel van het onderzoek is de relaties tussen polikliniek en

(para-)medische diensten aan te geven.om daarna regels op te

stellen voor de werkplanning van deze diensten. Als kriteria

voor een goede werkplanning zijn gehanteerd:

1. Zoveel mogelijk onderzoek per bezoek van de patient kombineren.

2. Zo hoog mogelijke bezetting van iedere dienst.

3. 20 weinig mogelijk wachttijd voor de patient.

In dit 'verslag komen allereerst de polikliniek en de (para-)

medische diensten aan de orde. Vervolgens worden de patienten

stromen en de afstemmingsproblemen die zij yeroorzaken, besproken.

waarna' kan worden ingegaan op de vereiste wijze van werkplanning.

De werkplanning voor de rontgenafdeling wordt. vanwege het kom

plexe aanbod. gedetailleerd behandeld en geevalueerd aan de

hand van een kapaciteitsberekening.
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Polikliniek en (para-)medische diensten.

De ontwikkeling van de polikliniek heeft de laatste decennia ~n

het teken van het afspraakspreekuur gestaan. Hoewel hierover

reeds zeer vele theoretische beschouwingen bestaan, komt het

afspraakspreekuur niet overal goed van de grond, wat m.i. te

wijten is aan het onvoldoende aandacht schenken aan de invoerings

problematiek.

De enige wezenlijke verandering binnen de polikliniek, die

na de invoering van het afspraakspreekuur wordt voorgesteld,

~s het kreeren van de mogelijkheid voor gezamenlijk konsult

van meerdere specialisten voor dezelfde patient. In een groot

zieke~huis te Amsterdam bleek het aantal interkollegiale

wijzingen slechts 1% van het totaal aantal konsulten te

bedragen.

Een nieuw veld van aandacht is dat van de afsprakenregeling

tussen polikliniek en (para-)medisch onderzoek of behandeling.

Nadat de ploklinische patient een specialist heeft gekonsul

teerd, kan hij door deze specialist naar een of meer (para-)

medische diensten worden verwezen. Er zijn twee redenen voor

zoln verwijzing: de specialist heeft meer gegevens nodig voor

het stellen van een diagnose of de patient heeft een of

andere vorm van behandeling nodig. We onderscheiden dan ook

diagnostische en behandelende diensten. Bij diagnostische

diensten denke men aan de afdeling rontgendiagnostiek, de

laboratoria, ode funktieafdelingen. De belangrijkste behan

delende diensten zijn de operatieafdeling en de afdelingen

verloskunde, fysische thera~ie en radiotherapie.
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Om een inzicht te geven in de verhouding van de omVang van de

verschillende patientenstromen naar de diensten, zijn 1n

figuur 1 deze stromen weergegeven van het bestudeerde zieken

huis. Het betreft hier gegevens van 1973, herleid op 1000

konsulten. Uit de figuur blijkt dat ongeveer evenveel poli

klinische als klinische verwijzingen naar de genoemde diensten

plaatsvinden, waarbij het merendeel voor de diagnostische

diensten is bestemd.

Tussen de diagnostische en de behandelende diensten bestaan

een drietal verschillen:

1. de omvang van de patientenstromen naar de diagnostische

diensten is groter dan die van de patientenstromen naar de

behandelende diensten (in 1973 gingen arie maal zoveel

patienten naar diagnostische als naar behandelende diensten;

zie figuur 1).

2. poliklinische patienten worden vaak naar meerdere diagnos

tische diensten tegelijk verwezen (dit geldt voor 15% van

de patienten met een afspraak voor deze diensten). De

diagnostische dienst verschilt hierin van de behandelende

dienst, waarvoor dit zelden het geval is.

3. behandelingen kunnen meestal ver van tevoren worden af

gesproken. Vaak kunnen obk reeksen van afspraken worden

gemaakt (fysische therapie, radiotherapie). Diagnostische

verrichtingen daarentegen moeten op korte termijn gebeuren.

In veel gevallen, ten behoeve van de patient, zelfs zonder

afspraak, ,direkt in aansluiting op het poliklinisch konsult.

Uit deze verschillen kan gekonkludeerd worden dat de behoefte

aan afstemming, zowel onderling als met polikliniek en kliniek,

bij de diagnostische diensten groter is dan bij de behandelende

diensten.

Afstemmingsproblemen

Bij het zoeken naar een wijze van afstemming die aan de drie,
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~n de inleiding genoemde t kriteria voldoet, stuit men op twee

problemen:

- kombinaties van aanvragen per patient voor diagnostische

diensten.

- piekbelasting van deze diensten.

Kombinaties van aanvragen. Voor patienten die vanuit polikliniek

of kliniek naar meerdere diagnostische diensten tegelijk worden

verwezen, ontstaan problemen indien iedere dienst afzonderlijk

zijn eigen afspraken regelt:

- ofwel de afspraken vallen op verschillende dagen, waardoor

veel tijd voor de patient verloren gaat met wachten en

reizen,

- ofwel het kost bijzonder veel tijd en moeite om aIle afspraken

op dezelfde dag achter elkaar te zetten.

De omvang van dit probleem is bepaald uit een steekproef van 4

weken, waarvan de resultaten zijn weergegeven in tabel I.

,-.-.-------.....,,-------'---n"-----.----.,
op afspraak enkel gekombineerd

-pairenie·u·---- - ..._~ 2~.~8~5~1 .....,...·~·"""::I""::O--::-O=% -tt-~2~. -:-43::-6:-O---=8-=5-=%-fl-'--"-;4c-:1~5;-t-~-:-1 ~5%=-0-I

bezoeken 3.561 100% 2.436 68% 1.125 32%

verrichtingen 4.532 100% 2.935 65% 1.597 35%

Tabel 1: Enkele en gekombineerde afspraken van poliklinische

patienten gedurende 4 weken, 1973.

Voor de begripsbepaling: Indien voor een patient drie

rontgen- en twee laboratoriumverrichtingen worden aan

gevraagd, wordt dit geteld als: 1 patient, 2 bezoeken,

5 verrichtingen.

Uit tabel 1 blijkt dat van de poliklinische patienten met af

spraken voor diagnostische diensten 85% naar een dienst is

verwezen en 15% naar meerdere diensten tegelijk. Deze groep

patienten met gekombineerde afspraken nemen 35% van het aantal
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poliklinische verrichtingen op afspraak voor hun rekening. De 415

kombinaties van afspraken voor rontgenafd., chemisch laboratorium,

funktieafdelingen en isotopenlaboratorium waren alsvolgt verdeeld:

25% rontgen- en funktieafd.

9% rontgenafd. en chemisch lab.

7% funktieafd. en chemisch lab.

39% rontgenafd., funktieafd. en chemisch lab.,

20% overige kombinaties.

De kombinaties van afspraken blijken dus het meest voor te komen

tussen rontgenafd., funktieafd. en chemisch labaratorium.

Piekbelasting. De piekbelasting van de diagnostische diensten

is gedeeltelijk het gevolg van de situatie dat een deel van de

paliklinische patienten direkt, zonder afspraak, naar een dienst

wardt verwezen. Dit zander afspraak doen van verrichtingen in

aansluiting ap het paliklinisch kansult dient als servicever

lening aan de patient zoveel mogelijk gehandhaafd te blijven.

De mate van piekbelasting die aptreedt bij diagnostische diensten

1S afhankelijk van het spreekuurrooster van de polikliniek. Hoe

slechter de spreiding van de spreekuren van veel verwijzende

specialisten is, hoe eerder piekbelasting bij de diagnostische

diensten optreedt.

Een andere faktor die piekbelasting kan veroorzaken, is de eis

dat voor een deel van de diagnostische verrichtingen de patient

nuchter moet zijn, zodat deze verrichtingen alleen 's morgens

kunnen plaatsvinden.

Oplossingen

Het eerste afstemmingsprobleem, gevormd door de kombinaties

van aanvragen, is in het bestudeerde ziekenhuis opgevangen met

behulp van een centraal afsprakenbureau. Hier kunnen meerdere

afspraken voor eenzelfe patient worden gekoordineerd, zodat de
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patient met een minimum aantal bezoeken aan het ziekenhuis kart

volstaan. Dat dit ook maatschappelijke voordelen heeft, behoeft

geen betoog. Ook voor het ziekenhuis heeft zo'n centraal

afsprakenbureau voordelen:

- er zijn minder instanties die afspraken maken, hetgeen vooral

bij kombinaties van afspraken veel telefoneren en heen en

weer geloop bespaart;

- de samenstelling van de patientenstroom is gemakkelijk vast te

stellen, daar alle informatie zich op een plaats bevindt, dit

maakt een goede werkplanning van de diensten mogelijk;

- een vlotte 'verwerking' van de patient geeft het ziekenhuis

een goede naam.

Met behulp van een centraal afsprakenbureau kan dus aan het

eerste kriterium voor een goede werkplanning, zoveel mogelijk

onderzoeken kombineren, worden voldaan. Bovendien verschaft

het bureau op eenvoudige wijze veel informatie, wat het voldoen

aan de beide andere kriteria vergemakkelijkt.

Het tweede afstemmingsprobleem, de piekbelasting, maakt het

onmogelijk om en aan het tweede en aan het derde kriterium

te voldoen. Wil men bij piekbelasting een hoge bezetting halen

dan zal men lange wachttijden'moeten accepteren, terwijl korte

wachttijden-alleen bij een lage bezetting kunnen worden bereikt.

Om aan beide kriteria te voldoen zal de piekbelasting moeten

worden weggenomen: het werkaanbod van de diagnostische diensten

moet worden gespreid in de tijd. Wij gaan nu in op de vraag of

en hoe het werkaanbod van de belangrijkste diagnostische diensten,

rontgenafdeling, chemisch laboratorium en funktieafdelingen kan

worden gespreid.

Voor het chemisch laboratorium is het spreideu van het werk

aanbod het minst belangrijk omdat men de verrichtingen niet aan

de patient doet maar met monsters van de patient. De patient

behoeft alleen monsters te laten afnemen, hetgeen weinig tijd

kost. Bovendien wordt geen apparatuur bezet. Het personeel dat

nodig is voor het afnemen van monsters heeft nog vele andere

taken, zodat geen noodzakelijke leegloop ontstaat als er geen
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patienten zijn. Indien men niet-nuchtere patienten zoveel mogelijk

na 11 uur laat komen, zal de piekbelasting, veroorzaakt door het

nuchtere deel der patienten, kleiner zijn.

De funktieafdelingen dienen aUe verrichtingen af te spreken om,
piekbelasting te voorkomen. Een deel van de verrichtingen wordt

om medisch-technische redenen ('nuchter', prae-medicatie e.d.) al

afgesproken. Een deel van de overige verrichtingen duurt minstens

een half uur, zodat bij niet afspreken, afhankelijk van de

bezetting, lange wachttijden kunnen ontstaan. Tenslotte blijven

de E.C.G. 's over; zij vormen meer dan 50% van het totale aanbod.

Hoewel de verrichtingstijd slechts 5 minuten is, moeten ze toch

worden afgesproken omdat ~ 70% door de polikliniek inwendige

geneeskunde wordt aangevraagd. Hierdoor zouden bij niet afspreken,

pieken gedurende de spreekuurtijden van deze polikliniek ont

staan en leegloop erbuiten.

De rontgenafdeling is de diagnostische dienst met het meest

komlexe patientenaanbod. Dit blijkt uit een aantal eigenschappen

van dit aanbod:

- een groot deel van de poliklinische patienten kunnen zonder

afspraak komen.

- het gemiddelde aantal verrichtingen per patient is 1.28.

- 14% van de patienten heeft ook voor andere diagnostische

diensten een afspraak.

- de 'nuchtere' patienten die's morgens moeten worden afgespro

ken, vormen in tijd 35% van het totale aanbod.

- er worden 88 groepen verrichtingen onderscheiden, waarvoor 7

soorten apparatuur nodig zijn.

Vanwege dit komplexe aanbod is een werkplanning voor de rontgen

afdeling uitgewerkt en daarop aansluitend een kapaciteits

berekening gemaakt. nit alles op basis van het aanbod van 1972

van het bestudeerde ziekenhuis.
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Werkplanning en kapaciteitsberekening rontgenafdeling.

Groepsindeling. In eerste instantie zijn op basis van medisch

technische eigenschappen drie groepen verrichtingen onderscheiden:

I. verrichtingen die direkt kunnen gebeur,en.

2. verrichtingen waarvoor de patient nuchter moet zijn.

3. overige verrichtingen die om medisch-technische redenen moeten

worden afgesproken.

Ten behoeve van een goede werkplanning 15 echter een indeling

gewenst, die groepen onderscheidt naar de mogelijkheid van

beinvloeding van het tijdstip waarop de verrichting plaatsvindt.

Dit resulteert in een viertal groepen:

GROEP A: verrichtingen die's morgens moeten worden afgesproken.

GROEP B: verrichtingen die afgesproken moeten worden, maar niet

aan een bepaalde tijd zijn gebonden.

GROEP C: verrichtingen die direkt in aansluiting op een poli-

klinisch konsult geschieden.

GROEP D: verrichtingen die niet op de ro~tgenafdeling gebeuren.

In figuur 2 is in een aantal stappen aangegeven hoe het tiidsbeslae

over deze groepen is bepaald. Iedere stap geeft een andere in

deling van het totale aanbod van 1972. Zo'n indeling is steeds

procentueel, zodat horizontaal somrneren 100% (het totale aanbod)

geeft. De stappen zijn:

I. De verdeling in aantallen poliklinische en klinische ver

richtingen.

2. Zowel poliklinische als klinische verrichtingen zijn in aantal

over groep 1, 2 en 3 verdeeld.

3. Door per soort verrichting het aantal met de bijbehorende norm

tijd te vermenigvuldigen en deuitkomsten te sommeren voor

groep 1, 2 en 3 wordt de verdeling in tijd over deze groepen

verkregen. De normtijden, deels verzameld door de arbeids

analist van het ziekenhuis en deels verstrekt door het hoofd

van de rontgenafdeling, geven het interval tussen het tijdstip

dat de patient de rontgenkamer binnenkomt en het tijdstip dat

de kamer gereed is voor de volgende patient.
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4. Voor groep I, 2 en 3 is, zowel poliklinisch als klinisch, bepaald

welk deel van het tijdsbeslag onder groep A, B, C en D valt.

Dit ~s bepaald uit een steekproef van 4 weken, in tegenstelling

tot de eerste drie stappen die uit het aanbod van geheel 1972

waren afgeleid.

5. Door het sommeren van de toewijzingen naar de gtoepen A, B, C

en D (stap 4) wordt het tijdsbeslag over deze groepeh, polikli

nisch en klinisch, verkregen.

6. Het sommeren van poliklinisch en klinisch tijdsbeslag geeft de

verdeling van het totale tijdsbeslag over de groepen A, B, C

en D.

De procedure, zoals hierboven beschreven, ~s eveneens per soort

apparatuur uitgevoerd.

De verdeling van het totale aanbod over de groepen is in de eerste

rij van tabel 2 gegeven. Daaronder is verder de verdeling over de

groepen gegeven van:

- het aanbod voor de rontgenafdeling (gr6ep D ~s nu buiten beschou

wing gelaten)

- het aanbod voor de rontgenafdeling, zonder de angiografieen (die

in groep B vallen). De angiografieen gebeuren ~n een kamer, waar

geen andere verrichtingen kunnen plaatsvinden.

- hetzelfde aanbod, maar nu verhoogd met extra kapaciteit voor

fluktuaties in het aanbod.

GROEP:

AANBOD A B C D

totaal 37 38 16 8

rontgenafdeling 41 42 17

idem, zonder angiografieen 47 33 20

idem, met kapaciteitstoeslag 45 32 23

Tabel 2: De procentuele verdeling over de groepen bij verschillende

bewerkingen van het aanbod.
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Fluktuaties en piekbelasting. Extra kapaciteit is nodig om seizoen

fluktuaties op te vangen. Hiervoor is, arbitrair, de maximale

afwijking naar boven van het gemiddelde maandaanbod in 3 jaar

genomen (=13,3% boven het jaargemiddelde). Ook is extra kapaci

teit nodig om de fluktuaties boven het, voorspelbare, gemiddelde

aanbod per dag zonder afspraak (groep C) op te vangen. Het aan-

bod op afspraak kan dan per dag op het gamiddelde aanbod zonder

afspraak worden afgestemd.

Van groep C komt 30% 's morgans, zo ~s met ean steekproef van 2

weken bepaald. Dit betekent dat in ieder geval 52% van het aan

bod's morgens komt (groep A + 30% van groepC), zodat groep B

's middags moet worden afgesproken om ochtend en middag ongeveer

gelijk te belasten. Afhankelijk van deze verdeling kunnen lengte

van ochtend en middag aangepast worden.

De fluktuaties van het aanbod tussen de uren van de dag kunnen

worden opgevangen door het afsprakencleel.per uur af te stemmen

op het gemiddelde, met een steekproef van 2 'Weken bepaalde,

aanbod zonder afspraak. In figuur 3 is de uit de steekproef ver

kregen huidige werkverdeling gegeven. Door groep B geheel 's midddags

af te spreken en door de afspraken op het fdirekte'- aanbod

(groep C) af te stemmen, wordt een werkverdeling zoals in figuur

4 verkregen. De maximaal voorkomende werkbelasting is hier nog

65% van die bij de huidige werkverdeling in figuur 3.
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Resultaat: De totaal benodigde kapaciteit is nu alsvolgt op

gebouwd:

71% voor de produktietiid,

9% om seizoenfluktuaties op te vangen.

3% om toevallige fluktuaties in het aanbad zander afspraak op

te vangen,

17% 1S nodig voor de afronding van het aantal berekende kamers

en apparaten op gehelen en om de prablemen bi; het verleden

van de apparaten over de kamers op te lassen.

De op deze wiize samengestelde benodigde kapaciteit 1S in tabel

3 gerelateerd aan het aantal verrichtingen.

aantal gem.duur aantal aantal bezet- verricht. lverr. (min. ) appar. kamers ting per kamer

langiografie 1.300 60,0 ] 1 66% 1.300

overige verr.
op ro-afd. 47.700 10,7 9 6 71% 7.950

eerste hulp 7.400 5,4 2 1 33% 7.400

TOTAAL 56.400 11,2 ]2 8 66% 7.050

Tabel 3: Het resultaat van de kanaciteitsberekening.

Tot slot zij nag vermeld dat deze methode van werkplannen niet

1n het betreffende ziekenhuis is ingevoerd, zodat zi; nog niet

1n de praktijk is getoetst.

SAMENVATTING.

Dit artikel, een korte weergave van een afstudeerrapport voor

de studie bedriifskunde, geeft een afsprakenregeling voorde

patientenstroom van de polikliniek naar de (para-) medische diensten.

Doel hiervan is niet aIleen een zo kort mageliike wachtti;d voor

patienten, maar ook een zo geli;kmatig en zo hoag mogeli;ke bezet

ting van de diensten. Daarnaast dient deze afsprakenregeling te

voorzien in de behoefte om meerdere afspraken voor eenzelfde

patient te kombineren. Dit kan worden verwezenliikt door middel
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van het centraliseren van het afspreken Voor de (para-) medische

diensten.

Voor de rontgenafdeling is een gedetailleerde werknlanning gemaakt,

die aantoont dat piekbelasting is te vermi;den. In de bestudeerde

rontgenafdeling 'blijkt een bezetting van 71% mogeli;k te zi;n,

waarbij 7.000 verrichtingen per rontgenkamer per ;aar kunnen

worden gedaan (inklusief angiografie).
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Regulating the patient flow between outpatient department and

paramedical departments.

This article is a resume of an examination-report of the study in

industrial engineering. It gives an appointment system for the

patientstream from the outpatient department to the (para-)

medical departments.

The obiect of this is not only to reduce patients' waiting time,

but also to raise the occupation rate of the departments.

Beside it, this appointment system must meet the need of com

bining appointments of the same patient. This can be realized

by centralizing all the appointment making for the (para-)

medical services.

For the X-ray department a detailed workplanning is made. It

shows that peak-load can be avoided. In the studies of an X-ray

department, an occupancy rate of 71% appears to be possible.

At that rate 7.000 examinations per X-ray room per year can be

done (included angiography).
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CIVIELRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN ARTSEN EN VERPLEEG

KUNDIGEN.

Mevr. mr. J.C. Mertens-Alons

Mevr. mr. T.E. van Nouhuys-Schothorst

I Inleiding.

De aansprakelijkheid van medici en andere werkers in de gezond

heidszorg staat in het centrum van de belangstelling.

Deze belangstelling kan o.a. worden afgelezen uit het toenemende

aantal vragen om duidelijkheid en zekerheid, zowel bij patienten

als bij werkers in de gezondheidszorg.

Een onderzoek naar aansprakelijkheid kan dan ook worden gezien

als een poging om de onduidelijkheid enigszins weg te nemen en

de rechtszekerheid te bevorderen.

In het licht van de ontwikkeling in de gezondheidszorg naar

groepspraktijken en gezondheidscentra, zal de aansprakelijkheids

problematiek nog meer naar voren komen. In het kader van deze

ontwikkeling kan oak de vraag worden gesteld, welke gevolgen de

vermindering van de persoonlijke vertrouwensrelatie tussen arts

en patient voor de aansprakelijkheid kan hebben.

De aansprakelijkheid moet worden onderscheiden in civielrechtelijke,

straf- en tuchtrechtelijke aansprakelijkheid. In dit onderzoek

zal aIleen de civielrechtelijke aansprakelijkheid worden

belicht.

Als doeleinden van deze vorm van aansprakelijkheid kunnen worden

gezien, preventief, de verbetering van de zorgen repressief,

het opvangen van schade.

De werkers in de gezondheidszorg zullen vooralsnog worden beperkt

tot artsen en verpleegkundigen.

De relatie arts/patient dient als uitgangspunt voor de civiel

rechtelijke aansprakelijkheid van artsen. De verschillende

acties, die mogelijk zijn, zullen vervolgens worden behandeld.

De positie van de verpleegkundigen komt in een apart hoofdstuk

aan de orde. Tot slot zullen, naar aanleiding van hetgeen

besproken is in het voorafgaande, enige wenselijke ontwikkelingen

rond de aansprakelijkheidsproblematiek worden aangegeven.
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II Civiel rechtelijke aanS,Er§lkelijkheid vanartsen.

II. I Juridische relatie arts/patient.

De relatie arts-patient heeft vele facetten~ die aIle belangrijk

zijn. Met name de vertrouwensrelatie moet zeer hoog worden aan

geslagen. Deze kan zelfs van essentieel belang Z1Jn voor het

behandelings- en' genezingsproces. Als wij echter het vraagstuk

van de civielrechtelijke aansprakelijkheid willen benaderen,

is het noodzakelijk om de juridische relatie als uitgangspunt

te nemen.

Deze juridische relatie komt meestal stilzwijgend tot stand,

noch de patient, noch de arts denkt eraan, dat in feite een

overeenkomst wordt gesloten, waaruit voor beiden rechten en

plichten voortvloeien en waaraan zij in rechte gehouden zijn.

Overigens betekent "in rechte gehouden" nu ook weer niet, dat

er aIleen sprake zou zijn van regels van zuiver positief

rechtelijke aard. Juist in het recht is het begrip "bonafides".

de goede trouw een belangrijk uitgangspunt.

Dit 1S duidelijk, wanneer wij de inhoud van de attikelen van

het Burgelijk Wetboek, waarin de algemene regels van het ver

bintenissenrecht zijn vastgelegd, bestuderen. Begrippen als

billijkheid, gebruik en goede trouw worden hier meerdere keren

gehanteerd.

Voordat wij ertoe overgaan de juridische relatie arts/patient

nader te kwalificeren en aan te geven welke rechtsgevolgen deze

overeenkomst geeft, dienen de rechten en verplichtingen van de

arts en patient genoemd te worden. Op grand van de door hen

gesloten overeenkomst is de geneesheer verpiicht tot onderzoek

en adequate behandeling, gericht op behoud of herstel van de

gezondheid. De patient is verplichthet honorarium van de arts

te betalen. Dit zijn de hoofdverplichtingen, de overige moeten

worden afgeleid uit ongeschreven normen van de goede trouw.
1

Zo sprak de Rechtbank Breda reeds in 1935 uit, "dat de goede

trouw met zich meebrengt, dat de medicus bij behandeling van

patienten datgene doet, wat zijn kennis, wetenschap en ervaring
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hem voorschrijft en dat de billijkheid vordert dat die zorg wordt

betracht volgens de normale eisen van de medicus II. De rechten

van de patient zijn als spiegelbeeld de plichten van de arts en

omgekeerd.

Nader gekwalificeerd ~s de relatie, welke tot stand komt tussen

een patient en de arts tot wie hij zich wendt voor het verkrijgen

van geneeskundige hul~ een overeenkomst tot het verrichten van

enkele diensten I:artikel 1637 Burgelijk Wetboek. Het object van deze

overeenkomst is juridisch gekwalificeerd als een inspanningsver

bintenis, dit in tegenstelling tot een resultaatsverbintenis.

Dit betekent, dat de arts niet gehouden is tot het bereiken van

een omschreven resultaat, bijv. het gezond worden van de patient

binnen een zekere termijn, maar aIleen tot de inspanning nodig

tot het bereiken van dit resultaat.

Inspanning houdt in zorg, toewijding en beschikbaar stellen van

deskundigheid. De vraag, die nu naar voren komt 'is, waaraan kunnen

deze normen getoetst worden?

Algemeen wordt aangenomen, dat t.a.v. de zorg als criterium geldt:

dat wat gebruikelijk is in de kring der heroepsgenoten en wat

betreft de deskundigheid: de opleiding en de stand der medische

wetenschap.

Hoe ver moet de inspanning van de arts zich uitstrekken?

Deze inspanning wordt niet subjectief gemeten. De arts is derhalve

niet reeds vrij van aansprakelijkheid, als hij zijn best heeft

gedaan, zo goed als hij persoonlijk kon. Zijn inspanning wordt

getoetst aan het objectieve criterium van de "redelijk bekwame

geneesheer" .

Aan de hand van enige jurisprudentie zal een idee worden gegeven

van de grens van inspanning.

Het eerste voorbeeld is een uitspraak van deRechtbank te Groningen, de

zgn. "Calomelzaak". Ret betrof hier een verwisseling van genees

middelen. De arts had van de apotheker sublimaat gekregen in

plaats van calomel te behandeling van het oogwit van een meisje.

De rechtbank was van oordeel, dat geen schadevergoeding kon

worden toegekend, omdat de inspanning van de arts niet zover

behoefde te gaan, dat hij de stof uit het flesje van de apotheker

controleerde.
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Deze zaak kwam een jaar later voor het Hof te Leeuwarden. Het Hof

vernietigde het vonnis van de Rechtbank Groningen,daar zij van

oordeel was, dat de arts zich weI de inspanning had moeten

getroosten het geneesmiddel na te kijken, omdat het verschil door

een eenvoudige handeling had kunnen worden vastgesteld
2

De tweede casus ,is een geval van interpretatie van de zorg-norm

bij het stellen van een diagnose. De Rechtbank Breda sprak zich

in haar vonnis aldus uit: de arts moet de ontvangen informatie

door eigen onderzoek aanvullen en controleren3• Tot hoever dit

onderzoek moet gaan, hangt af van het desbetreffende geval.

Ook ~n het bekende Nuboer-arrest is een van de overwegingen van

het Hof geweest, dat Nuboer zich niet verplicht had tot het

bereiken van een bepaald resultaat en ook niet tot een feilloze

afloop van de operatie, maar om al datgene te doen, wat van hem

als medisch hoogleraar en operateur mocht worden verwacht, de

stand der medische wetenschap in aanmerking genomen
4

De inspanningsverbintenis roept nog vele andere vragen op, waarvan

we enkele willen noemen zonder op dit moment er verder op in

te gaan:

a. hoe Ver moet de zorg van de. arts gaan nu door de vooruitgang van

de medische wetenschap en de techniek de grenzen tussen leven

en dood vervagen?

b. kan er niet in sommige gevallen weI een resultaat verwacht

worden? (bijv. bij het maken van een rontgenfoto?).

Conclusie: Vooralsnog zal de arts in de meeste gevallen niet aan

sprakelijk kunnen worden gesteld voor het uitblijven van resultaat,

maar slechts,voor het uitblijven van de nodige inspanning of voor

het verkeerd of foutief aanwenden van de inspanning. Op de vraag

op welke wijze de arts langs civiele weg aansprakeli;k kan worden

gesteld zal thans worden ingegaan.

II. 2 Actie uit onrechtmatige daad en de actie uit wanprestatie.

Daar uitoefening der geneeskunst verantwoordelijkheid met zich

meebrengt voor doen en laten, loopt de arts het risico hiervoor

aansprakelijk te worden gesteld. Immers de juridische kant van

verantwoordelijkheid is aansprakelijkheid. Als wij de aan-
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sprakelijkheid beperken tot de civielrechtelijke aansprakelijkheid,

dan denken wij aan de actie van de patient om schadevergoeding

te krijgen, d.w.z. een geldelijke vergoeding voor schade, die

hij meent te hebben geleden tengevolge van een beroepsfout van

de arts. Deze aetie kan de patient gronden op een onrechtmatige

daad of op wanprestatie of zelfs op beide.

Ivanpres satie

Wanneer 1S er nu sprake van wanprestatie? Dit 1S het geval, als

de arts zijn contractuele verpliehtingen niet nakomt door het

maken van een beroepsfout. Wat moet worden verstaaan onder

een bero!=psfout? Getoetst aan de criteria van "een redelijk

bekwaam medicus" en "hetgeen gebruikelijk is in de kring der

beroepsgenoten", moet de beroepsfout vooralsnog worden gezien

als het begaan van een onzorgvuldigheid en niet als het begaan

van een teehnische fout.

Bijvoorbeeld: de arts is niet in de eerste plaats gehouden tot

het stellen van een juiste diagnose, maar vooral tot het ver

riehten van een behoorlijk onderzoek. Dit houdt verband met de

omstandigheid, dat de arts aileen het besehikbaar stellen van

deskundigheid en zorg kan garanderen en veelal niet een resultaat.

Naarmate de geneeskunde zich verder ontwikkelt, zal de inspanning

van de arts vaker tot het gewenste resultaat leiden. Dit z~l

gevolgen kunnen hebben voor de aansprakelijkheid.

Anders dan bij het strafreeht en tuchtrecht gaat het bij vast

stelling van de civielreehtelijke aansprakelijkheid niet zozeer

om de man,maar om de handeling. Bij deze vaststelling spelen

dan ook, behalve de persoonlijke omstandigheden van de arts,

de stand der medisehe wetensehap, en de opleiding een rol. Ook

kan worden nagegaan of er een aanvaardbare verhouding bestond

tussen het te nemen risico en het belang van de patient. Dit speelt

o.a. een rol in de esthetische ehirurgie. Het risieo bij een

dergelijke operatie is soms veel groter dan het te dienen

belang. Het is de verantwoordelijkheid van de chirurg om de

patient niet het slachtoffer te laten worden van eigen ijdelheid.

Als het risieo te groot is in verhouding tot het belang van de

patient, dan client de chirurg te weigeren. Hij is verpl~cht de
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patient voldoende van de gevaren op de hoogte te stellen. Doet

hij dit niet en begaat hij een fout, dan is hij aansprakelijk,

zelfs als de aansprakelijkheid door middel van eenexoneratie

clausule is uitgesloten.Aldus de Roge Raad in het Rontgenstralen
5arrest .

Rier behandelde de rontgenoloog de ovetbllige gezichtsharen van

een 20-jarig mefsje met rontgenstralen. Door deze behandeling

ontstonden er ernstige misvormingen aan het gezicht van het

meisje. De rontgenoloog had haar onvoldoende op de hoogte gebracht

van de gevaren, verbonden aan deze behandeling. De rontgenoloog

werd aansprakelijk geacht, daar de behandeling als ernstige

fout was aan te merken, nu de absolute noodzaak hiertoe niet aan

wezig was.

In het geval van contractuele aansprakelijkheid is men niet aIleen

aansprakelijk voor fouten van zichzelf, maar ook voor fouten van

allen, die men bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikt.

Dit is gegrond op de overweging, dat men aansprakelijk is voor

de keuze van hulpkrachten zgn. "culpa in eligendo".

Onrechtmatige daad.

Als tussen arts en patient geen overeenkomst is gesloten (te denken

o.a. aan verkeersongevallen), zal de patient zijn vordering

moeten baseren op artikel 1401 BW, de onrechtmatige daad. De

actie uit onrechtmatige daad kan ook ingesteld worden naast een

actie uit wanprestatie als dezelfde handeling van de arts

tegelijk schending van een contractuele verplichting en een

buitencontractuele verplichting inhoudt. Als er sprake is van

een overeenkomst, zal deze samenloop van acties bijna altijd op

gaan. De aard van het medisch contract brengt dit met zich mee.

De arts pleegt namelijk een onrechtmatige daad als hij door

het maken van een beroepsfout heeft gehandeld in strijd met de

zorgvuldigheid, die een redelijk bekwaam medicus in acht pleegt

te nemen, volgens hetgeen gebruikelijk is in de kring der beroeps

genoten. Deze zorgvuldigheid is hetzelfde als de arts handelt

op grond van een overeenkomst dan weI buiten een overeenkomst.

De aard van het medische beroep en niet de overeenkomst brengt

met zich mee dat de arts tot een zo goed mogelijke beroepsuit

oefening is gehouden.
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Schuld

Niet elke fout is uiteraard een onrechtmatige daad, niet elke fout

leidt tot aansprakelijkheid. Voor het slagen van een actie uit

onrechtmatige Daad is naast de onrechtmatigheid en daardoor

ontstane schade ook schuld van de arts vereist. Schuld moet worden

opgevat als subj,ectieve schuld. Di t wil zeggen, dat bij het

beoordelen van schuld rekening wordt gehouden met allerlei per

soonlijke omstandigheden van de arts. Uitgangspunt is, dat als

schuld ontbreekt men niet aansprakelijk kan zijn. I.t.t. het

strafrecht is voor civielrechtelijke aansprakelijkheid lichte

schuld voldoende.

In de geruchtmakende "Calomelzaak" in 1907, waarin de arts het

oog van een meisje had behandeld met poeder uit een flesje,

gevuld met sublimaat in plaats van met calomel door een hulp

apotheker, kwamen de volgende schuldelementen voor:

1. de arts wist dat een hulpapotheker het flesje had gevuld.

2. de arts wist dat beide stoffen gemakkelijk verward konden

worden.

3. de arts had door een eenvoudige handeiing, naar het oordeel

der deskundigen het verschil kunnen vaststellen
6

•

Kritiek hierop is geweest, dat teveel op het kompas der deskundige

is gevaren en dat de aansprakelijkheid eerder gezoeht had moe ten

worden in de richting van de apotheker.

Voor de maatstaf van de aan te wenden zorg kan verwezen worden

naar hetgeen gezegd is onder de aetie uit wanprestatie, aan

gezien deze dezelfde is voor de onrechtmatige daad.

Behalve dat de arts aangesproken kan worden voor een onreeht

matige daad, die hij zelf heeft begaan, kan hij ook aangesproken

worden voor een onrechtmatige daad van zijn ondergeschikten.

Dit op grond van artikel 1403 B~. Under ondergeschikt is in dit ver

band te verstaan het gehouden zijn tot het werken voor en

ten behoeve van een arts in een hierarchische verhouding.

De ondergeschikte moet zich bij de vervulling van zijn taak

richten en schikken naar voorschriften en aanwijzingen van de

b . . b 7arts. Deze pro lemat~ek speelde o.m. een rol ~n het Nu oer-arrest •
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Prof. Nuboer had een ingrijpende hartoperatie verricht, waarbij

hij werd bijgestaan door 3 gekwalificeerde artsen als assistenten

en een gekwalificeerde operatiezuster. Nadat de patient de

operatie had ondergaan, bleek dat een injectienaaldin het

lichaam van de patient was achtergebleven. Bezenaald veroor

zaakte veel pijn. Patient stelde tegen Nuboer een vordering

tot schadevergoe'ding in. Nuboerverklaarde ter processe,

dat de injectienaald waarschijnlijk had vastgezeten aan een van

de compressen,tijdens de operatie gebruikt. nit het toegepaste

controlesysteem bleek, dat de naald zelf niet bij de operatie

was gebruikt. Nuboer zelf werd niet geacht een onrechtmatige

daad te hebben begaan, aangezien, aldus het Hof, niet was gebleken,

dat hij in enig opzicht anders had kunnen en behoren te handelen

dan hij had gedaan. Nuboer werd ook nietaansprakelijk gesteld

V;Qor het team. De overweging hierbij was: "dat, al had Nuboer

bij de onderhavige operatie de leiding en moesten de andere

leden van het team zich bij de uitoefening van hun taak gedragen

naar de voorschriften van Nuboer, dit nag nietde conclusie

rechtvaardigt, dat in dit geval sprake is van een ondergeschikt

heid in de zin der wet. De operatie was het hoogs.t verant

woordelijke werk van aIle te dezen samenwerkende deskundigen

ieder voor eigen werk gekwalificeerd ..•.• Voor het slagen

van genoemde actie is het dus nodig dat komt vast te staan, dat

de beroepsfout door een van de ondergeschikten is begaan.

Bewijspositie

Het is niet nodig, dat komt vast te staan., wie precies van de

ondergeschikten de fout heeft begaan. Di t in verband met het

feit, dat de bewijspositie van de patient niet onnodigmag

worden verzwaard.Herhaaldelijkwordt betoogd, dat .de bewijs

positie van de patient niet rooskleu:i-ig is. Vooral van juridische

zijde wordt kritiek uitgeoefend op een gebrek aan openheid,

op een verborgen houden van de fouten, waardaorhet voor de

patient lastig wardt aan zijn recht te kamen.
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De vraag, die naar aanleiding hiervan gesteld kan worden, :LS

of een grotere openheid, het risico van een grotere aansprakelijk

heid met zich meebrengt. Ret is niet onwaarschijnlijk, dat de

artsen door een grotere openheid aan de dag te leggen juist

de mogelijkheid van aansprakelijk te worden gesteld verkleinen.

Immers openheid, In de zin van het geven van informatie over

mogelijkheden en' gevolgen van de behandeling (ook als de

behandeling niet het gewenste gevolg heeft gehad), zal het ver

trouwen van de patient in de arts vergroten. Ret is juist

de vertrouwensrelatie tussen arts en patient, die het belang

rijkste element is in het voorkomen van aansprakelijk stellen

van de arts. Ret zou dan ook wenselijk zijn, dat de artsen

zelf een grotere openheid aan de dag leggen, voordat ze hiertoe

gedwongen worden door het publiek, de overheid of de rechter.

Ondanks de moeilijke bewijspositie van de patient wordt vrij-
•weI algemeen aanvaard, dat de bewijslast rust op de patient.

Dit betekent, dat de patient moet stellen en bewijzen, dat

de arts tekort is geschoten in zorgvuldigheid en zorg. Slechts

bij wijze van uitzondering in het bijzonder in enkele gevallen

van resultaatverbintenissen, laat men de bewijslast rusten op

de arts.

Wellicht zal ook soms, wanneer de patient stelt, dat geen toe

stemming is verleend, de arts moeten bewijzen dat deze weI is

gegeven.

Een zekere verschuiving van de bewijslast zou een middel zijn

om een processueel evenwicht tussen patient en de arts en in

het bijzonder tussen patient en ziekenhuis tot stand te brengen.

Immers de arts en vooral het ziekenhuis beschikt over de mogelijk

heid in korte tijd te achterhalen wat en hoe iets is misgegaan.

Door verschuiving van de bewijslast moet de patien~ verlichting

worden geboden bij het opsporen van de oorzaak en bij het

waarderen van die oorzaak. Doel van de verschuiving der bewijslast

is niet zozeer het verzwaren der aansprakelijkheid, maar het

teweegbrengen, dat gerechtvaardigde vorderingen oak in rechte
8waargemaakt kunnen worden •
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11.3 ~rts in dienstverband, niet 1n dienstverband.

Tot nu toe is de civielrechtelijke aansprakelijkheid van een

arts, die een vrij beroep uitoefent, besproken. Deze 1S, zoals

werd aangetoond, aansprakelijk op grond van wanprestatie of

onrechtmatige daad.

Hoe ligt echter ,de civielrechtelijke aansprakelijkheid van

artsen, werkzaam in ziekenhuizen? Het is hierbij van veel

belang een strikt onderscheid te maken tussen artsen, die 1n

dienstverband in het ziekenhuis hun beroep uitoefenen en Z1J,

die op grond van een zgn. specialistencontract in het ziekenhuis

zijn toegelaten.

In het eerste geval is er sprake van een arbeidsovereenkomst.

Het ziekenhuis kan op grond hiervan, naast de arts zelf, aan

sprakelijk worden gesteld voor onrechtmatige daad van de arts.

Dit ex. 1403 BW: werkgevers zijn verantwoordelijk voor de schade

door ondergeschikten, veroorzaakt tijdens het verrichten van

hun werkzaamheden. De ondergeschiktheid vindt hier zijn oor

sprong in de juridische band van het privaatrechtelijke arbeids

contract.

Wanneer de arts in dienstverband zijn beroep uitoefent komt

hij niet in een contractuele relatie te staan tot de patient.

De patient heeft dan ook geen vordering uit wanprestatie tegen

de arts, maar tegen het ziekenhuis.

Met het ziekenhuis is namelijk een contract gesloten tot medische

behandeling, verpleging, verzorging en hotellerie.

Heel anders is de situatie, wanneer de arts niet in dienstver

band werkt, maar een zelfstandige praktijk uitoefent in het

ziekenhuis. In dit geval sluit de specialist een contract met

de patient tot medische behandeling.

De patient staat bovendien in een tweede contractuele relatie

tot het ziekenhuis. Dit betreft het contract tot huisvesting,

verpleging en overige dienstverlening.

In deze situatie kunnen zich veel complicaties voordoen. Aan

gezien er sprake is van meerdere contractuele relaties, is het

voor de patient onduidelijk, wie er moet worden aangesproken.

Bij behandelingen en operaties, die in teamverband worden ver

richt, is dit nog onduidelijker.
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Hiervan getuigt het Nuboerarrest, waarvan de casus reeds eerder is
. 7. . 11 d

u~teengezet . D~t arrest toont aan, dat de pat~ent a een oor

de ingewikkele relaties niet aan zijn recht is gekomen. Hoewel

duidelijk was, dat de patient schade had geleden, kreeg zij niets

vergoed, omdat de actie was ingesteld tegen Nuboer en niet tegen

het ziekenhuis.

III Civielrechtelijke aansprak~lijkheid van verplee~undigen

III. I Bevoegdheden

In de verpleegkundige sector hebben grote verschuivingen plaats

gevonden. Nog niet zo lang geleden was het verpleegkundige werk

in hoofdzaak verzorgend. Met de ontwikkeling der geneeskunde

zijn er steeds meer werkzaamheden voor de verpleegkunde komen

te liggen op medisch terrein. Door de technische vooruitgang

zijn ook de handelingen van verzorgende aard toegenomen. De taak

van de verpleegkundigen is door deze ontwikkelingen niet aIleen

uitgebreid, maar ook verzwaard. De verantwoordelijkheid en aan

sprakelijkheid is hierdoor tevens toegenomen, zonder dat

duidelijk is, waar die precies liggen.

De Wet Bescherming Diploma Ziekenverpleging, daterend uit 1921,

geeft geen omschrijving van de bevoegdheden der verpleegkundigen,

zodat in de praktijk steeds de vraag ontstaat of een verpleeg

kundige een bepaalde behandeling weI of niet mag verrichten.

Bovendien biedt de wet geen mogelijkheid voortgezette gespecia

liseerde of andere verpleegkundige opleidingen te erkennen.

Wat de verpleegkundige mag, wordt dan ook afgeleid uit de

bevoegdhedenvan de arts.

De bij de opleiding gebruikte praktijk- en rapportenboekjes

vervullen slechts de functie van "checklist" en geven geen juridi

sche aanwijzingen omtrent bevoegdheden. Bovendien kan als

bezwaar tegen het praktijk- en rapportenboekje worden aangevoerd,

dat niet alle handelingen moe ten worden afgetekend.

Dit houdt in, dat de verpleegkundige als leerling een keuze kan

maken. Ret gevolg kan zijn, dat van een verpleegkundige een

handeling wordt verwacht, welke zij tijdens de opleiding niet heeft

geleerd. Al met al is de vraag naar de aansprakelijkheid der

verpleegkundigen moeilijk te beantwoorden.
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111.2 Rapport Centrale Raad

De Centrale Raad van de Volksgezondheid heeft een poging gedaan

deze vraag te beantwoorden door in 1973 een rapport ui t te

brengen inzake de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van

(leerling) verpleegkundigen
10

• De taak van de verpleegkundige

heeft de Raad in 3 kategorien handelingen gesplitst, waarbij

wordt opgemerkt, dat het beroep van verpleegkundige uiteraard

een geheel is, dat niet kan worden verdeeld in deeltaken. De

drie kategorieen zijn:

1. hande lingen in het kader van continue observatie en bege-

leiding van de patient.

2. handelingen gericht op verpleging en verzorging van de patient.

3. handelingen op medisch terrein.

Voor de eerste twee kategorieen van handelingen is de verpleeg

kundige uit hoofde van haar professie zelf verantwoordelijk.

Maakt ze in de uitvoering van deze handelingen een fout, dan

is zij hiervoor aansprakelijk. De fout kan zijn veroorzaakt

door onkunde, onachtzaamheid of onzorgvuldigheid. Ret criterium

bij beoordelen van de fout is de zorg van een gemiddelde verpleeg

kundige in gelijke omstandigheden. In de praktijk zal niet de

verpleegkundige maar het ziekenhuis worden aangesproken voor

deze fouten in verband met de grotere mogelijkheden van verhaal.

Immers bekijken we de civielrechtelijke aansprakelijkheid van

werknemers in het algemeen of weI de plicht tot schadever

goeding, dan ontdekken wij, dat de verantwoordelijkheden voor

fouten en nalatigheden door werknemers in hun werksituatie

begaan, in eerste instantie rust op de werkgever. Roewel de

werknemer zelf ook aansprakelijk kan worden gesteld voor begane

fouten, heeft de wetgever toch gemeend de verhaalbaarheid van

daaruit voortgekomen schaden in eerste instantie op de werk-

gever te moe ten afwentelen. Enerzijds omdat de werkgever

grotere mogelijkheden tot verhaal biedt, anderzijds omdat het

de werksituatie is, waarin de werknemer als het ware beroeps

matig het risico om fouten te maken loapt.
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Voorwaarde voor civielrechtelijke aansprakelijkheid van het

ziekenhuis voor een foutvan de verpleegkundigeis dan ook,

dat de verpleegkundige de fout beging als ondergeschikte van

het ziekenhuis. Soms is echter moeilijk uit te maken wiens

ondergeschikte de verpleegkundige is, van het ziekenhuis of

van de behandelend arts. Het beantwoorden van deze vraag zal

veelal afhangen van de feitelijke omstandigheden, n.1. van wie

de aanwijzingen en voorschriften in een gegeven geva1 zijn ont

vangen. In het van der Horst-arrest werd uitvoerig uiteengezet

waarom aan van der Horst, medisch direkteur, geen aansprakelijk

heid kan worden opgelegd naar aanleiding van een door eert

I k d ' k d' d 'f'" 11verp eeg un ~ge ver eerd toege ~ert e somnl een~nJect~e

Van der Horst had tot taak het in wetenschappelijk opzicht

leiding geven aan het team van medische medewerkers en het

uitoefenen van supervisie. Hij gaf geen rechtstreekse in

structies aan de verpleegkundigen omtrent het toedienen van

injecties. Bij het geven van injecties handelt de verpleeg

kundige namelijk als ondergeschikte van het ziekenhuis.

Voor de derde kategorie van handelingen, de medische handelingen,

geldt, dat de verpleegkundige, die immers niet bevoegd is tot

het zelfstandig verrichten van medische hartdelirtgen, deze

handelingen aIleen mag verrichten in opdracht en onder toe-

zicht en verantwoordelijkheid van de arts. Dit is de zgn.

"verlengde-arm konstruktie", uitgevonden om een praktische op

lissing te bieden. In deze konstruktie is de arts aansprakelijk

als door het toepassen van een medische handgreep een verpleeg

kundige scha4e toebrengt aan een patient. Deze aansprakelijk

heid kan ook voortvloeien uit het geven van onvolledige of

onvoldoende duidelijke aanwijzingen door de arts. Als echter

kan worden vastgesteld, dat de in opdracht handelende verpleeg

kundi&~ een fout heeft begaan, die ligt op het terrein van haar

eigen deskundigheid (bijvoorbeeld een foute dosering of een

slechte technische uitvoering), dan is de verpleegkundige zelf

c.q. het ziekenhuis aansprakelijk.
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111.3 Autorisatie

In sommige ziekenhuizen wordt voor het verrichten van medische

handelingen door verpleegkundigen de volgende procedure gevolgd.

Als de arts ervan overtuigd is, dat een verpleegkundige een

bepaalde medische behandeling kan verrichten, hetgeen hij moet

toetsen aan ople,iding en ervaring, vult hij hiervoor een

autorisatiekaart in. Bij de autorisatiekaart wordt een instructie

gevoegd. Daarin staat o. a., dat op de kaart vermelde handelingen

door verpleegkundigen aIleen mogen worden uitgevoerd op basis

van vrijwilligheid, in opdracht van de behandelend arts en onder

diens verantwoordelijkheid.Deze kaart is pas van kracht na

mede-ondertekening door de direktie.

Hoewel de praktijk een oplossing lijkt te hebben gevonden voor

de leemten in de wet, door middel van "verlengde-arm" eonstructie

en autorisatie, blijft de situatie onbevredigend. Immers wat

een verpleegkundige mag en niet mat wordt afgeleid uit de

bevoegdhedenvan de arts. Bovendien verkeert de verpleegkundige

in de onzekerheid of de arts zieh weI zal houden aan zijn verant

woordelijkheid. Verder is de verlengde arm eonstructie in de

praktijk nauwelijks waar te maken. Toezicht houden is vaak on

mogelijk, terwijl door vergaande delegatie de arm erg uitgerekt

wardt. Bovendienkan de vraag, welke werkzaamheden op mediseh

terrein aan verpleegkundigen in opdraeht kunnen worden gegeven,

niet in algemene zin worden beantwoord.Tevens bestaat er geen

landelijke modelinstructie voor de autorisatie. Tussen de ver

schillende ziekenhuizen zijn dan ook grote verschillen op dit

gebied aanwezig. Ook de jurisprudentie biedt weinig houvast voor

de problematiek rond de civielrechtelijke aansprakelijkheid

der verpleegkundigen. Civiele aeties rechtstreeks tegen ver

pleegkundigen zijn niet bekend. WeI zijn enige malen fouten

van verpleegkundigen de grondgeweest vaor een procedure tegen

een ziekenhuis.
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IV Wenselijke ontwikkelingen

IV.1 Standaardvoorwaarden

In hoofdstuk II werd de relatie arts/patient besproken. Deze

relatie benoemt ,de wet niet als een specifieke overeenkomst, zodat

het speciale karakter van de arts/patient relatie niet tot uiting

komt.

Er 1S discussie gaande over de vtaag of het aanbeveling verdient

om het behandelings contract tussen arts en patient in het

nieuwe Burgelijk Wetboek op te nemen als een benoemde overeen

komst met name omdat het een veelvuldig afgesloten overeenkomst

1S. In dit behandelingscontract zouden de rechten en verplichtingen

dan duidelijk moeten worden omschreven, met name wordt genoemd
. . 12

het recht op 1nformat1e

Uit het oogpunt van het verschaffen Van rechtszekerheid kan hier

voor gepleit worden, maar ertegen is aan te voeren, dat wettelijke

regelingen snel aan verstarring onderhevig zijn. Er kan niet 20

snel aanpassing aan de maatschappelijke ontwikkelingen plaats

vinden.

In een vergelijking met bijvoorbeeld het bedrijfsleven zien we,

dat er veelal gewerkt wordt op basis van stan2aardv2orwaarden:

Deze worden opgesteld door beroepsbeoefenaren, al dan niet samen

met hun wederpartij en gedeponeerd bij de griffies.

Een voordeel hiervan is dat zij sneller tot stand kunnen komen

dan een wettelijke regeling en flexibeler zijn, indien maat

schappelijke veranderingen wijzigingen nodig maken.Ret lijkt

goed mogelijk, voor de arts/patient relatie dergelijke voor

waarden te ontwerpen. Aan het tot stand brengen zouden in ieder

geval moeten meewerken artsenorganisaties. patientenver

tegenwoordigers, assuradeurs en ziekenfondsen.

IV.2 Bevoegdhedenregeling voor verpleegkundigen

Naar aanleiding van het voorafgaande kunnen we constateren, dat

tussen artsen en verpleegkundige in ziekenhuizen geen duidelijke

afbakening van bevoegdheden bestaat. Ret gevolg is dat de aan

sprakelijkheidsverhoudingen vaag zijn.
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Verbetering van deze situatie zou gezocht kunnen worden in een

duidelijke bevoegdheden regeling. Vooral van de kant van de ver

pleegkundigen wordt hiervoor gepleit. Voor de artsen geldt een

globale bevoegdheden regeling op grond van de Wet Uitoefening

Geneeskunst. Voor de verpleegkundigen geldt slechts een stelsel

van titelbescherming. Dit houdt in, dat aIleen de titel "verpleger"

of "verpleegster"is beschermd, zonder dat de bevoegdheden zijn

aangegeven.

Voor het opstellen van een verpleegkundige bevoegdhedenregeling

is het nodig te omschrijven wat onder verpleegkunde moet worden

verstaan. Een ruime omschrijving verdient de voorkeur om ver

starring te voorkomen. In deze ligt een belangrijke taak voor

de verpleegkundige beroepsorganisaties.

De bevoegdheden kunnen globaal worden geregeld in de wet, terwijl

meer gedetailleerde omschrijvingen in de praktijk- en rapporten

boekjes zouden kunnen worden gegeven, aldus ook de Centrale

Raad voor de Volksgezondheid in haar eerder genoemde rapport
13

.

De Raad beveelt tevens een gedragscode aan voor samenwerking

tussen behandelend arts en verpleegkundige in ziekenhuizen om

communicatiestoornissen te voorkomen. Ook dient er naar te

worden gestreefd in algemene landelijke normen vast te leggen

welke medische handelingen aan een gediplomeerd verpleegkundige

kunnen worden toevertrouwd.Het voorafgaande zou gezocht kunnen

worden in een landelijk model voor de autorisatie, zoals deze in

verschillende ziekenhuizen reeds wordt toegepast.

IV.3 Kwaliteitsbewaking.

Een bevoegdhedenregeling, die de deskundigheid regelt,is voor

waarde'voor duidelijkheid in de aansprakelijkheidsverhoudingen.

Minstens even belangrijk is het voorkomen van aansprakelijkheid.

Dit zou gezocht kunnen worden in een nauwgezette kwaliteits

bewaking. Door de enorme toename van de medische consumptie is

de kwaliteitsbewaking des te meer naar voren gekomen, aangezien

in het algemeen de kans niet gering is, dat de kwantiteit de

kwaliteit overtreft.
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Tot nu toe z~Jn de vereisten van kwaliteit en kwaliteitsbewaking

geregeld op basis van vrijwillige medewerking en onderlinge

afspraken. Een mogelijkheid om het vrijwillige karakter om te

zetten in een bindend, zou zijn een wettelijke regeling. Hier

toe zou een bepaling in de Wet Ziekenhuis voorzieningen kunnen

worden opgenome~, die de verplichte medische verslaglegging

regelt en de inspectie de bevoegdheid geeft toe te zien op

naleving van de voorschriften.

IV.4 Klachtencommissies

Het voorkomen van aansprakelijkheid tou tevens gezocht kunnen

worden in een systeem van klachtenverwerking.

De gelijkwaardige positie, die de patient verlangt, brengt met

zich mee, dat klachten behoorlijk moeten kunnen worden geuit.

De weg van de perspublikaties, die nu veelal bij gebrek aan

beter wordt gekozen om klachten aan de orde te stellen, is niet

de aangewezene, aangezien het vertrouwen in de arts op deze

wijze wordt ondermijnd.

Een aangewezen weg zou kunnen zijn het wettelijk instellen van

klachtencommissies door bijvoorbeeld een bepaling in de Wet

Ziekenhuisvoorzieningen. Deze commissies moe ten uiteraard onaf

hankelijk zijn van direktie an bestuur. Zitting in de klachten

commissies moeten nietalleenhebben medici, maar ook paramedici,

verpleegkundigen, maatschappelijk werksters en juristen. Controle

op behoorlijk funktioneren zou kunnen worden uitgeoefend door

de inspectie.

Een behoorlijke afwerking van klachten op deze wijze is in het

belang van de patient, maar voora1 ook in het belang van de arts.

Immers door het opvangen van grieven zullen zaer vele klachten

nooit tot verder gaande aktie leiden. Bovendien kunnen op deze

wijze vele klachten, die op misverstanden rusten, uit de weg

worden geruimd.
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2. Hof Leeuwarden, 17-04-1907, 14 8.575

3. Rechtbank Breda, 17.,.01-J928$ NJ 1928 441

4. HR, 31-05-19'68, NJ 1968 328

5. HR, 14-04-1950, NJ 1951 17

6. Zl.e noot 2.

7. Zl.e noot 4~

8. Sluyters. Medische aansprakelijkheid in Nederland en Amerika.

9. zie noot4.

10. Rapport Centrale Raad voor de Volksgezondheid.

11. Hof Ams terdam, 25-05-1967, NJ 1968 258

12. Rang J.F. Patientenrecht.

13. zie noot 10.
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Legal liability of physicians and nursing personnel.

In this research it has been investigated how civil liability

of physicians and nursing personnel is regulated by law. Since

the liability of the physician in his relationship with the

patient results 'from the physician-patient relation, the

juridical aspect to this relation has been profoundly studied.

Standards have been derived from this qualification, which

were verified with the usual criteria. Next, it has been

examined how judicial procedure has developed in respect of

these criteria by focussing on a few cases from jurisprudence.

The civil actions on account of misachievement and action for

tort and the corresponding concepts guilt and the patient's

possibilities of offense are discussed. Next, the difference

as to civil responsability be.tween physicians working under

a contract of employment and those working without such a

contract is explained.

The third chapter deals with the liability of the nurses, e.g.

on the basis of a report by the Central Council for Public

Health.

The so-called contract for medical treatment, standard conditions,

a national specimen instruction for authorization, regulations

on the competencies of nurses, an enactment to the effect of

compulsary keeping medical records and an enactment to the

effect of instituting grievance committees in hospitals are

mentioned as desirable developments. For both enactments an

amendment can be made in the Act on hospital treatments.
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BUDGETTERING IN ZIEKENHUIZEN.

Drs. J.Th. Blox

I. In een vorig symposium van de Interacademiale werkgroep

Ziekenhuiswetenschappen heb ik u vorig jaar kunnen wijzen op

d k .. 'kh' 1e noodzaak van ostenbeheers1ng 1n algemene z1e en U1zen

Een blik op onderstaande tabel, waarin de kostenontwikkeling

per verpleegdag van algemene ziekenhuizen dOor middel van

indexcijfers is weergegeven, leert ons dat de problematiek

van kostenbeheersing nog steeds aktueel is.

Kostenontwikkeling in Algemene Ziekenhuizen

1969 1970 1971 1972 1973

Personeelskosten 100 120 143 171 204

Overige kosten lOa 121 145 175 198

Totale kosten 100 120 143 174 205

Bron: NZI; EC 18

Dit jaar heeft men om de kostenstijgingen tach nog enigszins

binnen de perken te houden zijn toevlucht genomen tot een

personeelsstop. Het zal echter duidelijk zijn dat dit soort

maatregelen slechts van korte duur kunnen zijn en men er op

langere termijn de kosten niet mee kan beheersen.

Op het symposium van vorig jaar heb ik u als middel om de kosten

1n het ziekenhuis te beheersen de techniek van de budgettering

genoemd, die ook in het bedrijfsleven veel wordt toegepast.

Was ik echter vorig jaar aIleen nag in staat u de grote lijnen

aan te geven waarlangs dit proces van budgettering zich zou

moeten voltrekken, thans hoop ik u aan de hand van °enige voor

beelden de techniek van het budgetteren in ziekenhuizen toe

te lichten.
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Budgettering kan zowel op macro als micro niveau worden toe

gepast. Alhoewel W1J ons in het navolgende voornamelijk bezig

zullen houden met de budgettering op micro-niveau, zullen we

hier de budgettering op macro-niveau toch niet geheel buiten

beschouwing laten. Temeer claar deze techniek een belangrijk

hulpmiddel kan zijn bij de besluitvorming op overheids- en

regionaal niveau.

De basis voor deze budgettering is het ziekenhuisprogramma, dat

jaarlijks wordt vastgesteld. Dit programma bestaat uit een

systematische vastlegging van de doelstellingen van het zieken

huis in termen van meetbare aktiviteiten. Op grond van deze

aktiviteiten kunnen kosten worden gecalculeerd, die deze

aktiviteiten met zich meebrengen. Dit impliceert dat men de

kostencentra kent waaraan die kosten toe te rekenen zijn.

Op basis van program vergelijking kent de overheid, of regio

nale instantie middelen toe aan de ziekenhuizen. Daarnaast

krijgt de overheid op deze manier een controle mogelijkheid

op het funktioneren van de ziekenhuizen.

In Zweden wordt door het S.P.R.I. met medewerking van de regio

Malmo een toepassingsonderzoek verricht voor deze vorm van

budgettering2.

Wellicht kan deze methode tot een betere vastlegging en vooral

tot een betere allocatie van middelen leiden dan bijvoorbeeld

het werken met investeringsplafonds.

De budgettering op micro-niveau biedt ons de mogelijkheid de

kosten binnen het ziekenhuis te beheersen.

Bij een dergelijk budgetteringssysteem is er sprake van:

a. Een·taakstelling of norm, die geb~seerd is op een gemeten

standaard, d.w.z. dat vastgelegd wordt hoeveel de inputs aan

produktiefaktoren, de kosten dus, mogen bedragen bij een

gegeven produktieniveau; in di t geval de output aan pres taties.

b. Een procedure waarbij periodiek de afwijking tussen norm en

werkelijkheid wordt geregistreerd.

c. Een bijsturing wanneer deze afwijking te groot wordt.
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Ret zal duidelijk zijn dat een dergelijke techniek niet zonder

meer op elke organisatie toegepast kan worden. De organisatie

zal hiervoor aan enige voorwaarden moeten voldoen, zoals:

- Een duidelijke formulering van de doelstellingen in termen

van haalbare operationalisaties. In deze doelstellingen zal

ook het kostenbeginsel opgenomen moe ten zijn.

Ret budget zelf zal n.l. niet moeten beslissen over kwantiteit

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

doelstellingen vast liggen. Ret budget is een instrument ter

realisering van de doelstellingen.

De organisatiestructuur moet zodanig zijn dat de verant

woordelijkheden voor het ontstaan van kosten eenduidig kunnen

worden vastgelegd.

- Tenslotte zal de organisatie de beschikking moeten hebben over

voldoende statistisch materiaal. Men zal kengetallen moeten ont

wikkelen om de relaties tussen input en output - kosten en

produktie - weer te geven, zoals: het aantal verpleegdagen

per type patient, het aantal verpleegsters per bezet bed etc..

Ook zullen er eenheden geformuleerd mo~ten worden om de

ziekenhuis output te meten.

Relaas voldoen op dit moment de meeste ziekenhuizen niet aan

deze voorwaarden. In de doelstellingen is het kostenbeginsel

zelden of nooit opgenomen en de organisatiestructuur ligt vaak

niet eenduidig vast.

Wat de beschikbaarheid van statistisch materiaal betreft kan·

men stellen dat dit in verschillende ziekenhuizen hoe langer

hoe beter wordt. In de meeste gevallen echter wordt er nog

geen adequaat gebruik van gemaakt.

In mijn vorige lezing heb ik de verschillende vormen van budget

tering die het ziekenhuis ter beschikking staan de revue laten

passeren, zoals daar 2ijn:

- het vaste bestedingsbudget; dat een vast bedrag per periode

ter besteding bevat, met aIle nadelen van dien.

- het forecast budget;dat een kosten enopbrengsten budget voor

een gepland activiteitsniveau bevat.

- het flexibele budget.
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Destijds is voor deze laatste vorm van flexibele budgettering

gekozen, en weI omdat deze vorm van budgettering is gebaseerd

op het feit dat sommige kosten varieren met het activiteits

niveau en andere hiervan nagenoeg onafhankelijk zijn (vaste

kosten). Dit flexibele budget bevat dan 6ok, in tegenstelling

tot het forecast budget, kostenprognoses voor verschillende

activiteitsniveau's.

Daarnaast is het mogelijk de vormen van budgettering in te

delen naar de elementen waaraan de budgetten worden toegekend.

Zo kunnen we een onderscheiding maken naar 3 criteria:

- De budgettering op basis van kostensoorten. Het is echter

praktisch onmogelijk om voor het toetsen van kostensoorten

normen te vinden en we kunnen hier dan ook nauwelijks van

budgettering spreken.

- De budgettering op basis van kostenplaatsen. Bij dit systeem

tracht men de kostenbeheersing aan te sluiten bij de functionele

opbouw van de integrale kostprijs. Deze kostenplaatsen, die

bij de berekening van de integrale kostprijs gebruikt worden,

vallen echter lang niet altijd samen met de plaatsen waar

de beslissingen genomen worden, die tot het ontstaan van de

kosten leiden. Wanneer we dit bezwaar willen ondervangen

komen we vanzelf op het 3e criterium, n.l.:

- De budgettering op basis van beslissingscentra. Deze vorm van

budgettering slui t meer aan bij de personele s'tructuur van

het bedrijf dan bij de functionele structuur.

Kosten worden gegroepeerd naar die persoLen die terzake van

deze besli~singsbevoerd en dus verantwoordelijk zijn. In

het budget van de funktionaris komen aIleen de door hem

beheersbare kosten.Het budget dient dan ook in overleg met

de budgethouder (de funktionaris) opgesteld te worden.

De budgettering op basis van beslissingscentra, de zogenaamde

responsibility accounting, geniet naar onze mening de voor

keur. AIleen bij deze vorm kan de budgettering een instrument

zijn tot: taakoverdracht-delegatie-corttrole- en het afleggen

van verantwoording.
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Samenvattend kunnen wij dus stellen dat w~J streven naar kosten

budgetten, die:

- alleen beheersbare kosten voor de beslissingsbevoegde funktio

naris bevatten (responsibility accounting).

- ~n overleg met de budgethouder zijn opgesteld (budget motivation).

- en gebaseerd zijn op het kostengedrag, zoals dat in de budget-

periode bij verschillende activiteitenniveau's wordt ver

wacht (flexibele budget).

Hoe kunnen wij deze vorm van kostenbeheersing nu realiseren ~n

het ziekenhuis?

Wanneer we het ziekenhuissysteem trachten te beschrijven zouden

we dit op de volgende manier kunnen doen.

Globaal kunnen we de ziekenhuisactiviteiten onderscheiden in 3

soorten activiteiten, n.l.:

a. diagnose activiteiten; die omvatten:

- de vaststelling van de medische toestand van de patient door

eigen waarneming of op basis van specifieke onderzoekresultaten.

- de vaststelling van de onderzoeken die de patient moet onder

gaan.

- de vaststelling van de te volgen therapie.

Deze activiteiten bepalen de weg die de patient ~n het ziekenhuis

doorloopt. Ze worden gepleegd door de specialist en kunnen in

principe overal in het ziekenhuis plaats vinden. Vaak zal dit

zijn in de polikliniek, maar bijv. ook aan het bed van de patient.

b. behandel en onderzoekactiviteiten, deze vinden plaats binnen

de primaire dienstencentra. Primaire dienstencentra zijn op

brengstgevende centra, d.w.z. centra waarvan de diensten aan

de patient gefactureerd kunnen worden. Primaire diensten

centra kunnen dus bijv. zijn: rontgenafdeling, laboratorium,

operatiekamer, verpleegafdeling etc. Activiteiten die binnen

die centra plaats vinden zijn dan: een thoraxonderzoek, een

eiwit bepaling, een vaatoperatie en een chirurgische verpleeg

dag.

c. activiteiten die plaats vinden in zgn. secundaire diensten

centra. Secundaire dienstencentra'leveren diensten aan primaire

dienstencentra. Zoals administratie, technische dienst, keuken

etc.
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De kosten nu zijn een resuitante van enerzijds de vraag naar

primaire diensten en anderzijds de kosten van deze diensten.

Primaire dienstencentra

Secundairedienstencentra

lvoeding

~edische midd.

lkeuken

[ administr. "]
~ .

~hn. dienst .,

*(~ ._.S:::::e:7e1en

rontgenafd.

Iaboratorium

A
C vraag
T
I naar
V DIENSTEN

D

I
A
G
N
a
S
E

T
E
I
T
£
N

verpleegafd.
I lalg. dienst~

opera1;ie

afdeling

etc. etc. etc.

VO'Jr wat betreft de kostenbeheersing moeten we hier een onderscheid

maken.

De vraag naar primaire diensten wordt veroorzaakt door de diagnose

activiteiten. In de diagnose centra wordt dus bepaald hoeveel

diensten door de primaire dienstencentra verricht moe ten worden.

Dit kwantum is dus niet beheersbaar voor het hoofd van een

primair dienstencentrum, en valt buiten zijn verantwoordelijk

heid. WeI onder de verantwoordelijkheid van het hoofd van een
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primair dienstencentrum valt de inzet en dekwaliteit van de

benodigde produktiemiddelen per dienst, en de mate waarin hij

per dienst gebruik maakt van de diensten van secundaire centra.

Met andere woorden de 'kostprijs' per dienst is weI een beheers

bare faktor voor hem.

Produktiemiddelen:

Personeel

Med. middelen

Gassen )

Apparatuur )

)

) Operatieafdeling

Diensten

Operatie

" 2

" 3

"
etc.

Rest de vraag voor w~e dan weI de vraag naar diensten, het

kwantum, een beheersbare faktor vormt.

Beheersing van dit kwantum is slechts mogelijk door beheersing

van de diagnoseprocessen. Vooralsnog is dit niet mogelijk.

Er zijn weI pogingen gaande om tot een vastlegging van het
3medisch handelen te komen, doch de resultaten tot nog toe

zijn onvoldoende om aan een zekere normering te kunnen denken.

Wanneer we de budgettering in de ziekenhuizen willen toepassen

zullen we dan ook moeten beginnen met de budgettering van de

inzet van rroduktie middelen en diensten van secundaire centra

in primaire dienstencentra. De beslissingen over deze inzet

zijn immers voor de diensthoofden van de primaire centra

beheersbaar en kunnen op bedrijfsmatige gronden genomen worden.

Van deze budgettering zullen we nu voor een primair diensten

centrum aangeven hoe deze verloopt. Hiertoe zullen we als voor

beeld de operatieafdeling nemen.
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II. Budgettering op de Operatieafdeling.

Allereerst moet opgemerkt worden dat het gezien het korte tijdsbestek

van deze lezing aIleen mogelijk is de grate lijnen van het budgette

ringsproces aan'te geven, en er niet op details ingegaan kan worden.

In een ziekenhuis bestaat de operatieafdeling uit een aantal operatie

kamers, waarbinnen de operaties worden verricht.

De leiding van het O.K. complex berust bij het diensthoofd voor w~e

we een budget willen opstellen.

De eerste stap is het zoeken naar het verband tussen de input aan pro

duktiefactoren en diensten van secundaire dienstencentra en de output

aan prestaties, in dit geval de operaties.

Wat betreft de input aan produktiefactoren en diensten van secundaire

centra zijn voor ons aIleen van belang die inputs die binnen het ver

antwoordelijkheidsgebied van het diensthoofd liggen.

Nemen wij aan dat het hier om de volgende inputs handelt:

INPUT

Personeel

- verpl. pers.

- anaesth. pers.

Medische middelen ~

Operatiekamer tijd ~

Operatieafdeling

OUTPUT

Operaties

ca. 900 soorten

- De inzet van personeel, dat aan de operateur (de specialist) wordt

toegewezen. Het handelt hier om 75% van de totale kosten van de ope

ratieafdeling. Dit personeel kunnen we in klassen indelen, bijv.

verplegend personeel en anaesthesie personeel.

De inzet van operatiekamers; het kan noodzakelijk zijn ook deze te

budgetteren, alhoewel het hier meestal om vaste kosten handelt. Ech

ter het is van belang de bezettingscijfers van de verschillende ka

mers te kennen~en bovendien kan aanwending van de kamers tot extra

kosten leiden.

- De inzet van medische middelen; deze vormen ca. 10% van de totale

kosten en bevatten onder meer narcosemiddelen, verband, kunstmidde

len e.d ..
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Andere inputs van produktiemiddelen en inputs vanuit secundaire dien

sten zijn hier voor het te vormen budget niet van belang. We hebben

immers verondersteld dat deze buiten de beslissingsbevoegdheid van

het diensthoofd vallen. Om het verband tussen de input en de output

te leggen zullen we nu gedurende enige tijd na moe ten gaan hoeveel

produktiefaktor per eenheid output gebruikt wordt. We kunnen hiertoe

ba elke operatie een formulier laten invullen, waarop de benodigde

gegevens vermeld kunnen worden. Hieronder geven we een voorbeeld van

een dergelijk formulier.

Patient Gegevens

datum .

Specialisme

anaesthesist
operateur
assist. operateur

verpl. ass.
anaesth. ass.
instr. verpl.

nr(s)
nr(s)
nr(s)

nr(s)
nr(s)
nr(s)

I
Plast.
Chir.

IKNO Iverl.kunde /NEDRO ORTH

Tijden.
Pat. bestel
Pat. aankomst O.K.
Begin anaesthedie
Begin opera tie

uur
uur
uur
uur

Einde Operatie
Einde Anaesthesie
Vertrek O.K.

uur
uur
uur

Soort ingreep
I ) .
2) ..

. 3) ..

Gebruikt Materiaal:

Bijzonderheden:

Verricht code Tarief

Nadat we (statistisch) voldoende gegevens verzameld hebben kunnen deze

veroonst en bewerkt worden.

Per soort operatie kunnen we dan het gemiddeld verbruik aan personeels

uren berekenen, het gemiddeld verbruik aan operatiekamertijd, en het ge

middeld verbruik aan medische middelen.
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Ook kunnen we nu iets zeggen over de bezettingsgraden van personeel

en kamers.

Uit de formulieren weten we hoeveel effectieve O.K.-personeelsuren

er in de telperiode zijn gemaakt. Door ditaantal effektieve uren nu

te vergelijken met het aantal personeelsuren dat er volgend de per

soneelsadministratie door het O.K.-personeel in de telperiode gewerkt

is, zullen we een verschil vinden van niet effectieve personeelsuren.

Het spreekt vanzelf dat we bij zo'n vergelijking rekening moeten hou

den met uren die niet gewerkt zijn wegens vakantie, ziekte e.d .. Ook

zal er een correctie plaats moeten vinden Lv.m. uren voor wacht.

(Beschikbaarheidsnoodzaak) e.d.

Op een soortgelijke wijze kunnen we de bezettingsgraad van de O.K.

kamers berekenen.

Bekijken we nu de output. Omdat deze uit ca. 900 soorten operaties

bestaat kan het doelmatig zijn deze in groepen in te delen. Het cri

terium waarop we die groepen dan indelenis het gebruik van produk

tiemiddelen. Binnen een groep moet het gebruik van produktiemiddelen

ongeveer hetzelfde zijn, en zijn slechts kleine variaties toegestaan.

Zo is het ons mogelijk gebleken van de 900 soorten operaties er 260

soorten onder te brengen in 10 klassen, waarbinnen het gebruik van

produktiefaktoren ongeveer gelijk was. Dit lijkt niet zo veel, echter

deze 260 soorten operaties beslaan in totaal 92% van het totaal aan

tal operaties.

De overige '640 operaties, die slechts 8% van de totale produktie uit

maken en dus slechts zelden voorkomen zijn niet in klassen onderge

bracht. Er zouden dan of teveel klassen ontstaan of de variaties bin

nen een klasse zouden te groot worden, hetgeen geen van beide ie be

doeling is.

Hieronder zullen W1J een voorbeeld van zo'n klasse laten Z1en.
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Klasse III.

Code Personeelsminuten O.K.nr. O.K.tijd Spec. Tarief
Verpl. pers. Anaesth. pers.

T13/T34 60.72 5.52 17 27.60 Kaak T

1801 61.09 16.00 13 23 K.N.O. 5

9024 61.97 7.12 13-14 25.40 Plast. 6

8621 63.56 5.20 12 37.70 Chir. 7

8911 63.17 5.74 14 28.70 Chir. 7

25 Gemiddelde tijd Gemiddelde tijd Gem.tijd

soorten 65,7 8,45 28,8

Ret gemiddeld verbruik aan medische middelen in deze klasse bleek f.l0,10

per verrichting te zijn.

N.B. Van deze klasse III bleken 57% van het aantal verrichtingen ~n

tariefgroep 7 te vallen. Van de andere verrichtingen vielen er:

7% ~n tariefgroep 6

11 % in tariefgroep 5

5% ~n tariefgroep 4

17% in de groep tandheelkunde.

Opmerkelijk is het dat de verrichtingen uit deze klasse in verschillen

de tariefgroepen vallen. Daar het gebruik van de produktiefactoren na

genoeg. gelijk is, zal ook de kostprijs hetzelfde z~Jn, en zou men mogen

verwachten dat deze verrichtingen in e~n tariefgro~p zouden vallen.

Nadat we op deze manier het verb and tussen input en output gelegd heb

ben, kunnen we op basis hiervan met de budgettering beginnen.

Riertoe zullen we voor de komende periode de produktie moeten ramen.

We kunnen dit bijv. doen d.m.v. extrapolatie vanuit de vorige perioden,

rekening houdend met seizoensinvloeden.

We krijgen dan het volgende beeld:

(Terwille van de eenvoud geven we hier slechts een voorbeeld met een

geraamdproduktieniveau).
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Hanuren Hanuren Uren O.K. Hedische Hiddelen

Geraamd Prod. Niveau O.K.pers. Anaesth.pers. ·gebruik

Klasse I aantal aant.uren aanta:l uren aant.uren f. : ............
Klasse II

Klasse III

etc.
····Klasse X

Totaal

Vit deze tabel kunnen we dan het budget van het diensthoofd van de ope

ratieafdeling samenstellen.

Hiertoe moe ten we het aantal manuren corrigeren met een factor voor in

produktief werk. Deze factor kunnen we kiezen op basis van onze metingen

zie pag. 77. Daarna kunnen we het dan ontstane aantal manuren corrige

ren, rekening houdend met vrije dagen, ziekte en de wacht. Tenslotte

kunnen de manuren omgerekend worden naar benodigde personeelsleden.

Hieronder geven we een voorbeeld van het budget van het diensthoofd

zoals dat eruit zal zien voor 2 geraamde produktieniveau's.
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Budget: diensthoofd O.K. complex

Budgetperiode': 1/1 - 1/4.

vacht tNZET VAN PERSONEEL INZET
:iviteiten- VERPLEGEND PERSONEEL ANAESTlIESIE PERS. MEDISCHE MIDDELEN
Teau

personeelsuren vast variabel pers.uren vast variabel

lsse I

)rod .A: 1400 780 0 3,9 28 0 0,1 f. 8.190,-

B: 1500 840 ° 4,2 30 ° 0,2 f. 8.775,-

:l.sse II

>rod .A: 1000 878 1 3,3 170 ° 0,8 f. 4.250,-

B: 1075 944 1 3,7 181 0 0,9 f. 4.560,-

:l.sse VI

prod.A: 325 1009 2 3,0 389 ° 1,7 f. 9.990,-

B: 375 1164 2 3,8 449 0 1,8 f. 11.530,-

taal,:

prod.A - - - - - - -
B - - - - - - -

-

In dit budget is terwille van de eenvoud wat betreft de personeeisleden

met hoeveelheden gewerkt. Aan deze hoeveelheden zijn geen prijzen toe

gekend.

Na afloop van de budgetperiode zuBen de werkelijke resultaten, - het

werkelijk gebruik aan produktiemiddelen -, worden vergeleken met de ge

budgetteerde inzet van produktiemiddelen, bij het gerealiseerde activi

teitsniveau. Ret is de bedoeling dat het diensthoofd zelf in eerste in

stantie de verschillen analyseert. Eventueel met behulp van de budget

administratie.
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Op grand van die geanalyseerde verschil1en kunnen de maatregelen geno

men worden, zoals bijv.:

- een bijsturing in het verbruik van de produktiemiddelen

- een verandering van de norm

- organisatorisohe maatregelen ter verbetering van de bezetting van

de verschillende kamers. etc.

In het kart hoop ik hiermee aangegeven te hebben hoe de budgettering op

zo'n operatieafdeling kan verlopen.

Deze budgettering brengt m.i. nog meer voordelen met zich mee dan ZU1

ver en aIleen de kostenbeheersing. Immers doordat men zichzelf dwingt

in de toekomst te kijken - en dat cloat men toch bij het opstellen van

een budget - en er daarna steeds een terugkoppeling plaats vindt door

middel van de verschillenanalyse, zal men zich eerder van de feilen in

de organisatie bewust worden. Bovendien zal men vaak uit het budget

kunnen aflezen waar hem de schoen wringt, (bezettingsproblemen, te hoog

verbruik medische middelen, etc.) en dus,gerichtere organisatorische

maatregelen kunnen nemen.

Deze budgettering is door ons behalve op de operatieafdeling ook met

succes op de rontgenafdeling toe~epast.

Momenteel richt ons onderzoek zich op toepassing op de verpleegafde

lingen. De resultaten hiervan zljn tot nog toe erg hoopvol, en ik hoop

dan oak bij een andere gelegenheid hierover aan U te berichten.
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Hospital Budgeting.

The necessity of' cost control has been pointed out at a former

symposium (Eindhoven 2-11-1973). At the time the technique of

budgeting was suggested. In this paper it is argued that:

- the budgets should only contain those costs over which the

one who is responsible for the budget can exercise a

s~bstantial measure of control (Responsibility accounting)

- the budgets should be drafted with cooperation of the persons

involved (Budget motivation)

- the budgets should be based on the premise that some costs

vary with the level of activity and other costs don't

(flexible budgeting).

Also those conditions are discussed which have to be satisfied

by the hospitals in order to apply budgeting succesfully.

In the second part an example is given of the application of

budgeting in operating rooms: for different levels of activities

budgets are drafted, which include personnel requirements and

medical supplies.
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DE RELATIE ENQUETE, GEENQUETEERDE, ENQUETEUR.

Mej. M. van de Moosdijk

De verschillende onderdelen van het' verschijnsel enquete

d.w.z. het ontwerp, het afnemen en de interpretatie ervan

zijn veel beschreven en besproken. Er zijn extreem goede en

extreem slechte enquetes en de meeste zweven ergens tussen deze

twee uitersten in. Aan alles wat hierover al gezegd en

geschreven is wilde ik nog iets toevoegen aan de hand van

een praktijkvoorbeeld.

Enige maanden geleden werd mij gevraagd mee te werken aan'een

enquete die gehouden zou worden op enkele afdelingen van het

Catharinaziekenhuis in Eindhoven. Deze enquete was de af

sluiting van een projekt dat tot doel had teamverpleging

volgens het themomodel te introduceren in dit ziekenhuis.

Bij het experiment waren drie afdelingen betrokken: twee

interne en een orthopaedische. Op aIle drie deze afdelingen

was voor de invoering van de nieuwe verpleegwijze een enquete

afgenomen bij de betrokkenen d.w.z. bij artsen, verplegenden

en patienten. Daar als evaluatiemethode het "one group pretest

posttest design" was gekozen, was het de opzet deze zelfde

enquete opnieuw bij dezelfde groep betrokkenen af te nemen.

Het doel was te meten of sinds de invoering van de groeps

verpleging het therapeutisch klimaat verbeterd en de motivatie

verhoogd was. Om de verschillende aspekten van het therapeutisch

klimaat te meten waren de volgende kategorieen van vragen op

genomen:

a. kommunikatie tussen patient en verplegende

b. kommunikatie tussen patient en arts

arts en verplegende

verplegenden onderling

patient m.b.t. de sfeer in het zieken-

am de motivatie te meten waren vragen opgenomen die be trekking

hadden op de arbeidssatisfaktie van verplegenden.
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Om de gehele procedure efficient te laten verlopen was besloten

de enquetes voor verplegenden en artsen na een korte uitleg uit

te delen, zelfstandig in te laten vullen en daarnaweer te ver

zamelen. De patientenenquetes echter werden persoonlijk begeleid.

Feitelijk was de opzet om ongeveer twee tot zes patienten (af

hankelijk van de kamergrootte) de enquete in te laten vullen

onder begeleidirig van een enqueteur. In de praktijk bleek dit

echter in de meeste gevallen onmogelijk. Hiervoor waren ver

schillende oorzaken te noemen. Voor ik hier verder op in ga, is

het noodzakelijk eerst de opzet van de enquete uit te leggen.

Welnu, de enquete bestond uit ongeveer negentig vragen, waarop

de patient gevraagd werd een antwoord te geven door middel van

vijf kategorieen die varieerden van zeer negatief tot zeer

positief. Verder bestond hij uit twee delen. In het eerste

gedeelte moest de patient zijn mening geven over het gedrag

van een bepaalde verplegende die hem als onderwerp was op

gegeven. Elke twee patienten werd een verplegende toegewezen.

In het tweede gedeelte werden meer algemene vragen gesteld

over het klimaat op de afdeling, de relaties tussen artsen en

verplegenden, tussen artsen en patienten en over de patienten

zelf. De enquete was geintroduceerd door middel van een brief

van de ziekenhuis direktie en door het hoofd van de afdeling

persoonlijk. De medewerking aan de enquete was geheel vrij

willig en verondersteld werd dat de patienten graag zouden

medewerken.

In de praktijk bleken er echter enige onverwachte moeilijk

heden te ontstaan.

Het eerste struikelblok vormde het feit dat vele patienten

onbeke~d bleken te zijn met een enquete in deze vorm. De

antwoordkategorieen waren voor vele problematisch. Bij de

keuze uit vijf alternatieven werdenvooral ook door de nood

zakelijk gebleken mondelinge afname de twee uitersten duidelijk

verwaarloosd. Ook de kategorieen op zich wekten verwarring.

Op de vraag: "Laten de verpleegsters je hier ook meewerken als

Je dat zelf wilt?" werd geantwoord met ja of nee. De bedoeling

echter was dat men antwoordde met: "altijd, vaak, soms, zelden

of nooit".
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Als vragen niet van toepassing waren zoals b.v. m.b.t. een dieet

aarzelde men tussen oningevuld laten of het middeltste alternatief

te kiezen. De beste oplossing zou geweest zijn de volgende

antwoordmcgelijkheden aan te bieden: "zeer mee eens, mee eens,

weet niet, mee oneens, zeer rnee oneens".

Dan zouden ook 4e negatief gestelde vragen minder moeilijkheden

opgeleverd hebben.

Het tweede en grootste struikelblok was het feit dat men bijna

unaniem zijn wantrouwen uitsprak over de anonimiteit van de

enquete. Hierbij speelden twee facetten een rol. In de eerste

plaats waren vele patienten bang negatieve dingen te zeggen over

mensen waarvan zij in hun situatie afhankelijk waren. In de

tweede plaats bestond er grote weerzin tegen het beOQrdelen van

iemand. Door de opzet van de enquete was het vereist dat men

een bepaalde verplegende in gedachten nam bij het beantwoorden

van de vragen. Dit werd door velen als "beoordelen" beschouwd.

Alhoewel meermalen werd verzekerd dat er beslist geen namen

op de formulieren kwarnen te staan bleef bij de meesten de angst

heersen zichzelf of anderen schade te berokkenen door minder

positieve geluiden. Opvallend was dat het vooral vrouwen waren

die te kennen gaven de zaak niet helemaal te vertrouwen. Her

haaldelijk kregen wij als antwoord op het verzoek om aan de

enquete mee te werken: "Schrijft u maarop, alles is even

geweldig hier. De zusters zijn lief. Het eten is goed, verder

heb ik niks te vertellen".

Als men na enige aandrang toch bereid was enkele vragen te

beantwoorden, waren de meningen opvallend positief.

Een groot probleem vormde verder het feit dat de vragen

vrij moeilijk en in leestaal opgesteld waren. Dit was er

mede de oorzaak van dat bijna alle patienten persoonlijk geholpen

moesten worden. Er was te weinig rekening gehouden met het

feit dat vooral op de interne afdelingen vele oudere mensen

verpleegd werden. Bij de persoonlijke begeleiding gaat de

persoon van de enqueteur een grote rol spelen. Omdat men zich

in dit geval ook niet aan gestandariseerde vragen kon houden,

aangezien bijna elke vraag omgezet moest worden in een-

voudiger spreektaal was dit extra relevant. Als er een bepaalde
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vertrouwensrelatie tussen enqueteur en geenqueteerde ontstond

was er meer kans op eerlijke antwoorden. Vraag 31 b.v.: "Houdt

z~J zich altijd strikt aan de regels van het ziekenhuis?" werd

bijna onvoorwaardelijk met "ja" beantwoord. Als de patient echter

even later een onofficieel gesprekje begon te voeren met de

enqueteur bleek dat "zij" weI degelijk eens tegen de regels had

gezondigd. Dit feit werd dan echter positief beoordeeld b.v.

koffie aanbieden aan een oude moeder of de patient iets laten

eten wat hij volgens zijn dieet niet mocht hebben. Men vertelde

dit dan met het doel iets ten gunste van de verplegende te

zeggen, terwijl men bij het beantwoorden van de vraag iets on

gunstigs gezegd zou hebben.

Een probleem voor de enqueteur was ook dat er vragen waren die

zowel negatief als positief opgevat konden worden. Vraag 11 b.v.

"Zij heeft niet veel kommentaar op wat ik zeg" verwekte bijna

altijd het volgende dilemma:Wat wordt daarmee bedoeld dat ze me

antwoord geeft als ik haar iets vraag of dat ze kritiek heeft

op wat ik zeg?

Ook vraag 29 vertoonde dat euve 1. Deze luidde: "Is zij erg

toegeeflijk tegenover u?". De patient kwam dan in moeilijkheden

omdat hij niet wist of hij toegeeflijk als een positieve of

als een negatieve eigenschap moest ~pvatten. Een ander

probleem vormde verder de negatieve constructie van vragen.

Dit werd bijna in geen enkel geval herkend. En als dat weI

het geval was wist men geen raad met de antwoordkategorieen.

Op de vraag: "Je kunt van een arts niet verwachten dat hij

in het ziekenhuis beIangstelling heeft voor andere dan strikt

medische zaken" werd met "ja" geantwoord terwijl bleek dat men

dat weI van een arts verwachtte. Deze vraag was trouwens door

zijn ingewikkelde konstruktie toch veel te moeilijk voor de

meeste patienten.

Niet aIleen de konstrukties veroorzaakten vaak moeilijkheden

maar ook bepaalde woorden.

Een prachtig voorbeeld vormt weI het woord "rekreatie". Een

van de vragen luidde: "De rekreatie mogelijkheden Iaten hier

wat te wensen over". Aangezien men het woord "rekreatie" niet

kende vertaalde ik dit met ontspanning. Voor de duideIijkheid
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noemde ik dan enige voorbeelden zoals televisie, spelletjes,

kaarten, handwerken e.d.Pas toen ik een aantal patienten had

afgewerkt begon ik te merken dat het antwoord afhankelijk was

van de voorbeelden die ik noemde. Noemde ik b.v. televisie of

handenarbeid dan werd er op de vraag met "nee" geantwoord. Noemde

ik een van de andere alternatieven dan was de reaktie omgekeerd.

Er bleken n.l. geen gezelschapsspelen, kaarten e.d. aanwezig te

zijn. Uit dit voorbeeld blijkt duidelijk welke kommunikatie

storingen kunnen ontstaan bij een mondeling gestelde vraag. Oak

de intonatie kan een dergelijk effekt veroorzaken. In enkele

vragen kwam het woordje "te" voor. Alhoewel "te" tach al een

negatieve klank heeft kan dit door de vragensteller nog extra

geaccentueerd worden.

Een van de vragen was b.v.: "Ze lijkt me wat te gevoelig voor

het verpleegsters beroep". Ret overgrote deel der geenqueteerden

antwoordde hierop met "nee" en zelfs een groot santal met

"beslist niet". Misschien was het beter geweest de vraag als

voIgt te splitsen in:

a. Ik vind een verple~ende die erg gevoelig is geen goede ver-

plegende.

b. Over het algemeen vind" ik de verplegenden hier erg gevoelig.

Een kwestie die door de mondelinge afname oak een grotere rol

ging spelen was de intimiteit van enkele vragen b.v.: "Voor

haar schaam ik me niet als ik kwaad of bang ben", "Zij ziet mij

niet voor vol aan" , "Bent u zenuwachtig of gespannen?".

Een aantal patienten reageerde zeer gepiqueerd op deze vragen.

Zij vonden ze te persoonlijk en weigerden erop te antwoorden.

Dit zou waarschijnlijk niet het geval zijn geweest als zij de

enquete persoonlijk in hadden kunnen vullen.

Alhoewel in een interview een relatie tussen de betrokkenen kan

ontstaan die voor een optimaal resultaat zorgt blijft schrifte

lijke afname am bovengenoemde en andere redenen te verkiezen.

Vooral de betrouwbaarheid speelt hierbij een grote role Inter

views afgenomen door verschillende mensen zijn niet te standa

r~seren, zelfs niet als ze allen afgenomen worden door een en

dezelfde persoon.



- 87 -

Als we dus toch de schriftelijke enquete verkiezen moe ten we de

volgende punten goed in acht nemen:

1. De vragen moeten zo duidelijk en konkreet mogelijk zijn. Geen

moeilijke woorden t ingewikkelde konstrukties of dubbelzinnig

heden. De vraag: "Als de arts bij mij op visite is gebruikt

hij vaak vakt~rmen die ik niet meteen begrijp"t moet dus

niet aIleen veranderd worden in: "De dokter gebruikt vaak

moeilijke woorden die ik niet meteen begrijp"t maar bovendien

moet daaraan toegevoegd worden: "Als hij over mijn ziekte

praat". Anders komt n.1. het volgende antwoord: "Nee hoor,

aIleen latijnse woorden, maar ja, die gaan ook over mijn ziekte".

2. Aangezien men geen vertrouwen heeft in anonimiteit moet niet

naar het funktioneren van een bepaalde persoon gevraagd

worden t maar naar het funktioneren van het hele team.

3. Door hun afhankelijke positie zagen vele patienten hun ver

zorgers door een gekleurde bril. De neiging die daardoor ont

stond om te positief te oordelen kan misschien ondervangen

worden door konkrete kontrole-vragen. B.v. de vraag: "Heeft

zij weI eens iets voor u gedaan dat eigenlijk tegen de regels

van het huis was?" zou veranderd tnoeten worden in: "lk heb

een van de verplegenden weI eens iets zien doen wat eigenIijk

niet mocht". Op andere plaatsen zouden dan vragen opgenomen

moeten worden die het antwoord-kontroleren b.v.: "De ver

plegenden bieden mijn bezoek ook weI eens koffie aan" of

"als ik in bed rook zeggen de verplegenden daar niets van".

Dit is afhankelijk van de regels van het huis.

4. De antwoord kategorieen zouden voor aIle vragen hetzelfde

moeten zij.n en weI als voIgt: zeer mee eens - mee eens 

weet niet - mee oneens - zeer mee oneens. Bovendien zou de

mogelijkheid moeten bestaan aan te geven dat eeri vraag niet

van toepassing is.

Negatieve konstrukties moe ten vermeden worden.

Als deze punten in acht genomen worden is het miss chien mogelijk

in deze moeilijke situatie een betrouwbare enquete af te nemen.

Deze zou dus zo gekonstrueerd moeten zijn dat het zelfstandig

invullen voor het grootste deel der patienten geen moeilijkheden
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heden op1evert. Bij de overige patienten die·hulp nodig hebben

moet het voor de enqueteur moge1ijk zijn zich aan de 1etterlijke

tekst te houden. Aangezien men geen vertrouwen hee:ft in de

anonimiteit moet debedreiging die men daardoor voelt zo vee1

moge1ijk ondervangenworden. Iedereen zouerdus van overtuigd

moeten zijn dat hij noch zichzelf noch anderen schade kan

berokkenen door eerlijk te antwoorden.

Ten slotte kan men om te kontroleren of op a1 deze punten ge1et

is het best eerst een proef nemen met eenpdpu1atie die zo

identiek mogelijk is met de uiteindelijkteenqueteren personen.

Daarna zou men met deze proefpopulatie een gesprek kunnen

hebLen over hun ervaringen envooral over hun moeilijkheden en

bezwaren. Hiervan is innners uiteinde1ijkeenbetrouwbaar resultaat

afhanke1ijk.
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ril.ling out questionnaires: method, experimenter, subject.

This speech is about the difficulties experienced 1n an inter

V1ew situation 1n a hospital.

The object of the interview waS to measure if after the installation

of a new way of nursing, the climate between nurses, patients

and doctors had improved.

Nurses, patients and doctors had ttl fill out an inquiry fill.

Nurses and doctors did it by themselves, the patients were

helped.

By helping the patients it became clear that they had many

difficulties. Most of the questions were not totally under

stood.
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HET MAKEN VAN DIENSTROOSTERS VOOR VERPLEEGAFDELINGEN MET BEHULP

VAN EEN COMPUTER.

J.W.M. Hurstjes

Het model waarover wordt gesproken is geprogrammeerd op de

Burroughs-computer van het rekencentrum van de I.H.E. Het

programma zelf is geschreven in Fortran.

De opzet is zogenaamd in 'conversational mode'. Dit houdt het

volgende in:

De computer stelt via een terminal een reeks vragen. Door middel

van beantwoording van deze vragen wordt het programma van

gegevens voorzien. Zodra aIle gegevens op die manier zijn 1n

gev0erd gaat de computer over tot de berekening van een dienst

rooster.

Enkele aspekten van het model.

Bij het opstellen van een dienstrooster voor een ve~pleegafdeling

spelen een groot aantal dingen een rol. Enkele van de belang

rijkste zijn bijvoorbeeld te zorgen voor:

1. een juiste verhouding tussen de hoeveelheid gewerkte en

vrije dagen.

2. een prettige opeenvolging van de verschillende diensten.

3. een eerlijke verdeling van de vrije weekenden.

4. een eerlijke verdeling van de nachtdiensten.

Dat deze opsomming verre van uitputtend is behoeft geen betoog.

Om echter verder in te gaan op de in het model gehanteerde

beslissings regels en kriteria zou te ver voeren. Ten aanzien

van de hiervoor genoemde punten het volgende

ad 1. bij het maken van een rooster wordt uitgegaan van een

verhouding werken-vrij van 5:2.

ad 2. de opeenvolging van de diensten is zo veel mogelijk dag

dienst, avonddienst, vrij.

ad 4. bij de verde ling van de nachtdienst wordt rekening gehouden

met: - een vast te stellen minimum aantal weken tussen

twee nachtdiensten.

aan een nachtdienst zijn steeds 4 vrije dagen

verbonden.
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Werkwijze en gehanteerde planmethode.

Met het programma wordt een dienstrooster steed§ gemaakt voor een

afdeling. Er is geen beperking aan het aantal afdelingen, noch

aan het aantal verplegenden dat op deze afdelingen werkzaam is.

Op dit moment werkt het programma met vijf verpleegafdelingen,

terwijl het aantal verplegenden thans twintig is. Deze ver

plegenden zijn ingedeeld in twee kategorieen ("kwaliteit I en

2"). Zo u wilt ongediplomeerd en gediplomeerd.

Andere indelingen, in drie of meer kategorieen, zijn mogelijk.

Diensten.

Naast de nachtdienst en reserve voor de nachtdient ~orden nog

verdeeld:

1. A-dienst (bijv. dagdienst)

2. B-dienst (bijv. avonddienst)

De nachtdiensten lopen van vrijdagnacht tot en met donderdag

::",.,h::.. ne"3~ pe-rl"'d~ 1''''n ;;:ch,ter wat betreft de begin- en eindag

willekeurig worden verlegd. De duur bedraagt niettemin vast

I week.

Voor dezelfde periode wordt een reserve voor de nachtdienst

geselekteerd. Deze loopt, als ze niet moet invallen, gewoon

mee in de A-dienst. Omdat deze beide diensten de normale

A- en B-dienst, die van zondag tot en met zaterdag loopt,

doorkruist, hebben ze konsekwenties voor de planning.

In onderstaand schema ~s aangegeven hoe een en ander ver-

week 47 week 48 week 49

Dag

I_z_o v_r.,....;i_j..ll_z_ar----lz~ .:..v_r_ _'__f . I do, vr I r
1 12 3 •••••• 8 9 10 ••••••••••• 18-

I

~nachtdienst ~ nachtdienst ~

Stel u bevindt zich ~n week 47.
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Indien u een rooster maakt voor week 48 is het duidelijk dat

daarbij ook de mensen worden geselekteerd voor de nachtdienst

in week 49. Deze start immers op vrijdag in week 48.

Dientengevolge is het noodzakelijk dat alvorens het rooster

wordt gemaakt, gegevens betreffende les, vakanties en snipper

dagen voor week 49 bekend zijn. Op deze wijze wordt vermeden

dat konflikterende diensten (bijvoorbeeld een lesdag tijdens

een nachtdienst) optreden.

De gegevens die in week 47 aan het programma worden aangeboden

bestaan dus uit het volgende:

Voor week 49:

1. Vaststaande gegevens als les, vakanties en snipperdagen.

Voor week 48 en week 49:

2. Eventuele al vastgestelde diensten (d.w.z. A-dienst, B-dienst

of vrij).

3. Diverse voorkeuren van de verplegenden voor A-dienst, B-dienst,

vrij of nachtdienst. Hierbij gaat het programma zo te werk

dat deze verplegenden als eerste worden ingeplant.

Mogelijkheden.

Als aIle gegevens zijn ingevoerd berekent het model per dag

het in te zetten aantal verplegenden, d.w.z. hoeveel er werken

en hoeveel er vrij hebben. De mogelijkheid bestaat hier, dit

1n te zetten aantal van te voren worden vastgesteld.

Het model gaat uit van een per dag minimale bezetting. Per

kwaliteit kan zo worden vastgesteld hoeveel verplegenden voor

de A- en B-dienst minimaal gewenst zijn.

Het aantal verplegenden dat ingezet wordt in de nachtdienst

en het aantal reserves kan eveneens worden vastgesteld.

Als het gewenst is kan bovendien een miniumum aantal gediplo

meerden (kwaliteit 2) worden opgegeven. Ook kan de frekwentie

waarmee iemand nachtdienst doet worden beinvloed.

Overplaatsingen kunnen elke week worden opgegeven.
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Ret zal duidelijk zijn dat niet aIle mogelijkheden hier behandeld

kunnen worden. Ret bovenstaande geeft u echter een redelijk

overzicht van enkele belangrijke regels, methoden en mogelijk

heden.

Aanvullingen.

Er zijn nag enkele aanvullingen op het programma in de pen.

Bijvoorbeeld het door een regeldrukker in het rekencentrum

laten afdrukken van een intekenlijst voor voorkeuren, vakanties

e.d .. Dit gebeurt dan bij elk afgeleverd rooster.
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A computer-program for making work-schedyJ,.es for nursing departments.

In recent years a mathematical ·m0del has been developed, to

determine efficient work-schedules for 'nursing departments.

A computer-progr,am for this mode 1 has been written ~n

Fortran- This program is heing implemenlted on the

Burroughs B-6700 Computer of tneComputer-center of the

University of Technology in Eindhoven. Since the program

has been designed for a conversational mode of operation ,

it will be accessible for any suitable remote terminal.

Implementation has now almost reached its final stage, so

that in the near future it will be available for potential

users.
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ENIGE BEDRIJFSKUNDIGE ANALYSE METHODEN TER VERKRIJGING VAN ENIG

INZICHT IN EFFECTIVITEITS EN EFFICIENCY-FACTOREN VAN HET KLINISCH

PROCES.

C.A.J. de Leeuw

I. ALGEMEEN.

Het uitgangspunt bij het gebruik van de te beschrijven methodes

is het apsporen van mogelijkheden om d.m.v. het vergroten van

de effektiviteit en efficiency van het ziekte proces het aantal

klinische ligdagen te verminderen. Er zijn hierbij twee methodes

gebruikt nl. die van het Somatisch Referentie PuntX en de K.Z.G.

analyse. De SRP-methode is gebruikt voor de analyse van vier

chirurgische ziekte gevallen: n.l. appendicitis a chaud en a froid,

beenbreuken en geopereerde cholelithiasis. De KZG-analyse 1S

gebruikt bij het bestuderen van 130 interne patienten.

2. DE S.R.P.-METHODE •.
De SRP methode bepaald een aantal karakteristieke punten in de

ligduur nl.:

- de opnamedag.

de dag van de operatie of van het begin van de therapie.

- de dag waarop de patient aan een aantal objektieve medische criteria

voldoet. Deze dag wordt aangeduid als het Somatisch Referentie

Punt.

- de werkelijke ontslagdatum.

De genaemde vier punten delen de ziektegeschiedenis in relevante

en apart te bestuderen periodes:

1. De periode van de opnamedag tot de dag waarop geopereerd wordt

of de op behandeling start. Deze periode wordt aangeduid met

OK (Qperatie !amer).

2. De periode van de dag waarop geopereerd is of de behandeling

gestart tot de dag waarap aan een set van objektieve criteria

is voldaan. Deze periode wordt aangeduid met RD (!eferentie

~agen).

3. De periade van de dag waarop geopereerd wordt tot de dag van

het werkelijke ontslag. Deze periode wordt aangeduid met

WLD (~erkelijke ~ig~uur).

x Z.. 1e I.W.Z. rapport nr. 3.
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Figuur I.

Als meeteenheid is steeds de dag gebruikt. Wij wijzen erop dat

het somatisch referentiepunt ook na het ontslag zou kunnen

vallen. Van de vier punten 1n de ziektegeschiedenis zijn er

steeds drie eenduidig vast te stellen. Slechts de bepaling van

het SRP kan niet immer duidelijk worden bepaald. De criteria

set kan niet bij aIle ziektebeelden bestaan uit objektief meet

bare normen zodat dan de bepaling van het SRP mede tot stand

komt door interpretaties.

Een in de Amerikaanse literatuur gebruikt criterium 1S het

temperatuurcriterium. Als norm hiervoor geldt dat ze beneden

de 37.9 moet zijn. Aangezien dit in Nederland algemeen als te

hoog wordt beschouwd hebben wij naast deze norm van 37.9 een

norm van 37.5 gehanteerd. Op deze wijze ontstaan twee criterium

sets en twee somatisch referentiepunten in een ziektegeschiedenis.

Dat met t < 37.5 duiden we aan met SRP t dat met t < 37.9 met

SRP: We hebben voor chirurgische ziektegevallen de volgende

criteriumsets gebruikt:

appendictis a froid en a chaud

- lichaamstemp. lager dan 37.5 resp. 37.9.

- normale eetlust en darmbeweging hersteld.

liesbreuken

- temperatuur lager. dan 37.5 resp. 37.9.

- normale eetlust en darmbeweging hersteld.
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Geopereerde cholelithiasis

- temperatuur lager dan 37.5 resp. 37.9.

- normale eetlust en darmbeweging hersteld.

- T-drain verwijderd.

- bevredigende wondgenezing.

2.1. Resultaten van het experiment.

Bij deze vier ziektegevallen is gekeken naar geopereerde patienten.

Bij hen bedroeg de periode O.K. in het algemeen niet meer dan

1 dag, aIleen bij liesbreuken kwam weI eens een langere periode

voor bij oudere patienten die voor de operatie nog door andere

specialisten gecontroleerd moesten worden (met name longarts en

cardioloog).

De periode SRP was ~n het algemeen korter dan de periode WLD.

Ret bleek weI dat bij deze 4 ziektegevallen de verde ling van de

ligduur bij de periodes WLD en SRP anders was. In het algemeen

geeft de periode WLD een meer uniforme waarde dan de periode

SRP (zie figuur 2).
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Figuur 2.
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In aIle gevallen bleek de samenhang tussen de gebruikte criteria-
v 0 0sets (SRP en SRP , resp. met t < 37.5 C en t < 37.9 C) zeer groot,

zodat het verder niet zinvol lijkt am twee sets te hanteren.

Voorlopig lijkt de keuze van t < 37.5 0 C voer Nederland de meest

geschikte. Bij aIle gevallen, zowel die met als die zonder

komplikaties vinden we een significante (op 1% nivo) samenhang

tussen SRP en WLP. Bij de gevallen zonder komplikaties hebben

we gevonden dat een significante samenhang tussen SRP en WLD

(op 2,5% nivo) bestaat bij de appendectemie en de liesbreuken ..

Bij cholelithiasis bleek de samenhang niet significant. Deze

uitkomsten duiden erop dat bij gevallen met komplikaties een

sterkere samenhang bestaat tussen WLD en SRP.

Na het behalen van deze resultaten is getracht om op deze wijze

de internistische ziektebeelden anaemie en diabetes te analyseren.

Deze pogingen hebben echter schipbreuk geleden. Het bleek niet

mogelijk om een handzame criteria set voor deze ziektebeelden

te construeren. Het lijkt erop dat de SRP methode, op deze

wijze nog niet geschikt is voor de analyse van meer complexe

ziektebeelden. Om toch weer complexe ziekte gevallen te kunnen

bestuderen is een andere methode gebruikt die de naam Kenmerken

uit de Ziekte Geschiedenis heeft gekregen.

3. DE K.Z.G.-ANALYSE.

Deze berust op het administreren vanhandelingen die aan of voor

de patient gebeuren met de data waarop ze gebeuren. Bovendien

kunnen oak andere relevante gegevens verzameld worden. Hoofdzaak

is dat we uitgaan van de patient. Een voorbeeld van het op deze

wijze verzamelen van gegevens vindt u in figuur 3, waarin een

voorbeeld van een te gebruiken formulier is weergegeven.



Naam: Pat. X Geslacht: M Geb. datum 01-01-1981
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Bijzonderheden: diabetes.

Hoofdbehandelaar: Y (internist)

I
UitslagiNaam Onderzoek/Behandeling Aangevraagd Uitgevoerd

I,
d.d. d.d. d.d.

I
-----"'- ----_._--~

[thorax I-I 3-1 5-1

bloedkweek 2-1 4-1 10-1

consult chirurg 2-1 3-1 3-1

Ontslagwijze: naar huis \
i
I

naar tehuis i
I

overgeplaatst naar ............ 0 ........ I
!

overleden

De inhoud van een dergelijk formulier wordt bepaald door de gegevens

die verzameld moe ten worden.

3.1. Een onderzoek m.b.v. de K.Z.G.-analyse.

Op een interne afdeling zijn van 130 patienten gegevens verzameld.

Gedurende enige maanden is iedere op de interne afdeling opgenomen

patient in het onderzoek betrokken tot een aantal van 130 was

bereikt. Deze 130 patienten waren afkomstigvan 3 internisten.

Van iedere patient zijn de volgende gegevens verzameld:

- personalia: leeftijd, geslacht.

- De verrichtte onderzoeken en behandeling met resp. de aanvraag-

datum, de datum waarop het betreffende onderzoek of behandeling

werd verricht en de datum waarop de uitslag van een onderzoek

bekend werd. Ditzelfde is gedaan voor de consulten.

- Voorts is vastgelegd de opname en ontslag dag, alsmede de wijze

van ontslag en enige bijzonderheden.

Uit deze gegevens kon zeer veel informatie verkregen worden, b.v.:
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De gemiddelde tijd die verstrijkt tussen aanvragen en uitvoering

van onderzoek c.q. behandeling en ook de gemiddelde tijd die

verstrijkt tussen de uitvoerdatum en de uitslagdatum van een

onderzoek. Op deze wijze kunnen organisatorische onvolkomenheden

worden opgespoord die de efficiency van het ziekteproces negatief

beinvloeden.

- Een analyse van dee verschillen in werkwiJze en output tussen de

betrokken specialisten.

- De verdeling over de diagnoses. In dit veldexperiment bleek dat

ruim 50% van de patienten leed aan diabetes of geopereerd moest

worden.

- De verdeling van opnames en antslag over de dagen van de week.

Op deze wij ze kan men nagaan in hoeverre men een lage weekend

bezetting realiseert.

- Verschillen in gemiddelde ligduren tussen mannen en vrouwen

af tussen diverse leeftijdsgroepen.

- De leeftijdsopbouw van het patienten bestand. Uit het experiment

bleak dat de gemiddelde leeftijd van deze interne patienten

.: 60 jaar was. Voorts hleek dat .: 50% van de ligdagen voor

rekenins kwam van de leeftijdsgroep 65+.

- COI'relatie bfi}rekening tuasen leeftijd en 1l:gd\,Jur, voor diverse

groepen. Er bleek geen samenhang te bestaan tussen leeftijd

en ligduur.

- Het gemiddeld aantal van ieder onderzoek per patient. Er bleken

hier tussen de internisten opmerkelijke verschillen voar te komen.

4. CONCLUS1E.

Tenslotte kunnen we stallen dat de SRP-methode vooral inzicht kan

verschaf£en in de effektiviteit van het genezingsproces zelf.

Januner geooeg zijn nog geen wegen gevonden am oak. meer gecompli

ceerde ziektebeelden ap deze wijze te beschouwen.

KZG-analyse is bij \,Jitstek geschikt om organisatorische onvol

komenheden c:>p te sporen en om de werkwijze van verschillende

speciaHsten te vergelijken.
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<"lome methods to study the effectivity and efficiency of the medical

process.

Someanaly~is-methodswhich give an impression of effectivity

and efficiency factors in the clinical proces.

Two methods have been used in this study:

I. The SRP-method. This method is based on the formulation of

an objective criteria-set for each diagnosis. With this set

it is possible to determine a certain stage in the cure

proces in an objective manner. This has been done for some

simple diagnosies (surgery).

2. The KZG-analysis. This method 1S merely the gathering of

relevant data, together with the time they happen, from

actions with or on behalf of the patient. Which data will

be gathered is dependent of the information wanted.

In this manner it is possible to get information about:

- the waiting time between the demand for an examination

and the return of its result.

- the differences in the way of work between doctors.

The SRP method seems especially fit for measuring the

effectivity of the clinical proces while the KZG-analysis

1S more appropriate when we want to improve the effeciency

in the hospital.
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