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Sununary

Leadership, conununication and worki.ng-climate 1n nursing.

During the sixties research-workers of the 'Nederlands Insti.tuut

voor Preventieve Geneeskunde' (N.I.P.G.) in Leiden made researchers

into the nature of leadership and its consequences in industry,

government and nursing. The research-workers distinguished four

dimensions of leadership, namely social, instrumental, steady

and dynamic leadership. Especially social leadership had a posi

tive influence on the labor-satisfaction of employees. In january

]974 we repeated part of this NIPG-research to trace the develop

ment 1n nursing-leadership during the last few years. We also

tried to get insight into the influence of leadership-behavior

on conununication and working-climate in nursing.

The research-population was composed of 6] participants in a trai

ning course for nurses and hospital-attendants. The respondents

carne from several institutes of health-service. They completed a

questionnaire.

The results are briefly discussed below:

Leadership in nursing seems to be much more developed during the

last years, especially the leadership of ward-sisters. The fac

tors social, steady and dynamic leadership are correlated posi

tively with the labour-satisfaction of nurses and with the com

munication and working-climate of the wards. We could not find

much difference in leadership-behavior and its consequences be

tween the various institutes of health-service.

In the next months we are going to repeat the research 1n order

to put the results 1n a more reliable frame. The questionnaire

will be put before to a few hundred nurses working in several

institutes of health-service.



voonvccrd.

nit rapport is een verslag van een onderzoek naar vonnen van

leiderschap en koomunikatie in de verpleegsektor. Bet onder

zoek werd verricht in het kader van het ziekenhuis Research

Project, waarbinnen ruime aandacht wordtbesteed aar de or

ganisatie van de verpleegafdeling.

De aanzet tot het onderzoek kan als volgt beschreven worden:

Een van onze medewerkers, R.J .M.Mercx, was aangezocht om het

onderdeel t Organiseren en Leidinggeven' van de Zuster Meyboom

Cursus, een bijscholingskursus voor verplegenden en verzorgen

den in de regio Eindhoven te verzorgen. Het onderwerp leiding

geven zou besproken worden aan de hand van het in dit verslag

behandelde NIPG-onderzoek.

Derhalve werd besloten zowel de kursus als de research te dienen

door de kursisten een vragenlijst voor te legcr'3Il. Deze werd in

januari 1974 uitgereikt aan de 61 deelnemers.

Twee weken nadat de vragenlijsten waren ingevuld, k,n<ien de 00

langrijkste resultaten van onderzoek reeds aan de responden-

ten worden terugg~ld em de kursusstof aktueel relief te geven.

Mijn dank gaat uit naar ir.J .Praagman voor de snelle statistische

verwerking waardoor de vlotte rapportage aan de resoon9enten

rrogelijk werd.

Eindhoven, september 1974
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LEIDF.PSCHl\P, KO'1!'o1{]HKl\TIE EN WERKKLrrlfAJ\T: IN DE \!IWJ'LEEGSr.;mnP

I Leiderschap en leiderschapsonderzoek.

!~!~!5!!!!g

Het leidinggeven is een belangrijk aspekt in de dagelijkse werksituatie.

Onmiskenbaar is de invloed van leiderschapsgedrag op de aard der inter

menselijke verhoudingen binnen een organisatie of groep. Het is daaran

alleszins begrijpelijk dat sociologen en sociaal-psychologen aan dit 

onderwerp veel aandacht besteden. In de loop der tijd zijn er verschei

dene onderzoekingen uitgevoerd naar leiderschapsgedrag en de konsequen

ties daarvan.

Leiderschapsgedrag is evenweI afhankelijk van vele faktoren en sterk

situationeel gebonden.

Het is dan ook tmrelijk rroeilijk an greep te krijgen op het prooes dat

in de werkelijkheid plaats vindt (Philipsen, p.153). Een ~thode die

hiertoe werd ontwikkeld en vrij betrouwbare resultaten opleverde, be

staat hieruit dat ~n ~t behulp van een groot-aantal vragen waarin

konkreet gedrag van een chef wordt beschreven, probeert een aantal ken

~ken van het prooes van leidinggeven op te sporen.

Studies verricht aan de Ohio State University in Anerika (waar deze Ire

thode werd ontworpen) wezen uit dat slechts een beperkt aantal faktoren

de verschillen tussen de beschreven chefs verklaarden (Philipsen, p.158).

De twee belangrijkste faktoren die de twee Anerikaanse onderzoekers ont

dekten, worden m::>rrenteel ~stal aangeduid ~t de t~n sociaal en in

stnmenteel leiderschap.

Sociaal leiderschap is een stijl van leidinggew.D ~t de volgende ken

~rken: (Cassee, p. 25-26).

- Openstaan voor konmunikatie, zowel naar hoven als beneden.

Bijv.: "Mijn chef wijzigt het werk van zijn ~en nooit, zonder eerst

~t hen te overleggen".

- Het hanteren van aanrroediging en beloning in plaats van straffen of

dreigen ~t straf.

Bijv.: "Mijn chef geeft uiting aan zijn waarderinq, als een van

zijn rrensen goed heeft gewerkt".



- Bet verkleinen van de afstand tot de ondergeschikten.

Bijv.: "Mijn chef zorgt ervoor, dat je je op je genak voelt, als je

rret hem praat".

Sam:mvattend kan gezegd worden dat sociaal leiderschap betekent: open

heid voor, positieve benadering van en zichgelijk voelen aan de on

dergeschikten, zonder dat dit de gezagsrelatie behoeft te ondennijnen.

Instrurrenteel leiderschap wordt gekerurerkt door:

- Aandacht voor de arbeidsprestatie van de ondergeschikten.

Bijv.: "Mijn chef let erop dat iedereen zijn uiterste best doet".

- Ret regelen en organiseren van het werk van de ondergeschikten.

Bijv.: "Mijn chef staat erap dat alles volgens vastgestelde regels

gebeurt" .

Ret instruIrenteel leiderschap richt zich op organisatiedoeleI)" terwijl

het sociaal leiderschap vooral rekening houdt rret de doeleinden van de

leden van de organisatie.

!!~:LQ!}9~f~~_92QfJ}~:!:_~.:.I:.E.G.

In het begin van de jaren zestig heeft het Nederlands Instituut voor

Praeventieve Geneeskunde (N. 1.P . G.) T.N.O. een herhaling van het AIre

rikaanse onderzoek uitgevoerd. Ret onderzoekprogramrca, genaarrrl 'het

leiderschapsprojekt' , werd ontw:>rpen door C.J. I..an'Irers en R. Philipsen.

Ge€nqueteerd werden onder rreer beambten in een overheidsbedrijf, bazen

in een rretaalindustrie en verplegenden die een stafopleiding volgden

(cassee, 1971, p.22).

De resultaten van dit onderzoek zijn door o.m. I..arrmers, Philipsen en

cassee gepubliceerd in een speciaal n'l.IllIDer van Mens en Onderneming

(rrei 1965), dat gewijd was aan 'Leiderschap in Organisaties' en in

het boek 'Mensen in het ziekenhuis'.

De eerste vraag die de onderzoekers zich stelden was:

"Kunnen wij in Nederland dezelfde hoofdfaktoren (sociaal en instrurren

teel leiderschap) onderkennen als in Arrerika"? (Philipsen, p.160)

Tevens vroeg Iren zich af of rren nag andere leiderschapsfaktoren zou

kunnen onderscheiden. Men dacht hier rret name aan evenwichtigheid in

het patroon van leidinggeven. (Philipsen, ?164).

-.
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Men veronderstelde naroolijk dat evenwichtigheid en voorspelbaarheid in

het optreden van de leiders binnen een organisatie ncxx1zakelijk zijn

voor de bestendiging van de organisatie en de relaties daarbinnen.

(Philipsen, pp. 164-165).

Evenwichtig leiderschap zou dan gekeIlTIErkt worden door:

- Rust, rege1IPaat en voorspelbaarheid in l"\et gedrag van de leider,

Bijv.: "Mijn chef is iemand net een vaste gedragslijn".

Voor het neten van de faktoren sociaal en instruIrenteel leiderschap

hebben genoerrde onderzoekers een van de kortere versies van het AIreri

kaanse onderzoek, namelijk de versie van Fleishman, voor de Nederlandse

situatie bewerkt en toegepast. Van de 48 vragen naroon zij ex: 47 over.

Daaraan voegden zij 9 zelf geformuleerde vragen toe die de stabiliteit

en evenwichtigheid van het leiderschap mJesten vaststellen. (Philipsen,

p. 159).

De gegevens die het onderzoek opleverden, wezen uit dat de faktoren

sociaal en instrurrenteel Ieiderschap duideIijk geindentificeerd konden

worden, evenals de faktor evenwichtig Ieiderschap. Tevens rreenden de

onderzoekers op grond van de resultateneen vierde faktor gevonden te

hebben, en weI een tegenhanger van de stabiliteit van het Ieiderschap,

nameIijk de flexibiliteit van het leiderschap. (Philipsen, p.165).

Aa.n dit flexibel oftewel dynamisch Ieiderschap zijn twee aspekten te

onderscheiden, net name:

- Gedrag waardoor de chef toont OPen be staan voor ideeen en suggesties

van ondergeschikten.

Bijv.: "Mijn chef brengt suggesties die door zijn mensen worden ge

daan in de praktijk".

- Gedrag dat wijst op eigen aktiviteiten van de chef m.b. t. vernietrwing

en verandering.

Bijv.: "Mijn chef komt net een nieuwe aanpak voor allerlei problem:m".

Naast de identificering van de vier lx>vengenoerrrle leiderschapsfaktoren

kwarren bij de analyse van de gegevens van het N. I. P. G. -onderzoek onder

rreer de volgende punten aan de orde:

a. De nate waarin de leiderschapsfaktoren voorkwaroon bij industrie, over

heid en verpleging.

b. De sarrenhang tussen de leiderschapsfaktoren.
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c. De sarrenhang tussen de leiderschapsfaktoren en zaken als

tevredenheid net de chef en het werk. Bet onderzoek leverde

hieromtrent onder rreer de volgende resultaten op:

ad.a. (Cassee, 1971, pp. 29-33).

- In bedrijf en overheidsinstelling bleek het leiderschapsgedrag

rreer ontwikkeld te zijn dan in het ziekenhuis.

- In het ziekenhuis bleek het instruITEI1teel leiderschap in ver

houding sterk ontwikkeld te zijn.

- In vergelijking net de andere organisaties kwam het dynamisch

leiderschap in het ziekenhuis weinig voor.

Cassee neende dit als volgt te kurmen verklaren:

(Er zij er ,'Tel op gewezen dat de hier ,geciteerde verklaringen uit

sluitend berusten op interpretatie, en niet zijn getoetst) .

In bedrijf en overheidsinstelling hebben ontwikkelingen op het ge

bied van theorie en praktijk van het leiding geven hilll im'loed reeds

doen gelden. Ret ziekenhuis evenwel is minder ontvankelijk geweest

voor dergelijke ontwikkelingen, arrrlat het nogal 'een wereldje op

zich zelf' was, betrekkelijk afgesloten van de maatschappij. De oor

zaken hiervan zijn (althans volgens Cassee) onder neer te vinden

in het feit dat een groat deel van het verplegend personeel intern

was, de verpleegdienst voornarrelijk uit vrouwen bestond en het voor

opstaan van dienstverlening hoven winstbejag.

Een ander Pilllt is, dat verplegenden zich ,.marschijnlijk rreer dan werk

neners bij overheid en industrie vereenzelvigen net het doel van hilll

werk, m. a.w., in de verpleging liggen de eigen doeleinden en die van

de organisatie in elkaars verlengde. Dit noemt Cassee 'ideeHe binding',

aan werk en werksituatie. Naast een tarrelijk sterke ideele binding

zou er bij de verpleegkillldige eveneens sprake zijn van een vrij sterke

instruITEI1tele binding, d.w.z.: zijjhij voelt zich sterk aangetrokken

tot het werk dat zijjhij verricht.

J)c1Or dit alles zou het leiderschapsprobleem in ziekenhuizen rninder

groot zijn dan in andere organisaties: ook onder minder prettige

(leiderschaps) ornstandigheden zal de verpleegkundige rreestal proberen

het werk zo goed rrogelijk te doen. Daarom zal het sociaal leiderschap,

waardoor de werknener waarschijnlijk neer genotiveerd v.JOrdt om zijn

werk te doen, in de .verpleging rninder noodzakelijk zijn.
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De aard van het verpleegkundig werk vereist echter weI een vri j sterk

instrurrenteel leiderschap. Ret werk rroet op tijd gebeuren, terttlijl

slechte resultaten ernstige gevolgen kunnenhebben.

Terrpo en kwaliteit rroeten dus de nodige aandacht krijgen. Juist deze

aspekten nu ~rden door een instrurrenteel leider benadrukt.

Als redenen voor het feit dat het dynamisch leiderschap in ziekenhui

zen minder voorkwarn dan bij overheid en industrie noemle Cassee onder

rreer:

- het sanenvallen van de vrouwenrol rret de verpleegstersrol; volgens

Cassee hechten vrouwen rreer aan traditie dan mannen; aan vrO'll\ATen

~rdt rreer de verzorgende rol toebedacht; terwijl het openstaan

voor veranderingen in een organisatie in de eerste plaats van mannen

~rdt verwacht.

Opgerrerkt dient te ~rden dat dit slechts veronderstellingen zijn die

niet duidelijk beargum:mteerd of feitelijk ondersteund \\Orden.

Ret blijft een open vraag of bijvoorbeeld het openstaan voor verande

ringen inderdaad aIleen van mannen verwacht kan \\Orden.

- de struktuur van het ziekenhuis.

(Waarin de arts de rol van initiatiefnemer en de verplegende een

passieve reI is toebedacht).

Bij het N. I.P.G. -onderzoek is ook nagegaan of er verband bestond tussen

de grootte van het ziekenhuis en het v66rkom:m van de vier leider

schapsfaktoren. De gegevens wezen uit dat:

- het instrurrenteel leiderschap niet veranderde als het ziekenhuis

groter werd.

het sociaal leiderschap in grote ziekenhuizen minder voorkwarn dan in

Kleine.

- het evenwichtig leiderschap sterker was, naarrrate het ziekenhuis gra-

ter was. (Cassee, 1971, p. 34).

Een ander oprerkelijk gegeven was, dat er een verband bleek te bestaan

tussen het funktieniveau van de leidinggevende en het voorkOIl'PJl van de

Ieiderschapsfaktoren. (Cassee , 1965, pp. 2'01-

204). Direktrices hOOden een andere stijl van leidinggeven dan hoofd

verpleegkundigen.
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De eersten vertoonden neer sociaal, evenwichtig en dynamisch leider

schap en minder instruIrenteel leiderschap dan de laatsten. Deze ver

schillen waren volgens Cassee een gevolg van het feit dat direktrices

voornaIOOlijk toezicht hielden op leidinggevende arbeid en de hoofden

vooral op uitvoerende arbeid. oit betekent dat de eersten noeten zor

gen voor koordinatie en het geven van steun aan de hoofdverpleegkundi

gen - aktiviteiten die overwegend sociaal leiderschap vereisen-ter

wijl de laatstenvoornarrelijk verantvJoordelijk zijn voor het goed ver

lopen van het werk op de afdeling - aktiviteiten waarvoor een belang

rijke mate van instruI'renteel leiderschap vereist is. Tevens veronder

stelde Cassee dat van de direktrice, als gevolg van haar positie aan

de top, initiatief en flexibiliteit ~'1erd verwacht. Deze verklaringen

berusten o. i. onder meer op de veronderstelling dat leieJerschapsge

drag situationeel gebonden is.

Behalve een verschil in leiderschapsstijl tussen genoerrrle funktie

niveaus kwam er ook een verschil aan het licht met betrekking tot

de konsequenties van het leiderschapsgedrag. De arbeidsvoldoening en

tevredenheid met de chef werden op het niveau van de verplegende vrij

sterk en op 't niveau van de hoofdverplegende niet of nauwelijks bein

vloed door de wijze waarop de superieur(e) leiding gaL Als belang

rijkste reden hiervoor voerde Cassee aan dat de hoofdverplegende ten

opzichte van zijn/haar direkte chef - de direktrice - een vrij grote

mate van zelfstandigheid bezit, terwijl de verplegende in de dagelijk

se werksituatie voortdurend met zijn/haar chef - de hoofdverplegende 

te IMken heeft.

ad.b. Leiding geven, (Cassee, 1971, pp. 26-28).

- Tussen sociaal en instruI'renteel leiderschap bestand geen verband.

- Tussen sociaal en evenwichtig leiderschap bestand een positieve sarren-

hang.

- Tussen sociaal en dynamisch leiderschap bestond eveneens een positieve

sarrenhang.

Ret verband tussen sociaal en evenwichtig leiderschap verklaarde Cassee

als voIgt:

Sociaal leiderschap bevordert gemakkelijker open kontakten tussen leider

en ondergeschikten. Rierdoor v.orden verwachtingen, nOr:ITen en ideeen op

elkaar afgesteurl. Oit komt de duurzaarnheid en voorspelbaarheid van de



onderlinge verhoudingen en het gedrag van de leden van groep of af

deling ten goede, waardoor weer de evenwichtigheid van het leiderschap

\\Ordt bevorderd.

De sanenhang tussen sociaal en dynamisch leiderschap vond Cassee even

eens begrijpelijk daar het sociaal leiderschap juist een kerurerk ver

toont - nl. het openstaan voor de ondexgeschikten - dat een voo:r:waar

de is voor het in praktijk brengen van suggesties voor veranderingen,

die afkomstig zijn van ondergeschikten.

ad.c.(Cassee, 1971, pp. 36-39).

- Over het alg~ vond rren. een chef die sociaal en evenwichtig optrad

prettiger dan een chef wiens leiderschap vooral instrumenteel van

aard was.

- Geen van de leiderschapsaspekten hing negatief sarren met de tevreden

heid net de chef.

- De arbeidsvoldoening narn toe naannate de chef rreer sociaal leiderschap

ten toon spreidde.

- Alleen bij verplegenden bleek de arbeidsvoldoening ook door instrumen

teel leiderschapsgedrag positief be"invloed te \\Orden.

Op grond van de onderzoek resultaten, die erop wezen dat er in bedrij f ,

overheidsinstelling en ziekenhuis op verschillende m:mieren leiding werd
,

gegeven, kwarn Cassee tot de konklusie dat het leiderschapsgedrag sterk

\\Ordt beinvloed door de kerurerken van groep en organisatie waarbinnen

leiding \\Ordt gegeven..Hij leidde daaruit af dat het veranderen van

leiderschapsgedrag daaran eigenlijk verandering van de organisatie

vereist. (cassee, 1971, p. 40). De opvattingen van Cassee berusten

m. i. op de veronderstelling dat leiderschap in een organisatie vooral

bePaald wordt door de funktionele vereisten van de organisatie.

Tegenover deze visie, die kenmerkend is voor de I strukturalistische 1

denkwijze, stelt de Sitter het 'relationistisch denkIrodel'. Volgens de aan

hangers van het relationistisch rrodel nnet het leiderschapsgedrag begre-

pen \\Orden vanuit de plaats die de leider in het systeem (Le. in de orqanisa

tie) inneemt. De aandacht der relationisten richt zich o.m. op de vraag

\ op welke \-lijze het gedrag een funktie is van het organisatorisch proces.

In het kader van dit onderzoeksverslag zal op deze problelllatiek niet ver

der \\Orden ingegaan. Voor uitvoeriger infonnatie \\Ordt de lezer verwezen

naar het artikel "Leiderschapsgedrag in organisaties1\. van L. U. de Sitter.



Cassee voorspelde dat het leiderschapsgedrag in ziekenhuizen in de

toekomst wel enige veranderingen zou ondergaan.

Het ziekenhuis zou zich niet ~er af kunnen sluiten voor de vele maat

schappelijke veranderingen (zoals bijvoorbeeld, het kamplexer worden

van strukturen, darokratiseringstendensen, de toenemende rondigheid

van het individu enz.). Deze naatschappelijke veranderingen zouden oak

hun invloed hebben op de. beroepshouding- van verpleegkundigen en m.n.

een afnane van de ideele binding van de verplegende aan het ziekenhuis

bewerkstelligen. Dit alles zou tot gevolg hebben dat de nieuwe opvat

tingen omtrent leidinggeven, die vooral in de industrie opgang hadden

gerraakt, oak in het ziekenhuis terrein zouden winnen. Dit zou o.m. be

tekenen dat er in het ziekenhuis ~r aandacht zou karen voor het so

ciaal leiderschap. Tevens zou dan, Lv.m. de afnane van de ideele be

roepsbinding, de positieve sanenhang tussen instruJnE:>J1teelleiderschap

en plezier in het \\erk, geringer worden.

S~vattend kan gezegd WJrden dat Cassee een afnane verwachtte van het

verschil in leidinggeven tussen ziekenhuizen enerzijds en overheid.en indus

trie anderzijds: De verpleging zou, wat betreft het leiding gewJ1, neer

overeenkornst gaan vertonen ~t overheid en bedrijfsleven.

Tot slot nag de volgende oprerking:

Uit onderzoek is gebleken dat de vier leiderschapsfaktoren beschouwd

IIDeten worden als afzonderlijke d~sies van het leiderschapsgedrag,

die onderling kunnen s~angen, maar oak onafhankelijk van· elkaar

deel kunnen uitmaken van het gedrag van een leider. We hebben bijvoor

beeld gezien dat er tussen sociaal, evenwichtig en dynamisch leiderschap

enige sanenhang bestaat, terwijl sociaal en instrurrenteel leiderschap

onafhankelijk van elkaar voorkaren. M.a.w., een 'goed' inst~teel

leider hoeft niet altijd sociaal leiderschap te vertonen, maar evengoed

kan hij wel, behalve instrl..1m:mteel leider, een 'goed' sociaal leider

zijn.



II Het onderzoek bij de P1eyboorn-kursisten.

Het leek ons interessant een herhaling van het N. I. P .G. -onderzoek

in de verpleegsektor uit te voeren en weI om de volgende redenen.

- Een nieuw onderzoek, ll'et een andere onderzoekpJpulatie en uitge-

voerd, op een andereplaats en tijd zou enig licht kunnen werPen

op de vraag of aan de gehanteerde begrippen en geuite veronder

stellingen een ruilrere betekenis toegekend zou kunnen worden.

- Een nieuw onderzoek, dat ruim 10 jaar na het N.I.P.G.-onderzoek

plaats vindt, zou een an'bOJrd kunnen geven op de vraag of en 20

ja in hoeverre de voorspellingen omtrent de ontwikkelingen in het

leiderschapsgedrag in de verpleegsektor (zoals bijv. een toenarne

van het sociaal leiderschap), ook uitgekOIt'eI1 waren.

Het feit dat wij in de gelegenheid k.wanen het onderzoek uit te voe

ren bij een populatie die vergelijkbaar was ll'et de onderzoekspopu

latie van het N.I.P.G. (nl. verpleegkundigen die deelnarren aan een

bijscholingskurs~vorrrrle uiteindelijk de aanleiding tot het onder

zoek (in het vervolg I ~yboorn-onderzoek I genoenrl).

QE~~:L~~...Y~2!E~!§tellin~

De I Zuster MeybJom-Cursus' is een bijscholingskursu...s voor verplegen

den en verzorgenden in de regio Eindhoven. De deelnemers kregen in

januari 1974 een vragenlijst voorgelegd. Naast vragen over het

leiderschapsgedrag van de direkte chef werden ook vragen opgenOI"fEn

over de tevredenheid ll'et de chef, rret de aard van het werk en met

de werksituatie. Met het laatste v.ordt bedoeld: de plaats waar mm

zijn beroep uitoefent, Lc. de afdeling, het ziekenhuis, de tak van

gezondheidszorg e.d.

Tenslotte werd ook gevraagd hoe rren dacht over de delegatie van het

werk, het konm.miketiekl.iroaat en het therapeutisch gedrag op de ver

pleegafdeling. Gezien de huidige ontwikkelingen in de ziekenhuis we

reId staan deze zaken in toeneIrende mate in de belangstelling. In de

Iiteratuur v.ordt hieraan ook de nodige aandacht geschonken.

-9-
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Onder 'konmmikatiekl.imaat' wordt hier het volgende verstaan:

- de aard. van de kormunikatie tussen artsen en verplegenden.

Bijv.: "Bij ons hebben de artsen serieuze aandacht voor de sugges

ties van verplegenden" en "Als we erom vragen horen we van de art

sen alles over de patient wat van belang kan zijn bij ons werk".

- de aard van de korrmunikatie tussen verplegenden onderling.

Bijv.:. "De gang van zaken op de afdeling wordt bij ons altijd

gezamenlijk vrijuit besproken" en "Als je rroeilijkheden hebt bij

je werk, kun je daa.:rnee bij je kollega's terecht".

De tenn therapeutisch gedrag verwijst naar een open tweezijdige kan

munikatie tussen therapeut en patient, ffi. a.w• tussen

- arts en patient

Bijv.: "De artsen zorgen ervoor dat de patient weet waar hij aan

toe is".

- verplegende en patient

Bijv.: "Bij ons praten de verplegenden met de patient over de zor

gen die hij heeft in verband met zijn ziekte".
I

Wij gaan ervan uit dat er op een afdeling een 'therapeutisch kliroaat

heerst, wanneer er o.a. spr.ake is.van therapeutisch gedrag en een open

korrmunikatiekl.imaat.

Onderzoekingen hebben uitgewezen dat therapeutisch gedrag bevordelijk is vc

de genezing (Cassee,1971,p.82) en de tevrErlenheid met het werk ten goede kO'11

Uit resultaten van een onderzoek bij kursisten van verpleegkundige

stafopleidingen in 1968 en '69 kan opgernaakt worden dat het thera

peutisch gedrag op de afdeling van de Nederlandse ziekenhuizen nag

maar weinig voorkwam. (Cassee, 1971, p.l00).

WeI was er een positieve samenhang te konstateren tussen kornmmikatie

kl.imaat en therapeutisch gedrag: hoe opener de konmmikatie was, des

te vaker er sprake was van therapeutisch gedrag (Cassee, 1971, pp.

96-97) .

In het licht van bovenstaande gegevens is het niet verw:>nderIijk dat

er in de literatuur herhaaIdeIijk opgewezen wordt dat ook het konmunu

katiekl.imaat op de afdeling veel te wensen overlaat (zie bv. Van Bergen,

p. 8, we verplegen verplicht, p. 54 en Revans, p. 91) .

Door het stellen van een aantal vragen over deze zaken hoopten wij in

fOnPatie te krijgen over de wij ze waarop de deelnemers aan de Meyl::x:>om
kursus de delegatie van het werk, het kolllnUnikatiekl:imaat en het



therapeutisch gedrag op hun afdeling percipieerden..

Op deze wijze' verwachtt.en ~,ii eniq inzicht te krij-

gen in de aard van het werkklinaat'op de afdeling, Tevens zou

dan nagegaan kunnen \\Orden of deze faktoren enige onderlinge sa

mmhang vertoonden en of zij verband hielden net de vier leider

schapsfaktoren en de tevredenheid net chef, -werk en werksituatie.

Mede op grond van de resultaten van onderzoek.ingen (net narre het

N. LP.G.-onderzoek.) en gegevens uit de literatuur zijn de volgende

hypothesen opgesteld:

a. M.b. t. het v66rkoman van leiderschap en de overige faktoren

1. Warmeer de voorspellingen van Cassee juist zijn, zal er in de

Nederlandse ziekenhuizen IrOIle.Ilteel neer tijd en aandacht aan het

leidinggeven besteed \\Orden dan 10 jaar gelede.'1: De verschillen

de leiderschapsfaktoren zullen neer naar voren konen:

lao Vooral het sociaal leiderschap zal in belangrijke mate zijn

toegenomen, 1.v.rn. de venninderde afgeslotenheid van het

ziekenhuis t.o. V. de maatschappij en een afnarre van de ideEne

binding van de verpleegkundige aan het -werk.

lb. Het instrurrenteel leiderschap zal de rninste toenarre te zien

geven, maar i.v. rna de toenerrende groei van de ziekenhuizen

en de aard van het verpleegkundig -werk in elk geval ook

niet zijn afgenomen.

Ie. Het cvenvlichtiq leiderschap zal eveneens toegenOITel1 zijn,

1.v.rn. de sterke groei van de ziekenhuisorganisatie.

Id. CX>k het dynarnisch leiderschap zal een toenarre vertonen,

1.v . rna de zich (langzaarn) wij zigende ziekenhuisstruktuur en

de veranderende opvattingen over de reI van de verpleegkun

dige. Er zal van de verpleegkundige neer initiatief en een

rninder passieve houding ¥.Orden verwacht.

Over het voorkorren van de faktoren delegatie, kormnunikatie enz. zijn

geen direkte veronderstellingen gedaan, daar vorige onderzoeken geen

materiaal hebben opgeleverd, waarmee onze gegevens op verant:v-.oJrde

wijze vergeleken kunnen \\Orden. uit eerdere onderzoekingen (zie bv.

Cassee, 1971, p. 100, ,Van Bergen, p. 8) is gebleken

dat deze faktoren in de verpleegsektor nog niet zo sterk ontwikkeld

zijn.

-11-
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Het is evenwel niet onwaarschijnlijk dat zich in dit opzicht enige

veranderingen aan het voltrekken zijn.

Q.:.. H.b. t. de onderlinge sarrenhariq tussen de vier leiderschapsfaktoren

Verondersteld w:>rdt dat de samcnhang tussen de vier leiderschaps

faktoren die Cassee heeft gesignaleerd ook bij het MeyJ::xxm-onder

zoek aanwezig zullen zijn, m.a.w.

2. Er zal geen verband bestaan tussen sociaal en inst.nurenteel leider

schap.

3. Er zal een positieve samcnhang gekonstateerd ktumen \'JOrden tussen

sociaal en evenwichtig leiderschap.

4. Tussen sociaal en dynarnisch leiderschap zal een positief verband

bestaan.

£=- H. b. t. tot de samcnhang tussen de leiderschapsfaktoren en de te

vredenheid met chef. werk en werksituatie.

Op grond van de resultaten van het N. I . P . G. -onderzoek wordt het

volgende verondersteld:

5. Er zal een positieve samcnhang zijn te konstateren tussen de te

vredenheid met de chef en de mate waarin deze als sociaal en even

wichtig leider optreedt.

6. Geen van de leiderschapsfaktoren zal negatief samcnhangen met de

tevredenheid met de chef.

7. Hen zal meer tevreden ziin rret het werk en de werksituatie, naar

mate de chef meer sociaal leiderschap vertoont.

8. De tevredenheid met chef, werk en werksituatie van degenen die

een hoofdverplegende als direkte chef hebben, zal in belangrijke

mate betnvloed w:>rden door het leiderschapsgedrag van hun chef,

terwijl er in dit opzicht niet of nauwelijks sprake zal zijn van

enige invloed bij d.egenen die· een direktrice als direkte chef hebben.
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9. Er zal weinig of geen FOsitieve sarrenhang I1Eer te konstateren

zijn tussen instrum:mteel leiderschap en tevredenheid I1Et het

~rk en de werksituatie.

~ M. b. t. de faktoren delegatie ,konmunikatieklirnaat, theraoeutisch

gedrag en de tevredenheid:tretchef, werk en werksituatie.

Het is niet onwaarschijnlijk dat een leider, die prijs stelt op

een OPen kOllllUlIlikatie :tret z' n ondergeschikten, zal proberen de

afstand tot z' n ondergeschikten te verkleinen (ken:trerk van sociaal

leiderschap). Tevens zal hij waarschijnlijk een open oor hebben

voor suggesties van zijn ondergeschikten. Op deze wijze geeft hij

te kennen zijn ondergeschikten als gelijken te beschouwen. Dit

zal ook tot uiting korren in zijn streven het werk aan ztjn onder

geschikten te delegeren:

10. Er zal een positieve sarrenhang zijn tussen korrrmmikatiekl:i.roaat,

sociaal en dynamisch leiderschap enerzijds en de mate waarin de

leider het werk delegeert anderzijds.

Delegatie van het \..rerk brengt voor de verpleegkundige een stuk

zelfstandigheid en verantwoordelijkheid in de dagelijkse werksi

tuatie I1Et zich :tree. Hierdoor zal het werk door de verpleegkundige

als zinvoller ervaren worden, dan wanneer zij/hij slechts precies

noet doen wat de chef opdraagt. Volgens de ~fl(x)r en Stouthard (De

M. en S., page 21 en 23) is het verlangen om zinvol bezig te zijn

voor de verpleegkundige een van de belangrijkste ITOtieven bij de

beroepskeuze geweest. Delegatie van het werk zal daarom hijdragen

tot tevredenheid net chef, ~"Terk en werksitootle.

11. Er zal een positleve sarrenhang ZlJn tussen de mate waarin de chef

het werk delegeert en de tevredenheid I1Et chef, werk en werksitu

atie.

Aannerrelijk is dat sociaal en dynamisch leiderschap bevordelijk

zijn voor een OPen korrmunikatiekl:i.roaat op de afdeling. Ve:rwacht

kan i.nIrers worden dat een aantal kennerken van sociaal en dyna

misch leiderschap, net nane het oPenstaan voor korrmunikatie, het



-14-

verkleinen van de afstand tot de ondergeschikten en het openstaan

voor suggesties van de ondergeschikten, een gunstige uitwerking zul

len hebben op het karrmunikatieklirnaat. Deze redenering leidt tot de

volgende veronderstelling;

12. Er zal een positieve saxrenhang te konstateren zijn tussen sociaal en

dynamisch leiderschap enerzijds en konmunikatieklirnaat anderzijds.

Volgens Cassee (zie pag 6/7). zijn open kontakten, rret name tussen

leider en ondergeschikte, bevordelijk voor evenwichtig leiderschap.

Op grond hiervan kan rren het volgende veronderstellen:

13. Er zal een positieve sarnenhang zijn tussen evenwichtig leiderschap

en konmunikatieklirnaat.

Over de sarrenhang tussen therapeutisch gedrag en de overige faktoren

kan het volgende gezegd worden:

Bij het scheppen van een open karmn.mikatie tussen verplegende en na

tient (kenrrerkend voar therapeutisch gedrag) wordt de patient onder

rreer aangerroedigd over zijn zorgen en angst in verband rret zijn ziek

te te praten rret de verpleegkunelige. Juist elit werd (er wardt nog weI)

verrreden orrdat men bang is dat de verpleegkundige te veel betrokken

zou VK>rden bij de Persoanlijke problemen van de patient.

Tenzij de verpleegkundige kan terugvallen op kollega 's, rret hen kan

praten en van hen de nodige aarumediging en steun ontvangt, is de

kans groat dat dit rreer spanningen zal optJekken dan de verpleegkun

dige kan verwerken. Een open korrmunikatie op de afdeling is dan oak

een voorwaarde voor de ontwikkeling van therapeutisch gedrag. cassee

konstateerde bij z In onderzoekingen oak dat therapeutisch gedrag sa

rrenhing rret een open korrmunikatieklirnaat. Verondersteld wordt daarom:

14. Er zal rreer sprake zijn van therapeutisch gedrag, naannate het konmu

nikatieklirnaat rreer open is.

Kenrrerkend voor therapeutisch gedrag is: in een rreer persoanlijke

rolaUe hezig zijn rret de totaliteit van de patient, nit zal voor c'k~

v~rpleeqkundiqe hpt' werk treerretekeni '1' en inhoud qeven en de arbeids-
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voldoening doen toenen:en, op voorwaarde dat de zo noodzakelijke

openheid van kormnmikatie op de afdeling in belangrijke rna.te

aanwezig is. Ret volgende wordt daarorn verondersteld:

IS. Therapeutisch gedrag, gepaard gaande net een open karrmunikatie

klimaat, zal positief samenhangen met de tevredenheid met het

werk.

Tenslotte wordt verondersteld dat het gedrag van de leider van een

groep of organisatie van grote invloed. is op de rna.te waarin men

het werk en de werksituatie als prettig ervaart. Hoe meer nen tevre

den is met zijn chef, des te meer voldoening men in het werk zal er

varen. Dit geldt met narre voor funkties en werkzaamheden waarbij

men regelroatig met zijn chef te maken heeft.

Een verplegende heeft regelroatig net de direkte chef (de hoofdver

plegende) te rna.ken, teJ:Wijl een hoofdverplegende op de afdeling vrij

autonoom genoerrrl kan worden. Ret is dus te verwachten dat de arbeids

voldoening van de verplegende in sterkere rrate \'ordt beinvloed door het

gedrag van de chef dan de arbeidsvoldoening van een hoofdverplegende.

16. De rna.te waarin de verplegende tevreden is met de chef zal positief

sarrenhangen met de tevreden}1pid met het werk. Dit geldt dan vooral

voor degenen die een hoofdverplegende als direkte chef hebben.

~thode.

Aan 61 deelnemers van de zuster Meyboorn-cursus is een vragenlijst

voorgelegd, bestaande uit 45 vra~·en. In de bijlage .t.~. de vragenliist

net de verdeling van de antwoorden opgenOIren. De vragen hadden be

trekking op het gedrag van de direkte chef, delegatie, komnunikatie,

therapeutisch gedrag en tevred.enheid met de chef, het werk en de werk

situatie. Per onderwerp zijn minimaal 2 en rnax:i.naal 4 vragen gesteld.

De 2 tot 4 vragen noesten tesarren een 'schaal' vorrren, net behulp

waarvan het vOOrkorren van de faktoren gemeten zou kunnen v.orden.

De rooetschaJ.en voor de vier leiderschapsfaktoren zijn een verkorte

versie van de schalen die bij het !'J. LP.t;.-onderzoek zijn gehanteerd.
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Zij bestaan elk uit 3 vragen. Volgens Philipsen waren deze schalen

vergeleken bij de langere versies nagenoeg even betrouwbaar.

(Philipsen, page 168-169).

De vragen die gebruikt zijn am de overige faktoren te neten zijn

ondenreer ontleend aan Cassee (Cassee, 1971, p.84) en aan

J. v.d. Heyden (zie de bijlagen van zijn afstudeerverslag).

Behalve vragen over de genoerrde onde:rwerpen zijn in de enquete

oak nag een aantal vragen opgenorren die wat achterqrondqeqevens

van de respondenten rroesten achterhalen.

De analyse van de resultaten richtte zich op de volgende zaken:

1. De betrouwbaarheid van de rreetschalen.

Door na te gaan in hoeverre de rreetschalen intern konsistent

zijn, kan vastgesteld \'JOrden of zich bij de beantwoording van

de vragen in rreerdere of mindere nate neetfouten hebben voorge

daan. Hiertoe v.urdt bekeken of de vragen van een schaal allemaal

weI hetzelfde geneten hebben. Hoe neer de antwoorden op de vra

gen net elkaar sarrenhangen, dus allemaal in positieve of negatieve

richting beantwoord v.urden - des te hager de interne konsistentie

van de schaal is, m.a.w. des te betrouwbaarder zal de schaal zijn.

De interne konsistentie kan net een cijfer wrden weergegeven.

Dit cijfer varieert van a tot 1. Een waarde van 1 zou een volle

dige konsistentie aangeven. Dit komt in de praktijk echter niet

voor.

Bij het N. 1.P.G. -onderzoek werd ervan uitgegaan dat de gemiddelde

betrouwbaarheidscoefficient minstens n, 5f) T"Oest bPilrafJen. nok
hier v.urdt een miniItE.le betrouwbaarheidscoefficient van 0,50 aan

gehouden.

2. Het v66rkorren van de leiderschaps- en overige faktoren.

De mate waarin de te onderzoeken faktoren voorkorten, 'VVOrdt uitge

drukt net behulp van een score. Deze score is als voIgt berekend:

Zeals reeds is gezegd kregen de respondenten over elke faktor een

aantal vragen te beantwoorden. Daarbij konden zij kiezen uit 5

antwoordkategorieen, bijv. ja beslist, ja,nu en dan, nee, nee be

slist niet.
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l\fhankelijk van de acrd van de vraag werd aan het antwoord 'ja

beslist' 5 punten toegekend en aan het antwoord 'nee beslist niet' 1 punt

of omJekeerd.

Voorbeeld:

~li.jn chef is vriendelijk en ja beslist 5 p.

staat OPen voor al zijn/haar ja 4 p.

personeel . nu en dan 3 p.

nee 2 p.

nee beslist niet 1 p.

Mijn chef is nogal onzeker in

zijn/haar optreden.

ja beslist

ja

nu en dan

nee

nee beslist niet

1 p.

2 p.

3 p.

4 p.

5 p.

De antwoorden die op d.ezelfde faktor betrekking hadden werden tot

een score sanengevoegd. De score voor elk der leiderschapsfaktoren

kon minilnaal 1. x 1 = 1. en maxirnaal 3 x 5 = 15 zijn, daar er over

elke faktor 3 vragen zijn gesteld.

3. De sanenhanC] tussen de leiderschaps- en overiC]e faktoren.

Wanneer twee variabelen 'net elkaar sarrenhangen' betekent dit dat

het v66rkorren van de variabele sanengaat net de aanwezigheid van

de andere variabele (positieve sanenhang) of juist net de afwezig

heid van de andere variabele (negetieve sarrenhang).· Het verband

tussen verschijnselen wordt uitgedrukt m.b.v. de korrelatie coef

ficient, die kan varieren tussen -1 en 1. Hoe dichter het getal

. bij de 0 komt des te minder verband is er tussen twee verschijnse

len. Zij hangen sterker positief of negatief samen naarmate het ge

tal dichter bij resp. 1 of -1 komt.

Nagegaan is tevens of er verc;chillen waren te konstateren tussen

degenen die in verschillende sektoren van de gezondheidszorg werk

zaam waren. Tevens is onderzocht of er verschillen bestonden tussen
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de antwoordpatronen van degenen die als direkte chef een ver

pl~tmdiq direktrice(teur) of koordinerend hoofd noerrrlen en

degenen die zeiden dat zij een verpleegkundig afdelingshoofd

als direkte chef hadden.

Enkele achterqrondqeqevens

Van de 61 respondenten waren er 37 werkzaam in (zes) algemene

ziekenhuizen, 21 in (vijf) verpleegtehuizen en 3 in overige

sektoren van de gezondheidszorg (m.n. G.G. en G.D., bloedbank

en kinderziekenhuis). Vier algemene ziekenhuizen hadden een

kapaciteit van ~er dan 400 bedden. Zij worden tot de 'grate

huizen' gerekend. Uit deze grate huizen waren 32 respondenten

afkomstig. '!'wee algemene ziekenhuizen, het kinderziekenhuis

en vijf verpleegtehuizen hadden een kapaciteit van rninder dan

400 bedden en worden tat de kategorie 'klein' gerekend. Uit

de kleine huizen waren 27 respondenten afkomstig.

De onderzoekpopulatie bestand uit 6 docenten, 25 verpleegkun

dig afdelingshoofden.en 30 personen die hierarchisch gezien

een lagere funktie dan afdelingshoofd hadden, bijv. subhoofd

of verplegende. Door 28 personen werd de verpleegkundig direk

trice of koOrdinerend' hoofd als direkte chef genoerrd, te:rwij 1

20 personen het verpleegkundig afdelingshoofd als direkte chef

noerrrlen. naar in de enquete gevraagd werd het gedrag van de di

rekte chef te beschrijven is bij de analyse een splitsing naar

de funktie van de direkte chef aangehouden en niet een split

sing naar de eigen funktie. Door 8 respondenten werd geen ver

pleegkUIl0Jgp ~ als chef ve~ld (bijv. specialisten, technici,

e.d.). Bij bovengenoemde splitsing zijn deze 8 respondenten bui

ten beschouwing gelaten.

De interne konsistentie van de ~etschalen.

De interne konsistentie is geschat volgens de methode van C. Hoyt

(Hoyt, pp. 153-160). Hierbij is uitgegaan van de antwoorden van

de tatale onderzoekspopulatie. Het resultaat hiervan staat ve.r

meld in tabel 1.



Tabel 1

Betrouwbaarheids-

coefficient

Sociaal leiderschap: 0.80

Instrumenteel leiderschap: 0.50

Evenwichtig leiderschap: 0.74

Dynamisch leiderschap: 0.50

Delegatie: 0.30

Karmunikatie verPlegenden onderling: 0.51

Korrmunikatie arts - verplegende: 0.62

Korrmunikatieklimaat: 0.67

Korrmunikatie arts - patient: 0.72

Komnunikatie verplegende - patient: 0.52

Therapeutisch klimaat: 0.63

Tevredenheid chef: 0.91

Tevredenheid werk: 0.66

Tevredenheid werksituatie: 0.51

De intenle konsistentie van de rreetschalen, geschat volgens de m:thode

van Hoyt.

Uit bovenstaande tabel blijkt dat de netrouwbaarheidscoefficienten

nagenoeg allernaal boven de gestelde miniIrIum;:rrens liggen; twee coeffi

cienten liggen iuist op en een onder die· grens-.De laatst genoenrle coeffi

ficient betreft de delegatieschaal.

Be intenle konsistentie van deze schaal is dus laag. Duidelijk is dat

de vragen waaruit de schaal was saxrengesteld niet in voldoende mate

hetzelfde hebben geneten. Hieruit kan gekonstateerd v.urden dat de be

trouwbaarheid van deze schaal op z' n dubieus is.

Het v66rk<m:m van de leiderschaps- en andere faktoren.

~ !!~j:-1~!deLss:heE

Zoals reeds is venreld v.urdt de mate waarin de onderzochte faktoren

(althans in de perceptie van de respondenten) in de verpleegsektor
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voorkooen, uitgedrukt met behulp van een score.

In tabel 2 \oX)rden de scores voor de vier leiderschapsfaktoren

weergegeven. Ter vergelijking \oX)rden de gegevens van het

N.I.P.G.-onderzoek ver.rneld.

Tabel 2

industrie overheid verpleging verpleging

(N.LP.G. ) (N.LP.G) (N. LP.G.) (N.LP.G. )

Sociaal leiderschap 11.67 11.85 10.60 12.02

Instrunenteel leiderschaF 11.26 10.06 10.85 11.07

Evenwichtig leiderschap 11.92 11. 72 10.58 11.44

Dynamisch leiderschap 10.81 10.26 9.10 10.71

Aantal geenqueteerden ' 99 III 158 61

Het voorkonen van de leidel!schapsfaktoren ten tijde van het

N. I. P. G. - en het ~yl::xx>m-onderzoek.

Op grand van de gegevens die tabel 2 verstrekt zou gekonkludeerd

kunnen \oX)rden dat er sinds het N.LP.G.-onderzoek (1963) weI het

een en ander is veranderd m.b. t. het leidinggeven in de ziekenhui

zen. De leiderschapsfaktoren kooen nu meer naar voren: zoals ver

wacht \oX)rdt er over het algerreen meer aandacht besteed aan het

leidinggeven. Geheel volgens de veronderstelling van cassee is het

sociaal leiderschap vrij aanzienlijk toegenam:m: het staat zelfs

op de eerste plaats.

l'bgelijk is dit inderdaad een gevolg van de invloed van verschil

lende maatschappelijke ontwikkelingen (bijv. toenemmde derrokra

tisering, inspraak, openheid ,'. enz.) en - daarmee samenhangend 

de afname van de ideele binding van de verplegende aan het werk.
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De toen~ van het dynamisch leiderschap zou eveneens verklaarbaar

kunnen zijn uit de invloed van bovengenoerrde maatschappelijke ont

wikkelingen. Deze veronderstellingen zijn evenwel niet getoetst.

Het instrun'entee1 en evenwichtig leiderschap zijn eveneens, hoewel

in minder sterke mate, toegenaren. Dit zou verband kunnen houden

net de groei van de ziekenhuisrirganisatie. Bovendien vereist de 

aard van het werk nag steeds een belangrijke mate van insti:um:mteel

en evenwichtig leiderschap.

Duidelijk is dat de nieuwe ontwikkelingen net betrekking tot het

leidinggeven, die bij overheid en industrie al langere tijd geleden

opgang hebben gemaakt, nu oak in de ziekenhuiswereld beginnen door

te dringen.

Uit de gegevens van het N.I.P.G.-onderzoek bleek, dat er weinig

verschil bestond tussen verschillende instellingen voor de gezond

heidszorg net betrekking tot het voorkaren van de leiderschapsasPek

ten. (Cassee, Leidinggeven in ziekenhuizen, pp. 197-198).

<X:>k hier is nagegaan of er in dit opzicht van enig verschil sprake

was. In'tabel 3 staan de scores voor algenene ziekenhuizen en ver

pleegtehuizen afzonderlijk venreld.

Tabel 3-
Algem:me Verpleeg-

ziekenhuizen tehuizen

Sociaal leiderschap 11.83 12.57

Inst:ruJn:mteel leiderschap 11.13 11.00

Evenwichtig leiderschap 11.42 11.43

Dynamisch leiderschap 10.68 10.81

Aantal geenqu~teerden 37 21

Het voorkom::m van de leiderschap.'3asPekten in algemene ziekenhuizen en

verpleegtehuizen.



Bij de verpleegtehuizen werd een hagere score voor sociaal lei

derschap Pehaald. Dit zou het gevolg kurmen zijn van het feit

dat alle verpleegtehuizen in de kategorie 'kleine instellingen'

vallen. Cassee konstateerde inlrers dat sociaal leiderschap in

kleine huizen vaker voorkomt. Tevens vond hij rreer evenwichtig

leiderschap in grate dan in kleine huizen. Deze gegevens "WOrden

hier echter niet bevestigd. De verschillen tussen alqerrene ziek.en

huizen en verpleegtehuizen zijn hier van weinig betek.enis. Cassee

vond bij leidinggevenden op een hager niveau meer sociaal, even

wichtig en dynamisch en minder instrurrenteel leiderschap. Ook bij

het Meybocm-onderzoek is nagegaan of er verschil in leidinggeven

te konstateren was tussen degenen die de supervisie hadden over

leidinggevende arbeid (direk.trice en koordinerend hoofd) en degenen

die aan uitvoerende arbeid leiding geven (verpleegkundig afdelinqs

hoofden). Tabel 4 venreldt in hoeverre degenen !ret een chef van

hager niveau en degenen met een chef van (hiEkarchisch gezien) lager

niveau de vier leiderschapsaspekten in het leidinggeven van hun chef

konstateerden.

Tabel 4

Direktrices Afdel. hoofden

Sociaal leiderschap 11.85 11.55

Instrum:mteel leic.erschap 11.54 10.45

Evenwichtig leiderschap 11.24 11.05

Dynamisch leiderschap 10.80 9.85

Aantal geenqueteerden 28 20

Ret voorkorren van de leiderschapsaspek.ten bij leidinggevenden op

hager en lager hierarchisch niveau.
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Uit bovenstaande tabel blijkt dat de leiderschapsaspek.ten rreer

naar \'Oren karen in het leiderschapsgedrag van de direktriees dan

in dat van de afdelingshoofden. Bij de eerstgenoem:ien komt, vol

gens de gegevens, niet aIleen wat rreer soeiaal, evenwichtig en

dynamisch, maar ook rreer instrurrenteel leidersehap voor. De toena

rre van instrurrenteel leidersehap zou onder rreer het gevolg kunnen

zijn van de snelle groei en toenerrende komplexiteit van de zieken

huisorganisatie. De groei van de ziekenhuizen rret een toenerrend

aantal rrensen en diensten, zal inn'ers een aanzienlijke mate van

instrurrenteel leiderschap aan de top vergen.

Wel dient opgerrerkt te worden dat de versehillen tussen de leiding

gevenden van beide niveau's minder groat zijn dan die welke Cassee

signaleerde. De versehillen die Cassee vond waren alle signifikant.

Bovenstaande versehillen zijn geen van alle signifikant (rret een

betrouwbaarheidsgrens van 0.95). Op beide hierarehisehe niveau ' s

is er, vergeleken bij het N. 1.P.G. -onderzoek, een toenam= van alle

leiderschapsaspekten te konstateren, m.u.z.o van het instrurrenteel

leiderschap bij hoofdverplegenden. Tevens ziet rren bij de. hoofden

een sterke toenam= van het soeiale leidersehap. Deze ontwikkeling

is niet zo veThGnderlijk wanneer rren ervan uitgaat dat juist zij

waarschijnlijk te maken krijgen rret rrensen die een minder ideiHe

binding rret het ziekenhuis hebben.

Tot slot dient opgemerkt te worden dat de gegevens omtrent het v66r

korren van de leidersehapsfaktoren een bevestiging opleveren van de

eerste hypothese en de hypotheses la, Ib, Ie en Id.

b. ~le~ti§.L~~!!5~i!eklima~i~t!!§!:~~g~!Lg~~g,

tevredenheid rret chef werk en werksituatie.--------------------=-'---------------------
Het voorkorren van bovengenoem:le faktoren is op dezelfde v.'ijze ge

rreten als het voorkaren van de vier leidersehapsfaktoren. De resul

taten hiervan staan in de tabellen 5 en 6 verrreld.
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Tabel 5.

-
Totaal Algerrene Verpleegte-

ziekenhuizen huizen

Delegatie 10.29 10.06 10.62

Kamumikatie verpleg. - onderl. 12.56 12.36 13.05

Karrmunikatie arts - verpl. 12.23 12.55 11.53

Konmunikatiekliroaat 24.83 24.82 24.68

Konmunikatie arts - patient 10.50 11.12 9.13

Karrmunikatie verpleg. patient 11. 71 11.70 11.53

Therapeutisch gedrag 21.97 22.50 20.73

Tevredenheid net chef 8.32 8.22 8.62

Tevredenheid net werk 13.21 13.03 13.43

Tevredenheid net werksituatie 12.31 12.14 12.45

IIet voorkorcen van 0€'legatie, korrmunikatiekliroaat, therapeutisch

gedrag, en tevredenheid net chef, werk en werksituatie.

Bij bestudering van l:x>venstaande tabel valt op dat er in de ver

pleegtehuizen wat vaker sprake lijkt te zijn van delegatie van het

werk, te:rwijl nen er oak wat neer tevreden is net chef, werk en

werksituatie. In algenene ziekenhuizen schijnt de kamumikatie tussen

arts, verplegende en patient wat neer open te zijn, m. u. z. van de

karnmunikatie tussen verplegenden onderling.

Waarschijnlijk zijn deze verschillen het gevolg van de uiteenlopende

aard van beide instellingen. Ret werk en de werksituatie zal in ver

pleegtehuizen gelijkma.tiger zijn: er zullen zich minder onve:rwachte

gebeurtenissen en krisissituaties, waarin snel en doeltreffend hande

len is vereist, voord.oen dan in algerrene ziekenhuizen .

De chef zal daarom venroedelijk wat minder haast achter het werk zet

ten en er vaker toe korren het werk te delegeren.
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Ret optreden van de chef en de - vergeleken bij de algemene zieken

huizen - betrekkelijke rust en gelijkmatigheid in het v..:erk zijn een

m:>gelijke verklaring van het feit dat nen in de verpleegtehuizen

neer tevreden is net chef, v..:erk en v..:erksituatie dan in algerrene zie

kenhuizen .•

Overigens is het opvallend dat de respondenten uit beide instellingen aan

zienlijk meer tevreden zijn met het werk en de werksitua tie dan met de

chef. Waarschijnlijk speelt deideele en instrurrentele binding aan

het beroep toch nag een vrij belangrijke role

Over de verschillen in konmunikatie tussen beide instellingen nag het

volgende:

Ret is niet onwaarschijnlijk dat de aard van het werk en de patient in

algerrene ziekenhuizen wat neer korrmunikatie (m.n. neer en frequenter

informa.tieuitwisseling) tussen arts, verplegende en patient vereisen

dan in verpleegtehuizen nodig \\Ordt geacht. Opvallend is vooral het

verschil in korrmunikatie tussen arts en patient in beide instellingen.

Aannerrelijk is, dat er in verpleegtehuizen, waar de aard en ontwikke

ling vande ziekte der patienten rreestal bekend is, minder informa.tie

uitwisseling tussen arts en patient en tussen arts en verplegende,

nodig wordt geacht dan in algerrene ziekenhuizen. MJgelijk hebben de

verplegenden in verpleegtehuizen wel rreer tijd voor onderlinge konmu

ni}:atie. Over het algerreen kan wel qezeqd worden dat de verschillen

tussen algemene ziekenhuizen en verpleegtehuizen niet opvallend groat

zijn.

Men kan zich afvragen of er w€l sprake is van grote verschillen tussen

verplegenden van verschillende hierarchische niveau' s. Tabel 6 laat

de scores van deze beide groepen afzonderlijk zien.
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Tabel 6.

Direktrice Hoafdverpl.

als chef als chef

Delegatie 10.69 9.30

Komnunikatie verpleg. onderl. 13.37 11.75

Korrmunikatie arts - verpl. 12.62 11.39

Konmunikatieklirnaat 25.96 23.11

Korrmunikatie arts - patient 10.63 9.69

Korrmunikatie verpl. - patient 12.20 10.80

Therapeutisch gedrag 22.65 20.29

Tevredenheid net chef 8.30 7.90

Tevredenheid net werk 13.43 12.70

Tevredenheid net werksituatie 12.85 11.60

Het voorkorren van delegatie, komnunikatieklirnaat, therapeutisch

gedrag en tevredenheid net chef, -werk en werksituatie volgens degenen

net een chef van hoger en lager hierarchisch niveau.

De gegevens in bovenstaande tabel laten aan duidelijkheid niets te

wensen over. Degenen net een chef van hoger hierarchisch niveau 

wat inhoudt dat zij neestal zelf een leidinggevende funktie hebben

(m.n. die van verpleegkundig afdelingshoofd) en vaak tarrelijk zelf-

standig hun -werk verrichten - scoren in alle gevallen hoger dan de

genen net een chef van lager hierarchisch niveau. Als verklaring van

dit verschijnsel kan onder rreer het volgende aangevoerd worden:

- Uit onderzoekingen is herhaaldelijk gebleken dat man geneigd is

een gunstiger beeld van de situatie te geven, naar mate nen een ho

gere positie in de hierarchische struktuur van de ziekenhuisorgani

satie inneemt. Men blijkt dan oak vaker voldoening in het werk en de

werksituatie te ervaren en neer tevreden net de chef te zijn.
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- Gezien het feit dat rren rreer autonoom is in zijn/haar werk,

wanneer rren de direktrice als direkte chef heeft, is het niet

verwonderlijk dat degenen die zeiden dat de direktrice

hun direkte chef \vas, vaker te kennen gaven dat er in

hWl werksituatie sprake was van delegatiF', dan degenen die een

hoofdverpleegkundige als direkte chef hadden.

- Tevens is het weI hP.grijpelijk dat degenen die een chef van

hager hierarchisch niveau hadden (voomamelijk dus de hoofd

verpleegkundigen). in hun ziekenhuis een rreer OPen kormrunika-

tie en therapeutisch gedrag rreenden te signaleren dan degenen

die een hoofdverpleegkundige als direkte chef hadden (vnl.

dus de verpleegkundigen]. Ret is imners in veel ziekenhuizen

nag de gev.JOOnte dat de kcmnunikatie tussen arts en verpleging

voomamelijk uit komnunikatie tussen arts en hoofdverpleegkun

dige en in veel mindere mate tussen arts en (zaal) verplegende

bestaat. Bovendien is de hoofdverplegende rreer dan de verplegen

de in de gelegenheid -de kormrunikatie tussen arts en patient

waar te nerren. Zij/hij treedt daarbij zelfs vaak als tussen per

soon op. Tevens is de hoofdverpleegkundige bij uitstek de centra

le figuur in de komnunikatie tussen verplegende en patient en

tussen verplegenden onderling.

Na het onderzoek naar het voorkaren van de leiderschaps- en overi

ge faktoren, is nagegaan in hoeverre deze faktoren rret elkaar sa

rrenhangen.

De sarrenhang tussen de leiderschaps- en overige faktoren.

~ !!2..§~~g_!;~~_9~_1~.!dersch~§~ak:!;2E~·

In de tabellen 7, 8, en 9 is de samenhang tussen de vier leider

schapsfaktoren weergegeven voor resp_ de totale onderzoekspopu

latie, de algerrene ziekenhuizen en de verpleegtehuizen. De onder- .

streepte cijfers geven de samenhangen of te weI

korrelaties aan die (op het 5% niveau) signifikant zijn. De kans

dat deze korrelaties aan toeval te wijten zijn is dus kleiner dan

een kans van 5 op 100. In het onderstaande zal alleen van een samen

~g tur;::;cn t ••eo faktoren gesproken worden, als de korrelatie. coef

ficienten signifikant zijn.



Tabel 7. TOl'ALE roPULATIE

SL IL EL DL

81. -
IL . 0.24 -
EL 0.63 0.21 ---
DL 0.36 0.10 0.60 --. - .

De sam:mhang tussen de vier leiderschapsfaktoren volgens de gegevens

van de totale onderzoekspopulatie.

Tabel 8. ALGEMENE ZIEKENHUIZEN

SL IL EL DL

SL -
IL 0.31 -
EL 0.63 0.36 --
DL Q.& 0.37 0.65 -- -

De s~nhang tussen de vier leiderschapsfaktoren in de algemene

ziekenhuizen.

Tabel 9. VERPLEEGrEHUIZEN

SL IL EL DI.

SL -
II. 0.20 -
EL 0.76 -0.10 --lJL 0.13 -0.56 0,52 --

De sarrenhang tussen de vier leiderschapsfaktoren in de verpleegtehuizen.
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Uit de splitsing van de gegevens naar ziekenhuizen en verpleegte

huizen blijkt hoe de totaal-·cijfers ongeveer zijn semengesteld.

Duidelijk komt naar voren dat de situatie :1,n alge:rrene ziekenhuizen

en verpleegtehuizen in soomige opzichten nogal afwijkend zijn van

het totaalbeeld.

Eerst zullen de overeenkomsten tussen de beide kategorieen enerzijds

en ·de totaalsrores anderzijds besproken worden.· vervolgens worden de

verschillen nader bekeken•.

Overeenkomsten.

Het sociaal leiderschap hangt in aile gevallen semen net evenwich

tig en geen enkele keer net instrurrenteel leiderschap.

Dit kamt overeen met de resultaten van N.I.P.G.-onderzoek.

- Tevens blijkt evenwichtig leiderschap telkens positief semen te

hangen met dynamisch leiderschap. Dit was bij het N.I.P.G.-onder

zoek niet het geval. Gekonstateerd is reeds dat j uist het dynamisch

leiderschap vrij sterk is toegenomen gedurende de laatste tien jaar.

M::>gelijk zijn evenwichtige leiders door hun rustig optreden het best

in staat ons eventuele konsek.wenties van dynamisch lei,derschap (ver

andering, vernieuwing) op te vangen. Waarschijnlijk staan zij daaram

het meest open voor de ontwikkeling van dynamisch leiderschap.

- Het instrurrenteel leiderschap hangt in geen der gevallen semen net

evenwichtig leiderschap.

Verschillen.

- volgens de gegevens van de totale populatie en de alge:rrene zieken

huizen is er een positief verband tussen sociaal en dynamisch

leiderschap, terwijl dit in de verpleegtehuizen niet het geval is.

- Uit tabel 7 is af te lezen dat er geen sanenhang is tussen instru

nenteel en dynamisch leiderschap. Bi j bestudering van de tabellen

8 en 9 blijkt evenwel dat er in algenene ziekenhuizen een positief

verband en in verpleegtehuizen ~n .negatief verband is te konsta

teren tussen instrurrenteel en dynamisch leiderschap. Deze tegenstel

ling is op het eerste gezicht noeilijk verklaarbaar. Bij nadere

bestudering van de gegevens bleek evenwel dat de korrelatie ~ffi

cient zawel bij algenene ziekenhuizen als verpleegtehuizen sterk
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belnvloed werd door een afwijkende soore van enkele personen. Orrdat

er na de splitsing gewerkt mJest worden Iret taIl'elijk kleine aantal

len (37 en 21 resIX'ndenten voor resp. algemene ziekenhuizen en ver

pleegtehuizen) kan een afwijkende soore van tamelijk grote invloed

zijn op het uiteindelijke resultaat. De gegevens van de totale FOpu

latie waren afkanstig van een groter aantal resFOndenten, zodat een

afwijkende soore van enkele personen bij de analyse van minder gro

te invloed is.

De resultaten van de totale FOpulatie zijn daarom wat betrouwbaar

der dan die van de algemenen ziekenhuizen en verpleegtehuizen afzon

derlijk. Voorlopig kan daarom aangenorren worden dat er geen verband

bestaat tussen instrum:mteel en dynarnisch leiderschap.

De samenhang tussen de vier leiderschapsfaktoren is ook afzonderlijk

bekeken voor degenen Iret een chef van hager en degenen Iret een chef

van lager hierarchisch niveau. De tabellen 10 en 11 geven hiervan de

resultaten .

Tabel 10.

SL IL EL DL

SL -
IL 0.19 -
EL 0.51 0.21 --
DL 0.12 0.25 0.64 --

De samenhang tussen de leiderschapsfaktoren bij direktrices.

Tabel 11.

SL IL EL DL

SL -
IL 0.20 -
EL 0.81 0.17 --
DL 0.34 0.15 0.45 --
De samenhang tussen de leiderschapsfaktoren bij hoofdverpleegkundigen.
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Instrumenteel
leiderschap

---- = veelvuldig voorkanend IXlsitief

verband

------- = in €en of meerdere gevallen

voorkarend IXlsitief verbpnd

Evenwichtig

leiderschap

/ ~
Dynamisch Sociaal

'-'------
leiderschap leiderschap

Er is weinig verschil tussen direktrices en hoofdverpleegklll1digen

m.b. t. de wijze waarop de leiderschapsfaktoren saroonhangen.

De gegevens bevestigen weI de bij het N. r. p •G. -onderzoek gevonden

IXlsitieve samenhangen tussen sociaal en evenwichtig leiderschap, Maar

niet konsekwent de dest,ijds gevonden saIllPJlhanq tussEm sociaal en dynamisch

leiderschap. Afwijkend van de resultaten van bovengenoenrl onderzoek

is oak de hier gevonden sterke IXlsitieve· sarrenhang tussen evenwich-

tig en dynamisch leiderschap. WeI blijkt oak hier (evenals bij het

N. I.P. 6. -onderzoek) dat er geen verband bestaat tussen sociaal en

instrutrlPnteel leiderschap. Het laatstgenoernde leiderschapsaspekt hangt

overigens oak niet SaIY1.en !ret het dynamisch en evenwichtig leiderschap.

Samenvattend kan het volgende gezegd worden:

De gegevens tonen een duidelijk IXlsitief verband aan tussen evenwich

tig en sociaal leiderschap enerzijds en tussen evenwichtig en dyna

misch leiderschap anderzijds. Het sociaal en dynamisch leiderschap za1

dus Il'eer naar voren kornen in het gedrag van een chef, naannate hij

Il'eer als evenwichtig leider optreedt. Rust en regelmaat in het optreden

van een chef, wat ongetwij feld zekerheid en voarspelbaarheid van zijn

gedrag rret zich meebrengt, geeft hem waarschijnlijk mee..'L ru.imte voor

het in praktijk brengen van de sociale en dynaroische leiderschapsaspek

ten. Verwacht kan worden dat een evenwichtig leider opgewassen is tegen

onverwachte situaties,

moeilijkheden snel en ze-

ker op kan lossen , kortorn

de zaak tarrelijk goed in

de hand heeft. Waarschij n

lijk heeft hij minder moeite

om z' n leiderschapstaak uit

te voeren dan een leider die

nogal onzeker is. Hij zal dac

om meer tijd en aandacht heb

ben om met zijn ondergeschik

ten te praten, naar hun pro

blerren, ideeen en suggesties

te luisteren en hun belangen

Figuur 1. De sarnenhang tussen de leiderschapsfaktoren.
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'naar hoven toe', bij zijn superieuren te behartigen. Hij zal waar

schijnlijk ook neer de gelegenheid hebben om zelf na te denken over

vernieuwingen en verbeteringen en deze ook makkelijker in praktijk

kunnen brengen. M.a.w. het sociaal en dynamisch leiderschap zal bij

hem meer naar voren kanen.

De positieve sam:mhang tussen dynamisch en sociaal leiderschap is

iets minder stf>..rk, maar toch wel duidelijk aanwezig. Waarschijnlijk

zal, zoals cassee reeds veronderstelde, een sociaal leider toch meer

openstaan voor suggesties van zijn ondergeschikten en er zelf gauwer

toekanen veranderingen aan te brengen dan bijvoorbeeld een instrumen

teel leider.

Tenslotte kan gezegd worden dat instrumenteel leiderschap hoogstwaar

schijnlijk geen verband houdt met de overige leiderschapsfa~toren.

Zoals reeds is opge.rrerkt zijn de gevonden samenhangen tussen instru

menteel en dynamisch leiderschap in de alge.rrene ziekenhuizen en ver

pleegtehuizen afzonderlijk vermoedelijk schijnverbanden. (zie pag.29/30)

Figuur 1 geeft een beeld van de samenhang tussen de verschillende fak

toren.

Gezegd kan worden dat de gegevens et:m bevestiging· opleveren van de

hypothesen 2, 3 en 4. Daarnaast is nag een andere, niet voorziene sa

menhang gevonden, nam=lijk die tussen evenwichtig en dynamisch leider

schap.

b. De sarnenhang tussen de leiderschaps- en overige faktoren.

~.!9~§£ha-E_~_de!~§;!.!~.

In tabel 12 is het v!2IDand tussen leiderschap en delegatie weergegeven

Tabel 12.

Totaal Alg. zh. Verpl. teh. Dir. als chef Hoofd als chef

SL 0.25 , 0.31 - 0.03 0.17 0.20
n, - 0.26 - 0.27 - 0.22 - 0.31 - 0.53-
EL 0.06 0.14 0.12 - 0.05 0.12

DL 0.26 0.31 0.25 - 0.03 0.39-
De sam=nhang tussen •leiderschap en delegatie, voor de totale populatie,

algemene ziekenhuizen en vexpleegtehuizen afzonderlijk en voor degenen

met een chef van hager of lager hierarchisch niveau.
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Slechts in twee gevallen blijkt er sprake te ZlJn van een signifikante

korrelatie tussen enkele leiderschapsfaktoren en delegatie. Gezien het

feit dat de delegatieschaal een lage interne konsistentie bezit, is

het niet zo venvonderlijk dat de korrelatie tussen delegatie en de 0

verige faktoren aan de lage kant zijn. Desondanks zijn er enkele vrij

duidelijke tendensen waar te nemen en weI de volgende:

- In aIle gevallen is er een vrij hoge - en bij degenen die een hoofd

verplegende als chef hebben zelfs een duidelijk signifikante - nega

tieve korrelatie tussen delegatie en inst.rurrenteel leiderschap.

Gezien het feit dat instrumenteel leiderschap gek.erurerkt 'YVOrdt door

het regelen en organiseren van het werk van de ondergeschikten, is

het heel begrijpelijk dat een chef minder vaak het werk aan zijn

ondergeschikten zal delegeren, naannate hij meer als instrt.mleIlteel

leider optreedt.

- De vrij hoge positieve korrelatie tussen delegatie en dynamisch lei

derschap, die in bijna aIle gevallen waarneembaar is en ook weer bij

degenen die een hoofdverplegende als chef hebben signifikant blijkt

te zijn, zou als voIgt te verklaren zijn. Een chef die waarde toek.ent

aan de suggesties van ondergeschikten, is waarschijnlijk eveneens

van rnening dat er een stuk zelfstandigheid en verantwoordelijkheid

aanwezig rroet zijn in het werk van zijn ondergeschikten. Ret ligt

voor de hand dat hij er dan ook toe overgaat het werk zoveel rroge

Iijk te delegeren.

- Vooral bij degenen die een hoofdverpleegkundige als chef hebben is

de nate waarin het werk gedelegeerd wordt duidelijk afhankelijk van

de wijze waarop hun chef leiding geeft. Bij degenen met een direk.

trice als chef is er nauwelijks sprake van enige samenhang tussen

leiderschap en delegatie. <X>k dat is niet zo verwonderlijk, wanneer

men bedenkt dat de verpleegkundige in de werksituatie herhaaldelijk

met de chef, het afdelingshoofd, te naken heeft, terwijl de hoofdver

pleegkundige op zijn/haar afdeling vrij autonoom is. Ret 1 runnen' van

de afdeling en de veranbr.1cx)rdelijkheid daarvoor kamt bijna volledig

op het afdelingshoofd neer. Deze taak wordt dus altijd al nagenoeg ge

heel door de direk.trice aan het afdelingshoofd gedelegeerd.



Leiderschap en korrmunikatieklilnaat.

Tabel 13 veuTieldt de samenhang tussen leiderschap en karrrmmikatie

klimaat.

Tabel 13.

Totaal Alg. zh. Verpl. teh. Dir.als chef Hoofd als chef

SL 0.42 0.45 0.48 0.26 Qill
IL 0.03 0.07 - 0.15 0.03 - 0.19

EL 9.55 Q.d2 0.62 0.55 0.62

DL 0.50 0.46 0.61 0.58 0.29
I -!

De samenhang tussen leiderschap en kamtunikatiek.limaat voor de totale

FOpulatie, algernene ziekenhuizen en verpleegtehuizen afzonderlijk en

voor degenen met een chef van hager en lager hierarchiesch niveau.

Duidelijk is dat de wijze waarop leiding wordt gegeven van invloed is

op de aard van het korrmunikatieklimaat op de afdeling. Alle leider

schapsfaktoren - m. u. z. van instr"u1renteel leiderschap - blijken een

sarrenhang te vertonen met het kcmnunikatiek.limaat en wel in die zin

dat de kcmnunikatie meer OPen wordt, naarnate er meer sociaal, even

wichtig en dynamisch leiding wordt gegeven. Ook de leiderschapsstijl

van de direktrices - met name de wate waarin zij evenwichtig en dy

namisch leiderschap vertonen - blijkt van invloed te zijn op het

kcmnunikatieklimaat op de afdeling.

Leiderschap en therapeutisch gedrag

Tabel 14 laat zien welk veroand er is tussen leiderschap en therapeu

tisch gedrag.
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Tabel 14.

TOtaal Alg. zh. Verpl. teh. Dir. als chef Hoofd als chef

SL 0.16 0.46 - 0.15 - 0.29 0.49

1L 0.20 0.04 0.42 - 0.10 0.44

EL 0.37 0.57 - 0.29 0.06 0.69-
DL 0.35 0.56 - 0.21 - 0.05 0.26

De sarnenhang tussen leiderschap en therapeutisch gedrag voor de to-bale

populatie, algemene ziekenhuizen en verpleegtehuizen afzonderlijk en

voor degenen met een chef van hager of lager hierarchisch niveau.

Ook hier is een }'X>sitief' verband waarneeMbaar· tussen sociaal,

evenwichtig en dynamisch leiderschap enerzijds en therapeutisch ge

drag anderzijds. Het is met name de leiderschapsstijl van de hoofdver

pleegkundige die in dit opzicht van belang is. Hoe vaker deze als

sociaal en evenwichtig Ieider optreedt, des te rneer er sprake zal

zijn van therapeutisch gedrag op de verpleegafdeling, m.a.w. van een

OPen korrmunikatie tussen arts en patient en tussen verplege..nde en

patient. (Aangezien het aannemeIijk is dat een sociaal en evenwich

tig leider de hoofdverplegende de centrale figuur is in de korrmuni~

katie tussen arts en patient en tussen verplegende en patient, is

het begrijpelijk dat de mate waarin de hoofdverplegende als sociaal

en evenwichtig leider optreedt van invIoed is op het. therapeutisch

gedrag op de afdeling. Blijkens de cijfers van de totale J.X>pulatie

en de algemene ziekenhuizen heeft oak het dynamisch leiderschap

hierop een positieve invloed. Bij de verplegenden, dus degenen die

een hoofdverplegende als chef hadden, was het dynamisch leiderschap

van hun chef overigens weI van signifikant positieve invloed op de

konmunikatie tussen verplegende en patient, maar hield het geen ver

band met de kcmnunikatie tussen arts en patient. Ook dit is te be

grijPen, wanneer men bedenkt dat de verplegenden noq steed.s een

minder belangrijke ro1 bij de kcmnunikatie tussen arts en patient

spelen. (zie ook bIz. 27) ~ Het leiderschapsgedrag van hun chef is



-36-

in dit geval dus ook niet van belang.

De leiderschapsstijl van de direktricesjteuren blijkt weer van

weinig invloed te zijn op het al of niet voorkomen van therapeu

tisch gedrag op de afdeling. Waarschijnlijk bepaalt dit gegeven

mede de resultaten bij de verpleegtehuizen,

volgens welke er geen verband bestaat tussen leiderschap en the

rapeutisch gedrag. Een aanzienlijk deel van de respondenten die

in verpleegtehuizen werkten had namelijk een direkteur als di

rekte chef. Dit was bij de resr:ondenten uit algemene ziekenhuizen

minder vaak het geval.

Leiderschap en tevredenheid met de chef.

In tabel 15 staan de gegevens ver.meldover de samenhang tussen

leiderschap en de mate waarin men rret zijn chef tevreden is.

Tabel 15.

TOtaal Alg. zh. verpL teh. Dir. als chef Hoofd als chef

SL ~ 0.77 0.81 0.80 ~-
IV 0.18 0.19 0.17 0.27 - 0.05

EL 0.65 0.66 0.74 0.60 0.69

DL 0.41 0.40 0.42 0.39 0.24- -

De sarnenhang tussen leiderschapsgedrag en de mate waarin rren tevreden

is rret de chef, voor de totale r:opulatie, algernene ziekenhuizen en

verpleegtehuizen afzonderlijk en voor gegenen met een chef van hoger

of lager hierarchisch niveau.

De gegevens van tabel 15 laten aanduidelijkheid niets te wensen

over. Er is sprake van een zeer sterke positieve samenhang tussen

sociaal leiderschap en de mate waarin men !Pet z' n chef tevreden is.

Dit geldt in bijna dezelfde mate voor de samenhang tussen evenwich

tig leiderschap en tevredenheid met de chef, terwij1 er eveneens

een duidelijke positief verband is waar te nemen tussen dynamisch
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leiderschap en de tevredenheid met de chef. Alleen het instrumenteel

leiderschapsaspekt heeft weinig te IMken met de mate waarin men met

de chef tevreden is, noch in positieve noch in negatieve zin.

De faktoren sociaal, evenwichtig en dynamisch leiderschap zijn dus

van bijzonder groat belang voor de tevredenheid met de chef.

Leiderschap en de tevredenheid met het werk.

Uit tabel 16 is af te lezen 'welk verband er is tussen die vier leider

schapsfaktoren en de mate waarin men met het werk tevreden is.

Tabel 16.

Totaal Alg. zh. VerpL teh. Dir. als chef Hoofd als chef

SL 0.41 0.41 0.48 0.24 0.51-- - --
IL 0.16 0.18 0.26 - 0.14 0.38

EL ~ 0.35 0.56 0.42 0.55

DL Q.dQ. 0.41 0.35 0.29 0.43--

De sarnenhang tussen leiderschapsgedrag en de mate waarin men met het

werk tevreden is, voor de totale populatie algemene ziekenhuizen en

verpleegtehuizen en voor degenen met een chef van hager en lager

hierarchisch niveau.

Vooral voor degenen die een hoofdverpleegkundige als direkte chef heb

ben, is de stijl van leidinggeven van die chef in belangrijke mate van

:invloed op de tevredenheid met het werk. Dit is geen wondc'r, gezien het

feit dat zij zoveel met hun chef te IMken hebben. AIle leiderschapsfak

toren, ook het instrumenteel leiderschap, dragen in positieve zin bij

tot de tevredenheid met het werk. Hoe meer deze faktoren tot uiting

komen in het gedrag van de chef, des te tevredener zij zijn. Vooral het

evenwichtig, en in iets mindere mate, het sociaal lei<'l.erschap hebbP-n een

positieve invloed. Een evenwichtige chef schijnt overigens in aIle ge

vallen bevorderlijk te zijn voor de tevredenheid met het werk. Dit geldt

zelfs voor degenen die een chef van hager niveau hebben. Hoewel het ge

drag van de chef voor hen over het algerreen van weinig belang is voor

de mate waarin zij met het werk tevreden zijn, blijken zij een even

wichtige chef toch weI duidelijk op prijs te stellen.



-38-

Dit is niet zo veThlOnderlijk, gezien de aard van hun taak als

hoafdverpleegkundige en hun werksituatie: Hun ondexgeschikten

willen graag weten waarzi -j aan toe zijn. Van hen wordt dan oak

een rustig en zeker optreden verwacht bij onverwachte qebeurte

nissen en krisissituaties.In dergelijke arnstandigheden zullen

zij het ongetwijfeld plezierig vinden, wanneer zij kunnen aan-:

kloppen bij een chef die zelf oak rust en zekerheid uitdraagt,

en hun ~elfvertrouwenhelpt versterken. Op deze manier weten zij

oak waar zij aan toe zijn, en kunnen zij zelf oak een -min of rneer

vaste gedragslijn . volgen.

Leiderschap en de tev-redenheid met de werksituatie.

Tenslotte is nagegaan of de leiderschapsstijl van de direkte chef

van invloed is op de mate waarin men tevreden is met de werksitua

tie. In tabel 17 worden de resultaten hiervan venneld.

Tabel 17.

Totaal Alg. zh. Verpl. teh. Dir. als chef Hoofd als chef

SL 0.14 0.11 0.25 0.17 0.08

IL 0.04 0.12 0.04 - 0.15 0.03

EL 0.33 0.27 0.33 0.44 0.22

DL Q.:.li 0.37 0.27 0.30 - 0.15--

De sarnenhang tussen leiderschap en tevredenheid met de werksituatie

voor de totale populatie, algemene ziekenhuizen en verpleegtehuizen

en voor degenen met een chef van hoger en lager hierarchisch niveau.

De leiderschapsstijl van de chef blijkt de tevredenheid met de werk

situatie lang niet zo sterk te be"invloeden als de tevredenheid met

het werk. Opvallend is dat er zelfs bij degenen die veel met hun

chef te rnaken hebben (nl. degenen met een hoafdverpleegkundige als

chef) geen enkel duidelijk verband is tussen het optreden van de

chef en de mate waarin zij tevreden zijn met de werksituatie.



-..:s~-

Bij degenen met een chef van hager hierarchisch niveau blijkt het

evenwichtig Ieiderschap echter weI van - positieve - invIoed te

zijn op de tevredenheid met de werksituatie. Dit bewijst des te

meer hoe belangrijk deze Ieiderschapsfaktor voor hen is. Ret dy

namisch Ieiderschapsaspekt bIijkt oak van enig belang te zijn, met

name in algemene ziekenhuizen. De steeds wisselende werkomstandig

heden en onverwachte gebeurtenissen in algemme ziekenhuizen ver

eisen een fIexibeIe houding en aanpassingsvermJgen van het perso

neel. Een chef die hiervoor geen ruimte geeft brengt zijn onderge

schikten in een noeiIijke positie, daar zij noeten beantwcorden

aan tegengestelde eisen en verwachtingen. Ret is begrijpeIijk dat

hun tevredenheid met het werk en de werksituatie zal toenernen,

naannate hun chef meer dynamisch Ieiderschap vertoont.

Sarnenvattend kan gezegd y.x)rden dat uit de onderzoekresultaten dui

delijk is gebleken dat de stijl van Ieidinggeven in een groep of

organisatie van invIoed is op verscheidene belangrijke aspekten

in de werksituatie. Ret zijn - althans in de verpleegsektor 

vooral de faktoren evenwichtig, sociaal en dynamisch leiderschap

die belangrijke zaken als het kommmikatieklimaat de tevredenheid met

de chef en het werk en daarmee het v-"erkl<.li.rla.at op de afdeling beinvloeden.

Uit de gegevens blijkt verder dat er, op een enkele uitzondering

na, weinig verschil is te konstateren tussen algernene ziekenhuizen

en verpIeegtehuizen, ondanks het verschil in aard en grootte tus-

sen beide instellingen. Er bIijken meer en grotere verschillen te

bestaan tussen degenen die een chef van hager en degenen die een

chef van lager hierarchisch niveau hebben.

Deze resultaten komen in grote Iijnen overeen met die van het

N.I.P.G.-onderzoek. Verondersteld kan dus worden dat de onder

zoekresultaten een redeIijke mate van betrouwbaarheid bezitten.
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Figuur 2 De samenhang tussen leiderschap enerzijds en de faktoren

delega1;:ie, koornunikatieklimaat, therapeutisch gedrag en

tevredenheid met chef, werk en werksituatie anderzijds.

In figuur 2 is weergegeven hoe de vier leiderschapsaspekten en de

faktoren delegatie, kanmunikatieklinaat, therapeutisch gedrag en

tevredenheid met chef werk en werksituatie volgens de gegevens van

het Meyboom-onderzoek, lOOt elkaar samenhangen.
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Tenslotte kan neg opgemerkt v.orden dat de hypothesen 5, 6, 7, 8, 12

en 13 door de gegevens OOvestigd worden. Hypothese 9 wordt slechts

gedeeltelijk bevestigd: voor degenen rret een chef van hager hiEkar

chisch niveau gaat zij wel op, maar niet voor gegenen rret een chef

van lager hierarchisch niveau. Bij laatstgenoemden is een duidelijk

positief verband te konstateren tussen inst.rullalteel leiderschap

en de mate waarin rren met het werk tevreden is. Degenen die op uit

voerend niveau werken stellen een chef, die blijk geeft van een 00

paalde mate van inst.rl:1n'enteel leiderschap duidelijk op prijs.

Overigens dient opgerrerkt te v.orden dat er in de hypothesen vooral .

gesproken wordt van een (positieve) samenhang tussen sociaal leider

schap en de overige faktoren. De onderzoeksresultaten wijzen even

wel uit dat er in de meeste gevallen een nag sterkere positieve sa

rnenhang OOstaat tussen evenwichtig leiderschap en de overige fakto

reno Deze leiderschapsfaktor blijkt toch van meer belang te zijn

dan oorspronkelijk werd verondersteld.

c. De samenhang tussen delegatie, kcmnunikatiek.lirPaat, therapeutisch

gedrag en de tevredenheid met chef, werk en werksituatie.

De gegevens over de samenhang tussen bovengenoenrle faktoren zul

len eveneens in tabellen worden weergegeven.

In tabel 18 staat venneld op welke wijze delegatie en de overige

faktoren met elkaar verband houden.

Tabel 18.

Totaal Alg. zh. Verpl. teh. Dir. als chef Hoofd als chef

Komn. klim. 0.33 0.39 0.35 - 0.17 0.35

Therap. gedr. 0.21 0.34 0.34 - 0.29 - 0.17

Tevrh. chef 0.19 0.21 0.17 - 0.08 0.36

Tevrh. werk 0.10 0.18 0.12 - 0.18 - 0.09

Tevrh. werksit - 0.02 - 0.00 - 0.12 - 0.07 - 0.36
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De samenhang tussen delegatie en de faktoren kamrm.mikatieklirnaat,

therapeutisch gedrag en tevredenheid met chef, werk en werksituatie,

voor de totale PJpulatie, algerrene ziekenhuizen en verpleegtehuizen

en voor degenen lOOt een chef van hoger en lager hierarchisch niveau.

Het is aannemelijk dat delegatie van -een aantal- werkzaarnheden

door de chef samen gaat lOOt openheid van karrnunikatie op de afde

ling. Deze sarrenh.ang kant in bovenstaande tabel weI een enkele

maal tot uiting (m.n. bij de gegevens van de totale PJpulatie

en van algerrene ziekenhuizen), maar toch niet in die mate als

verwacht werd. Tevens is er -1. t. t. de ve:rwachtingen - geen enkele

maal een PJsitief verband te konstateren tussen delegatie en de

tevredenheid lOOt chef, werk en werksituatie.

Zoals reeds is opgemerkt zijn de lage korrelaties tussen delega

tie en de overige faktoren waarschijnlijk het gevolg van de lage

interne konsistentie van de delegatieschaal (zie page 33).

Korrmunikatieklimaat en de overige faktoren.

Tabel 19 laat de samenhang tussen het karrnunikatieklimaat en de

overige faktoren zien.

Tabel 19.

Totaal Alg. zh. Verpl. teh. Dir. als chef Hoofd als chef

Therap. gedrag 0.60 0.64 0.34 0.49 0.48

Tevrh. chef 0.59 0.63 0.58 0.45 0.78

Tevrh. werk 0.60 0.62 0.59 0.59 0.51-- -- -- -- ._-
Tevrh. werksit. 0.44 0.38 0.49 0.36 0.00--

De samenhang tussen kcmnunikatieklimaat enerzijds en therapeutisch

gedrag en tevredenheid met chef, werk en werksituatie anderzijds,

voor de u'1tale PJpulatie, alserrene ziekenhuizen en verpleegtehuizen

en voor degenen lOOt een chef van hoger en lager hierarchisch niveau.
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Uit deze tabel blijkt weI heel duidelijk hoeveel positieve kon

sequenties een open komnunikatiekliIPaat heeft in de verpleegsektor

(en waarschijnlijk daar niet aIleen). Hoe opener het komrmmikat ie

kliIPaat is, des te meer er sprake zal zijn van therapeutisch gedrag

op de verpleegafdeling (en zeals reeds is opgemerkt, is therapeutisch

gedrag hoogstwaarschijnlijk bevordelijk voor de genezing van de pa

tient), voor voldoening in het werk en tevredenheid met de chef en de

werksituatie. Dit resultaat komt in bijna aIle gevallen naar voren.

Het doet er weinig toe of men nu in een algeroeen ziekenhuis of ver

pleegtehuis werkt en of men nu een chef van hager of lager hierar

chisch niveau heeft.

Therapeutisch gedrag en de overige faktoren.

Tabel 20 venneldt de samenhang tussen therapeutisch qedraq en de

overige faktoren.

Tabel 20.

Totaal Alg. zh. Verpl. teh. Dir. als chef Hc:.Dfd als chef

,
Tevrh. chef 0.24 0.34 0.13 0.07 0.27

Tevrh. werk 0.45 0.70 - 0.13 0.42 0.52

Tevrh. werksit. 0.40 0.48 0.10 0.15 0.27-- --

De samenhang tussen therapeutisch gedrag enerzijds en tevredenheid

met chef, werk en werksituatie anderzijds, voor de totale populatie,

algeroene ziekenhuizen en verpleegtehuizen en voor degenen met een

chef van hager en lager hierarchisch niveau.

Duidelijk is dat therapeutisch gedrag op de verpleegafdeling bevorde

lijk is voor de mate waarin de verplegende voldoening heeft in het

werk, onafhankelijk van het feit of zij/hij nu hoofdverplegende of

verplegende is. Ook kan - zij het wat minder overtuigend - gesteld

worden dat men meer tevreden is met de werksituatie wanneer er op de
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afdeling sprake is van therapeutisch gedrag. De mate waarin men

met de chef tevreden is, blijkt onafhankelijk te zijn van het

therapeutisch gedrag op de afdeling. ~!allend is troUINens dat

er in verpleegtehuizen geen en.l<:ele samenhang is te konstateren

tussen therapeutisch gedrag en tevredenheid met chef, werk en

werksittatie. OVerigens kant therapeutisch gedrag - en met name

de kcmnunikatie tussen artsen en verplegenden - in de verpleegte

huizen rninder vaak voor dan in algemene ziekenhuizen (zie tabel 5).

Deze faktor is daar - nogelijk wegens de aard van de instelling 

kennelijk toch rninder belangrijk dan in algernene ziekenhuizen.

Tevredenheid met chef en tevredenheid met werk en werksituatie.

In tabel 21 wordt de sarnen1lang tussen tevredenheid met chef ener

zijds en tevredenheid met werk en werksituatie anderzijds venreld.

Tabel 21.

Totaal Alg. zh. Verpl. teh. Dir. als chef Hoofd als chef

Tevrh. werk 0.44 0.49 0.41 0.40 0.46- --
Tevrh. werksit. 0.23 0.25 0.30 0.43 0.10

De samenhang tussen tevredenheid met de chef enerzijds en tevreden

heid met het werk en de werksituatie anderzijds, voor de totale

JX>pulatie, algemene ziekenhuizen en verpleegtehuizen en voor degenen

met een chef van hoger en lager hierarchisch niveau.

Zoals verwacht blijkt men rneer voldoening in het werk te ervaren

naannate men rneer tevreden: is over de chef. Dit geldt ook voor de

genen met een chef van hoger hierarchisch niveau. Dit laatste gege

ven komt niet overeen met de verwachtingen. In het ziekenhuis heeft

iernand met een chef van hoger hierarchisch niveau in de dagelijkse

werksituatie waarschijnlijk weinig met zijn chef te maken, waardoor

de tevredenheid met die chef weinig invloed zou hebben op de mate

waarin men voldoe..ning had iIil het werk.



Bovendien blijkt bij hen als enigen de tevredenheid rret de werk

situatie eveneens afhankelijk te zijn van de mate waarin zij met

hun chef tevreden zijn. Een onve:rwacht resultaat dus, dat niet

overeen kant rret de bevindingen van cassee.

Tevredenheid !ret werk en werksituatie.

Tabel 22 tenslotte geeft aan in welke mate er sprake is van een

verband tussen tevredenheid met het werk en tevredenheid rret de

werksituatie.

Tabel 22.

Totaal Alg. zh. Verpl. teh. Dir. als chef Hoofd als chef

Tevrh. werksit. 0.35 0.24 0.38 0.44 0.13-- - --

De samenhang tussen tevredenheid rret het werk en tevredenheid met

de werksituatie, voor de totale populatie,algemene ziekenhuizen

en verpleegtehuizen en voor degenen met een chef van hager en lager

hierarchisch niveau.

Herhaalde rnalen blijkt dat men toch weI meer voldoening in het

werk ervaart wanneer men van mening is onder prettige omstandigheden

werkzaarn te zijn.

Gezegd kan worden dat ook de overige faktoren niet onafhankelijk van

elkaar zijn. Vooral het kcmnunikatieklimaat blijkt een zeer belangrijke

faktor te zijn. Hoe opener de konmunikatie, des te vaker men dele

gatie, van de werkzaamheden, therapeutisch gedrag, tevredenheid met

chef en werksituatie en voldoening van het werk zal aantreffen.

De mate waarin men tevreden is met het werk houdt tevens verband

met het al of niet voorkanen van therapeutisch gedrag en de mate

waarin men met de chef en de werksituatie tevreden is.
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---- = veelvuldig voorkanend }Xlsitief verband

--------- = in een of rreerdere gevallen voorkanend }Xlsitief verband

-0-0'""0-0- = in een of meerdere gevalle.n voorkomend negatief verband

Figuur 3. De onderlinge sarrenhang tussen de faktoren sociaal, instru

menteel, evenwichtig en dynamisch leiderschap, delegatie,

koomunikatiekl:ilTlaat, therapeutisch gedrag en tevredenheid

met chef, werk en werksituatie.

Fig. 3 geeft een beeld van de wijze waarop de faktoren met elkaar en
net de leiderschapsaspekten samenhangen. Hieruit blijkt nogrraals

heel duidelijk dat het sociaal, evenwichtig en dynamisch leiderschap

van bijzonder belang zijn voor verschillende aspekten van het werk

en de werksituatie op de verpleegafdeling. In het volgende hoofdstuk

wordt hier nog nader op ingegaan. Tenslotte kan gezegd worden dat de

hypothesen 14 en 15 \'Tel, 10 en 16 gedeeltelijk en 11 niet door de ge

gevens zijn bevestigd.
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TIl saroenvattin$l en konklusie.

Voordat er een algemene konklusie wordt gegeven met betrekking

tot de resultaten van het'-Meyboam-onderzoek is het van belang

erop te wijzen dat de onderzoekspopulatie evenals bij het

N.I.P.G.-onderzoek., niet bestond uit een representatieve steek

proef van werknaners in de verpleging. Ret is aannernelijk dat

degenen die een staf- of bijscholingskursus volgen een specifieke

groep VOIrnen. Verondersteid wordt evenwel dat er toch geen al te

eenzijdig beeid is verkregen van het Ieidinggeven en andere aspek

tC'n van de werksituatie in de verpleegsektor, gezien het feit dat

de deeinemers uit verschiIIende insteIIingen van de gezondsheids

zorg (voomameIijk algemene ziekenhuizen en verpIeegtehuizen) af

kanstig waren en ook uiteeniopende funkties op verschiUende ni

veau's van de ziekenhuis-hierarchie bek.leedden.

Tevens kan gesteid worden dat de resuitaten van de meting waarschijn

lijk vrij betrouwbaar zijn, gezien het feit dat aIle gebruikte

rreetschalen, m.u.z. van de 'delegatie' -schaal, een interne konsis

tentie hadden die hoven het vereiste minimum lag.

De resultaten geven niet aIleen enig inzicht in de huidige stand

van zaken in de verpleegsektor met betrekking tot het v66rkanen van

en de samenhang tussen vier leiderschapsaspekten - die duideIijk

ais afzonderlijke faktoren zijn te identificeren - en een aantal

andere faktoren (zeals konmunikatie en tevredenheid met het werk,

de chef enz.), maar zij laten, door ze te vergelijken met gegevens

van het N.I.P.G.-onderzoek in 1962/63 oak zien wat er op dit gebied

veranderd is gedure..nde de laatste 10 jaar.

Ret leiderschap in de verpleegsektor.

Duidelijk bIijkt uit de gegevens dat zich het afgelopen decennium

een aantal ontwikkelingen hebben voorgedaan met betrekking tot het

leiderschap in de verpleegsektor. ()pvattingen en ideeen over het

leidinggeven, die in de industrie er bij overheidsinstellingen al

Iangere tijd geleden opgang hebben gemaakt schijnen nu oak in de
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ziekenhuizen te zijn doorgedrongen. Er wordt rreer aandacht besteed

aan het leidinggeven dan in het begin van de jaren zestig. Ret

zijn met name de faktoren sociaal, dynamisch en evenwichtig leider

schap die in de verpleegsektor meer naar voren kamen. Deze drie

faktoren bijken oak onderling samen te hangen en weI in }:Ositieve

zin: hoe vaker men bijvoarbeeld het sociaal leiderschapsaspeJ<t

aantreft in het gedrag van een chef, des te groter de kans is dat

hij oak een evenwichtig en dynamisch leider zal zijn. Ret instru

rnenteel leiderschap - dat overigens oak is toegenanen - blijkt on

afhankelijk te zijn van de drie overige leiderschapsasPekten.

De resultaten karnen in grote Iijnen overeen rret de gegevens van het

N.I.P.G.-onderzoek en de voarspellingen van Cassee, hetgeen de ver

onderstelling rechtvaardigt dat de onderzoeksresultaten vrij be

trouwbaar zijn.

Cassee voarspelde reeds dat men - o.m. arrdat het ziekenhuis zich

minder van de buitenwereld _zou gaan afsluiten - in de verpleegsek

tor rneer aandacht zou gaan schenken aan het :leiding geven en dat

met name het sociaal leiderschap meer gev..richt zou krijgen. Rij

achtte deze ontwikkeling oak noodzakelijk daar hij een afnarne van

de ideeIe binding van de verplegende aan het beroep verwachtte.

Dit zou betekenen dat de verplegende meer gestimuleerd en gerroti

veerd IIDet worden door de chef en juist het sociaal leiderschap

leent zich daar bijzonder geed voor.

De toenarne van het evenwichtig leiderschap hangt rrogelijkerwijze

samen met de groei van de ziekenhuisorganisatie. De grotere kom

plexiteit die hiennee gePaard gaat, zou volgens Cassee meer even

wichtig leiderschap vereisen.

In verband met de veranderende ziekenhuisstruktuur (m.n. een min

der sterke hierarchische gelaagdheid, minder grate sociale afstan

den tussen het personeel enz.) en de zich wijzigende opvattingen

over de ral van de verplegenden (langzamerhand wordt van hen wat

meer initiatief en een minder passieve houding verwacht) was een

toename van het dynamisch leiderschap te ve:r:wachten. Met betrek

king tot het instrumenteel leiderschap kan gezegd worden dat de

aard van het verpleegkundig werk, dat nu eenmaal snel en goed rroet
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gebeuren, aItijd een belangrijke mate van deze venn van Ieiderschap

zal vereisen. Bet is dus niet verwonderIijk dat het instrumenteel

leiderschap niet is afgenomen, maar zelfs nag wat groter is geworden.

Opvallend is overigens de sterke positieve samenhang tussen even

wichtig leiderschap enerzijds en dynamisch en sociaal leiderschap

anderzijds. Deze sameriliang is bij het N.I.P.G.-onderzoek resp. niet

of in mindere mate gebleken. Verondersteld is reeds (zie pag. 29).

dat een evenwichtig leider i. t. t. een onzeker leider voor zichzelf

waarschijnlijk ll'eer ruimte kan scheppen om zich op het sociaal en

dynamisch Ieiderschap te bezinnen en deze IeiderschapsasPekten ook

in praktijk te brengen.

Wat betreft het voorkc:mm van de vier Ieiderschapsfaktoren bleken

er geen aanzienIijke verschiIIen te bestaan tussen algeIreJle zieken

huizen en verpIeegtehuizen. Ook bij het N.I.P.G.-onderzoek bleek

er in dit opzicht weinig verschil te zijn tussen verschillende in

stellingen van de gezondheidszorg (Cassee, 1965, p.197). Bij het

N.I.P.G.-onderzoek kwarnen er weI vrij grate verschillen in de wijze

van Ieiding geven uit de bus tussen direktrices en afdelingshoofden.

De eersten gaven blijk van ll'€er sociaaI, evenwichtig en dynamisch

Ieiderschap en van minder instrumenteel leider~chap dan de Iaatsten.

Volgens de gegevens van het Meybocm-onderzoek vertoonden de direk

trices niet aIleen meer sociaal, evenwichtig en dynamisch leider

schap, maar ook ll'eer instrum2nteel Ieiderschap dan de afdelingshoof

den. De verschillen tussen beide kategorieen waren evenwel niet

groat en niet statistisch signifikant. Dit zou erop kunnen wijzen

dat de ontwikkeling op het gebied van Ieidinggeven vooral invIoed

heeft gehad op de leiderschapsstijl van de afdelingshoofden,op

uitvoerend niveau dus. Met betrekking tot de samenhang: tussen de

Ieiderschapsfaktoren waren er geen grote verschillen te konstateren,

noch tussen algerrene ziekenhuizen en verpIeegtehuizen, noch tussen

hoofdverplegenden en direktrices. Dit wijst erop dat de gevonden

samenhang (zie fig. 1 p. 31) weI konsistent is.

Tenslotte kan gezegd worden dat de Ieiderschapsstij 1 van de chef dui

deIijk van invIoed is op de mate waarin Iren ll'€t de chef en het werk te

vreden is. De aanwezigheid van de sociale, evenwichtige en dynamische

leiderschapsaspekten in het gedrag van een chef doen de mate waarin

IreI1 ll'€t die
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chef tevreden is toenem:m. Dit geldt zowel in algemene zieken

huizen als in verpleegtehuizen en voar hoafdverplegenden en ver

plegenden in gelijke mate. CX>k de tevredenheid met het werk neemt

over het algem=en toe, wanneer deze leiderschapsfaktoren aanwe-

zig zijn. Bij degenen met een direktrice als chef komt dit ver-

band echter minder duidelijk naar voren· dan bij degenen met een

afdelingshoafd als chef. Waarschijnlijk aro.at de eerst genoerrden

in hun werk weinig met hun chef te maken hebben. Overigens heeft

bij degenen die een afdelingshoofd als chef hebben, oak het in

strurrenteel leiderschap een p:)sitieve invloed op de tevredenheid

met het werk. Dit is wel begrijpelijk, gezien het feit dat de aard

van het werk op de verpleegafdeling een belangrijke rmte van instru

menteel leiderschap vereist.

Kommunikatie in de verpleegsektor.

De kamnmikatie tussen de drie groepen waar het in het ziekenhuis

vcx:>ral om draait - namelijk de patient, de verpleegkundige en de

arts - is aangeduid met twee tenren, t.w. het karrmunikatieklirmat

en het therapeutisch gedrag. Het kamnmikatieklirmat wordt 00

doeld:

de aard (inhoud en frequentie van infonnatieuitwisseling en kon

takten) van de konmunikatie op de afdeling tussen de twee katego

rieen ziekenhuispersoneel, waarmee de patient het meest te rnaken

heeft, namelijk de arts en de verplegende.

Gareten is de kanmunikatie tussen arts en verplegende en tussen

verplegenden onderling, onrlat wij van rnening ,,,,aren dat juist deze

'koomunikatie-lijnen' van grate invloed zijn op de sfeer of tewel

het klirmat op de verpleegafdeling.

Onder therapeutisch gedrag wordt verstaan: een open kanmunikatie

tussen therapeut en patient, m.a.w. tussen arts en patient en tus

sen verplegende en patient. De aanwezigheid van therapeutisch ge

drag op de afdeling zou bevordelijk zijn voor het genel2lingsproces

van de patient (cassee, 1969, p.473) en de verplegende meer ar

beidsvoldoening schenken, rnits dit gepaard gaat met een open korn

rnunikatieklirmat.
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Zoais reeds is opgernerkt (zie pag. 10), is er op de afdeling een

'therapeutisch klimaat' aanwezig, wanneer er o.a. sprake is van een

OPen kcmnunikatiekliroaat en therapeutisch gedrag.

Wanneer :rren de gegevens van algemene ziekenhuizen en verpIeegte

huizen afzonderlijk bekijkt (zie tabel 5, pag 24) dan kan men

steIIen dat de koornunikatie in de algemene ziekenhuizen wat rneer

open Iijkt te zijn dan in de verpIeegtehuizen, ~.u. z. van de kan

rnunukatie tussen verplegenden onderling. Verondersteid is reeds

dat dit onder meer veroorzaakt zou kunnen worden door verschillen

in de aard der werksituatie. Ret algernene ziekenhuis, heeft te

maken met een sterk vlottende patienten J'Xlpulatie, hetgeenonvoor

spelbare situaties en onverwachte gebeurtenissen met zich rnee

kan brengen. Daarom zal rneer katrnunikatie tussen arts, patient en

verplegende nodig zijn, terwiji de verplegenden wegens hun drukke

werkzaamheden nogelijk wat minder tijd hebbE'n voor onderiinge

kontakten. De verpleegtehuizen daarentegen hebben met een heel an

der soort patient te maken: de aard en ontwikkeling van de ziekte

is meestal bekend: Onve:rwa.chte situaties zullen zich minder vaak

voomoeni het werk zal met meer rust en regelmaat verloPen. Fre

quente kontakten tussen arts, verplegende en patient zijn daar-

am waarschijnIijk minder noodzakelijk. Daarentegen zal de aard van

werk en werksituatie van de verplegenden meer ruimte geven voor

onderlinge kontakten.

Therapeutisch gedrag en een open kc:mm.:mikatieklimaat zal men

hoogstwaarschijnlijk dus vaker in algernene ziekenhuizen dan in

verpleegtehuizen kunnen aantreffen.

Wanneer men nagaat of er een verband bestaat tussen karrmunikatie

klimaat en therapeutisch gedrag enerzijds en de werksituatie an

derzijds, dan bIijkt dit verband duidelijk aanwezig te zijn en weI

in die zin dat de tevredenheid met chef, werk en werksituatie gra

ter is, naannate er meer sprake is van therapeutisch gedrag en een

open karrmunikatieklimaat.

Opvallend is daarbij dat dit verband in algemene ziekenhuizen in

biina aIle gevallen sterker is dan in verpleegtehuizen. Dit onder-

stemt de hierboven, op basis van de gegevens geuite veronderstelling

dat een open karmunikatieklimaat en therapeutisch gedrag in algernene

ziekenhuizen waar-



schijnlijk vaker aangetroffen zal worden dan in verpleegtehuizen.

Overigens ooet een open kommmikatiekliroaat de tevredenheid met

chef en werk van zowel· afdelirtgshoofden .als vEtrplegenden toenemen.

Theraneutisch gedrag doet voor beide qeneenrle groepen de arbeids

voldoening toenemen.

Een ander belangrijk gegeven is het feit dat er een duidelijke

JX)sitieve sarnenhang blijkt te bestaan tussen konmmikatiekl:iroaat

en therapeutisch gedrag. Hoe opener het kcmmunikatiekliroaat is,

des te vaker er sprake is van therapeutisch gedrag. Overigens is

dit heel begrijpelijk: een open kamnmikatie tussen artsen en

verplegenden en tussen verplegenden onderling wijst op het be

staan van een bepaalde attitude bij artsen en verplegenden; met

name een attitude die gericht is op een positieve waardering van

een stuk openheid in de onderlinge kontakten en de bereidheid dit

oak in praktijk te brengen, niet aHeen t.o.v. elkaar, maar oak

t.o.v. de patient.

Samenvattend kan gezegd worden dat een open komnunikatiekliroaat

op de verpleegafdeling aIleen maar positief konsequenties _kan heb

ben. Ret bevordert therapeutisch gedrag - hetgeen weer een gunsti

ge uitwerking heeft op het genezingsproces van de patient - en op

de arbeidsvolooening van de verplegende -. Tevens heeft een open

korrmunikatiekl:iroaat oak een direkte gunstige invloed op de arbeids

voldoening van de verpleegkundigen. Dit geldt zowel voor hoofden

als I gewone I verpleegkundigen.

Daamaast wordt in de meeste gevallen ook de tevredenheid met chef

en werksituatie groter, naarrnate het kanmunikatieklirraat opener

is.

Leiderschap en komnunukatie in de vWl~sektor.

Uit de onderzoeksresultaten is gebleken dat het leiderschapsgedrag

van een chef duidelijk verband houdt met de openheid van komnuni

katie op de verpleegafdeling.

Gezegd kan worden dat het korrmunikatiekl.i.ma.at en, met name in al

gemene ziekenhuizen, het therapeutisch gedrag positief samenhangt

met de sociale, evenwichtige an dynamische leiderschapsfaktoren:

-- J"'-



hoe vaker deze aspekten tot uiting komen in het gedrag van een

chef, des te opener de konmunikatie tussen arts, verplegende

en patient zal zijn. Wanneer rren bedenkt dat deze drie leider

schapsfaktoren direkt en indirekt - nl. via konmunikatie en

therapeutisch klilnaat - de arbeidsvoldoening en de tevredenheid

met chef en werksituatie bevorderen, rroet het wel duidelijk

zijn dat zij in de praktijk van het leidinggeven bij zander veel

aandacht verdienen.

Het is daarom verheugend te konstateren dat er - althans volgens

de gegevens van het Mey~onderzoek - in de verpleegsektor

gedurende de laatste tijd juist aan deze drie leiderschapsaspek

ten inderdaad rneer aandacht wordt besteed.

Naar wij hopen zal deze glmStige ontwikkeling zich in de toekomst

verder voortzetten.
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Bijlage:

Deze bijlage bevat de vragenlijst die is gebruikt bij het

Meyboam-onderzoek.

De ant'\<Joorden staan, voor hoofdverplegenden (H) en verplegenden

(N-H: niet hoofden) afzonderlijk, in percentages aangegeven.



I. In welke tak van de gezondheidszorg

bent u werkzaam?

Enquete deelnemers Meyboomcursus organiseren en leidinggeven.

Hieronder volgen cen aantal algemene vragen.

Wilt u bij elk van deze vragen, waar dit van toepassing is, slechts

een antwoord aankruisen? H(It'.~~) N.H//lz
-z. '-'If CJ algemeen ziekenhuis So
.32 d verpleegtehuis fS

o C] psychiatrische inrichting .,

o c::l wijkverpleging 0

~ C] ander, nl. •.••..... 1

2. lndien werkzaam in een algemeen

ziekenhuis, verpleegtehuis of

psychiatrische inrichting, wat ~s

de naam van dat ziekenhuis, verpleeg

tehuis of inrichting?

2.a. In welke plaats staat het zieken

huis, verpleegtehuis of inrichting?

3. Indien werkzaam in de wijkverpleging

of een andere tak van de gezondheids

zorg, in welke plaats werkt u?

'tOo
120

4. Indien werkzaam in een algemeen zieken-JlCJ

huis, psychiatrische inrichting of ver-l0 t=1

pleegtehuis, wat is daarvan de bedden

capaci tei t?

5. Welke rang en/of functie hebt u?

minder dan 200 bedden

200-400 bedden

400-600 bedden

meer dan 600 bedden

"IJ,.,
,,-
7

6. Sinds wanneer bent u in deze functie

werkzaam?

7. Wat is de rang en/of functie van uw

directe chef?

maand:

j aar :



8. In hoeveel ziekenhuizen en of andere

takken van de gezondheidszorg en tn

welke functies hebt u tot nu toe gewerkt?

""- N:'4,
funktie ~ •.. .1... gedurende jaar

jaar

jaar

jaar

jaar

gedurende

gedurende

gedurende

gedurendefunktie.Q ~ .

H. N .
I. ':11 ~~ .
2. "t 15' funktie .'.t ~c, ..
3. t), ~ funktie 11, .. ~'..
4..'~ JS funktie .1R ) ..
5.

9. Tot welke leeftijdsgroep behoort u?
~ ..
00 jonger dan 20 jaar

1.00 20-29 jaar

), t::J 30-39 jaar

.)6 CJ 40-49 jaar

"fCJ 50-59 jaar

"tt.::::J 60-69 jaar

Hieronder volgen een aantal uitspraken die betrekking hebben op het

leidinggeven.

wilt u dat antwoord aankruisen, dat u het meest van toepassing acht

op het gedrag van uw directe chef?

10. Mijn chef is vriendelijk en staat tS 0 ja beslist SO
open voor al zijn/haar personeel )Dd ja )~

.1~ Cj nu en dan '1
"10 nee 0

00 nee beslist niet 0

11. Mijn chef geeft uiting aan zijn/haar &JO ja beslist ~1
waardering als een van zijn/haar S'ft:::J ja '-'1
mensen goed heeft gewerkt. ~cDCJ nu en dan ')

00 nee '0

oCj beslist niet 0

12. Mijn chef zorgt ervoor dat je je
"" CJ

ja beslist a1
op je gemak voelt als je met heml ,,"00 ja

71haar praat. 'LID nu en dan

"10 nee 10
00 bes lis t niet 0



chef llet
H. N~H.

13. Mijn erop dat iedereen 1.1. 0 ja beslist 1.~

Z1Jn uiterste best doet. "19 CJ ja

"'"
"1. CJ nu en dan 1.~

9 0 nee 1
0 c:l nee beslist niet ~

14. Mijn chef staat erop dat alies 1.1, CJ ja beslist \.0
volgens vastgestelde regeis gebeurt. ,-, 0 ja "to

,~ Cl nu en dan \0

'1 c:::1 nee 1
0 CJ nee beslist niet ~

15. Mijn chef spoort langzame werkers 9 CJ ja beslist '0
aan tot grotere inspanning. SD CJ ja ~.

1.) 0 nu en dan 'L"f

\S CJ nee )~

0 d nee beslist niet 0

16. Mijn chef is iemand met een vaste ,'" CJ Ja beslist 1.0
gedragslijn. "'15 CJ ja "i1

,ct D nu en dan ,~

1'1 CJ nee 11.

9 CJ nee beslist niet 1

17. Mijn chef houdt op kritieke ogen- ad> 0 Ja beslist ,.)
blikken het hoofd koel. 55 D Ja ~o

1.~ q nu en dan ... -.

So nee 1
0 0 nee beslist niet ~

18. Mijn chef 15 nogal onzeker in Z1Jn 0 Cl Ja beslist 0
optreden. '1 r:::1 Ja 3

1.'- d nu en dan -1
l'o nee "'~
\.l. 0 nee beslist niet ~1



20. Mijn chef komt met een nieuwe aanpak I~ D

19. Mijn chef verwerpt suggesties voor

veranderingen.

voor allerlei problemen.

00
Od

't!) d
'-IS CJ

&0

N..~

ja beslist ~

ja 1
nu en dan ~~

nee ~O

nee beslist niet '1
ja beslist 10

Ja )0

nu en dan ~1
nee I~

nee beslist niet 10

ja beslist 1.1
ja ~1
nu en dan "'10
nee , 0

21. Mijn chef brengt suggesties die door "f t:::J

zijn/haar mensen worden gedaan in de '19 t:::J

praktijk. "fQ t::l

OCl
00 nee beslist niet 0

23. Mij n chef geef t zij n/haar onderge- , t::l

schikten gedetailleerde opdrachten, tao t:::J

die zij zo nauwkeurig mogelijk moeten,,' D

22. Mijn chef laat beslissingen over de

dagelijkse gang van zaken aan zijn/

haar ondergeschikten over.

Mijn chef kan veel van de verantwoor- 11 D

delijkheden, die het werk met zich lSD
meebrengt, aan zijn/haar ondergeschik-, D

ten overlaten. 0 CJ

00

ja beslist .,
Ja 'f~

nu en dan 'Lo
nee '1.0

nee beslist niet ~

ja beslist '1
Ja .0
nu en dan ~~

nee 10

nee beslist niet .0

Ja beslist 1.0

ja S:!a
nu en dan 1
nee '1
nee beslist niet 3

~D

00

uitvoeren.

24.



\-i.

De volgende vragen gaan over het werk en de werksituatie.

Wilt u aangeven in hoeverre u het met die uitspraken, toegepast op

uw elgen werksituatie, eens bent?

25. De gang van zaken op de afdeling (of ~d)o zeer mee eens

In de wijk, enz.) wardt bij ons altijd6)o mee eens

gezamenlijk vrijuit besproken. OCJ onzeker

00 oneens

00 beslist oneens

26. De mensen die boven mijn chef staan, 9 CJ

zijn slecht op de hoogte van de dage- S1.o
lijkse gang van zaken op de afdeling 11 t:J

(of in de wijk enz.). .~ CJ

5t:J

27. Als je moeilijkheden hebt bij je werk,~Lj

kun je daarmee bij je collega's terech~

'Cd
.~ CJ

00

zeer mee eens

mee eens

onzeker

oneens

beslist oneens

zeer mee eens

mee eens

onzeker

oneens

beslist oneens

28. Bij ons op de afdeling (of in de

enz.) kunnen de verpleegkundigen

met elkaar opschieten.

wijk 39Cl
goed '30

00

ot:::J
00

zeer mee eens

mee eens

onzeker

oneens

beslist oneens

29. Bij ons hebben de artsen serieuze

aandacht voor suggesties van ver

plegenden.

30. Bij ons maken de artsen weI eens een

praatje met de verplegenden.

zeer mee eens

mee eens

onzeker

oneens

beslist oneens

zeer mee eens

mee eens

onzeker

oneens

beslist oneens



H.
31. Als we er om vragen t horen we van de "'6 c:J

artsen alles over de patient wat van 5"0 0

bel,mg kan zijn bij ons werk. .., 11

00

0°

zeer mee eens

mee eens

onzeker

oneens

beslist oneens

32. Tijdens de visite hebben de artsen

alleen aandacht voor strikt medische

zaken.

So
IS c:J

Ot:::1

So c:j

~O t::l

zeer mee eens

mee eens

onzeker

oneens

beslist oneens

33. Als de artsen op visite zijn bij een

patient gebruiken ze vaktermen die

een patient niet direkt begrijpt.

'I D

\eD

" t:j
~«a CJ

l' 0

zeer mee eens

mee eens

onzeker

oneens

beslist oneens

34. De artsen zorgen ervoor dat de

patient weet waar hij aan toe is.

zeer mee eens

mee eens

onzeker

oneens

beslist oneens

35. Bij ons op de afdeling (of ~n de wijk l.S 0

enz.) wordt aan de patient uitgelegd '1 0

waarom een bepaalde handeling aan "f d

hem/haar moet worden verricht. 0 CJ

00

zeer mee eens

mee eens

onzeker

oneens

beslist oneens

3.
S4'
1'1.

o
o

36. Bij ons praten de verplegenden met

de patient over de zorgen die hij/

zij heeft in verband met zijn/haar

ziekte.

37. Bij ons vragen de verplegenden aan

de paLient wat hij/zij van een be

paalde voorgeschreven behandeling

vindt.

,",00 zeer mee eens

S$t:J mee eens

sa t::l onzeker

00 oneens

t> t::J beslist oneens

I I t::J zeer mee eens

5'~ t::J mee eens

~l 0 onzeker

o t::J oneens

O~ beslist oneens

'1

"\.1.
o
o



IH. Ik vind mlJn Chl·f prettig om mel'

Silllll'n ll' wcrkCll.

39. Over het algemeen ben ik tevreden

met mijn chef.

40. Mijn werk komt overeen met datgene

wat ik ervan verwacht had.

41. Ik zou mijn beroep aan anderen, die

daar belangstelling voor hebben,

aanraden.

H.
a~ CJ

&.f'\. CJ

"'1 CJ

'"fCJ
00

to. t:=l

S"f t:J

.~ D

'"f D

00

.)60

60 t:::l

"'ID
00
00

Zl'l'r me c cens

mel' cens

onzeker

oneens

beslist oneens

zeer mee eens

mee eens

onzeker

oneens

beslist one ens

zeer mee eens

mee eens

onzeker

oneens

beslist oneens

zeer mee eens

mee eens

onzeker

oneens

beslist oneens

N.~....~
~~

,~

\0

o

"'0
So
t
3
o

5"0
... !»

3
o
3

42. Ik heb plezier 1n mijn werk. 5E> CJ zeer mee eens

'10 CJ mee eens

'I 0 onzeker

o 0 oneens

o D beslist oneens

'0
~O

6

o
o

43. De plaats waar ik werk beval t me weI. "'.0 zeer mee eens "'I)
6" CJ mee eens 5'0
fJ 0 onzeker ~

o t::J oneens 0

o c:J beslist oneens •



H. "L"I.
I I Ik zou graag in een ander ziekenhuis 00 zeer mee eens 0'I'~ •

(of in een andere wijk enz.) werken. II 0 mee eens ~

I') CJ onzeker 1..'1

..,6 CJ oneens 'it

~~ t:J beslist oneens 1.&

45. lk zon graag in een andere tak van de •0 zeer mee eens 3
gezondheidszorg werken. aD mee eens ~

~ ..,
0 onzeker ~,

"t"t CJ oneens "II
'to 0 beslist one ens 1.1
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