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a. 

O. VOORWOORD 

In een ziekenhuis worden de funk ties van de kliniek steeds duidelijker gesteld. 

Systematisch worden gegevens verzameld om deze funkties in het beleid, in de 

planning en in het regionaal overleg tot hun recht te Laten komen. 

In duidelijke tegenstelling hiermee staat de poliklinische funktie van de 

ziekenhuizen. Vaak is er maar onvolledige informatie beschikbaar, en de infor

matie die er is uit verschillende ziekenhuizen, is dan nog moeilijk vergelijk~ 

baar. 

Als er vervolgens een indruk is gegeven van de groei die velen verwachten in 

poliklinische aktiviteiten, dan blijft nog de grote vraag welke konsekwenties 

dit heeft voor de interne organisatie in het ziekenhuis. Hierbij valt niet 

aIleen te denken aan vierkante meters ruimte, maar ook aan de vraag hoe de 

stroom patienten op een goede wijze langs de diverse hulpverleners geloodst 

wordt en op een menselijke manier wordt opgevangen. Het poliklinisch konsult 

omvat immers veel meer dan enkel het patient - arts kontakt. Wat de omvang 

van de stroom betreft, kan gesteld worden dat nu reeds meer polikliniek

bezoeken plaatsvinden dan de ziekenhuizen verpleegdagen realiseren. 

Op de ziekenhuisorganisatie wordt dus een groot beroep gedaan om patienten op 

te vangen, om de nodige informatie te verstrekken, en om zelf de nodige infor

matie beschikbaar te hebben voor de behandeling van de patient door de arts. 

Door de konsulten te organiseren via afspraken weet de patient wanneer hij waar 

terecht kan, en de polikliniek organisatie kan het konsult - administratief -

voorbereiden. 

Terecht rekent de patient er op, dat hij op het afgesproken tijdstip geholpen 

wordt. Blijkt dit regelmatig niet zo te zijn, dan krijgt dit ziekenhuis voor dit 

spreekuur een negatief punt voor service verlening. 

Steeds meer ziekenhuizen zijn een aktieve rol gaan spelen bij de organisatie en 

koordinatie van de polikliniek. In grotere poliklinieken zien we de funktie van 

hoofd polikliniek met voornamelijk beheerstaken, aan betekenis winnen. 

Oagelijkse leiding en direkties zullen bij deze organisatorische ontwikkeling 

behoefte voelen om inzicht te hebben in het (organisatorisch) funktioneren van 

de polikliniek op zich, maar ook in relatie tot de paramedische diensten en de 

hele ziekenhuisorganisatie. 

Hoe dit inzicht vergroot kan worden is een thema waar lang over gediskussieerd 

kan worden. Om echter niet verzeild te raken in een eindeloze diskussie heeft 

de Werkgroep Ontwikkeling Polikliniek van meet af aan gekozen voor het Ital 

doende bezig zijn". Oit heeft geleid tot meerdere onderzoeken in poliklinieken 

en diskussies over de resultaten. Ouidelijk is dat een serie basisgegevens 

bekend moet zijn. De organisatie zal die zelf moe ten verzamelen en beschikbaar 

stellen. 



b. 

Een van de resultaten van de werkgroep is het voor u liggend boekje, dat 

wij meer als tussenresultaat van het "al doende bezig zijn" zien, dan als 

eindresultaat. Het kan, liever nog: het moet nog groeien en verdere afwer

king krijgen, door aktiviteiten in meerdere ziekenhuizen. 

Het is bedoeld als hulpmiddel bij analyse en beheer van poliklinieken voor 

medewerkers in de ziekenhuizen; daarnaast zal uniformering van polikliniek 

gegevens de resultaten van ziekenhuizen beter vergelijkbaar maken, en ten

slotte kan hiermee de (regionale) planning van de gezondheidszorg duide

lijker gestalte krijgen. 



1. 

. INLEIDING 

In de Werkgroep Ontwikkeling Polikliniek wordt door een negental ziekenhuizen 

en de Interacademiale Werkgroep Ziekenhuiswetenschappen gewerkt aan de ontwik

keling van de organisatie van het poliklinisch gebeuren: het bestuderen van 

de omstandigheden en voorwaarden in de organisatie van de polikliniek die een 

ontwikkeling van het medisch gebruik van de polikliniek mogelijk maken. 

Bij de besprekingen bleek al snel dat ten aanzien van de meting van gegevens 

die voor het besturen en (bege-)leiden van het poliklinisch gebeuren van 

belang zijn (zoals het aantal patienten en de wachttijden) in vele ziekenhuizen 

verschillende definities worden gehanteerd. 

V~~r de vergelijking van het poliklinisch gebeuren tussen ziekenhuizen is het 

echter noodzakelijk dat dezelfde begrippen en dezelfde definities gebruikt 

worden. 

Na enkele orienterende besprekingen heeft de Werkgroep Ontwikkeling Polikliniek 

tijdens haar vergadering in december 1976 een "subgroep meetinstrumenten" 

ingesteld met de opdracht te werken aan 

een meetinstrument voor het poliklinisch gebeuren. Dit 

meetinstrument moet definities en procedures bevatten 

ten behoeve van het verzameZen van gegevens die van 

essentieel beZang zijn voor de besturing, leiding en 

vergelijking van poliklinieken. 

De subgroep meetinstrumenten be staat uit: 

ing. Jac.P. Bons 

Stichting Sazinon, Hoogeveen 

Hoofd Bureau Automatisering 

Informatieverstrekking Samenwerkende Ziekenhuizen 

drs. J.M. Boot 

Rijksuniversiteit Utrecht 

wetenschappelijk medewerker 

Instituut voor Ziekenhuiswetenschappen 

dhr. P.C.G.F. Bouman 

Mariaziekenhuis, Tilburg 

Hoofd Dienst Poliklinieken 



ir. M. Kirkels 

Technische Hogeschool Eindhoven 

wetenschappelijk medewerker 

afdeling bedrijfskunde 

ir. J. Vissers 

Technische Hogeschool Eindhoven 

wetenschappelijk medewerker 

afdeling bedrijfskunde 

ir. A.J. Weeber 

Rijksuniversiteit Utrecht 

wetenschappelijk medewerker 

Instituut voor Ziekenhuiswetenschappen 

De lijst van deelnemers van de Werkgroep Polikliniek is opgenomen in 

bijlage 8. 

2. 



3. 

9. UITGANGSPUJIlTEN 

De subgroep meetinstrumenten heeft gemeend het gedeelte van het ziekenhuis 

waarvoor een 'meetinstrument' moet ontwikkelen zoveel mogelijk te beper-

ken. Dit heeft te maken met de noodzaak tot stapsgewijze invoering van de 

voorstellen en van een voortdurende evaluatie, mede op basis waarvan uitbrei

dingen in diverse richtingen te realiseren zijn. onder 'de polikliniek' 

verstaat de werkgroep voorlopig alleen 'de spreekuurafdeling'. 

Om te voorkomen dat er doublures zouden ontstaan met projekten van de Sticbting 

Medische Registratie heeft de subgroep de gegevens die nodig zijn voor een 

evaluatie van bet medisch gebeuren geheel buiten bescbouwing gelaten. 

De subgroep heeft ervoor gekozen geen doublures te maken van de gegevens die 

uit de financiele administratie komen. Het meetinstrument moet men beschouwen 

als een 'extracomptabele boekhouding'. 

De subgroep konstateert dat er wat betreft de organisatie grote verschillen 

zijn tussen de verschillende poliklinieken. 

Men denke aan: wel of geen oentraal afsprakenburo 

reoeptie 

oentrale insohrijving 

oentraal medisoh arohief 

oentrale pZotkamer 

Terwille van de onderlinge vergelijkbaarheid van poliklinieken is het de 

bedoeling om gegevens te verzamelen onafhankelijk van de opzet van de poli

kliniek. 

De definiering van de begrippen mag niet afhankelijk zijn van de organisatie 

en opzet van de polikliniek. 

Het meetinstrument kan problemen signaleren. Oplossingen voor problemen 

vloeien niet automatisch voort uit het voorgestelde meetinstrument. 

V~~r ernstige problemen, dat wil zeggen, daar waar met de aanwezige beproefde 

middelen een verbetering in het funktioneren van de organisatie niet te 

realiseren is, moet een uitgebreider onderzoek worden ingesteld. 

Bij het opstellen van de definities is de subgroep zoveel mogelijk uitgegaan 

van de hanteerbaarheid van de definities in de praktijk. 

Het dagelijks verzamelen van de benodigde gegevens zal door het personeel van 

de polikliniek moeten kunnen gebeuren, zonder veel extra werk. Er zijn sugges

ties gedaan hoe dit in praktijk kan worden uitgevoerd. 

Incidenteel zal de leiding meer willen weten. Hiervoor zullen aanvullende 

gegevens verzameld moeten worden. Het personeel van de polikliniek zal ook 



4. 

deze aanvullende gegevens kunnen verstrekken zij het met enige hulp van 

buiten de polikliniek. Voorbeelden van registratie- en verwerkingsformu

lieren zijn bijgevoegd. 

mogelijk is getracht te voorkomen dat de medicus zelf registraties 

in dit verband moet verrichten. 

De praktische uitvoering is getoetst in enkele situaties. Dit heeft geleid 

tot enkele aanpassingen ten opzichte van eerdere versies van dit rapport. 

De subgroep heeft in dit rapport en bij zijn besprekingen de patientenstroom 

en de mogelijke vertragingen daarin als centrale thema's voor het op te stel

len meetinstrument gehanteerd. 



5. 

• DE' PATIE'NTE'N 

De bepaling van de grootte van de patientenstroom is gebaseerd op de aantallen 

patienten die een spreekuur op de polikliniek bezoeken. 

Sommige patienten zijn aanleiding voor een verstoring van de gang van zaken, 

bijvoorbeeld door een afspraak niet na te komen, te laat te komen of zonder 

afspraak te komen. 

Na het konsult kunnen patienten verwezen worden naar een van de paramedische 

diensten. 

De subgroep acht het van be lang dat de gegevens omschreven in hoofdstuk 3 

tijdens elk spreekuur worden vastgelegd (met uitzondering van het gegeven dat 

omschreven is in hoofdstuk 3.4.). 

'. een konsul t 

Onder een konsult wordt verstaan een polikZinisch persoonZijk patient-arts 

kontakt. 

% het is duidelijk dat hier bedoeld is een kontakt uit hoofde van de funktie 

van arts en patient. 

% van een 'konsult' kan aIleen sprake zijn binnen het ziekenhuis. 

Een 'konsult' is niet strikt gebonden aan de spreekkamer op de polikliniek. 

Zo kan op een gipskamer, gelegen buiten de spreekuurafdeling spreekuur 

gehouden worden. Ook dan is er sprake van 'konsulten'. 

% Patient-arts kontakten in een praktijkwoning of dergelijke registreren wij 

niet als konsulten. Wij gaan er daarbij van uit dat deze kontakten doorgaans 

plaatsvinden buiten het organisatorisch verband van de ziekenhuispolikliniek. 

% telefonische patient-arts kontakten be schouwen wij niet als konsulten. Hoewel 

telefonisch weI kontakten kunnen plaatsvinden die als een konsult gerekend 

zouden moeten worden meent de subgroep toch aan bovenstaande omschrijving te 

moe ten vasthouden. 

Het al dan niet 'konsult' zijn is bij telefonische kontakten eigenlijk slechts 

door de specialist te konstateren. Wij zouden de specialist niet met de sig

nalering of registratie van deze konsulten willen belasten. Een registratie 

door de spreekuurassistente of sekretaresse is afhankelijk van de technische 

uitvoering van de telefoonvoorziening. 

WeI stelt de subgroep voor telefonische kontakten in het algemeen tijdens het 

spreekuur te registreren. Zie hiervoor hoofdstuk 7.4. 

~ ook als er geen afspraak gemaakt is kan er een persoonlijk poliklinisch 
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patient-arts kontakt plaatsvinden (vrij spreekuur). Dit is ook een 'konsult'. 

In een tweetal gevallen achten wij toevoeging aan deze definitie van het 

kriterium fer is een duidelijke geregistreerde afspraak' gewenst. 

Dit geldt bij meerdere kontakten op een dag en bij kontakten van de arts met 

een relatie van de patient: 

a) kontakten tussen dezelfde arts en dezelfde patient op dezelfde dag tellen 

als een konsult tenzij voor het/de vol~ende kontakt/-en een duidelijke 

geregistreerde afspraak gemaakt is. 

Men kan zich voorstellen dat een patient tijdens het spreekuur met spoed ver

wezen wordt voor een interkollegiaal konsult of voor parademisch onderzoek. 

Wordt er dan met de patient een afspraak (z1e 3.5.) gemaakt voor dezelfde dag om de 

uitslag te komen bespreken, dan is er sprake van meer dan een konsult. 

b) kontakten met de arts namens, over 0f voor klinische of poliklinische 

patlenten zijn geen konsulten, tenzij er een duidelijke geregistreerde 

afspraak gemaakt is, vallend binnen de gebruikelijke zittingsduur van de 

polikliniek. 

Als voorbeeld moet men hierbij denken aan over leg of informatie over een 

opgenomen of overleden patient, een 'familiespreekuur', een 'oudersspreek

uur'. 

2. nieuwe patienten 

Ben nieuwe patient is een patient die Langer dan twaalf maanden bij hetzeLfde 

speciaLisme in hetzeLfde ziekenhuis geen patient-arts kontakt heeft gehad. 

~ het meest opvallende in deze definitie is de weglating 'tenzij het geen 

nieuw ziektegeval betreft'. De subgroep heeft deze weglating uitgebreid 

overwogen: uiteindelijk heeft de subgroep gemeend het feit dat hiermee 

een subjektief oordeel van niet-medici wordt geintroduceerd, de doorslag 

moet geven. 

~ in de definitie staat uitdrukkelijk 'patient-arts kontakt' in plaats van 

'konsult'. De praktische konsekwentie hiervan is dat een patient die een 

konsult heeft in vervolg op een (spoed)opname of een kontakt op de Eerste 

Hulp afdeling niet als een nieuwe patient geregistreerd wordt. 



Het begrip 'nieuwe patient'is dus gehanteerd met betrekking tot het 

specialisme: is de patient voor het specialisme nieuw7 

~ in aansluiting hierop: na een interkollegiale verwijzing (konsult) of 

7. 

een overdracht kan een patient als 'nieuwe patient' geregistreerd worden. 

% de begrippen 'oud-nieuwe patient', 'bekende patient', 'kontrole 2atient', 

'herhalingspatient' lijken de werkgroep voor een beoordeling van de gang 

van zaken in de polikliniek niet nodig. 

In feite hangt het gebruik van deze begrippen waarmee de patient wordt 

geklassificeerd, doorgaans ten behoeve van de afspraak (tijdstip, geplande 

lengte konsult), af van de kriteria van de specialist. 

3. patienten die niet or hun afsrraak komen 

Geregistreerd wordt per spreekuur het aantaZ patienten dat niet komt ondanks 

het feit dat zij een afspraak hadden. 

Patienten die tevoren afzeggen (en eventueel een andere afspraak maken) worden 

hierbij gerekend als het niet mogelijk is op het opengevallen tijdstip een 

andere patient af te spreken. 

Patienten die zoveel te laat komen dat het konsult niet meer kan plaatsvinden 

worden geregistreerd alsof zij niet geweest zijn. 

4. ratienten die te Zaat or hun afspraak komen 

Patienten die te Zaat op hun afspraak komen zijn patienten waarvan het 

aankomsttijdstip (zie hoofdstuk 4.3.) Zigt na het afspraaktijdstip (zie 

hoofdstuk 4.5.). 

Omdat patienten in het algemeen op tijd of te vroeg komen is het niet noodza

kelijk het aantal te laat-komers op elk spreekuur te registreren. Het moet 

in ieder geval geschieden als de wachttijden van de patienten worden gemeten. 

5. ratienten die zonder afsrraak komen 

Een afspraak is een geregistreerde reserve ring voor een bepaaZde patient. 

Patienten die zonder afspraak komen kunnen de goede voortgang van het spreek

uur, met bijbehorende korte wachttijden, veel ernstiger belemmeren dan 

patienten die te laat komen. 
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Het registreren van het aantal patienten dat zonder afspraak komt is bij elk 

spreekuur noodzakelijk. 

Indien een (gedeelte van een) spreekuur geheel vrij is (zonder afspraak) dan 

worden de patienten tijdens dat (gedeelte van het) spreekuur geregistreerd als 

'patienten zonder afspraak'. 

'.6. patienten verwezen voo~ pa~amedisch onde~zoek of behandeling 

Elk sp~eekuu~ wo~dt het aantal patienten genotee~d dat verwezen wo~dt voo~ 

paramedisch onde~zoek of behandeling buiten de sp~eekuu~it. Met bet~ekking 

tot het aantal patienten dat verwezen wo~dt voo~ pa~amedisch onde~zoek enlof 

behandeling heeft de subg~oep gekozen voo~ het eenvoudigst mogelijke gegeven. 

Uitb~eiding van de gegevens-ve~zameling met bet~ekking tot dit onderwerp zal 

te zijne~ tijd zeke~ noodzakelijk zijn. 

Bet ligt voo~ de hand om een onde~scheid te maken in de afdelingen waa~aa~ 

de patient verwezen wo~dt, en of men e~ he en gaat om een afsp~aak te maken 

ofwel voor een onderzoek (resp. behandeling). 

% het aantal voor opname verwezen patienten wordt niet geregistreerd omdat 

dit gegeven doorgaans zeer nauwkeurig bij de opname-afdelingen bekend is. 

% het aantal interkollegiale verwijzingen wordt voorshands niet geregistreerd. 

Argumenten hiervoor zijn: de geringe omvang ervan en de moeilijkheden bij het 

zoeken naar een sluitende omschrijving. 
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4. DE TIJDSTIPPEN 

Voor het definieren van de verschillende tijden gedurende welke de patient 

of de in de polikliniek is of een bepaalde aktiviteit vervult 

maken wij gebruik van de tijdstippen waarop een bepaalde aktiviteit aanvangt 

of eindigt. 

In dit vierde hoofdstuk definieren wij de 'tijdstippen', in het vijfde, 

zesde en zevende hoofdstuk de 'tijden'. Het is zeker niet de bedoeling dat 

bij elk spreekuur al de te definieren 'tijden' gemeten worden. 

De subgroep stelt zich voor dat sommige gegevens elk spreekuur (hoofdstuk 7) 

verzameld worden, andere gegevens tenminste een keer per week (hoofdstuk 5) 

en een derde soort gegevens steekproefgewijs tenminste een keer per jaar 

(hoofdstuk 6). 

1. de dag waarop de {nieuwe} patient een afspraak maakt 

De dag waarop de {nieuwe} patient een afspraak maakt is de dag waarop de 

patient kontakt opneemt met de sekretaresse of met het afsprakenburo voor 

het maken van een afspraak voor een konsult dat ook daadWerkelijk plaats

vindt. (zie hoofdstuk 5.1.). 

2. de dag van het eerste konsult 

De dag van het eerste konsult is de dag waarop een konsult van een nieuwe 

patient daadWerkeUjk pZaatsvindt. (Dus niet perse de dag waarop het konsuZt 

is afgesproken). (zie hoofdstuk 5.1.) 

3. het aan,komsttijdstip 

Bet aankomsttijdstip van de patient in het ziekenhuis ten behoeve van een 

konsult is het tijdstip waarop de patient eenmaaZ in het ziekenhuis aange

komen~ (administratieve) handeZingen gaat verrichten die zuZZen Zeiden tot 

het pZaatsvinden van het konsuZt. 

Het aankomsttijdstip is dus niet het tijdstip waarop de patient het ziekenhuis 

binnenkomt, of aan een portier vraagt waar hij moet zijn. Als echter de 

patienten een formulier moeten geven of ontvangen van de portier dan geldt het 

weI als aankomsttijdstip. (zie hoofdstuk 6. en 6.6.1.) 
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4.4. meldtijd op de polikliniek-unit 

De meldtijd op de poZikZiniek-unit is het tijdstip waarop de pati~nt zich 

bij de spreekuurassistente meZdt voor het verkrijgen van een konsuZt. 

Bij het niet aanwezig zijn van een centraal inschrijvingsburo of dergelijke 

dan valt de meldtijd op de polikliniek-unit (hoofdstuk 4.4.) samen met het 

aankomsttijdstip (hoofdstuk 4.3.). In deze gevallen wordt het begrip meld

tijd op de polikliniekunit (hoofdstuk 4.4.) niet gebruikt. 

4.5. het afspraaktijdstip 

Het afspraaktijdtip is het tijdstip waarop de patient ve~acht wordt voor het 

konsuZt. 

Het afspraaktijdstip is dus het geplande tijdstip waarop het kontakt met de 

arts zal plaatsvinden. 

De subgroep heeft bovenstaande omschrijving gekozen omdat het de subgroep het 

meest redelijk voorkomt de wachttijd te laten ingaan op het tijdstip dat door 

deze omschrijving wordt aangegeven. 

Als op de afspraakkaart vermeld staat dat de patient ten behoeve van het ver

richten van administratieve handelingen bijvoorbeeld een kwartier eerder dan 

het afgesproken tijdstip aanwezig moet zijn dan wordt hierdoor het 'afspraak

tijdstip' niet vervroegd. 

4.6. begin konsult 

Het begin van het konsuZt is het tijdstip waarop de patient door de spreekuur

assistente uit de wachtkamer wordt opgeroepen voor het konsult. 

Als we de mogelijkheid van de registratie door de spreekuurassistente voorop 

stellen dan moet bovenstaande omschrijving gehandhaafd worden ook al zou de 

patient, bijvoorbeeld in een kleedcel nog enige tijd moeten wachten. (zie 

hoofdstuk 6.1.,6.2. en 6.3.). 

4.7. eind konsuZt 

Het eind van het konsult is het tijdstip waarop de patient~ eventueel na aan

kleden, bij de spreekuurassistente komt voor de ajhandeZing van het konsult 
(b.v. ve~ijzing naar paramedische diensten)(zie hoofdstuk 6.3.). 
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Deze omschrijving is gekozen met het oog op een eenvoudige mogelijkheid tot 

registratie door de spreekuurassistente. 

4.8. veptpek polikliniek 

Bet tijdstip van veptpek uit de polikliniek is het tijdstip waapop de patient 

de sppeekuurunit vepZaat. 

In deze definitie komt een van de uitgangspunten tot uitdrukking namelijk dat 

de subgroep voorlopig aIleen de spreekuurafdeling beschouwt. Bovenstaande om

schrijving is gekozen uit het oogpunt van goede registratie door de spreek

uurassistente. Als het 'vertrek polikliniek' (hoofdstuk 4.8.) praktisch gelijk 

is aan 'eind konsult' (hoofdstuk 4.7.) dan wordt 'vertrek polikiiniek' niet 

geregistreerd (zie hoofdstuk 6.). 

4.9. aanvang spreekuurzitting 

Bet tijdstip van aanvang van de sppeekuurzitting is het moment waarop de specia

list (via de sppeekuupassistente) de eepste patient van het sppeekuup de spreek

uupkamep binnenroept (hoofdstuk 7.1. en 7.2.). 

4.10. einde spreekuurzitting 

Bet tijdstip van einde van de spreekuurzitting is het moment waarop de specialist 

de laatste patient van het spreekuur de spreekkamer binnenroept. 

Ter toelichting hiervoor dient het volgende: 

Het tijdstip van 'einde spreekuurzitting' wordt hier voornamelijk gebruikt ter 

kontinue evaluatie van wachttijden van patienten. Op het moment dat de laatste 

patient wordt binnengeroepen moet het ontstaan van wachttijden als geeindigd 

beschouwd worden. om het afspraaksysteem (kontinu) te evalueren.behoeft men 

het laatste konsult niet mee te rekenen. oak meent de subgroep dat gebruik van 

bovenstaande omschrijving een praktisch voordeel biedt: de sekretaresse kan de 

registratie van het spreekuur afsluiten als de Iaatste patient is binnengeroepen. 

Sommige specialisten bestellen als laatste patient iemand met wie een wat uit

gebreider gesprek noodzakelijk is. V~~r een evaluatie van het afspraakinterval 

op basis van de gemiddelde konsultduur is het niet gewenst en ook niet noodzake

lijk de konsultduur van de laatste patient bij de zittingsduur (zie hoofdstuk 7.) 

te rekenen. V~~r het berekenen van de uitloop (zie hoofdstuk 7.2.) is het begin 

van hetlaatste konsult een goede indikatie. 
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Vanuit een ande.r gezichtspunt, bijvoorbeeld - incidenteel - bij.toekenning 

personeel en bij berekening van ruimtebehoefte kan ook met de duur van het 

laatste kon~ult rekening worden gehoudeni dit brengt weinig komplikaties 

mee. De subgroep pleit zoveel mogelijk aan bovenstaande definitie vast te 

houden (z) (zie hoofdstuk 7.2. en 7.3.). 

<z> Om verwarring te voorkomen zal het gewenst z~Jn bij publikaties nadruk
kelijk te omschrijven dat men als einde van de spreekuurzitting een 
andere omschrijving heeft gehanteerd. 
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5. DE TOEGANGSTIJD 

De toegangstijd is de tijd die de patient moet wachten voordat hij in de 

polikliniek terecht kan. Dit gegeven moet wekelijks beschikbaar komen om 

te kontroleren of de nieuwe patienten niet te lang op hun eerste afspraak 

moeten wachten. V~~r patienten die een konsult hebben als vervolg op een 

eerste konsult is het gegeven 'toegangstijd' van belang voor een goede 

werking van het afspraakspreekuur, namelijk om te voorkomen dat het spreek

uur vroegtijdig volgeboekt wordt. 

Bij het berekenen van het gegeven 'toegangstijd' kan men twee methoden 

gebruiken: 

1. op het moment dat de patient een konsult heeft kan men bekijken hoe lang 

geleden hij daarvoor een afspraak gemaakt heeft. 

2. op het moment dat de patient een afspraak maakt kan men bekijken hoe lang 

het nog duurt voordat het konsult zal plaatsvinden. 

Deze beide methoden heeft de subgroep afgewezen omdat hierbij een kontinue 

registratie door spreekuurassistente resp. afspraakassistente noodzakelijk 

is. Bovendien zal de gerealiseerde toegangstijd in het algemeen afwijken van 

de mogelijke toegangstijd in verband met voorkeuren van de patient. 

Hoewel deze nadelen goed te ondervangen zijn bij geautomatiseerde afspraak

systemen geeft de subgroep toch de voorkeur (mede in verband met de uniformi

teit in de gehanteerde begrippen) aan een variant op de tweede methode: 

De toegangstijd voor een patient is de te~ijn waarop een konsuZt mogelijk is. 

V~~r toepassing van deze definitie voor vervolgafspraken (na het eerste 

konsult) zie hoofdstuk 5.2. 

5. 1. detoegangstijd voor nieUhJe patienten 

Bij een afspraakspreekuur geldt: 

detoegangstijd voor nieUhJe patienten is de gemiddeZde te~jn!J die zit 

tussen het moment waarop de toegangstijd bepaaZd wordt en de eerstvoZgende 

openstaande plaatsen in het afsprakenboek. 

Het aantal openstaande plaatsen dat in de berekening betrokken moet worden 

is afhankelijk van het gemiddeld aantal te verwachten nieuwe patienten en 

de gewenste norm voor de toegangstijd. Bij een bovengrens voor de toegangs

tijd van 5 werkdagen neemt men 1% van het aantal nieuwe patienten in het 
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afgelopen jaar. De toegangstijd wordt wekelijks bepaaid. (x) 

Bij afwezigheid van een afspraakspreekuur geIdt: 

De toegangstijd voor nieuwe patienten is de helft van de tijd die verloopt 

tussen twee opeenvoZgende dagen waarop een vrij spreekuur wordt gehouden. 

(halve ayeZus) 

Bij geautomatiseerde afspraaksystemen kan overwogen worden de toegangstijd 

kontinu te registreren volgende de omschrijving: 

De gereaZiseerde toegan~stijd is de gemiddelde tijd die zaZ verlopen tussen 

de dag waarop de nieuwe patient een afspraak maakt en de dag van het eerste 

konsuZt (zie hoofdstuk 4.1. en 4.2.). 

De gegevens tgerealiseerde toegangstijd t en ttoegangstijd ' kunnen dan verge

Ie ken worden ten behoeve van een nauwkeuriger berekeningsmethode voor de 

'toegangstijd t • 

5. ,~~. de toegangstijd voor de overige patienten 

De toegangstijd voor de overige patienten is een noodzakelijk gegeven bij het 

opzetten en evalueren van afspraaklijsten, waarop immers de nog aanwezige 

mogelijkheden om afspraken te maken in de toekomst op een eenvoudige wijze 

moeten worden zichtbaar gemaakt. 

Bovendien moet men weten hoeveel plaatsen men in het roosten van de tn-de 

week' moet openhouden voor 'afspraken over een week' in de (n-1)de week enz. 

Hierbij zijn van belang: 

- de 'terugbesteItijd', 

de door de medicus opgegeven gewenste termijn tussen twee afspraken. Deze 

zou bijvoorbeeld steekproefsgewijs een maal per jaar kunnen worden vast

gesteld. 

- de mogelijke termijn tussen twee afspraken. 

(~) Aangenomen is dat er afspraken zlJn gemaakt en te verwachten additionele 
afspraken nog mogelijk moeten zijn binnen de norm. Gebruik van deze 
procedure leidt ertoe dat zodra de toegangstijd langer dan 5 dagen is, 
de norm ook werkelijk overschreden wordt. Uiteraard kan de norm, ook 
voor bepaaide kategorieen van patienten langer of korter zijn. De keuze 
van de kriteria '5 dagen' en '1%' is overigens' arbitrair. 
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Er zal een nauwe relatie zijn tussen de terugbesteltijd en de mogelijke 

termijn tussen twee afspraken. Hierbij spelen het aantal nieuwe patienten, 

het aantal mogelijke afspraken en de herhalingsfaktor eveneens een rol. 

Als deze relatie verstoord wordt (uitgevallen spreekuren, veel nieuwe 

patienten, kortere terugbesteltijd), dan doet zich op de korte termijn het 

probleem van tijdgebrek voor: de terugbestellingen over 1 of 2 waken moe ten 

over- en tussenboekingen worden. Dit zou te voorkomen zijn geweest door in 

het verleden meer tijd te reserveren m.a.w. door de afspraken in het 

verleden op~langere termijn (4, 5 of 6 weken) enigszins vooruit te schuiven. 

De subgroep is er echter niet in geslaagd een duidelijk meetinstrument voor 

de toegangstijd voor de overige patienten te ontwerpen. Enkele ziekenhuizen 

hebben goede ervaringen met het zen den van bericht aan de spreekuurhoudende 

artsen over de nog openstaande plaatsen in het afspraakschema over 1-2-3-4-5-6 

weken. In de praktijk blijkt dan dat de specialistbij het bepalen van zijn 

terugbesteltijden met de realiseerbaarheid daarvan rekening houdt. 

De subgroep beveelt aan: een signalering aan de spreekuurhoudende specialisten 

van de in het afspraakschema nog openstaande plaatsen over 1-2-3-4-5-6 weken. 
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6. DE VERBLIJFTIJD 

De verbZijftijd is de tijd die verZoopt tussen het aankomsttijdStip van de 

patient en het vertrektijdStip van de patient uit de poZikZiniek (zie hoofd

stuk 4.3. en 4.8.). 

V~~r een juist inzicht in de gang van zaken met be trekking tot de poliklinische 

patient is een veel uitgebreider omschrijving van het begrip verblijftijd nood

zakelijk: de paramedische diensten behoren immers daarbij volledig betrokken 

te worden. 

Zover is de subgroep meetinstrumenten echter nog niet gevorderd. 

De subgroep heeft enkele onderdelen van de verblijftijd gedefinieerd. In de 

wachttijd is doorgaans begrepen: tijd voor het lopen van de ene plaats van 

handeling naar de andere, tijd noodzakelijk voor het verrichten van administra

tieve handelingen enz •• De subgroep meent dat een dergelijke uitsplitsing te 

ver voert van een eenvoudig meetinstrument. 

Bij de beoordeling van de gegevens of bij het opzetten van een polikliniek

organisatie kan of moet met 'looptijden', 'administratietijden' en dergelijke 

echter wel degelijk rekening worden gehouden. 

6.1. de totaZe wachttijd 

De totaZe wachttijd is de tijd die verZoopt tussen aankomsttijdstip van een 

patient en het begin van zijn konsuZt (zie hoofdStuk 4.3. en 4.6.). 

Dit geldt voor patienten met of zonder afspraak. Het geldt voor patienten 

die wel of niet te laat komen. 

In de totale wachttijd is een 'vrijwillige wachttijd' van de patient begrepen. 

De gemiddelde totale wachttijd is gedefinieerd als: het gemiddelde van de 

totale wachttijden van meerdere spreekuren. Daarom wordt de gemiddelde totale 

wachttijd slechts bij wijze van steekproef, tenminste een maal per jaar bepaald. 

6.2. de wachttijd 

Bij het omschrijven van de wachttijd (in het algemeen: de tijd die verloopt 

tussen afspraaktijdstip en begin konsult) zijn twee bijzondere gevallen te 

onderscheiden: 

- er is geen afspraaktijdstip (als de patient zonder afspraak op een afspraak

spreekuur komt of als er geen afspraakspreekuur is). De wachttijd is dan 



gelijk aan de totale wachttijd (zie hoofdstuk 3.5.). 

- het aankomsttijdstip van de patient ligt na het afspraaktijdstip ('de 

patient is te laat'). 

De wachttijd is in dit geval gelijk aan de totale wachttijd (zie ook 

hoofdstuk 3.4.). 
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Tracht men deze bijzondere gevallen in de definitie te verwerken, dan luidt 

deze als voIgt: 

De wachttiJd is de tijd;, die verloopt tussen cifspraaktijdstip of aankomst

tijdstip (bij patienten die te laat of zonder afspraak komen) en begin konsuZt 

(zie hoofdstuk 4.4.;, 4.5. en 4.6.). 

De gemiddeZde wachttijd is het gemiddeZde van de wachttijden van meerdere 

sp~eekuren. 

De gemiddelde wachttijd wordt steekproefsgewijs tenminste een maal per jaar 

bepaald. 

6.3. de bruto konsuZtduur 

De bruto konsultduur is de tijd die verloopt tussen begin konsult en eind 

konsuU (zie hoofdstuk 4.6. en 4.7.). 

De subgroep meetinstrumenten spreekt van bruto-konsultduur omdat in een aantal 

gevallen uit-/aankleedtijd of wachttijd in een onderzoekkamer en dergelijke 

met het konsult noodzakelijkerwijs verbonden zijn en in de konsultduur begre

pen zijn. 

De gemiddelde bruto-konsultduur wordt steekproefsgewijs tenminste eenmaal per 

jaar bepaald. 

De netto konsultduur wordt omschreven in hoofdstuk 7.2 •• 
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7. DE ZITTINGSDUUR 

De zittingsduur is de tijd die verZoopt tussen aanvang spreekuurzitting en 

einde spreekuurzitting (~) onder aftrek Van: 

- de gepZande onderbrekingen 

de niet-gepZande onderbrekingen in het bijzonder 'waahttijd specialist'. 

De zittingsduur is incidenteel van belang bij het (opnieuw) vaststellen van 

het afspraakschema (zie hiervoor ook hoofdstuk 7.2.: de konsultduur). 

Ofschoon het moeilijk kan zijn de onderbrekingen juist te schatten, is het 

belangrijk dit zo goed mogelijk te doen. Duidelijke afwijkingen kunnen vermeld 

worden. 

7.1. de punktualiteit 

Onder de punktualiteit wordt verstaan de tijd die verZoopt tussen het 

afspraaktijdBtip en het begin konsuZt van de eerste patient van het spreekuur 

(zie hoofdBtuk 4.6. en 4.7.). 

De punktualiteit in relatie tot de uitloop van het spreekuur zijn dagelijks 

van belang omdat deze twee gegevens een duidelijke signaalfunktie vervullen 

met betrekking tot de wachttijd. 

Uit onderzoek blijkt dat een van de belangrijkste faktoren bij het ontstaan 

van wachttijden is het niet op tijd beginnen van het spreekuur. Uiteraard 

is dit niet altijd te voorkomen. Ret 'te laat' of 'te vroeg' beginnen wordt 

uitgedrukt in minuten. Ret te vroeg beginnen wordt aangegeven met een min

teken: b.v. - 5 min •• 

7.2. de netto-konsultduur 

De gemiddelde netto-konsultduur is de tijd die ontstaat door deling van de 

zittingsduur door het aantal konsulten minus een (zie hoofdBtuk 7. en 3.1.). (~) 
Bij nadere detaillering kan men onderscheid maken tussen konsulten voor nieuwe 

en overige patienten. Dit lijkt van geen of weinig belang voor de specialismen 

chirurgie, urologie, orthopaedie en longziektenj voor de overigespecialismen 

duidelijk well:.. 

(~) De aandachtige lezer zal opgemerkt hebben dat de laatste patient niet 
meetelt voor de zittingsduur zoals die hier gedefinieerd is. In yerband 
met de wachttijden is deze definitie goed bruikbaar. Zieookopmerking 
bij hoofdstuk 4.10. 

(~*) Omdat bij de omschrijving van de zittingsduurgerekend is tot"het begin 
van het laatste konsult, wordt gedeeld door aantal konsulten minus een. 
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7.3. de uitZoop van het sp~eekuur 

De uitZoop van het sp~eekuur is de tijd die ve~Zoopt tussen het afsp~aak

tijdStip van de Zaatste patient en het begin van het Zaatste konsuZt (zie 

hoofdStuk 4.5. en 4.6.). 

De uitloop van het spreekuur is op overeenkomstige wijze gedefinieerd als de 

punktualiteit (hoofdstuk 7.1.). 

De opmerkingen van hoofdstuk 7.1. kunnen ook hier geplaatst worden. 

De uitloop van het spreekuur is niet een gegeven waaruit direkt de gemiddelde 

wachttijd kan worden berekend1 immers, de specialist kan tijdens een zitting 

langer of korter wordende konsultduren bereiken. 

Een goede indruk van de wachttijd kan men - desgewenst - verkrijgen door de 

uitloop van het spreekuur te bekijken tezamen met een 'middenmeting': de uit

loop halverwege de zitting. 

7.4. onde~b~ekingen van het sp~eekuu~ 

Het is van be lang de (buiten-) gewone storingen in het goede verloop van het 

spreekuur te registreren als (mogelijke) verklaring voor de uitloop van het 

spreekuur of lange wachttijden. 

Als zodanig zijn bijvoorbeeld te noemen de buitengewone telefoongesprekken die 

een uitloop van het spreekuur kunnen veroorzaken. 

Als blijkt dat de wachttijden niet binnen de norm blijven (gemiddeld 15 minu

ten, maximaal 30 minuten) (*) dan moet men: 

- de konsultduur vergelijken met het afspraakinterval 

- rekening houden (in het afspraakschema) met voorzienbare onderbrekingen 

- voor regelmatig voorkomende, maar toch niet voorzienbare onderbrekingen tijd 

reserveren in het afspraakschema 

- de punktualiteit proberen te corrigeren 

- met de punktualiteit van de patient (zie hoofdstuk 3.3., 3.4. en 3.5.) reke-

ning te houden. 

Deze punten zijn verder uitgewerkt in een rapport van J.M.H. Vissers1 De 
organisatie van het afspraakspreekuur. Technische Hogeschool Eindhoven, rapport 
Bdk-OR-78-03, Eindhoven 1978. 

(z) Als men deze norm als gemiddelde aanvaardt van een langere periode, dan 
moet men voo~ elk afzonde~Zijk 8p~ekuur een st~enge~e no~ hanteren, om 
het risiko van eventualiteiten op te vangen. 



8. SAMENVATTEND OVERZICHT VAN DE TE REGISTREREN GEGEVENS 

8.1. elk sppeekuup te vepzamelen gegevens 

Bij elk spreekuur worden de volgende gegevens verzarneld: 

3.1. het aantal konsulten 

3.2. het aantal nieuwe pati~nten 

3.3. het aantal pati~nten dat hun afspraak niet nakomt 

3.5. het aantal pati~nten dat zonder afspraak komt 

3.6. het aantal pati~nten dat verwezen wordt voor paramedisch 

behandeling 

4.5. het tijdstip waarop de eerste patient is afgesproken 

4.5. het tijdstip waarop de laatste patient is afgesproken 

4.6. het begin van het eerste konsult 

4.6. het begin van het laatste konsult 

7.4. opmerkingen t.a.v. verloop van het spreekuur 

Uit bovenstaande gegevens worden berekend: 

7.1. de punktualiteit van de specialist 

7.3. de uitloop van het spreekuur 

7.4. totaal van de onderbrekingen van het spreekuur 

8.2. wekeZijks te vepzameZen gegevens 
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onderzoek of 

Wekelijks worden de volgende gegevens verzarneld per specialist; eventueel 

verder te specificeren voor speciale spreekuren bv. t.b.v. diabetici, jaar

kontroles etc. 

5.1. de toegangstijd voor nieuwe patienten 

5.2. de toegangstijdvoor de overige patienten 

8.3. een keep peP jaar te vepzamelen gegevens 

Tenminste een keer per jaar worden - bij wijze van steekproef - verzameld: 

4.4. het aailkomsttijdstip 

4.5. de meldtijd op de polikliniek-unit 

4.6. het afspraaktijdstip 

4.7. begin konsult 

4.8. eind konsult 



4.9. vertrek polikliniek 

met betrekking tot aIle patienten die de polikliniek(unit) bezoeken. 

Uit deze gegevens worden berekend: 

3.4. het aantal patienten, dat te laat op hun afspraak komt 

6.1. de totale wachttijd 

6.2. de wachttijd 

6.3. de bruto konsultduur 

7. de zittingsduur 

7.2. de netto konsultduur (en eventueel de spreiding hierin). 

Eventueel wordt per jaar het patroon van 'terugbesteltermijn' nagegaan 

(zie hoofdstuk 2). 

21. 
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9. REGISTRATIE 

In de voorgaande hoofdstukken zijn de begrippen omschreven en de frekwenties 

aangegeven waarmee de informatie beschikbaar dient te zijn. De vraag is nu 

eenmethode aan te geven die eenvoudig te realiseren is en die vrij algemeen 

toepasbaar is: zonder veel extra inspanning, zonder extra formulieren en met 

de hand (zonder de komputer) moet het polikliniekpersoneel systematisch de 

gegevens kunnen verzamelen. 

De uitwerking van de volgende methode is gebaseerd op de ervaringen die in de 

werkgroep aanwezig zijn met de registratie en het verschaffen van informatie 

over de polikiiniek. 

Achtereenvolgens zullen besproken worden de kontinue registratie, de wekelijkse 

informatie en de incidentele steekproef. 

9.1. de kontinue registratie 

De gegevens opgesomd in hoofdstuk 8.1. worden van elk spreekuur geregistreerd. 

om extra formulieren te vermijden lijkt het handig de bestaande afsprakenlijst 

uit te breiden met enkele aanvuIIende gegevens zoals in bijlag.e :3' is aange

geven. Deze aanvullende gegevens kan de spreekuurassistente tijdens het laatste 

konsult noteren. Na deze afwerking en eventueel enkele opmerkingen geeft dit 

formulier een goed beeld over het verioop van het spreekuur. De rechterkolom 

voor opmerkingen biedt de mogelijkheid per patient (incidenteel) een enkel 

aanvullend gegeven te noteren. Er is voor gezorgd dat voor dit formulier geen 

rekenbewerkingen nodig zijn. Uit ervaring blijkt dat de meeste vergissingen 

bij rekenwerk gebeuren. Deze formulieren dienen verzameld te worden op een 

centraal punt b.v. centraal afsprakenbureau, of bureau van het hoofd polikli

niek. De gegevens worden vervolgens per specialist verzameld in een maandover

zicht, waarvan bijlage 4 een voorbeeld Iaat zien. Hierbij worden punktuaIi

teit en uitioop niet aIleen berekend, maar ook over een hele maand gemiddeid. 

Aan de hand van deze gemiddelden kan men snel zien of de verschijnselen 

systematisch voorkomen. Het hoofd van de polikliniek heeft met behuip van 

deze maandoverzichten een inzicht in de gang van zaken op de polikliniek. 

V~~r de direktie en voor het jaarverslag zuIIen desgewenst jaaroverzichten 

gemaakt kunnen worden 

9.2. de wekeZijkse info~atie 

In hoofdstuk 5.1. is vermeld dat de toegangstijd van patienten eens per week 

wordt bepaaid. De specialist zal tijdens het spreekuur rekening moeten kunnen 

houden met het aantal nog beschikbare plaatsen in de afsprakenIijsten van de 
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komende weken. 

Daarom stellen wij voor een keer per week bovenaan op de spreekuurlijst te 

noteren hoeveel nieuwe en hoeveel overige patienten er nog van week tot week 

afgesproken kunnen worden. Het voorbeeld van bijlage 3 heeft de mogelijk

heid deze gegevens van de komende zes weken aan de specialist mee te delen. 

9.3. de incidenteZe steekproef 

De gegevens, die steekproefsgewijs, een keer per jaar worden verzameld zijn 

vermeld onder 8.3 .• Het zijn tijdstippen per patient. 

Een handig hulpmiddel voor het verzamelen van deze tijdstippen is de tijden

kaart gebleken. Bijlage 5 geeft een versie die uitgebreider is, dan men strikt 

genomen voor de hier voorgestelde steekproef nodig heeft. Als men besloten 

heeft een steekproef te houden zal men vaak meer gegevens willen verzamelen 

dan in dit rapport aangegeven. 

Wat de indeling en het gebruik van de tijdenkaart betreft kunnen de volgende 

opmerkingen worden gemaakt: 

het is een groot formaat (A4) , op stevig papier gedrukt, om de kans op 

'zoek ' raken of vergeten worden kleiner te maken. 

de indeling van de kaart is zodanig dat de tijdstippen in de vakken aan 

de zijden worden ingevuld. Deze vorm is gekozen om de tijdstippen met 

behulp van mechanisehe tijdstempelklokken te kunnen registreren. De nauw

keurigheid wordt dan aanzienlijk groter in vergelijking tot handnotatie. 

Het bezwaar van veel sehrijfwerk door het personeel vervalt, doordat de 

tijdstempel met een beweging van een hand verkregen wordt. om verwisseling 

van vakken te voorkomen zijn de tijdstippen genummerd, zodat ieder zijn 

positie makkelijk kan herkennen. 

• ziekenhuizen die de gegevens per komputer willen verwerken kunnen deze 

kaarten als ponseoneepten gebruiken. Het is dan gewenst bij ieder gegeven 

op de kaart de ponspositie te vermelden. 

• indien stempelklokken worden gebruikt, wordt automatiseh telkens de datum 

afgedrukt. Indien de formulieren met de hand worden ingevuld zal de kaart 

ergens van datum moe ten worden voorzien. 

• deze tijdenkaart wordt aan de patient verstrekt bij aankomst. De patient 

houdt de kaart bij zieh, laat ze bij iedere receptie/balie waar hij zieh 

moet melden, invullen en de kaart wordt ingenomen bij de laatste balie. 

• een korte, duidelijke instruktie aan de patienten is nodig omdat zij vreemd 

aankijken tegen ieder die formulieren ronddeelt; anderzijds verlenen zij 

alle medewerking voor dit soort onderzoek. 
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9.4. de infor.matie of de tijdenkaart 

Genoteerd wordt de specialist die de patient gaat konsulteren. Vervolgens 

wordt aangekruist of de patient nieuw is of tot de kategorie 'overige' gere

kend wordt. Verder kan de informatie aangevuld worden naar wens; bijvoorbeeld: 

het spoedeisend karakter van het konsult, verwijzende instantie;er kan afslag 

van het patientenplaatje gemaakt worden (naarmate opdit plaatje meer gegevens 

staan kan men naderhand meer beleidsrelevante punten rapporteren;'wij denken 

'aan bv. geboortedatum, postkode, verzekeringswijze, huisarts). 

AIle relevante tijdstippen worden genoteerd, alsook verwijzingen en de datum 

voor de nieuwe afspraak. Eventueel kan overwogen worden om het plaatsvinden 

van Kleine ingrepen of onderzoek in een onderzoekkamer aan te geven. Deze 

immers bepalen duidelijk de konsultduur en het spreekuurverloop. 

In bijlage V is de mogelijkheid geboden om aan te kruisen naar welke afdeling 

de patient verwezen is en bovendien of hij op de betreffende afdeling aIleen 

een afspraak maakt (A) of een onderzoek CO) krijgt. 

Indien de verwijzingen niet kontinu (elk spreekuur) genoteerd worden, is de 

jaarlijkse steekproef een goede gelegenheid dit te doen. Als men ertoe over

gaat dit gegeven te noteren, zal men zich moeten beperken tot aankruisen van 

een of beide kolommen. Tijdstippen noteren voert hier veel te ver, en kan 

aIleen bij grote onderzoeken doorgevoerd worden. 

Tezamen met de informatie over het spreekuurverloop, die genoteerd is op de 

afspraaklijst verkrijgen we de vol1edige gegevens die nodig zijn volgens 

hoofdstuk 8.3 •• Op de tijdenkaart komen geen (enquete) vragen voor om de 

mening of de bevindingen van de patient vast te leggen. 

9.5. verwerking van de gegevens 

Per specialist moeten de gegevens per spreekuur overzichtelijk v~r-

werkt worden. Een voorbeeld van een dergelijke verzamellijst vindt de lezer 

in bijlage 0-;' 

Aan de hand van de omschrijvingen van de begrippen is duidelijk wat er bere

kend moet worden. Een uitzondering hierop is de spreiding in netto konsultduur. 

Bet blijkt dat de spreiding in de netto konsultduur van belang is bij de 

keuze van het meest adequate afspraaksysteem. (*) Spreiding is een statistisch 

begrip, en wordt gehanteerd als maat voor de variatie in konsultduur. Indien 

er geen overlapping zit in de konsulten is de spreiding te berekenen aan de 

hand van de netto konsultduur (eind minus begin konsult), zoals uit de tijden-
! 

(*) J .M.H.Vissers; IJet a:esprGl:aksysteem voor het poliklinisch spreekuur, 
Technisclle, Hqgeschool Eindfloven,' rapport aPk-OR,:,1~-04,~:E~ 1978. 

" , 
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kaart blijkt. (*2) 

Treedt er overlapping op in de konsulten, door bijvoorbeeld onderzoek in een 

onderzoekkamer dan wordt het berekenen van de spreiding in netto konsultduur 

moeilijker. Indien men dan het verblijf van de patienten tijdens een spreek

uur in beeld brengt, zoals in bijlage 7 gedaan is, kan men redelijker

wijs corrigeren veor de overlappingen. Na deze correctie kan men een goede 

schatting maken van de spreiding in netto-konsultduur, door de norrnale 

rekenprocedure voor spreiding. 

(**) V~~r een verklaring van het begrip spreiding, zie b.v. M.L. Wijvekate, 
Verklarende Statistiek, aula nr. 39, Het Spectrum, Utrecht 1966. 
De formule voor berekening van de spreiding in een steekproef is: 

V -2 -2 -2 
s=(x1 - xl + (x2 - x) + .•....•.• + . (xn - x) 

n - 1 

waarbij Xl' x2 •... xn de waarnemingen 

x gemiddelde der waarnemingen ; n totaal aantal waarnemingen. 
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10. NAWOORD 

Uit ervaring weten we dat meerdere ziekenhuizen problemen zien bij de 

polikliniekorganisatie en de beschikbaarheid van gegevens met be trekking 

tot het funktioneren van de polikliniek. Om iets te kunnen doen moet er 

duidelijkheid zijn over de begrippen; vervolgens moet er gereedschap zijn 

om de relevante grootheden te meten en tot slot vraagt het hanteren van 

gereedschap vaardigheid, of instruktie hoe die vaardigheid verkregen kan 

worden. 

De subgroep Meetinstrumenten van de Werkgroep ontwikkeling Polikliniek 

hoopt aan al deze aspekten een bijdrage geleverd te hebben. 

Ervaring met het instrument is beperkt, en toch is deze noodzakelijk om 

grotere vaardigheid te verwerven. Het is daarom belangrijk dat de kritische 

lezer en nog meer de kritische gebruikers hun ervaringen meedelen aan de ont

werpers. Deze stellen het zeer op prijs als u door middel van suggesties, op

merkingen en kritiek de ontwikkeling van de poIikliniek verder helpt. 
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BIJLAGE 3. 

A F S P R A KEN L I J S T 

datum: •..•• - dag, 197 •• specialist: 

aantal open plaat
sen op afspraken
lijst voor: 

nieuwe patH~nten 

overige patienten 

tijd patientnr. 

aantal konsulten 

hiervan nieuw 

in week 
tim 

in week 
tim 

in week 
tim 

naam, voorletters, adres, tel. 

begin eerate konsult •. uur 

begin laatste konsult .• uur 

totaal rontg. lab. ecg. hartf. 

verwezen 

opmerkingen: 

in week 
tim 

in week 
tim 

NIH 

in week 
tim 

opmerking: 

zonder afspraak 

wegblijvers 

eeg. longf. div. 
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"JLAGE 4. 

, 
OVERZICHT OVER DE MAAND: 197 •. SPECIALIST: 

dag totaal nieuwe punktua- uitloop zonder weg-verwezen 
konsul- patien- liteit (min. ) afspraak blijvers 
ten ten ron lab ecg eeg long div (min. ) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
~1 
22" 
23 
24 
~5 
26 
27 
28 
29 
30 
31 

[rAAL gemidd. gemidd • 
... min. •• • min • 



BIJLAGE 5. Polikliniek-onderzoek. 

Wij willen onderzoeken of verbeteringen mogelijk zijn in de organisatie van de 
poliklinieken. Om de nodige gegevens te verzamelen vragen wij u dit formulier 
overal mee te nemen en straks bij de uitgang in te leveren. 

1. zelf niets invullen 3. laten invullen op alle afdelingen 
waar u komt 2. steeds bij u houden 

MET DANK VOOR UW MEDEWERKING 
4. bij verlaten van het ziekenhuis 

afgeven bij de uitgang 

soort patient: 

aankomat 

o nieuw arts: 

o overig 

o spoed 

afspraaktijdstip 

aankomsttijdstip 

melden op polikliniekunit 

begin konsult 

begin tweede of vervolgkonsult 

ruimte voor eventuele 
afslag van patienten
plaatje 

eind 

eind 

verwezen naar Afspraak: Onderzoek 

o 
o 
o 
o 
o 
D 
o 

rontgenafdeling 

bloedafname 

E C G 

kardiologisch 
funktie onderzoek 

E E G, E M G 

long funk tie 

overige afdelingi naam: 

datum 
nieuwe afspraak 

vertrek polikli
niek/ziekenhuis 

A 0 
I I ! 

A 0 
I I 

A 0 
I I 

A 0 
I I 

A 0 

I I 

31. 
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BIJLAGE 6. 

Voorbeeld jaarlijkse steekproef van een week: 

week tIm 197 .. 
aantal konsulten specialist: 
197 •• 

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag totaal 

aantal konsulten 

hiervan nieuw 

aantal te laat 

zonder afspraak 

wegblijvers 

punktualiteit 

(netto)zittingsduur 

uitloop 

gem.totale wachttijd 

gem.wachttijd 

gem.bruto konsultduur 

gem.netto konsultduur 

spreiding netto kons.d. 

opmerkingen: 
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BIJLAGE 6. 

Voorbeeld jaarlijkse steekproef van een week: 

.-
week 19/9 tim 23/9 1977 

aantal konsulten specialist: 1976 6000 
B ............ 

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag totaal 

aantal konsulten 38 37 ./ 36 38 149 

hiervan nieuw 8 13 14 12 47 

aantal te laat 3 2 5 3 13 

zonder afspraak 3 0 2 1 6 

wegblijvers 5 3 4 3 15 
r- ~----

tot. gem. 

punktualiteit (min. ) 5 15 15 5 10 

(netto)zittingsduur:uur 4 
20/60 4 45/60 4 40/60 4 25/60 

uitloop (min. ) 20 39 35 25 30 
t------- .. ---.~---- - ~--1----- -- --~-"".-,~ 

_.,-- . ------ -. -.-
gem.tot.wachttijd (min. ) 46,8 46,3 41,7 30,1 41,2 

gem.wachttijd (min. ) 29,7 29,9 30,0 17 ,2 26,6 

gem.bruto konsultduur 6,8 7,7 7,8 7,0 7,3 
(min. ) 

gem.netto konsultduur 5,7 5,6 6,4 6,6 6,1 
(min. ) 

spreiding netto kons.d. 2,7 3,1 2,9 3,3 3,0 

opmerkingen: 
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BIJLAGE 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 
t:: 
Ql 10 
+l 
t:: 

IQl 11 
.~ 

+l 
«I 12 
0. 

13 

14 

15 

16 

14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 17.30 

tijd 

De konsultduren van 16 patienten grafisch weergegeven. 



BIJLAGE 8. 

Werkgroe12 Ontwikkeling Polikliniek 

Ing. Jac.P. Bons 
direkteur bureau automatisering 
informatieverstrekking 
samenwerkende ziekenhuizen 
05280 - 66151 

Hr. P. Bouman 
hoofd dienst poliklinieken 
013 - 678123 

Ir. E. Elzinga 
organisatiemedewerker 
050 - 258888 

Ir. L. Frijters 
organi satieontwikke ling 

Hr. T.G. Go 
'hoofd personeel en organisatie 

Hr. N. Hamelink 
hoofd dienst medische registratie 
020 - 5483450 

Hr. F.G. ten Have 

010 - 320100 

Drs. G.A. de Kwaasteniet 
waarnemend economisch direkteur 
08389 - 9101 

Drs. J.A. Hendriks 
02159 - 31551 

Hr. B. OUwerkerk 
stafburo verplegingsdienst 

Hr. J.P. van Rijswoud 
010 - 320100 

Hr. J.K. Zuur 
direkteur 
030 - 527111 

Stichting Sazinon 
Dr. G.H. Amshoffweg 1 
Hoogeveen 

Maria Ziekenhuis 
Dr. Deelenlaan 5 
Tilburg 

R.K. Ziekenhuis 
Verl. Hereweg 92 
Groningen 

Maria Ziekenhuis 
Dr. Deelenlaan 5 
Tilburg 

Nolet Ziekenhuis 
Stadhouderslaan 98 
Schiedam 

35. 

Academisch Ziekenhuis van de V.U. 
De Boelelaan 1117 
Amsterdam 

St. Clara Ziekenhuis 
Olympiaweg 350 
Rotterdam 

P.C. Streekziekenhuis 
Edeseweg 18 
Bennekom 

Majella Ziekenhuis 
Bus sum 

Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis 
St. Annastraat 289 
Nijmegen 

St. Clara Ziekenhuis 
Olympiaweg 350 
Rotterdam 

Antonius Ziekenhuis 
Jan van Scorelstraat 2 
Utrecht 



drs. J.M. Boot 
030 - 313854 

drs. J. Blox 
040 - 473940 

ir. M. Kirkels 
040 - 473850 

ir. A.J. Weeber 
h.t. secretaris 
030 - 313854 

prof.dr. J.C.M. Hattinga Verschure 
voorzitter 
030 - 313854 

ir. J. Vissers 
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Instituut voor Ziekenhuiswetenschappen 
Catharijnesingel 123 
Utrecht 

T.R. Eindhoven 
vakgroep Bedrijfseconomie 

T.R. Eindhoven 
vakgroep Operations Research 

Instituut voor Ziekenhuiswetenschappen 
Catharijnesingel 123 
Utrecht 

Instituut voor Ziekenhuiswetenschappen 
Catharijnesingel 123 
Utrecht 

T.R. Eindhoven 
vakgroep Operations Research 
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