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Voorwoord

Dit is een verslag van een onderzoek naar het functioneren van de

eerste groep }ffiO-verpleegkundigen die in de gezondheidszorg zijn

gaan werken.

Ret onderzoek heeft plaatsgevonden in het kader van het project

"Opleiding en werksituatie verplegenden", dat in 1971 door

drs. J. Verwey is gestart. (Bijlagen*). Binnen dat project worden

deelonderzoeken verricht naar de opleiding en werksituatie van ver

plegend personeel (gediplomeerde verpleegkundigen, leerling-ver

pleegkundigen en M.B.O.-verpleegkundigen).

Ret onderhavige onderzoek ~s uitgevoerd bij dezelfde groep waar

eerder reeds onderzoek is verricht (Lips 1974, Kuepers 1976, Verwey

1976).

Ret onderzoek is verricht om inzicht te krijgen in het functione

ren van de M.B.O.-verpleegkundigen in de gezondheidszorg en hun

oordeel over de door hen gevolgde M.B.O.-V-opleiding.

Ret onderzoek is van beperkte opzet.

Ret betreft de eerste groep M.B.O.-verpleegkundigen van een experi

mentele M.B.O.-V-opleiding. Er zijn 5 experimenten opgezet.

Ret oordeel over het functioneren wordt niet bekeken vanuit de be

roepspraktijk, de gezondheidszorg en de M.B.O.-V-opleiding.

Ret pretendeert dan ook niet een eindoordeel te geven over het

functioneren van de M.B.O.-verpleegkundigen in de gezondheidszorg

en de M.B.O.-V-opleiding.

Mijn dank gaat uit naar allen die aan het onderzoek hebben meege

werkt, met name:

- J.A. Verwey: projectleidster voor de adviezen en de begeleiding

* Bijlagen: z~e Z.R.P. rapport no 21a



- de M.n.O.-verpleegkundigen die de vragenJijsten hebben ingevllld

mevr. van Gastel-Dinghs veer de typografische verzorging.

Voor een samenvatting en conclusies van hee onderzoek wordt verwe

zen naar hoofdstuk 6.

Eindhoven, januari 1977.
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HOOFDSTUK 1. Inleiding

Ve.randeringen in het opleidingssysteem en de gevolgen voor de oplei

ding tot verpleegkundige

Dit rapport is het verslag van een evaluatie die betrekking heeft

op de inpassing van de eerste verpleegkundigen "nieuwe stijl" in

het arbeidsproces binnen de gezondheidszorg. "Nieuwe stijl" bete

kent dat ze de M.B.O.-V-opleiding hebben gevolgd en daar als eer

sten in 1975 zijn afgestudeerd.

Tot 1972 was men voor de opleiding tot verpleegkundige uitsluitend

aangewezen op de inservice-opleidingen. Dit zijn bedrijfsopleidin

gen die aan de instellingen van de gezondheidszorg verbonden zijn.

Het lS een van de laatste beroepen waartoe men slechts via bedrijfs

opleidingen opgeleid kon worden.

U vraagt zich natuurlijk af, of de verpleegkundigen die Vla de in

service-opleidingen zijn opgeleid niet meer voor hun taak berekend

zijn. Hier is geen sprake van. Het zijn namelijk andere ontwikke

Hngen die noopten tot hervormingen in dit opleidingssysteem. Deze

hebben te maken met ontwikkelingen op een aantal maatschappelijke

gebieden zoals de gezondheidszorg, onderwijs en een veranderende

visie op de benadering van de mens. Ik zal dit toelichten.

De gezondheidszorg is de laatste jaren uitgegroeid tot een zeer

belangrijke sektor van de arbeidsmarkt. Hierin is 8% van de beroeps

bevolking werkzaam (C.B.S. 1972). Een van de grootste kategorieen

werknemers is het verpleegkundig personeel die b.v. in 1974 in het

algemeen ziekenhuis 49% van het totale personeel omvatte (N.Z.I. 75.72).

Deze kategorie bestaat voor de helft uit leerling-verpleegkundigen,

die de meeste tijd van de opleiding op de afdeling werkzaam zijn

(Hopman 1970). Een dergelijke opleiding kan omschreven worden als

een "training on the jobu. Een bezwaar daarbij is dat de opleiding

op de specifieke plaatselijke situatie afgestemd wordt. De nadruk

ligt daarbij meestal op het verkrijgen en het aanleren van vaardig

heden en technieken afgestemd op die situatie.

* M.B.O.-V: Midcielbare Beroepsopleiding voer Verplegende en Verzor

gende Bercepen.
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Het doel van een instelling ~n de gezondheidszorg is de hulpverle

ning aan de zieke mens. Het opleiden van leerlingen tot verpleeg

kundigen is eveneens een doel van de instelling. In deze situatie

nu is de leerling ook werknemer. Het gevolg daarvan is dat op de

afdeling beide belangen een rol spelcn, nl. het genezingsproces van

de patient en het leerproces van de leerling. Voorbeeld hiervan

zijn de steeds wisselende personeelsbezettinr CD de afdeling door

het rauleren van de leerlingen. Dit rouleren heco ': een negatieve

invloed ap het ontwikkelen van een therapeutisch k:imaat* en be

moeilijkt de organisatie van de verpleegafdel i..ng (Venley 1975).

Toch is het echter noodzakelijk am het leerproces goed te laten ver

lopeno Vaak moet dan het leerproces van de leerling zich aanpassen

aan de situatie op de afdeling.

Door de antwikkelingen op medisch en technologisch gebied ~s het

werk van de verpleegkundige steeds omvangrijker gewarden. Er ~s

b.v. een sterke toename van het aantal medisch-technische hande

lingen die door de verpleegkundige uitgevoerd worden zaals de be

waking op de intensive-care afdeling.

Een groat aantal handelingen worden tijdens de opleiding aange-

leerd. Daardoor kan aan verschillende andere aspecten zoals per

soonsvorming e.d. te weinig aandacht besteed worden (Van Heeswijk

1974, Van Bree 1972). Door de expansie van de gezondheidszorg ontstaan

steeds meer instellingen die zich specialiseren in cen bepaald as

pect van de gezondheidszorg. De inservice-opleiding zal dan ook op

de plaatselijke situatie afgestemd worden. De diversiteit in de

verpleegkundige opleidingen wordt daardoor steeds grater. Dit wordt

ook mogelijk gemaakt door de ruime richtlijnen van het Ministerie

voor het opleiden van verpleegkundigen.

Er kan dan ook nag moeilijk sprake zijn van "de verplcegkundige op-

le:ding".

* Tl 1erapeutisch kl imaat: daaronder word t vers taan een open commun~

catie tussen therapeut en patient, artsen
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Een andere oLtwikkeling nen we J_n de verandercnde ideeen over de

mens. De laatste decennia is het mensbeeld in de medische wereld

aan verandering onderhevig. Van een meer partiele benadering vindt

verschuiving plaats naar een meer holistische ~enadering (Nuyens

1969). Bij deze laatste wordt de mens beschouwd als een psycho

somatische eenheid, die bovendien sociaal en cultureel bepaald is.

Zo kan b.v. het ontstaan van een lichamelijke ziekte een psychische

oorzaak hebben (b.v. maagzweren). Bij de partiele benadering wordt by.

de lichamelijke ziekte genezen waarbij dikwijls niet de werkelijke

oorzaken worden nagegaan.

De partiele benadering zien we ook in de verschillende verpleegop

leidingen in de gezondheidszorg. Er bestaan in ons land drie ver

pleegopleidingen nl. de A-opleiding voor de algemene ziekenhuizen,

de B-opleiding voor de psychiatrische centra en de Z-opleiding voor

de zwakzinnigenzorg.

Bij de holische benadering ~s de zieke mens echter psycho-somatisch

behoevend en zal de verpleegkundige de patient ook als zodanig

tegemoet dienen te treden. Deze benadering zal de leerling-verple

gende zich eigen moeten maken. Dit is niet mogelijk met een geschei

den A-, B- en Z-opleiding.

Een laatste bezwaar van de opzet van de inservice-opleidingen, dat

ik hier wil aantippen is de plaats in de structuur van het huidige

opleidingssysteem. Zij sluit hierop onvoldoende aan.

20 is bijvoorbeeld een van de eisen om aan de A-opleiding te mogen

beginnen dat de leerling 17 Jaar en 7 maanden oud is. De eis van

vooropleiding is h.v. MAVO. De leerling doet daar op 16 jaar eind

examen. Ze zijn dan verplicht ruim een jaar te wachten voordat ze

met de opleiding tot verpleegkundige mogen beginnen. Deze periode

kan gezien worden als een emotionele drempel waardoor veel leerlin

gen besluiten dan maar een andere beroepsopleiding te gaan volgen.

Er gaan zodoende een aantal potentiele arbeidskrachten voor de ge

zondheidszorg verloren.

Hierboven z~Jn een aantal problemen besproken waar de gezondheids

zorg en de inservice-opleidingen op dit moment mee te kampen hebben.
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Om nu de opleidingen tot verpIeegkundige aan de hedendaagse ontwik

kelingen aan te passen, heeft men een aantal experimenten opgezet.

Het doe1 1S na te gaan of verpIeegkundigen opgeleid kunnen worden

in een systeem dat beter aansluit op de ontwikkelingen op maat

schappelijk, medisch en onderwijsgebied.

Bij de experimenten heeft men daarvoor de volgende uitgangspunten

gekozen:

I Integratie van de verschillende opleidingen in de verpleegkunde.

II Vervroeging van de aanvangsleeftijd van de opleidingen zodat

aansluiting aan het LBO/MAVO-onderwijs mogelijk wordt zonder

dat dit emotionele risico's voer de Ieeriing met zich meebrengt.

III Het leerling zijn los maken van het werkkracht zijn, waardoor

optimalisering van de opleidingssituatie mogelijk wardt.

(Bron: Nota Commissie Van Nordheim)

Deze nieuwe opleiding is de Middelbare Beroepsopleiding voor Ver

plegende en Verzorgende Beroepen, de M.B.O.-V.

Zoals reeds 1S gezegd zijn in 1975 de eerste afgestudeerden van

deze opleiding in de gezondheidszorg gaan werken.

Nu zal moeten blijken of deze opleidingen in hun opzet geslaagd

zijn. Of anders gezegd, kunnen de M.B.O.-verpleegkundigen met hun

basisopleiding dezelfde functies bekleden als de verpleegkundigen

die via de inservice-opleidingen opgeleid zijn?

Nagegaan zal meeten worden in hoeverre de opleiding de doeleinden

(o.a. uitgangspunten) die deze zich gesteld heeft waar kan maken.

De evaluatie heeft betrekking op de eerste groep gediplomeerden

(74 personen) van een experiment. Deze evaluatie pretendeert niet

definitieve uitspraken te kunnen doen over het al of niet geslaagd

zijn van de M.B.O.-V.

De pas-afgestudeerde verpleegkundigen z1Jn daarvoor nog te kort 1n

de gezondheidszorg werkzaam.

WeI wil ik met dit verslag informatie geven over de vraag hoe deze

verpIeegkundigen op dit moment in de gezondheidszorg 'reilen en zeilen'.
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Ret is van belang daarover informatie te verkrijgen om zodoende de

problemen die zich in het functioneren voordoen, tijdig te signale

ren en in de beleidsvorming te betrekken. Ret betreft de beleids

vorming zowel ten aanzien van de M.B.O.-V-opleidingen als ten aan

zien van de personeelsvoorziening in de instellingen binnen de

gezondheidszorg.
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ROOFDSTUK 2

Ret functioneren in een organisatie: waarom?

Informatie verschaffen voor beleidsvorming is, zoals op het einde

van het vorige hoofdstuk is gezegd, het doel van deze evaluatie.

Ret betreft dus informatie voor zowel de opleiding als de instel

lingen in de gezondheidszorg.

De informatie verschaft de staf van de opleiding inzicht ~n de ontwikkelil

en mogelijkheden van de opleiding. Ret betreft inzicht 1n de rea

lisering van doelstellingen, de inhoudelijke aspecten en de organi

satorische voorwaarden waaronder de leerlingen tot verpleegkundi

gen opgeleid worden. Zo mogelijk kunnen dan eventueel aanpassingen

of bijsturingen plaatsvinden.

Voor de instellingen is deze informatie van belang in verband met

het personeelsbeleid en de vraagstukken betreffende inpassing en

begeleiding van en verdere opleidingsmogelijkheden en voorzienin

gen voor de M.B.O.-verpleegkundigen (Verwey 1976).

2.1 Vraagstelling

Op grond van bovenstaande overwegingen 1S de volgende vraagstelling

geformuleerd:

Roe functioneren de M.B.O.-verpleegkundigen ~n de velden/instel

lingen van de gezondheidszorg~

Voor de beantwoording van deze vraagstelling moeten een aantal zaken

goed gedefinieerd en onderzocht worden.

Op de eerste plaats is een nauwkeurige omschrijving en verdere uit

werking van het begrip functioneren noodzakelijk.

Vervolgens is het belangrijk van uit welke gezichtshoek het functio

neren beoordeeld moet worden.

Moet dit gebeuren vanuit de M.B.O.-verpleegkundige, de M.B.O.-V-op-

leiding, de insteHing of vanuit fl' Ie drie~



Binnen de organisatorische dimensie kunnen eveneens twee subdimen

sies worden ouderscheiden:

sociaal psychologisehe aspeeten: onderlinge relaties, eommunica

tie, sfeer e.d.;

organisatiekundige aspeeten: afstemming, planning en timing van

het werk e.d.

De onderscheiden dimensies vormen geen elkaar uitsluitende klassi

fieatie. De aard van de taken en de werkomstandigheden bijv. han

gen nauw samen met organisatie aspecten.

Verondersteld wordt nu dat de onderscheiden dimensies ook bij het

funetioneren van belang zijn.

De algemene vraagstelling kan gesplitst worden in een drietal

subvraagstellingen.

- Welke taken voeren de verpleegkundigen uit?

- In welke mate is men gericht op instrumentele aspecten?

- Onder welke organisatorische omstandigheden functioneren ze?

Ais we meer inzicht willen krijgen op het functioneren zullen in

ieder geval om te beginnen deze vragen beantwoord moeten worden.

De verpleegkundige komt in een werksituatie terecht met zijn er

varingen. kennis en vaardigheden v~n de opleiding. Hij zal tijdens

zijn functioneren te maken krijgen met de aspecten van het beroep.

Deze aspecten zal hij beoordelen in het licht van zijn ideeen

over het verpleegkundig beroep nl. het beroepsbeeld, en de doel

einden die hij daarmee wil bereiken. De vraag daarbij is:

- in welke mate is hij over de verschillende aspecten tevreden.

2.3 Arbeidsmotivatie

De verpleegkundige zal, gernotiveerd vanuit de doeleinden die hij

wil bereiken, een bepaald beroep en werkterrein (veld of instel

ling) kiezen om er te werken teneinde deze doeleinden te kunnen

realiseren. Binnen de theorieen, die over de motivatie handelen,

zijn volgens Andriessen (1975) twee grote strorningen te onderschei

den:
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Hoe komen we dan aan de criteria die we bij de beoordelingen moe

ten gebruiken? Anders gezegd wanneer beoordelen we het functione

ren goed of slecht, voldoende of onvoldoende.

2.2 Ret begrip functioneren

Ret functioneren van een individu heeft betrekking op zijn hande

lingen en zijn gedragingen.

Toegespitst op de verpleegkundigen ~n de werksituatie is dit het

functioneren op de verpleegafdeling. De volgende voorbeelden zijn

daar een illustratie van: Ret aanbrengen van een infuus, het was

sen van de patient, praten met de patient, het onderhouden van con

tacten met hoofden, verplegenden en doktoren, zich verder bekwamen

op verpleegkundig gebied etc.

Deze aspecten hebben allemaal te maken met het functioneren van de ver

pleegkundige. Ret is e~ht~En~~~~_~~odzakelijkdat de_ nadruk_oy alle aspec

ten even groot is of dat ze overal hetzelfde zijn. Dit zal afhanke-

lijk zijn van o.a. de werksituatie en het werk zelf.

De verpleegkundige zal deze aspecten, zijn functioneren, evalueren

aan de hand van het beeld, de opvattingen die hij over het beroep

en de beroepsuitoefening heeft: het zgn. beroepsbeeld.

Bij het beroepsbeeld zijn een drietal dimensies te onderscheiden

(Kuepers 1976).

~
taakinhoudelijke dimensie

beroepsbeeld -------------- instrumentele dimensie

organisatorische dimensie

Onder de taakinhoudelijke dimensie vallen taken en de daarvoor be

nodigde eigenschappen. De taken kunnen globaal ingedeeld worden

naar verpleegtechnische, sociaal begeleidende-, verzorgende- en

huishoudelijke taken.

De instrumentele dimensie valt uiteen in twee subdimensies:

- carriere mogelijkheden: doorstudeer c.q. specialisatie mogelijk

heden, maar ook het carriere kunnen maken in de organisatie;

- arbeidsvoorwaarden, -omstandigheden, aanzien van het beroep, aan

stellingsmogelijkheden, e.d.



-9-

- inhoudelijke. theorieen. Deze handelpn over een of enkele met

name genoemde motieven.

- formele theorieen. Daarin wordt getracht een bepaald systeem

aan te brengen in de onderlinge relaties van elementen (motieven).

Een veel gebruikte formele theorie (uit de tweede stroming) is die

waarbij enerzijds verwachtingen en anderzijds attraktiviteit van

doeleinden in een bepaalde onderlinge relatie als determinanten

van de uiteindelijke motivatie worden beschouwd. Tussen de ver

wachting en beloning ontstaat een interactie en weI zodanig dat

het effect van de beloning op het gedrag groter is naarmate de

verwachting dat het betreffende gedrag tot de beloning zal voeren

sterker wordt.

Een van de velen die met dit idee de prestatie, arbeidsmotivatie

en arbeidssatisfactie tracht te beschrijven en te analyseren is

Vroom (1964).

Vroom maakt ~n zijn model onderscheid in twee soorten van uitkom

sten.

"Eerste niveau uitkomsten" betreffen uitkomsten van direct bedoelde

effecten van de motivatie.

"Tweede niveau uitkomsten" zijn de gevolgen van het bereiken van

"eerste niveau uitkomsten".

Ook de verpleegkundige probeert deze soorten uitkomsten te berei

ken. Hij zal volgens dit model zodanig trachten te functioneren dat

hij zijn doeleinden (eerste en tweede niveau uitkomsten) bereikt.

Zo zal iemand die promotie wil maken en denkt dat je daarvoor hard

moet werken dit ook doen. Hier is werken een uitkomst van het eerste

niveau en de promotie een tweede niveau uitkomst. De verpleegkundi

ge zal dus am een aantal van zijn doeleinden te realiseren in een

organisatie gaan functioneren.

2.4 Organisatiedoelen en individuele doelen

Organisaties hebben geen doe len maar het zijn de leden binnen de

organisatie die doe len nastreven en ze ook mede bepalen. De algeme

ne doe len van een organisatie worden rneestal bepaald door de in-
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vloedrijkste leden van de organisatie, dit zijn meestal leden

die 1n de top van de organisatie zetelen.

Van de algemene doelen worden subdoelen afgeleid. Dit is een middel

om het algemene doel te bereiken. March en Simon (1958) spreken

daarbij over een doel-middelen analyse: (I) men begint met het al

gemene doe I dat moet worden verwezenlijkt; (2) vervolgens bepaalt

men een reeks middelen, zeer globaal gespecificeerd ter verwezenlij

king van het algemene doel; (3) op zijn beurt vormt elk van deze

middelen een nieuw subdoel en wordt een reeks van meer gedetailleer

de middelen opgespoord die dienen ter verwezenlijking hiervan.

De leden van de organisatie stellen meestal de doelen van de orga

nisatie vast. Nu is het meestal zo dat het vaststellen van doelen

niet steeds door dezelfde leden gebeurt. De algemene doelen, die

veelal vaag zijn (b.v. hulpverlening aan de hulpbehoevende mens)

worden meestal vastgesteld door het bestuur of de leden die het

hoogste in de hierarchie van de organisatie zetelen. De daarvan

afgeleide doelen daarentegen worden door leden geformuleerd die

zich lager in die hierarchie van de organisatie bevinden. De afge

leide doe len moeten dus vastgesteld worden ter verwezenlijking

van het algemene doel. Het individu zal de doelen zodanig proberen

te formuleren dat ze in het verlengde liggen van zijn eigen doelein-

den. Dat wil zeggen dat door het bereiken van de doe len van de orga

nisatie oak zijn eigen doeleinden mede verwezenlijkt worden. Barret (1970J

zegt hierover dat een individu in een organisatie wil gaan werken

waarin dezelfde daeleinden nagestreefd worden als die van het indi-

vidu.

Eerder is onderscheid gemaakt in twee soarten uitkomsten die een

individu wil bereiken (Vroom). Deze uitkomsten zijn nodig voor de

realisering van zijn doeleinden en vormen op zich ook doelen. Hier

bij zijn dan gewenste doe len van het eerste nivo en kunnen gezien

worden als een middel (b.v. geld), en doeleinden van het tweede

n1VO (het kopen van een auto), waarvoor het middel nodig is om dat

doel te bereiken. We kunnen ons wel voorstellen dat ook een indi

vidu de doel-middelen analyse benadering toepast op zijn eigen

functioneren. Zodoende zien we twee doel-middelen hierarchieen

naast elkaar staan. De doel~niddelen hierarchie van het individu
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en de doel-middelen hierarchie in de organisatie.

Ret grate verschil tussen be ide is dat het individu zowel het alge

mene doel alsook de subdoelen vaststelt en formuleert, terwijl in

een organisatie de algemene acelen en de subdoelen hoewel ze in el

kaars verlengde dienen te liggen ze door verschillende individuen

(leden binnen de organisatie) worden vastgesteld en geformuleerd.

Ret functioneren van een individu in een organisatie dient zodoende

voor twee zaken:

- realisering van de doeleinden van het individu;

realisering van de doeleinden waar de organisatie naar streeft.

Barret (1970) concludeerde dat wanneer er een grote mate van overeen

stemming bestaat tussen de doeleinden die de organisatie nastreeft

en de doeleinden die het individu wil realiseren deze sterk gemoti

veerd ~s om in die organisatie te functioneren. Ret individu zal dan

tevreden zijn en zich loyaal tegenover de organisatie opstellen.

Stemmen de doeleinden niet overeen, dan kunnen processen optreden,

zodat het individu toch in de organisatie blijft participeren. Er

worden drie processen onderscheiden (Barret):

- een uitwisselingsproces: het individu en de organisatie wisselen

diensten uit. Ret individu ontvangt van de organisatie loon (geld)

voor verleende diensten. AIleen geld is belangrijk.

het socialiseringsproces: het individu zal de doeleinden van de

organisatie tot de zijne maken.

accommodatieproces:. het individu manipuleert de organisatie zodanig

dat het zijn eigen doeleinden kan verwezenlijken. De organisatie

accepteert dan de doeleinden van het individu.

Welk van deze erie processen zal plaats vinden is afhankelijk van

de vraag en aanbod van kennis en vaardigheden die nodig zijn en de

invloed die het individu en de organisatie daarbij op elkaar hebben.

Bekijken we de situatie van de M.B.O.-V-gediplomeerden dan zien we

dat het niveau waarop ze de organisatie binnen komen vrij laag in de

hierarchie is. Ze zullen weinig invloed op de organisatie doeleinden

als zodanig hebben. Run deskundigheid is nog niet gesteund door jaren

ervaring en niet a1 te schaars. Ret is dan ook te verwachten dat deze

verpleegkundigen wanneer ze in een organisatie willen gaan werken

zich ten dele zullen moeten aanpassen. Wanneer de organisatie en
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het individu echter niet tot overeenstemming kunnen komen ten

aanzien van de doeleinden zal het individu op een andere wijze zijn

doeleinden trachten te bereiken. Hij zal op zoek gaan naar andere

organisaties waar die discrepantie niet aanwezig ~s.

2.5 Participatie in de organisatie

March en Simon (1958) behandelen in het boek "Organisaties" de be

slissing van het individu om al dan niet in een organisatie te parti

ciperen. Zij stellen dat daarbij twee aspecten een ro] spelen, dat

zijn de kosten en de beloningen. Elke participant zal 1n een organ1

satie blijven zolang de hem geboden beloningen groter of gelijk zijn

als de bijdrage (kosten) die hij moet leveren.

De beslissing om te participeren uit zich volgens March en Simon op

de volgende wijzen:

t. intreden in een organisatie.

2. blijven in een organisatie.

3. uittreden uit een organisatie.

Bij het blijven in de organisatie zal het nut van de beloningen zich

uiten in tevredenheid. De mate van tevredenheid hangt echter ook sa

men met het aspiratieniveau van het individu.

March en Simon stellen dat door toenarne van het nut van de belonin

gen t.o.v. het nut van de bijdragen de participant minder geneigd zal

zijn de organisatie te verlaten en tevreden zijn over zijn partici

patie in de organisatie.

Het bijdrage-beloningssaldo is vol gens March en Simon de functie van

twee hoofdcomponenten:

I. het gepercipieerde verlangen om de organisatie te verlaten.

2. de gepercipieerde mogelijkheid om de organisatie te verlaten.

Het individu za1, indien hij de organisatie wi1 verlaten, rekening

houden met de mogelijkheden die andere organisaties hebben om daarin

te participeren. In dit licht moeten ook de verschillende afstem

mingsvormen van doeleinden gezien worden. Een individu zal meer ge

dwongen zijn doeleinden van een organisatie tot de zijne te maken

als de mogelijkheden om in andere organisaties te participeren klein

zijn. Omgekeerd zal het individu in staat en geneigd zijn de organi-
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satie zodanig te manipuleren om z1Jn eigen doeleinden te bereiken

als de participatie mogelijkheden in andere organisaties groot

zijn. Ret individu zal bij zijn beslissing om in een organisatie te

participeren (functioneren) dus rekening houden met de alternatie

ven die hij heeft.

rnde psychologie (Thibaut en Keley, 1959) wordt er met betrekking

tot de rolrelatie die een individu aangaat, van uitgegaan dat hij

die rolrelatie kiest die naar zijn mening het beste voor hem is,

dat wil zeggen het meeste nut heeft, of waarbij de doeleinden tus

sen individu en organisatie zoveel mogelijk gelijk zijn. Gaat een

individu een rolrelatie aan dan gebruikt hij, om de uitkomsten te

toetsen, twee standaarden, nl.: comparison level (C.L.) en de

comparison level for alternatives (C.L.-alt).

De comparison level is de persoonlijke standaard, waar de attracti

viteit van een relatie aan wordt afgemeten, die van tijd tot tijd

dikwijls sterk variabel is. Individuen die in het ver1eden een re1a

tie als minder belonend hebben ervaren, zullen eerder tevreden zijn;

zij hebben een lage C.L. Omdat het individu dikwij1s kiezen kan tus

sen verschillende relaties die het kan aangaan, werd het begrip

"comparison level for alternatives" ingevoerd. Hieronder wordt ver

staan het laagste uitkomstenniveau qat het individu binnen een re1a

tie nog accepteert in het licht van zijn verwachting t.a.v. uitkom

sten voor hem bereikbaar binnen alternatieve re1aties.

Men kan op basis van het voorgaande vo1gende situaties onderscheiden:

I - uitkomsten De C.L. 1S lager dan de uitkomsten en tevens la-

ger dan de C.L.-alt. In dit geval za1 het indi

- C.L.-alt. vidu erg tevreden zijn met de situatie.

- C.L.

II - uitkomsten De C.L. is lager dan de uitkomsten, maar hoger

dan de C.L.-a1t. Ret individu bevindt zich in een

- C.L.

- C.L.-alt.

voldoening gevende relatie, doch a1ternatieve

voldoening gevende relaties zijn niet aanwezig.
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lIt - C.L. De C.L. is hoger dan zowel de uitkomsten als de

C.L.-alt. In dit geval bevindt het individu zich

- uitkomsten in een onvrijwillige relatie (dwangpositie).

- C.L.-alt.

Het individu zal nagaan in hoeverre er overeenstemming bestaat tus

sen zijn doeleinden en die van de organisatie. Daarbij maakt hij

gebruik van een soort drempelwaarde, dit is de minimale overeenstem

ming tussen de doeleinden waaronder het individu nog in de organi

satie wil functioneren, de C.L. Deze is ook afhankelijk van de alter

natieven, de C.L.-alt. Het indididu zal steeds in situatie een

(schema) proberen te komen, waarbij meer dan een minimale overeen

stemming voor doeleinden ~s en waarbij verder geen betere alter

natieven zijn.

Samenvattend kunnen we zeggen dat een individu in die organisatie gaat en

blijft functioneren,waarbij een bepaalde en voldoende mate van over

eenstemming is tussen zijn doeleinden en die van de organisatie.

Daarbij zal voor het individu het nut van de beloningen groter of

gelijk moeten zijn dan de bijdragen. Dit nut zal hij relateren aan

het verwachte nut van andere alternatieven.

2.6 Beoordelaars van het functioneren

In de voorgaande paragraaf is uiteengezet onder welke voorwaarden

een individu in een organisatie wil (blijven) functioneren. Hij

zal tevreden zijn over zijn functioneren als volgens zijn opvattin

gen in de organisatie aan voldoende voorwaarden is voldaan. Hoe

moeten we de beoordeling zien? Is het voldoende als aIleen de ver

pleegkundige tevreden is over zijn functioneren? Ik dacht van niet.

Er is hier sprake van een experiment waarbij nagegaan moet worden

of ook op deze wijze leerlingen tot verpleegkundigen opgeleid kun

nen worden. In dit opleidingsproces en bij het inpassingsproces

daarna zijn ook andere participanten betrokken. Het gaat namelijk

om de relatie: verpleegkundige, opleiding, arbeidsveld (de instellin

gen van de gezondheidszorg).
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verPleegkUndige~

arbeidsveld ~~ _opleiding

Het evalueren zal door deze drie participanten in het opleidings-

en inpassingsproces dienen te gebeuren vanuit hun eigen doelstellin

gen en waarbij ieder zijn eigen criteria aanlegt. Slechts dan is

een duidelijk en goed antwoord te krijgen op de vraag hoe de ver

pleegkundigen "nieuwe stijl" in de gezondheidszorg functioneren.

Op deze manier zullen de tegenstellingen tussen doelstellingen,

discrepanties en de lacunes, duidelijk te voorschijn komen en kun

nen ze door de belanghebbenden beter op elkaar afgestemd worden. In

het kader van dit onderzoek wordt het functioneren vooral bekeken

vanuit de gezichtshoek van de verpleegkundige.

In de eerste plaats is dit de belangrijkste groep bij het inpas

singsproces. De instellingen zelf hebben nog weinig ervaring met

deze M.B.O.-verpleegkundigen. Het betreft slechts e~n opleiding

die oak weer de informatie veelal uit de instellingen krijgt. Waar

mogelijk zullen de gegevens aangevuld worden met informatie uit de

instelling of opleiding. Op dit moment is daar nag weinig informa-
. *

t~e over •

Door deze omstandigheden kan hier, zoals reeds eerder is gezegd, geen

definitieve uitspraak gedaan worden of het functioneren goed of

slecht is. Wel kan gezegd worden hoe deze verpleegkundigen denken

over hun functioneren in de gezondheidszorg en of ze er tevreden

over zijn. Maar dit is ian oak het oordeel van een van de belang

rijkste groepen in het inpassingsproces.

* Gebundelde informatie over het functioneren van de eerste M.B.O.

verpleegkundigen in de gezondheidszorg, N.Z.I. (1976).
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ooornSWK3

Werk en werksituatie van verpleegkundigen

In hoofdstuk 2 is het functioneren besproken van een individu in

een organisatie. Er is aangegeven welke aspecten een rol spelen bij

de inpassing en het functioneren (participeren) in de organisatie.

Hier en daar zijn voorbeelden uit het werk van de verpleegkundige

ter illustratie gegeven. Daaruit blijkt dat de doeleinden van de organ~sati

op aIle activiteitenniveaus betrekking hebben. Zij zijn het totaal van

regels, activiteiten en handelingen in de organisatie voor het ver

krijgen van het prirnaire doel, nl. de optirnale behandeling, verple-

ging; de verzorging en genezing van de patient.

In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de opleiding, werk en werk

situatie van de verpleegkundigen. Verder kornen aan de orde de op

vattingen en verwachtingen die de M.B.O.-verpleegkundigen daarover

hebben. Nagegaan wordt of er verschillen zijn waarover t.b.v. de evaluatie

enkele veronderstellingen geforrnuleerd zullen worden.

3.1 Opleidings~ituatiebij de inservice-opleiding

De leerling-verpleegkundigen van de inservice-opleiding blijken op

het einde van hun studie op een aantal punten negatief te staan

t.o.v. het verpleegkundig beroep. Dit heeft zowel betrekking op de

ideeen over het verpleegkundige beroep (het werk en de werksituatie)

als hun persoonlijke ontplooiingskansen. Vit een onderzoek van

Verhagen (J976) onder inservice-leerlingen blijkt dat uit een

groep van 43 leerlingen na de studie er 21 van ziekenhuis en 24

van veld willen veranderen.

Van Heeswijk (1974) constateert op basis van literatuur dat ten aanzien

van de persoonlijkheid van de verpleegkundige een beeld naar

voren kornt dat weinig markant, mat en afgevlakt is en dat geken-

merkt wordt door emotionele onrijpheid. Hoewel niet empirisch aan

getoond, aldus van Heeswijk, lijkt enerzijds het eenzijdige sornatisch

tachnisch karakter en anderzijds de roleisen van het beroep en het

ziekenhuis hierrnede in oorzakelijk verband te staan. Mede daardoor
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is men onvoldoende in staat warme en rijpe helpende relaties met

de pati~nt aan te gaan. Leerlingen die niet voldoen aan de roleisen

die het beroep stelt, zullen de opleiding afbreken en een ander

beroep kiezen. Er ~s een te grote discrepantie tussen de opvattin

gen en doeleinden van de leerling en die van andere groepen binnen

het ziekenhuis. Ret gevolg daarvan is dat vele leerlingen uit de

verpleegopleidingen en het beroep verdwijnen (hoog verloop). Er

ontstaat zo binnen de organisatie een beroepsgroep met een sterke

sociale controle. De leerling-verpleegkundige zal hierdoor onvol

doende eigen ontplooiingsmogelijkheden hebben.

Verder vormt de inservice-opleiding het selectiesysteem voer ver

pleegkundig personeel, waarbij de normen van de opleiding omdat ze

daar een onderdeel van uitmaken, dezelfde zijn als van de instelling.

Lammers vergeleek het ziekenhuis met een "kastesysteem".

De leerling die in dit systeem terecht komt zal de waarden en nor-

men die daar heersen moe ten accepteren en zich eraan moe ten conformeren.

Aangezien de leerling deze onvoldoende kent als hij met de oplei-

ding begint, zal hij het daar erg moeilijk krijgen en zal vaak niet

in staat zijn zich te handhaven zonder aanpassing en dus de doel

einden van de erganisatie moe ten aanvaarden. Anders zal het verla-

ten van het systeem en dus ook van de opleiding onvermijdelijk zijn.

De eis van aanpassing wordt nOR vergroot, voorheen althans, door-

dat de meeste leerlingen ook in de instelling zelf woonden wat een

scheiding met de omgeving bewerkstelligt. We mogen naar mijn me-

ning aannemen' dat het verzet tegen de aanpassing van de leerling

op het einde van de studie minimaal is geworden. Veel leerlingen

willen echter na de opleiding het ziekenhuis of veld verlaten, het

geen niet duidt op ee~ socialiseringsproces zoals Barret dat om

schreven heeft, maar meer op een accomodatie of uitwisselingsproces.

Socialiseringsproces

Bij het proces van socialisering spelen volgens Verweij (1974) twee

aspecten een belangrijke roi:
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- de cultuuroverdracht;

- de context of de interactiecondities waaronder dit proces plaats-

vindt.

Voor een goede socialisering z~Jn de volgende interactiecondities

noodzakelijke voorwaarden

eenduidige opvattingen ten aanzien van het verwachte gedrag;

- geen discrepantie tussen de opvattingen van de organisatie en het

individu;

duidelijke informatie en informatie-uitwisseling;

- goede onderlinge relaties tussen individuen, die in dezelfde

situatie verkeren.

Volgens Verweij (1975) wordt aan deze voorwaarden ~n de ziekenhui

zen onvoldoende voldaan. Het socialiseringsproces kan hierdoor niet

optimaal verlopen. Het gevolg is dan ook dat veel leerlingen de

opleiding vroegtijdig verlaten. De leerlingen die blijven ondervin-

den moeilijkheden met betrekking tot de inpassing. Denk b.v.

aan het persoonlijkheidsbeeld dat Van Heeswijk (1974) ons schetst van de

leerling op het einde van de zijn studie.

Op deze wijze is de verpleegkundige reeds aan het begin van zijn

loopbaan in het keurslijf gedrukt van waarden en normen van de

instelling.

Betoepsrol

De beroepsrol leert men volgens Cas see (1971) waarschijnlijk in de

eerste plaats van mensen met wie men samenwerkt. Even verder ech

ter concludeert hij dat van een therapeutisch klimaat in de zie

kenhuizen geen sprake is. Hiervoor is namelijk een tweezijdige

communicatie nodig die onvoldoende aanwezig is. Oorzaak van het

ontbreken moet reeds in de opleiding gezocht worde~ In deze oplei

ding is men niet getraind in communicatie-v2ardigheden en de erno

tionele op'1ang van de pa"ie:tt (Van Heeswijk 1974). Oak wordt op de

afdeling de leerling weinig betrokken bij besprekingen over de

patient terwijl het praten met de pa':.ie':lt weinig gestirnuleerd wordt.

Het gevolg is dat leerlingen het vertonen van een therapeutisch ge

drag niet We1":,:" '/':->rgedaan CJ' g('l. erd "':1 em o.a. deze redenen emo

tionele situaties ~~ob~ren te vermijden.
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3.2 Opleidingssitu~tiebij de M.B.O.-V

Bekijken we de opleidingssituatie van de M.B.O.-V-leerlingen dan is

daar sprake van een duidelijke andere situatie. Voorbeelden hier

van zijn de volgende:

- de M.B.O.-V-opleiding ~s onafhankelijk van de instellingen van

de gezondheidszorg.

- de M.B.O.-V-opleiding 1S op een brede basis geschoeid. Zo zijn

de A-, B- en Z-opleiding hier geintegreerd.

- brede orientatie van de leerlingen op de gezondheidszorg.

- persoonsontwikkeling binnen het maatschappelijk waardenpatroon.

- de patient kan meer holistisch (als een psycho-somatische eenheid)

benaderd worden.

- meer ontplooiingsmogelijkheden van de leerling tijdens de oplei

ding.

Door deze omstandigheden komt de persoonsontwikkeling van de leer

ling beter tot zijn recht. Ze zijn beter in staat zich te ontwikke

len naar hun eigen persoonlijkheid, omdat ze de confrontatie met

de praktijk gedurende de opleiding nog niet volledig behoeven aan

te gaan.

Dat de M.B.O.-V voor de persoonsontwikkeling meer mogelijkheden

biedt blijkt ook uit de aandacht die uitgaat naar communicatievak

ken zoals spreekvaardigheid, rollenspel, spreekbeurten, e.d. waar

aan meer tijd besteed kan worden dan bij de inservice-opleidingen.

Dit z~Jn vaardigheden die ook nodig zijn voor het ontwikkelen van

een therapeutisch gedrag en om een goede relatie met de patient aan

te gaan.

De M.B.O.-V heeft een doelstelling: het opleiden van leerlingen

tot verpleegkundigen. De instellingen daarentegen hebben twee doel

stellingen: het genezen van de patient en het opleiden van ver

pleegkundigen. Deze doelstellingen zijn vaak onverenigbaar en het

genezingsproces, dat is begrijpelijk, zal dan op de eerste plaats

staan. Ret verschil in opleidingssituatie komt ook naar voren in

het verloop onder de leerlingen. Op de eerste plaats is het ver

loop onder de M.B.O.-V-leerlingen (15%) (Kuepers 1976) laag in ver-
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gelijking met de inservice-leerling (35-50%) (Verhagen 1976,

Kuepers 1976). De M.B.O.-V-leerlingen hebben op ~et e~nde

van de studie nog erg idealistische denkbeelden over het verpleeg

kundig beroep (Kuepers 1976). Dit uit zich door een gerichtheid

op de patient, de zorg en begeleiding. Ze hebben weinig oog voor

verpleegtechnische handelingen en de organisatie.

De M.B.O.-V-leerlingen hechten op het einde van de studie meer be

lang aan de maatschappelijke zin van het werk dan aan arbeidsvoor

waarden en aanzien (status).

Ze hebben op het einde van de studie echter nog een onduidelijk

beeld van het beroep. Ze staan met name positief tegenover taak

inhoudelijke en organisatorische aspekten die er eehter in diver-

se onderzoeken (Cas see 1971, Verhagen 1976, Nuyens 1969, Van

Heeswijk 1974) niet altijd evengoed af komen. Zo verwachten ze dat ze

een groot gedeelte van de tijd aan sociaal begeleidende taken kun

nen besteden. Door o.a. het tekort aan personeel zijn daar weinig

mogelijkheden voor. Verondersteld is (Kuepers 1976) dat de

M.B.O.-V-verpleegkundigen zich kritisch zullen opstellen t.a.v.

het werk en de werksituatie. Ze hebben nl. een meer professionele

opleiding genoten, wat inhoudt dat ze aan zelfstandigheid grote

waarde hechten. Ook speelt hier mee hun veel bredere orientatie op

de gezondheidszorg. Ze hebben meer alternatieven om in een ander

veld te gaan werken en ze hebben meer vergelijkingsmateriaal in

tegenstelling tot de inservice-leerlingen. Ze zullen wellicht eer

der geneigd zijn om van werkterrein te veranderen en daartoe ook

betere mogelijkheden hebben. Vergelijken we de mening van de M.B.O.-V-ers

het einde van hun opleiding over het werk en de werksituatie met de result

uit andere onderzoekingen hierover dan mogen we verwachten dat ze

hun ffienlng zullen wijzigen. Dat wil zeggen dat verwacht kan worden

dat ze minder positief over het werk en de werksituatie zullen oor

delen. Er zal een discrepantie bestaan m.b.t. de opvatting en ver

wachting over het werk en de werksituatie. Ze zullen daarom ongun-

stig oordelen over hun functioneren in de.gezondheidszorg en mogelijk de

wens te kennen geven tot vCLlfL:ering van instelling, werk, veld of

beroep. Dit kan gezien ~wn~(''1 :'] Ls een :.J1 ting van ontevredenheid over

hun funct~oneren.



-21-

3.3 Veronderstellingen

Inleiding

In het voorgaande gedeelte van dit rapport is een kader aangegeven

waarbinnen het functioneren van de M.B.O.-verpleegkundigen in de

gezondheidszorg naar mijn mening goed geevalueerd kan worden.

Er is vanuit gegaan dat de verpleegkundige in het werk bepaalde

doelen wil realiseren waarvoor hij dan dat werk en die werksituatie

kiest waarvan hij denkt dat deze hem de mogelijkheden bieden voor

de realisering ervan.

Het werk en de werksituatie binnen het verpleegkundig beroep kun

nen complex genoemd worden (Verwey 1975) en wordt nog complexer

door het inpassingsproces van een n~euwe groep verpleegkundigen

waaraan men nog niet gewend is.

Voor de evaluatie zijneen aantal veronderstellingen geformuleerd,

waarbij een aantal onderscheidingen zijn gemaakt naar aspecten in

het inpassingsproces. Op basis van het onderzoek kunnen mogelijk

aanbevelingen gedaan worden met betrekking tot het inpassingspro

ces.

Algemene tevredenheid

Over het werk en de werksituatie heeft de verpleegkundige verwach

tingen door o.a. de opgedane ervaringen tijdens de opleiding. Als

het werk en de werksituatie niet aan zijn verwachtingen beant

woordt zal hij daar, naar we mogen aannemen, niet goed kunnen

functioneren en daar dan waarschijnlijk ontevreden over zijn. Hij

zal trachten daar verandering in aan te brengen.

Bezien we de werksituatie en het verpleegkundige werk zoals dat

in de literatuur naar voren komt en vergelijken we deze met de

opvattingen en verwachtingen van de M.B.O.-verpleegkundigen op het

einde van de studie dan kunnen we de volgende veronderstelling

formuleren:
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A. De M.B.O.-verpleegkundigen zullen ontevreden zijn over hun functio

neren in de gezondheidszorg. Dit zal op de volgende wijzen tot

uiting komen.

1. De wens tot verandering van werk hangt sarnen met de ontevre

denheid over het werk.

2: De wens tot verandering van instelling hangt samen met de onte

vredenheid over aspecten van de organisatie.

3. De wens tot verandering van (arbeids)veld hangt samen met de

ontevredenheid over het werk en aspecten van de organisatie.

4. De wens tot verandering van beroep hangt samen met de onte

vredenheid over het werk, organisatie en instrumentele aspecten.

5. De wens tot verandering van werk, veld, instelling, zal niet

samenhangen met de tevredenheid over de opleiding.

DeM~B.O.-V~opleiding

Op het einde van de participatieperiode wordt ieder veld

door meerdere M.B.O.-Vlers als eerste keuze opgegeven. Dit duidt

op een gedifferentieerde interesse t.a.v. een werkterrein.

Ret is een indicatie dat de integratiegedachte duidelijk realiteit

begint te worden onder de M.B.O.-verpleegkundigen. De volgende

stap is am deze gedachte in het arbeidsveld daadwerkelijk te

realiseren. Dat wil zeggen dat de verpleegkundigen met de M.B.O.-V

opleiding goed kunnen functioneren in de verschillende velden

van de gezondheidszorg zoals dat nagestreefd wordt in de

M.B.O.-V~opleiding tijdens de studie.

Door de opzet van het onderwijs binnen de M.B.O.-V en de men~ng

van de leerlingen daarover kan de volgende algemene veronderstel

ling geformuleerd worden.

B. De M.B.O.-verpleegkundi(!en zullen van men]tli; z~Jn dat de integra

tiegedachte voar de opleidLngen binnen de gezondheidszorg tot

stand is gekomen, met andere woorden
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I. De verpleegkundigen zullen tevreden z~Jn over de mogelijkhe

den am de theorie en de praktijk in hun werksituatie toe te

passen.

2. Er zal een samenhang bestaan tussen het oordeel over de inte

gratie van de A-, B-, en Z-opleiding en over de toepassing van

de theorie en de praktijklessen in de werksituatie.

3. Verpleegkundigen die in hun participatieveld werkzaam z~Jn

zullen beter de geleerde theorie- en praktijklessen kunnen toe

passen dan de verpleegkundigen die niet in hun participatie

veld werkzaam zijn.

4. Verpleegkundigen die ~n hun participatie-instelling w~rkzaam zijn zul

len beter de theorie kunnen toepassen dan verpleegkundigen

die niet in hun participatie-instelling werkzaam zijn.

5. Verpleegkundigen die in hun participatieveld werkzaam zijn,

vinden vaker een participatieperiode voldoende dan degenen die

niet in hun participatieveld werkzaam zijn.

Door de begeleidingscommissie zijn ~n het eerste rapport enkele

hypothesen geformuleerd met betrekking tot de nieuwe M.B.O.-V

opleiding.

6. Vanuit verschillende vooropleidingen is het mogelijk via een

beroepsopleiding te komen tot uitoefening van een beroep.

In h~ eerste interim verslag (derde concept) worden m.b.t.

deze hypothesen 2 vragen gesteld:

a. is het volgen van een opleiding mogelijk met verschillende

vooropleidingen?

b. is het mogelijk een beroep uit te oefenen met verschillende

vooropleidingen?

7. Het zal mogelijk zijn mensen tussen 16 en 18/19 jaar op te lei

den voor het verplegend beroep.

De inwerkperiode

De inwerkperiode is de periode waarin de verpleegkundigen op de

afdeling leren functioneren. Deze periode kan als beeindigd worden
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beschouwd wanneer de verpleegkundige in staat is op dezelfde WlJ

ze te functioneren als zijn collega's. Voor de instelling is het

uiteraard van belang dat de verpleegkundige suel en goed wordt

ingewerkt.

Tijdens de inwerkperiode is het dan oak noodz2kelijk dat de ver

pleegkundige op de juiste wijze begeleid wordt. Deze begeleiding

houdt o.a. het volgende in:

- vertrouwd maken met de instelling en de afdeli~g, wat betreft

regels en het functioneren

- het verstrekken van duidelijke opdrachten en bespreking van

het werk

- het aanleren van noodzakelijke handelingen

- het controleren en bespreken van het werk achteraf

Mogelijk worden meerdere begeleiders ingeschakeld.

Dit nu veronderstelt een goede communicatie tussen begeleider en

verpleegkundige. Ook binnen de afdeling zal voor de eenduidig

heid van het verwachte gedrag een goede communicatie een voor

waarde zijn.

C. De M.B.O.-verpleegkundigen zullen tevreden zijn over de inwerk

periode als voldoende begeleiding is gegeven en men voldoende tijd

heeft gekregen om te leren functioneren op de afdeling.

Io Ontevredenheid over de inwerkperiode zal leiden tot de wens

om van werk en instelling te veranderen.

2. Er zal een samenhang bestaan tussen tevredenheid over de com

municatie en de begeleiding.

3. Hoe beter de begeleiding des te sneller zal men ingewerkt zlJno

40 Hoe meer tijd men k, Lj gt om z:ch in tc \,rerl(en des te beter zal

men de begeleiding beoardelen.

5. VerpleegkundifQn ~ie in n~~ 1rticipatieveld werken zijn snel-

ler '~3ewerkt d~n e niet in hun participa-

tieveId \,,'rk; 'lii"":l z:lJn.

b. ',. ruleeg\u., igen G] r :_n )eX" . .-i.D2tic·- ins te 1]' 2. we rken zij n

snellnr ~gev.'erkt dan verp'.eegkunc S';('u die niet in hun participa-
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•

Aspecten van ~et func=ioneren

Gesproken is over de complexiteit van het werk en de werksitua

tie en daarbij zijn de volgende dimensies onderscheiden:

- taakinhoudelijke dimensie

- organisatorische dimensie

- instrumentele dimensie.

Het is waarschijnlijk dat ontevredenheid met het functioneren

niet met aIle aspecten in verband staat maar met enkele aspecten.

Willen we iets veranderen aan de afstemming tussen opleiding,

arbeidsveld en verpleegkundige dan zullen we concrete probleem

gebieden moeten aanwijzen waar de knelpunten liggen.

Aan de hand van de onderverdeling in de drie dimensies zijn hier

over een aantal veronderstellingen geformuleerd.

Taakinhoudelijke dimensie

Uit een vergelijking van het oordeel over het werk van de verpleeg

kundigen zoals dat uit de literatuur naar voren komt en de ver

wachtingen die de M.B.O.-verpleegkundigen daarover hebben, kunnen

we het volgende veronderstellen.

D. De M.B.O.-verpleegkundigen zullen ontevreden zijn over het werk

dat ze doen, m.a.w.

1. De M.B.O.-verpleegkundigen doen ander werk dan ze verwacht had

den.

2. Verpleegkundigen 1n de geestelijke gezondheidszorg besteden

meer tijd aan sociaal begeleidende taken dan verpleegkundigen

in de algemene ziekenhuizen.

3. Verpleegkundigen in de algemene ziekenhuizen besteden meer

tijd aan verpleegtechnische zaken dan verpleegkundigen in de

geestelijke volksgezondheid.

Aangezien de M.B.O.-verpleegkundigen sociaal hegeleidende ta

ken het belangrijkste en aantrekkelijkste vinden zullen de ver-
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pleegkundigen in de algemene ziekenhuizen minder tevreden zijn

over het werk van de verpleegkundigen dan in de geestelijke

volksgezondheid.

4. De verpleegkundigen vinden dat meer aandacht besteed moet wor

den aan sociaal begeleidende taken.

5. Dit zal sterker gelden voor de verpleegkundigen ~n het algemeen

ziekenhuis dan voor verpleegkundigen in de geestelijke volksge

zondheid.

6. Verpleegkundigen die langer werkzaanl z~Jn vinden het werk routi

nematiger dan verpleegkundigen die kortere tijd werkzaam zijn.

7. Hoe routinematiger men het werk beoordeelt des te ontevredener

is men met het werk.

8. Hoe meer "ander werk" men doet des te ontevredener zal men over

het werk zijn.

9. Hoe meer huishoudelijk werk men doet des te ontevredener zal

men over het werk zijn.

10. De M.B.O.-verpleegkundigen doen hetzelfde werk als inservice

verpleegkundigen.

11. Van de M.B.O.-verpleegkundigen wordt hetzelfde verwacht als

van de inservice-verpleegkundigen.

Organisatie-aspecten

De omstandigheden waaronder de verpleegkundige functioneert zijn

mede van invloed op het uiteindelijke resultaat~voor het bereiken

van de doelstelling. Zo is het waarschijnlijk dat een goed thera

peutisch klimaat van invloed is op de genezing van de patient.

Therapeutisch klimaat veronderstel r 2c~ter een open communicatie

klimaat op de afdeling (Cas see 1971), zowel tussen de verpleegkun

digen en de patient maar ook tussen de verpleegkundigen onderling

en tussen verpleegkundigen, arLsen en hoofden.

Bezien we de reele werksituatie dan is claar het volgende te consta-

teren:
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- structureel tekort aan gediplomeerde verpleegkundigen

- onregelmatige diensten

- veel wisselingen van verpleegkundigen en patienten

Deze factoren beinvloeden in negatieve zin het therapeutisch kli

maat op de afdeling en ook het functioneren van de verpleegkundi

gen daarbinnen.

Op het einde van de studie z~Jn de M.B.O.-leerlingen positief over

de organisatie-aspecten. Dit betreft de sociaal-psychologische aspec

ten en iets mindere mate de organisatiekundige aspecten.

Uit een vergelijking met de literatuur en de verwachtingen van de M.B.O.

verpleegkundigen over de organisatie-aspecten kunnen de volgende

veronderstellingen geformuleerd worden.

E. De M.B.O.-verpleegkundigen zullen ontevreden zijn over de organi

satie-aspecten, m.a.w.

1. Ontevredenheid met de organisatie-aspecten zal samenhangen met

de wens tot verandering van instelling, veld en beroep.

Verpleegkundigen die in het participatieveld werkzaam zijn,

zijn tevredener over de organisatie dan verpleegkundigen die

niet in hetparticipatieveld werkzaam zijn.

Vetpleegkundigen die in de participatie-instelling werkzaam zijn,

zullen guns tiger oordelen over de plannings- en afstemmingsas

pecten dan verpleegkundigen die niet in de participatie-instel

ling werkzaam zijn.

Sociaal-psychologische aspecten van de organisatiedimensie verschil

len van instelling tot instelling, m.a.w.

2. De ontevredenheid t.a.v. de werksfeer hangt samen met de wens

tot verandering van instelling.

3. Goede werksfeer hangt samen met goede relaties tussen het perso

neel.

4. Goede relaties zullen samenhangen met goede communicatie.

Verpleegkundigen die niet zelfstandig kunnen werken zullen van

insteJling en veld willen veranderen.



Organisatiekundige aspecten als planning en afstemming zullen

verschillen per veld (CRV) , m.a.w.

5. Er zal verschil bestaan in het oordeel over de plannings- en

afstemmingsaspecten in de verschillende velden.

Verpleegkundigen die ontevreden zijn over plannings- en afstem

mingsaspecten zullen van veld willen veranceren.

6. Ontevredenheid met plannings- en afstemmingsaspecten zal samen

hangen met de wens tot verandering van veld.

Leiderschapsvormen worden zowel beinvloed door de persoon zelf

als door de omstandigheden, m.a.w.

7. Er zal verschil bestaan in de vorm van leiderschap tussen de

velden in de gezondheidszorg.

8. Verpleegkundigen die ongunstig oordelen over de leiderschapsvorm

wensen verandering van instelling en veld.

Instrumentele aspecten

Een individu gaat in een veld/instelling werken om doelen te reali

sereno De doelen kunnen ook betrekking hebben op het realiseren

van een bepaalde carriere zowel op het gebied van leiding geven als

op het gebied van vakdeskundigheid. De gezondheidszorg kan gezien

worden als een vrij homogeen gebied wat betreft carrieremogelijk

heden. Dit wordt veroorzaakt door o.a. de regelingen omtrent het

verpleegkundig handelen. Door de onregelmatige diensten die men ~n

de gezondheidszorg vaak heeft, worden de mogelijkheden voor verde

re studie, vooral die niet direkt met het werk te maken hebben, be

moei1ijkt. Ontevree:.enheid hieroverza1 zich op de voigende wijze ui

ten;

F. De M. B.0. -veq)~eerkundj:',en zullen ont-epreden zijn met de instrumen

tele asoecten.

1. 'tev:-,,:,:';c' id me t- (p. ,', :lst u.''1entele aspecten zal samenhangen
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Door de ideele binding aan het werk. begeleiden en verzorg~ng van

de patient, wil men dicht bij de patient werken, m.a.w.

2. De M.B.O.-verpleegkundigen zullen vooralsnog geen ambities heb

ben voor leidinggevende functies.

3. Over het algemeen hebben vrouwelijke verpleegkundigen minder ambi

ties voor leidinggevende functies dan mannelijke verpleegkundi

gen.
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ROOFDSTUK 4

Uitvoering van het onderzoek

4.1 De onderzoeksgroep

Ret onderzoek heeft plaatsgevonden bi." de eersJe groep verpleeg

kundigen die bij de M.B.O.-V te Eindhoven is afge.;tudeerd. Ret

onderzoek is een vervolg op het onderzoek van Lips (1974) en

Kuepers (I 976). Ret is uitgevoerd bij dezelfde groep verpleegkun

digen die vanaf de aanvang van hun studie in het onderzoek zijn be

trokken. Bij de analyse van de gegevens zal, waar mogelijk, gebruik

worden gemaakt van de resultaten uit het onderzoek van Lips en

Kuepers.

Representativiteit van de onderzoeksgroep

Is deze groep representatief voor aIle M.B.O.-V-verpleegkundigen

~n Nederland? Uit het Eerste Interim Verslag van de begeleidings

commissie Experimenten (1974) blijkt dat de groepen die in 1972

en 1973 zijn gestart wat betreft leeftijd en vooropleiding onder

ling niet veel afwijken.

In een ander verslag (het Interim rapport Project Groep Verpleeg

opleidingen (1975)) worden leerlingen van vier M.B.O.-V's en vier

inservice-opleidingen vergeleken, die in september 1974 met de

opleiding zijn gestart. Uit de resultaten die o!utrent de vier

~1.B.O.-V's werden verkregen, blijkt het grootste verschil te be

staan uit de godsdienstige overtuiging, die voor de onderzoeks-

groep ovenJegend ;:;"oorrs-katholiek i~~, teri;'Jij 1 bij de leerlingen

van Qe_c:ldc~e M.B.a.-V's de andere geloofsovertuigingen meer voor

kornel'. T,,., aEe·"" ., var" and 'ke~mer1zen ·m ges ld w'"rden dat

de:ce onde ,)0'3g,-,ep repre ,·,.,tatief ,~, vco~ aIle Ieerlingen van

de M.B.a .• '5 in Nede '~nd.

De onderzoeksgro2 ",. eerste

de andere M.. O.-V~s ~n 1976 afstuderen. De
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onderzoeksgroep is in Eindhoven opgeleid. Ten aanz~en van het

tijdstip en de M.B.O.-V zijn ze niet representatief voor verpleeg

kundigen van andere M.B.a.-V's.

Respondenten

Het aantal respondenten dat aan het onderzoek heeft meegewerkt is

74 verpleegkundigen. Dit is 88% van de totale groep.

Van 6 verpleegkundigen is geen antwoord gekregen en 4 verpleeg

kundigen waren in militaire dienst.

De resultaten van het onderzoek mogen dan ook geldig verklaard

worden voor de totale populatie. Dat is de eerste groep, die aan de

M.B.O.-V te Eindhoven is afgestudeerd.

4.2 Meetmethode

Tijdstip van de meting

De meting is verricht op 23 maart.

Deze datum was gekozen omdat op die dag en de volgende door de

M.B.O.-V te Eindhoven twee terugkomdagen georganiseerd waren om

ervaringen uit te wisselen. Zodoende heeft een groot aantal respon

denten meegedaan. De meting heeft op de eerste dag onmiddellijk na

de eerste kennismaking plaatsgevonden om invloeden van anderen zo

veel mogelijk te voorkomen.

Meetprocedure

De onderzoeksgroep was gesplitst in 6 groepen van ongeveer 12 ver

pleegkundigen en twee begeleiders. De metingen zijn uitgevoerd

d.m.v. het afnemen van vragenlijsten. Deze vorm van meten heeft

het voordeel dat het onderzoek relatief weinig tijd vergt als het

om grotere groepen respondenten gaat. De meeste vragen zijn voorge

structureerd, op enkele na, die ter verduidelijking dienen van

andere vragen. Het voorgestructureerd zijn van de vragen is een

voordeel als het gaat om het meten van verschuivingen, omdat de

gegevens daardoor beter vergelijkbaar zijn.
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Daarnaast z~Jn met zowel de staf van de H.B"O.-V ds met een

aantal verpleegkundigen nog gesprekken gevoerd ten acmzien van

hun ervaringen in de gezondheidszorf.

4.3 Statistische verwerking

Bij de statistische verwerking van de onderzo,,,.;;gegevens "lOrdt

gebruik gemaakt van frequentieverdelingen. gemidde ' en en stan

daardafwijkingen. Bij het zoeken naar mogelijke verbanden tussen

variabelen kunnen we gebruik maken van statistische methoden.

Welke methoden we kunnen gebruiken is a+hankelijk van de onderzaeks

groep (populatie) en het meetniveau van de gegevens.

De onderzoeksgroep

De onderzoeksgroep bestond uit de eerste groep afgestudeerden van

de M.B.O.-V te Eindhoven en 15 dus niet op te vatten als een

aselecte steekproef uit een reele populatie (b.v. aIle M.B.O.-V's

in Nederland). Dit iropliceert dat van roogelijke generalisaties

van in de onderzoeksgroep gevonden verbanden niet met behulp van

statistische roethoden de betrouwbaarheid kan worden aangegeven. Het

berekenen van toetsingsgrootheden en significantieniveaus blijft

daarom achterwege. Om de sterkte van het verband in de onderzoeks

groep aan te geven, wordt gebruik geroaakt van associatiematen.

Voor onderlinge vergelijking van deelgroepen binnen de onderzoeks

groep wordt wel gebruik gernaakt van statistische methoden. Nu

gaat het niet oro generalisaties naar een grater geheel, maar om

toetsing van verschillen tegen mogelil~e toevalsverschillen. Welke

associatiematen ?-ebruil<-t mogen wc-.:den LS afhar:.kel ijk van het meet

niveau van de onrierzoeksgegevens.

Het meetniveau

Het anderzoeksmateriaal bestaa'· uit variaselen die ~emeten zijn ap

nominaal of ordinaal niveau

Voor het bewerken van de gegeve~s van nominn21 niveeu kan gebruik
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worden gemaakt van op X2 gebaseerde associatiematen. Voor

het analyseren van gegevens op ordinaal niveau

kunnen meerdere associatiematen worden gebruikt. Gegevens die uit

*gegroepeerde data bestaan kunnen het beste worden bewerkt met

de associatiemaat G (gamma).· Deze maat G geeft een lineair

verband aan tussen 2 variabelen en kan varieren van +1 tot -1.

Een G van +1 betekent dat er tussen de variabelen een maximaal

positief verband bestaat. Een G van 0 betekent dat er geen lineair

verband bestaat tussen de twee variabelen. Is de G = -I dan wijst

dat op een maximaal negatief verband (v.d. Ende, 1971).

Bij de verwerking van de gegevens zal voornamelijk van de hierbo

ven genoemde methoden gebruik worden gemaakt.

* Bij de gegroepeerde data zijn de onderzoekseenheden ~n enkele

geordende klassen verdeeld (Dijkstra)
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HOOFDSTUK 5

Ret oordeel van de M.B.O.-verpleegkundigen over hun functioneren

indegezortdheidszorg

In de voorgaande hoofdstukken is een kader aangegeven waarbinnen

het functioneren van de M.B.O.-verpleegkundigen in de gezondheids

zorg geevalueerd wordt. Uit een vergelijking van het oordeel over

het werk van de verpleegkundigen zoals dat uit de literatuur naar

voren komt en de verwachtingen die de M.B.O.-verpleegkundigen op

het einde van hun studie over hun toekomstige functie hebben zijn

enkele veronderstellingen geformuleerd.

In dit hoofdstuk zullen, nadat eerst enkele algemene gegevens van

de onderzochte groep besproken zijn, de veronderstellingen worden

behandeld.

5.1 Gegevens van deonderzochte groep M.B.O.-verpleegkundigen

Een van de uitgangspunten van de M.B.O.-V-opleiding is de inte

gratie tot stand te brengen tussen de drie bestaande inservice

opleidingen in de gezondheidszorg: de A-, B- en Z-opleiding. De

M.B.O.-verpleegkundigen hebben dus na hun studie het recht als

volwaardig verpleegkundige in alle velden van de gezondheidszorg

te werken. In de onderstaande tabel 5.1.1. is een overzicht

gegeven in welke velden de verpleegkundigen uit de onderzochte

groep zijn gaan werken.
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Tabel 5.1.1. Velden van de gezondheidszorg waar de M.B.O.-ver

pleegkundigen werkzaam z~Jn (vr.l)x

algemene ziekenhuizenxx ! 38

psychiatrische centra II 15

instellingen voor zwakzinnigenzorg 12

verpleeghuizen en bejaardentehuizen 3

E.M.G.Z. (wijkverpleging e.d.) 2

andere plaatsen 5

l_t_o_t_a_a_l L-!4

(51)XXX I

( 19)

( 16)

( 4)

( 3)

( 7)

(100) __

In de tabel is te zien dat in "alle" velden van de gezondheids

zorg M.B.O.-verpleegkundigen werkzaam zijn. Dit is een indikatie

dat de M.B.O.-verpleegkundigen zelf in de M.B.O.-V een opleiding zien

waarmee ze in aIle velden een functie kunnen vervullen. De velden

op hun beurt geven te kennen door het aannemen van M.B.O.-ver

pleegkundigen, dat ze in deze opleiding een stuk van hun eigen

inservice-opleiding zien.

Ruim de helft van de onderzochte groep is gaan werken in de alge

mene ziekenhuizen. In de psychiatrische centra en de instellingen

vaar zwakzinnigenzarg werken resp. 19% en 16% van de M.B.O.-ver

pleegkundigen. De velden met de minste M.B.O.-verpleegkundigen

zijn de verpleeghuizen/bejaardentehuizen en de E.M.G.Z.

Op de vraag waarom ze een bepaald veld (vr. 9) gekozen hebben

werd als belangrijkste motief "interesse" genoemd. Andere mat ie

ven zijn: prettig werk, werken met kinderen, contactmogelijkheden

en ervaring opdoen. We zien hier motieven van uiteenlopende aard.

Oak ten aanzien van de keuze voor een bepaald veld werd geen dui

delijk motief aangegeven. AIle motieven hebben echter weI be

trekking op het werk zelf. Dit in tegenstelling tot de matieven

die men geeft bij de keuze van een bepaalde instelling (vr. 1).

x(vr. 1) : verwijst naar de vraag in de bijlage ZRP no.21a

xx Hieronder vall en oak de academische en categorale zie-

kenhuizen

xxx ( ) : weergave van de percentages
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Daar hebben de motieven veelal betrekking op de plaats van de ~n

stelling (de geografische ligging), vacature en het goed zijn

bevallen van de participatieperiode.

De afdelingen waar de M.B.O.-verpleegkundigen een functie verv~llen

zijn zeer gevarieerd, nl. 16 verschillende (vr. 11). De afdeling

waar de meeste verpleegkundigen werken zijn: chirurgie (12), kraam/

kinderafdeling (18), begeleiding (14), observatie (6). Ook dit ~s

weer een indikatie voor.de breedheid van de M.B.O.-V-studie.

Mede van invloed op de keuze van veld en instelling is de partici

patieperiode geweest. Tijdens deze periode die 6 maanden duurde

hebben de leerlingen in een veld naar eigen keuze geparticipeerd.

Op het einde van deze perio~e werd men in de gelegenheid gesteld

am te solliciteren, Velen (60%) deden dat ~n hun eigen participa

tieveld/instelling (Kuepers, 1976).

In tabel 5.1.2. zijn de aantallen verpleegkundigen weergegeven die

~n hun participatieveld/instelling werkzaam zijn.

Tabel 5.1.2. M.B.O.-verpleegkundigen, werkzaam ~n hun participatie

veld/instelling.

participatie

lwerkzaam ~n veld (vr. 3) i instelling (vr. 4) ;
j

I ja 29 (39)
i

54 (73) i

I nee 20 (27) 45 (6) ) j

Dit de tabel blijkt dat bijna driekwart (73%) van de M.B.O.-ver

pleegkundigen in het veld is gaan werken waar ze de participatie

periode hebben doorgebracht. Dit hoge pc::::'centage is niet vreemd ge

zien het feit dat men in een veld de participatieperiode heeft

doorgebracht en daarbij nog bet veld kon kiezen. Bij een vierdc

komt de definitieve veldkeuze blijkbaar op het einde van de studie

tot stand of gaan nog een andere studie volgen.

Van de groep verpleegkundigen is 39% in de par~icipatie-instelling

gaan werken. DUB meer dan de helft van degenen die in het partici-
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patieveld zijn gaan werken zijn ook nog in dezelfde ins telling

gebleven. Dit is wel een teken dat een vrij aanzienlijke groep de

participatie-instelling goed is bevallen en wat niet minder be

langrijk is dat deze instellingen gunstig over deze verpleegkundi

gen oordelen. Waarom de andere verpleegkundigen niet in de partici

patie-instelling zijn gaan werken is niet bekend, hoewel de meesten

erg tevreden waren over het participeren in de instelling. Uit

bovenstaande blijkt verder dat men ook mogelijkheden voor een aan

stelling heeft buiten zijn participatie-instelling en zelfs buiten

zijn participatieveld. De velden zullen de participatieperiode dan

waarschijnlijk ook niet als een soort van specialisatie op het

einde van de studie beschouwen doch meer als een algemene voorberei

ding op het beroep van verpleegkundige.

Op het tijdstip van de meting, 23 maart 1976, waren de meeste

M.B.O.-verpleegkundigen uit de onderzoeksgroep ruim een half jaar

in de gezondheidszorg werkzaam. Tabel 5.1.3. laat hiervan een

overzicht zien.

Tabel 5.1.3. Aantal maanden dat men 1n het veld werkzaam 1S op het

tijdstip van meting.

o - 2 maanden 10 (14)

.3 - 4 maanden 5 ( 7)
I I
: 5 - 6 maanden 10 (14) ,

7 - 8 maanden 46 (62)

19 - 10 maanden 2 ( 3)

Uit de tabel blijkt dat de tijd dat men in het veld werkzaam is

nogal varieert (spreiding 1,27). De oorzaken dat sommigen pas enke

Ie maanden in het veld werken, zijn:

- uitgesteld eindexamen

- verandering van veld (4 x).

Dit zijn enkele algemene gegevens over de onderzochte groep. Het

blijkt dat ze verspreid over "alle"'velden van de gezondheidszorg

werkzaam zijn. Dit geeft een ondersteuning aan de haalbaarheid van
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het eerste uitgangspunt van de Nota Von Nordheim. De poging om een

integratie tussen de huidige inservice-opleidingen tot verpleegkun

dige tot stand te brengen.

5.2 Algemene tevredenhaid over het functioneren

Het functione~en VAn eaft individu in een ins telling, in het werk,

in een veld en in een bepaald beroep heeft betrekking op een aantal

aspecten. De tevredenheid over het functioneren zal betrekking heb

ben op al deze 8specten. De tevr.edenheid over deze aspecten zal na

gegaan worden. Dit gebeurt in de volgende paragrafen. In deze para

graaf zal allereerst geprobeerd worden om een indicatie voor de

algemene tevredenheid aan te geven. In de enquete zijn daarvoor

enkele vragen gesteld die de wens tot verandering (de verande-

ringsgeneigdheid ten aanzien van bepaalde situaties) betreffen.

Deze geneigdheid is een indicatie voor de ontevredenheid of het

zien van wellicht betere alternatieven. Wanneer iemand ontevreden

is over zijn situatie of aspecten daarbinnen zal hij zoeken naar

andere (betere) alternatieven. Even zo zal iemand die in een ande

re situatie betere mogelijkheden ziet eveneens van situatie wensen

te veranderen.

In de vragenlijst zijn daarom de volgende 4 vragen of uitspraken

opgenomen.

- Ik wil graag in een andere instel

ling werken (vr. 101)

- Zoudt u graag ander werk willen doen?

(vr. 21)

2 ( 3) zeer mee eens

]0 (14) mee eens

19 (26) onzeker

28 (39) mee oneens

]3 (18) zeer mee oneens

9 (12) Ja

16 (22 ) weet ik niet

48 (66) nee _______i
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- Wilt u graag in een ander veld gaan 19 (26) ja

werken? (vr. 88) 55 (74) nee

- Als je zelf opn~euw zou kunnen begin- ( 1) nee beslist niet

nen zou je dan weer het verpleegkundig 2 ( 3) nee

beroep kiezen? (vr. 99) 7 ( 9) weet ik niet

33 (46) ja

29 (41 ) ja beslist.

De vragen hebben betrekking op het beroep en op de verschillende

aspecten daarvan. Verondersteld wordt dat de gewenste verandering

een indicatie is voor de ontevredenheid.

Uit de antwoorden blijkt dat de meesten (86%) dezelfde beroeps

keuze zouden maken bij een hernieuwde keuzemogelijkheid. Een klei

ner percentage (74%) zou dezelfde veldkeuze maken en een nog klei

nere groep (66%) zou hetzelfde werk willen doen. De instelling

waar men werkt wordt door een nog kleinere groep (57%) opnieuw

gekozen, althans ze wenst geen verandering van instelling. Het 1S

niet geheel vreemd dat de veranderingsgeneigdheid van instelling

het grootst ~s aangezien de motivatie voor deze keuze de geogra

fische ligging van de instelling was en niet de werksfeer of ande

re aspecten in de instelling.

De veranderingsgeneigdheid blijkt nogal te varieren ten aanzien

van de verschillende aspecten. In tabel 5.2.1. zijn de scores op

de vragen naast elkaar geplaatst am de verschillen beter te laten

zien.
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Tabel 5.2.1. Veranderingsgeneigdheid van instelling, werk, veld

en beroep.

r ins te11 ing i werk i veld : beroep i
i

I I i
ja 12 (17) 9 (12) 19 (26) 3 ( 4) I

I I II 19 (26)
I

?
11 ~

(22) - 7 ( 9)

nee t 41 (57) 48 (66) 55 (74) 62 (87) I
I

In het onderstaande schema zijn de verschillen nogmaals op een

andere wijze aangegeven.
14"
f

80%
s::
OJ
OJ ,j.J

00 (f) 60%s::
,j.J OJ
t1l )

't:l
00 40%OJ s::

00 .~ 57% 66% 74% 87%t1l I-l
,j.J OJ

Is:: 't:l 20%OJ s::
C.J t1l
I-l I-l
OJ OJ instelling werk veld beroepPo >

Aangezien we mogen verwachten dat een aantal verpleegkundigen op

meerdere aspekten hetzelfde hebben gescoord zijn de samenhangen

bekeken (tabel 5.2.2.).

Tabel 5.2.2. Samenhang tussen de wensen tot verandering uitgedrukt
x

in y (gamma).

H :;: :> ~

I Instelling I I I

i I
i I I II I

! i
Werk 0,50

~
I i !

Veld 0,76 ,
0.79 !

I I1 ----!__--+- L-__~ - l

l Beroep 0,57~_O_.}-!_L l

x y(gamma's)tussen +0,30 en +0,30 zijn de waarden niet vermeld.
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Wat opvalt is de onderlinge samenhang tussen veld met ins tel ling

en werk wat er op duidt cat de wens tot verandering van veld ook

zijn oorzaak vindt in de instclling zelf en niet aIleen in het

werk.

Opmerkelijk ~s oak dat er geen samenhang bestaat tussen de wens tot

verandering van beroep en ins telling maar weI tussen beroep met

veld en werk. Dit duidt erop dat de beroepsherziening meer te maken

heeft met het werk en minder met de organisatie waarin men werkt.

Een belangrijker aspect dat mogelijk van invloed kan zijn op de

wens tot verandering of ze in het veld waar ze werken de participa

tieperiode hebben doorgebracht. Een aantal verpleegkundigen is zo

als eerder is gezegd in hun participatieveld/instelling werkzaam.

Redelijkerwijze is aan te nemen dat ze daar goede ervaringen heb

ben opgedaan tijdens hun participatieperiode.

De veranderingsgeneigdheid wordt echter niet belnvloed door het

feit dat men daar de participatieperiode heeft doorgebracht. WeI

van enige invloed op de veranderingsgeneigdheid is het veld waar

men werkt. De veranderingsgeneigdheid bij de verpleegkundigen in

de geestelijke volksgezondheid is iets groter dan bij de verpleeg

kundigen die in de algemene ziekenhuizen werkzaam zijn (y = 0.35).

Om een beter inzicht te krijgen zal de veranderingsgeneigdheidX

in samenhang met andere aspecten worden bekeken. Dit zal plaats

vinden in de volgende paragrafen.

De behandeling van de veronderstellingen "A" (bIz. 22) over de

samenhang tussen de veranderingsgeneigdheid en de algemene tevre

denheid zal op het einde van het hoofdstuk gebeuren (par. 5.5.5)

omdat claar informatie voor nodig is over de verschillende aspec

ten van het functioneren die eerst behandeld worden.

x Voor de berekening van de samenhangen ZLJn de vragen over de ver

anderingngE.mpigdhe.id gecodeerd volgens tabel 5.2. I .:
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5.3 Meningen van M.B.O.-verp1eegkundigen over hun opleiding

Na ongeveer een half jaar in de gezondheidszorg werkzaam te zijn,

zu11en de meeste verpleegkundigen wat meer afstand hebben genomen

van hun opleiding. Hierbij treedt een verschuiving op van het re

ferentiepunt van de opleiding naar de plaats waar ze werkzaam z~Jn.

Ze hebben daar nu praktijkervaring ~n de gezondheidszorg opgedaan.

Vanuit deze ervaringen nu zijn ze beter in staat te oorde1en wat

ze in de opleiding hebben gemist of waar ze juist veel steun aan

hebben in de praktijk.

Ruim tweederde van de groep vond de M.B.O.-V-op1eiding niet gemak

kelijk maar ook niet echt zwaar (tabel 5.3.1.). Slechts enkele

vinden de opleiding gemakkelijk.

Tabe15.3.1 Mening over de zwaarte van de opleiding.

(zeer) zwaar

niet gemakkelijk en niet zwaar

(zeer) gemakkelijk

18 (25) I
I

49 (67) I
6 ( 8)

Dit is een indicatie dat de opleiding goed op het n~vo van de 1eer

lingen is afgestemd. De meesten hebben n1. toch een inspanning moe

ten leveren om het diploma te halen. Was het (zeer) gemakkelijk ge

weest dan was naar mijn mening het nivo van de opleiding onvoldoende

op het nivo van de leerlingen afgestemd.

Een ander aspect is de toepasbaarheid van het geleerde in de prak

tijk. Ret oordeel van de verpleegkundigen of het op school geleer

de voldoende is om hun functie te kunnen uitoefenen verschilt (ta-

bel 5.3.2.).

Tabel 5.3.2 Is het op school geleerde voldoende om de huidige

functie uit te oefenen?

theorie praktijk

(zeer) voldoende 46 (62) 32 (43)

matig 22 (30) 28 (38)

(zeer) onvoldoende 6 ( 8) 14 (19)
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De verpleegkundigen Zl]ll over de hoeveelheid praktijk die ze heb

ben gehad en die ze nodig hebben voor de uitoefening van hun

functie duidelijk minder tevreden dan over de theoretische kennis.

Bijna de helft (43%) vindt de praktijk die ze hebben gehad vol

doende. Ten aanzien van de theorie is dat bijna tweederde (62%).

Ruim driekwart vindt dat ze het op school geleerde (zeer) voldoen

de in de praktijk kunnen toepassen (Bl)x. Men kan dus zien dat de

inhoud van de stof weI aan de praktijk aan sluit doch dat de hoe

veelheid soms onvoidoende wordt gevonden, speciaal wat betreft

de praktijk component. Deze geluiden waren ook te horen op de

discussiedagen te Well (Evaluatie versiag terugkomdagen).

Omtrent het oordeel over de toepassing van de theorie bestaat een

lichte samenhang met de veranderingsgeneigdheid. De verpleegkundi

gen die de theorie minder goed kunnen toepassen zijn iets meer

geneigd om van ins telling te veranderen.

De verpleegkundigen die in het participatieveld werkzaam zijn,

kunnen de theorie iets beter toepassen dan de verpleegkundigen die

in een ander veld z~Jn gaan werken (B3). Ten aanzien van de parti

cipatie-instelling is dit in iets sterkere mate het geval (B4).

De verpleegkundigen die in de algemene ziekenhuizen werken zijn

iets minder vaak tevreden over de hoeveelheid theorie om hun

functie goed uit te oefenen dan de verpIeegkundigen in de geeste

lijke volksgezondheid.

Gemiste aspecten in de M.B.O.-V-opleiding.

De vraag is vervolgens wat ze dan in de opleiding gemist hebben,

zowel met betrekking tot de praktijk component als tot de theorie

component. Hierover zijn aan de verpleegkundigen twee vragen ge

steld waarbij maximaal drie aspecten gevraagd werden te noemen die

ze gemist hadden in de opleiding (vr. 48 a en b).

x (Bl): verwijst naar de veronderstellingen ~n hoofdstuk 3.
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De belangrijtste aspecten die ae in de opleiding gemist hedden met

betrekking tot de praktijk component zijn:

- medisch technische handelingen

- begeleidingsvaardigheden

- verantwoording Ieren dragen

- praktische voorbereiding op het functioneren.

Ten aanaian van de theoretilche aspecten die ae gemist hebben zijn

de belangrijkste gebieden:

- speeialisaties bv ; de neurologie, etc.

- allemene medische vakken

- bezigheidstherapie.

De antwaorden op deze vragen varieren nogal en aijn vanuit hun hui

dige werksituatiegegeven. De vraag is nu of die gevoelde tekort

bilnvloed i. door de plaatselijke situatie. De tijd die men heeft

om in te werken is IOms vrij kort geweest. Gemiste aspecten komen

dan mogeHjk voor rekening van de school.

De gemiste aspecten zijn ook voor de verpleegkundige in de verschil

lende velden anderl. Zo hebben b.v. volgens verpleegkundigen die in
de algeaene ziekenhuizen werken, medisch technische handelingen te

weinig aandacht gekregen evena!s veel medische vakken. De verpleeg

kundigen uit de geestelijke volksgezondheid wijzen op het gevaelde

gemis aan be••leidingsvaardigheden en bezigheidstherapie. Hier kamt

dan de vraag naar voren wat we onder beroepsvoorbereidend onder

wijs, m.b.t. de gezondheidszorg, moeten verstaan en welke inhoud

qua leeratof en vaardigheden daar aangeboden moet worden.

Rierbij sluit de vraag aan van de integratiegedachte ten &anaien

van de verpleegopleidingen, in hoeverre deze integratie haalbaar

is.

Op de vraag (vr. 105) of naar de mening van de M.B.O.-verpleegkun

digen de integratie van de A-, B- en Z-opleiding in een M.B.O.-V

opleiding al. geslaagd beschouwd mag worden werden de volgende ant

woorden gegeven (tabel 5.3.3).
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Tabel 5.3.3 Oordeel over de mate van integratie van de A-, B- en

Z-opleiding Ln een M.B.O.-V-op1.eiding

ja (volledig) 35 (48~
matig 31 (43)

(zeer) onvolledig 7 (10) _
----------------'--_._--'

Uit. de tabel blijkt dat iets minder dan de helft van deze verpleeg

kundigen de integratie geslaagd vindt. Een grote groep vindt de

integratie matig geslaagd en slechts enkele vinden hem onvolledig

geslaagd. Het oordeel hangt samen met het oordeel over de toepas

baarheid van de theorie in de werksituatie (y = 0.41) (B2).

Bij de gevraagde toelichting werd door degenen die da- integratie

matig of niet geslaagd vonden veelal als reden opgegeven dat de

opleiding te breed, niet diep genoeg of dat bepaalde aspecten on

voldoende de aandacht kregen. Hierover werd geen verschil geconsta

teerd tussen de velden. Degenen die de integratie wel geslaagd vin

den beargumenteren dit oordeel door het voordeel te noemen van de

breedheid en daardoor bewus tere keuze die ze kunnen mak'~n voor een

bepaald veld.

Deze argumenten worden ook genoemd op de vraag wat ze vinden van

de inservice-opleiding in vergelijking met de M.B.O.-Vcopleiding.

Als voordeel van de M.B.O.-V-opleiding zien ze de bredere basis

en meer theorie, terwijl als nadeel de onvoldoende praktijkerva

ring wordt genoemd.

In het kader van de evaluatie van de M.B.O.-V-opleiding door de

verpleegkundigen past hier de behandeling van enkele hypothesen

die door de begeleidingscommissie experimenten zijn opgesteld.

- Hypothese I

Vanuit verschillende vQoropleidingen is het mogelijk via ~~n be

roepsopleiding te komen tot het uitoefenen van een beroep.

Twee vragen zijn hierbij belangrijk:
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• het al of niet kunnen volgen van een opleiding met verschil

lende vooropleidingen.

het al of niet kunnen uitoefenen van een beroep met verschil

lende vooropleidingen.

- Hypothese 2

Vanuit een leerinhoud, die ten dele gedifferentieerd zal moeten

worden kan op gemeenschappelijke wijze opgeleid worden voor ver

schillende beroepsbeelden.

- Hypothese 3

Ret zal mogelijk z~Jn mensen tussen 16 en 18/19 jaar op te leiden

voor een verplegend/verzorgend beroep.

Hypothese 1

uit de eerste groep die in september 1972 in Eindhoven aan de

M.B.O.-V zijn gestart hebben 12 leerlingen de opleiding voortijdig

gestaakt.

De schoolverlaters hebben de volgende vooropleiding

9712

r ..
j vooropleiding verlaters aanwezig bij

de start

MAVO 10 76

LTS 1 2

LEAO

!
1 1

ANDERE - 18
, !
: Totaal
!

Uit de tabel blijkt dat de leerlingen die vertrokken zijn verschil

lende vooropleidingen hadden. De aantallen zijn echter te klein om

daaraan conclusies te verbinden. Er is echter vooralsnog geen re

den om aan te nemen dat het niet mogelijk is een opleiding te vol

gen met verschillende vooropleidingen.

Oak ten aanzien van de tweede vraag bij deze hypothese kunnen geen



harde uitspraken ged&a~ worden. De reacties van verpleegkundigen

over hun functioneren (uitoefenen van een beroep) zijn tot nu

toe over het algemeen positief te noemen. Dat wil zeggen dat het

uitoefenen van een beroep met verschillende vooropleidingen niet

ontkennend beam:woord kan worden.

Hypothese 2

Bij de M.B.O.-V te Eindhoven is men in 1972 gestart met een ver

plegende en een verzorgende aideling. Door de vele overiappingen

die in de stof aanwezig waren heeft men het onderscheid tussen

de verplegende en verzorgende afdeling laten vaIIen. Men is met de ver

plegende afdeling verder gegaan waarbij de leerlingen van de ver

zorgende aideling hetzelfde programma hebben gekregen als de

verplegende.Daarom kon voor deze hypothese 2 weinig informatie

worden aangedragen. WeI kon opgemerkt worden dat de verschillen

tussen de verplegende en verzorgdende afdeling moeilijk aan te

geven zijn en dat men zich kan afvragen of een M.B.O.-V op verzor

gend gebied en een M.B.O.-V op verplegend gebied weI juist is.

Misschien is het beter te kiezen voor een M.B.O.-V waarin beide

aspecten zijn opgenomen. Deze visie over verpleging en verzorging

in een beroep sluit oak nauw aan bij de visie van de Centrale Raad

voor de Volksgezondheid zoals die blijkt uit het rapport Taak van

de Verpleegkundige.

Hypothese 3

Met be trekking tot deze hypothese kan het volgende gezegd worden.

De leeftijd van de leerlingen die de opleiding voortijdig hebben

verlaten was als voigt:

1 leeftijd
!
I

1
I

i 15 Jaar

; 16 J aarI
117 j aar

,8 jaar

?

verlaters

9

aanweZl.g bij

de start

10

62

23

2
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Bezien we het aantal leerlingen dat de opleiding voortijdig ver

laten heeft dan mogen we tot nu toe concluderen dat deze hypothese

ondersteund wordt. Bezien we de leeftijd van de leerlingen die de

studie hebben gestaakt dan is daar vooralsnog met deze cijfers geen

duidelijke groep van een bepaalde leeftijd aan te wijzen waaronder

het verloop hoger of lager is.

De leerperioden bij de M.B.O.-V.

De opzet van het onderwijs bij de onderzochte opleiding kent drie

leerperioden: de ori~ntatieperiode, de observatieperiode en de par

ticipatieperiode. In een drietal open vragen is de leerlingen ge

vraagd wat ze aan de verschillende Ieerperioden veranderd willen

zien. In tabel 5.3.4. is aangegeven aan welke periode men iets

wenste te veranderen.

Tabel 5.3.4 Verandering gewenst aan de Ieerperiode

j a nee geen ~~;9_;~""I
orientatieperiode (Ie jaar) 17 (23) 41 (55) 16 (22) !
observatieperiode (2e jaar) I 38 (51) I 24 (32) j 12 (16) I

_p"~rticipatieperiode (3e j aaELL_50 (68)~_(~"L.}.!..J_~.?.~_"."..._. 1

Bij de interpretatie van deze tabel moet natuurlijk weI rekening

gehouden worden dat ze de orientatieperiode veel eerder hebben

doorlopen dan de participatieperiode en zodoende zich er minder

van zullen herinneren. Er zijn veel meer verpleegkundigen die aan

de participatieperiode iets veranderd wensen te zien dan aan de

observatieperiode en ~n nog mindere mate iets aan de orientatiepe

riode.

Veranderingsvoorstelle~

Uit de antwoorden blijkt dat meer aandacht besteed zou moeten wor

den aan de orientatie in de velden. Blijkbaar willen een aanta!



- 49 -

verpleegkundigen reeds in het eerste jaar de praktijkvelden in.

Dit is de belangrijkste wijziging die men doorgevoerd zou willen

zien.

De veranderingsvoorstellen ten aanzien van deze periode betreffen

de volgende aspecten

meer theorie. Ook is meer inbreng gewenst vanuit het praktijkge

beuren waar dan in de lessen over gepraat kan worden.

- men wil langer in de praktijk functioneren waarbij de omstandig

heden van de externe leersituaties meer aan de realiteit aange

past zijn (8-urige werkdag, meer aaneengesloten werkdagen).

Participatieperiode.

Met betrekking tot de menlng over deze periode ben ik nagegaan of

de verpleegkundigen a1 of niet in de participatie-instelling/veld

werkzaam zijn. Op de vraag of een participatieperiode voldoende is

om een bewuste veldkeuze te kunnen maken antwoordde 45% ja en 28%

nee (tabel 5.3.5).

Tabel 5.3.5 Is een participatieperiode voldoende?

werkzaam in

participatie-

I instelling veld
,----_..-

totaal _-Lj_~ .. ,__~_,+-,Jf·_ a -1~n_e-e_-

ja 35 (45) I 12 (36) I 21 (64) 121 (64) 12 (36)l

? 20 (27) I 9 (45) , 11 (55) 118 (90) 2 (10)

_n_e_e_2_1_(2_8_) ..1-1_8__(38) 13 (62) 115 (75) _6..\~_?) l

De verpleegkundigen die in het participatieveld werkzaam zijn Vln

den niet vaker een par:icipatieperiode voldoende dan de anderen

(B5). Bij de verpleegkundigen die in de participatie-instelling
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werken vinden ook niet vaker een participatieperiode voldoende

dan verpleegkundigen die niet in de participatie-instelling werk

zaam zijn.

De andere veranderingen die men zou willen betreffende de partici

patieperiode zijn de volgende

- langere periode

- ~n meer reele werkomstandigheden

- meer verantwoording leren dragen.

Uit de gewenste veranderingen ten aanzien van de leerperioden

blijkt duidelijk een sterk praktische gerichtheid van de groep.

Hun oordeel moet echter bekeken worden vanuit de situatie waar~n

ze verkeren. Dit is de werksituati~Op het einde van de studie

was deze groep erg tevreden over de opleiding. Ze waren toen ech

ter nog leerling.

5.4 Inwerkperiode

Een inwerkperiode heeft tot doel om de verpleegkundigen

- de kennis en vaardigheden die hij heeft opgedaan tijdens de oplei

ding in de specifieke situatie te leren toepassen.

- wegwijs te raken in de werksituatie. Dit betreffen aspecten als

regels, dagelijkse gang van zaken, de plaatsen waar alles te vin

den is en de manier van werken.

de tijd te geven om aan de nieuwe situatie te wennen.

De M.B.O.-verpleegkundigen is een n~euwe groep die buiten de ins tel

ling zijn opgeleid en zodoende een inwerkperiode nodig hebben als

ze pas beginnen te werken om snel op het juiste nivo te kunnen

functioneren. De M.B.O.-verpleegkundigen vinden unan~em dat een ~n

werkperiode noodzakelijk is. Op de vraag of de inwerkperiode lang

genoeg is geweest antwoordt ruim driekwart (78%) bevestigend, ter

wijl 22% de periode te kart yond.

De lengte van de inwerkperiode varieerde van 2-10 maanden (tabel

5.4.1).
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Tabe15.4.1 Tijdsduut'inwerkperiode

,...,0-.--2-'-m-a-a-n-d-e-n--1-1 --~;'--~
1 1

! 3 - 4 maanden 18 (25) I
\

6 maanden 6 ( 8) I
i 7 - 8 maanden I ( I) I
I

~19_-_1_0_maanden_-J!.__~_~__~2J

Bij de meeste verpleegkundigen heeft de inwerkperiade naar hun ge

vael maximaal 2 maanden geduurd. Dit is vrij kart. Tijdens de dis

cussies Over dit onderwerp werd een minimum van 2 maanden noodzake

lijk geacht, met een maximum van 10 maanden afhankelijk van veld

en instelling. Men achtte veer de M.B.O.-verp1eegkundigen een 1an

gere inwerkperiode noodzakelijk dan voar de inservice-verpleegkun

digen.

De tijdsduur en het oordeel over voldoende inwerktijd hangt niet

samen met het participatieveld en het veld waar men werkt (C5). Een

kleine samenhang bestaat er tussen het eerdeel over de tijd die men

heeft gekregen am in te werken en de participatie-instelling waar

men oak werkt. De verpleegkundigen die in de participatie-instel

ling werkzaam zijn, hebben naar hun aardeel iets meer voldaende

tijd gehad am in te werken dan degenen die daar niet zijn gaan wer

ken (C6). Dit hangt waarschijnlijk samen met het feit dat ze min

der tijd nodig hebben om de instelling te leren kennen. Tijdens de

inwerkperiode zijn de meeste verpleegkundigen op dezelfde afdeling

gebleven. Slechts enkelen (15%) hebben door de instelling gerou

leerd. Dit gebeerde iets meer als men in een ander veld werkte. Oak

in de velden van de geestelijke volksgezandheid werd iets meer ge

rouleerd dan in de algemene ziekenhuizen.

De begeleidins tijden~ ,de i~~~kEeriode.

In tabel 5.4.2 is het oordeel van de verpleegkundigen weergegeven

ten aanzien van de begeleiding tijdens de inwerkperiode.
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Tabel 5.4.2 Oordeel over de begeleiding

(68l-"Er )
.., ....--_........- --'~-'

(66) I(zeer) goed 50 voldoende 49

matig, 20 (27) matig 21 (28lJ
!

(zeer) slecht 3 ( 4) (zeer) onvoldoende 4 ( 6)_..',,'._----

Ret blijkt dat tweederde van de groep de begeleiding voldoende en

goed beoordeelt. Ongeveer een kwart vindt de begeleiding matig

en een klein per4entage vindt de begeleiding slecht en/of onvol

doende. Ret oordeel hangt nauw samen met het feit of ze voldoende

inwerktijd hebben gekregen (y = 0.86) (C4) en met de communicatie

op de afdeling tussen het verplegend personeel (y = 0.64) (C2).

Roe beter de communicatie des te beter beoordeelt men de begelei

ding. Roe langer de inwerkperiode duurt des te beter beoordeelt

men de begeleiding (C3). Dit kwam ook naar voren 1n de discussies

tijdens de terugkomdagen (Evaluatie verslag). In de enquete zijn

twee open vragen opgenomen over de aspecten die tijdens de inwerk

periode het meest mee en aspecten die het meest tegen waren geval

len (vr. 41 en 42).

De meest genoemde aspecten die naar hun mening mee waren gevallen

tijdens de inwerkperiode zijn (vr. 42):

- het werk en het kontakt met patienten

- opvang door de groep waar men terecht kwam

- de inwerktijd.

De meest genoemde aspecten die tegen zijn gevallen tijdens de 1n

werkperiode zijn:

- aspecten binnen het werk, theoretische kennis, handelingen

- het dragen van de verantwoordelijkheid wordt als zwaar ervaren

- organisatorische aspecten, werktijden, onregelmatige diensten,

begeleiding.

Wat opvalt is de tevredenheid over de opvang door het personeel van

de afdeling en de kontaktmogelijkheden met collega's en patienten.
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De praktijk ip hlijkbaar tach nogal mee revallen, terwijl de

theoretische as~ecten en de technis ~e vaardigheden wat zijn tegen

ge.vallen.

Wat blijkbaar oak tegen is geval'en 1.S de organisatorische aspec

ten wat betreft, werktijden. organisatie van de afdeling en bege

leiding.

Door gebrek aan voldoende begeleiding zal men waarschijnlijk het

dragen van verantwoordelijkheid. wat is tegen gevallen, ais een

grotere last voelen. Dit bleek ook uit de discussies tijdens de

terugkomdagen (Evaluatie verslag). Het komt iets meer voor bij de

verpleegkundigen die in de ziekenhuizen werken. Ret is mogelijk

dat men daar meer risicodragende taken moet uitvoeren, zoals

technische handelingen in tegenstelling tot de meer begeleidende

en minder risicodragende taken in de geestelijke volksgezondheid.

De veranderingsgeneigdheid hangt enigszins doch niet'veel samen

met het oordeel over de begeleiding. Bij onvoldoende begeleiding

is de veranderingsgeneigdheid ten aanzien van veld en beroep iets

grater dan bij voldoende begeleiding. De veronderstelling (Cl)

dat ontevredenheid met een aantal aspecten in de inwerkperiode

zal leiden tot de wens van instelling of werk te veranderen vindt

onvoldoende steun.

Samenvattend kan gezegd worden dat voor een aantal verpleegkun

digen de inwerkperiode te kort is geweest. Dit is mede van in

vloed op het oordeel over de begeleiding. Ook hierover is toch nag

een vrij grote greep ontevreden. Men is over het algemeen matig

tevreden over de inwerkperiode wat onder meer tot uiting kwam in

het dragen van verantwoor~elijkheid,die vaak zwaar gevoeld werd

zoals oak uit de discuss bleck. Tijdens de inwerkperiode vielen

de theoretische aspecten iets tegen en de praktische aspecten in

het werk mee.
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5.5 Ret functioneren van de M.B.O.-verpleegkundigen ~n de gezondheids

zorg

5.5.1 Gevoelde waardering voor het functioneren

Alvorens nader in te gaan op de aspecten van het funttioneren zal

ik eerst de waardering bespreken die· andere groepen personeel bin

nen de instelling in hun ogen voor het functioneren van de verpleeg

kundigen hebben. Ruim driekwart vindt dat de verpleegkundige veel

waardering ondervindt binnen de werksituatie voor zijn/haar werk.

Toch is 22% niet zo overtuigd van deze waardering of weten het

niet zeker.

Aan de M.B.O.-verpleegkundigen is gevraagd hoe ze door het andere

verplegend personeel gezien worden ten aanzien van hun functione

ren als volwaardig verpleegkundigen. Over het algemeen vinden ze

dat ze door de meeste personeelsleden als volwaardige verpleegkundi

gen beschouwd worden (tabel 5.5.1).

Tabel 5.5.1 Oordeel van de M.B.O.-verpleegkundige zoals ze denken

dat ze door andere groeperingen in de ins telling ge

zien worden ten aanzien van het volwaardig functione

ren als verpleegkundige.

1------.------t-----,....-----r-----1
inser-

, leerlingm
•

65 (91) f46
... _--

I
(62)

I6 ( 9)
1
23 (31 ) !\ "J 0 ( 0) 12 (7)_.J

collega's hoofden I artsen
~

M.B.O.-V- .

, vice- ers zelf

t-j-a-(b-e-S-l-is-t-)---+-16-4-(8'9~11-53-(""'7-5)~~--..;;::.-t----
matig f 7 (10) 113 (18) 115 (21)

nee (beslist niet); 1 (11) ~~(_5";')--loi_3_(:.-4..;..)~_-...---.;_

Door de collega's en inservice-leerlingen worden ze naar hun gevoel

als meest volwaardig beschouwd in hun functioneren als verpleegkun

dige. De artsen beschouwen hun als het minst volwaardig in hun

functioneren. De M.B.O.-verpleegkundigen zien zich zelf het minst

als volwaardig verpleegkundige functioneren. }logelijk komt dit ook
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doordat !"UJ,ill eendpvce :d.et IA'cet of van "un hetzelfde verwacht

wor~t als van de pas-sfv2stu~eerden va~ de inservice-opleidingen.

De verpleegkuncigen die in de part iDstie-instelliug werken vin

den if'ts vaker c.a.t ze door de artsc" ;.ls voh'aardige verpleegkundi

ge beschouwd worden dan de verpleegkundigen die niet in de parti

cipatie-insteIIing zijn gaan werken.

Verder vinden de verpleegkundigen die ~n de participatie-insteIIing

werken zelf dat ze volwaardiger functioneren als hun collega's die

niet in de participatie-instelling zijn gaan werken.

Ten aanzien van hun functioneren zijn er oak enkele kleine verschil

len tussen de verpleegkundigen die in de algemene ziekenhuizenwer

ken en degenen die in de geestelijke volksgezondheid werkzaam zijn.

Verpleegkundigen in de geestelijke volksgezondheid vinden iets va

ker dat:

- de artsen hun als volwaardig verpleegkundige beschouwen,

- dat de leerlingen hun als volwaardig verpleegkundige beschouwen,

- dat hetzelfde van hun verwacht wordt als van de inservice-verpleeg-

kundige,

- dat ze als volwaardig verpleegkundige functioneren.

De M.B.O.-verpleegkundigen vinden dat hun opvattingen over de ver

pleging over het algemeen goed aansluiten bij de opvattingen van

hun collega's waar ze mee samen werken, waaruit blijkt dat men geen

grate discrepantie ervaart over de ideeen ten aanzien van de verple

ging met het verplegend personeel. Dit is bevorderlijk voar een

goed functioneren (\D de afdeling (Barret, 1970).

De verpleegkundigen die in de participatie-instelling z~Jn gaan wer

ken vinden iets vaker c!at hun ideeen en opvattingen goed aansluiten

b de andere verp' igen. Dit is goed te begrijpen omdat ze

gedllrende 0? P2.:r~ .:ipatieperiode na hebben kunnen gaan of er ver

schil in opvatting over de verpleging hestand. De verpleegkundigen

bij wie de ideeen het beste aansluiten bij de ideeen van de instel

ling ten aanzien van de verpleging zullen eerder geneigd zijn daar

te gaan werken dan degenen bij wie die overeenstemming niet aanwe

zig is (Barret, 1970). Dit blijkt ook uit de samenhang die er be-
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staat met de veranderingsgeneigdheid. In tabel 5.5.2 is een over

zieht gegeven ten aanzien van de samenhang van de waardering en de

vertrekgeneigdheid.

Tabel 5.5.2 Samenhang veranderingsgeneigdheid en waardering ten

aanzien van het funetioneren.

rl~~~~~~nderingvan I
. ins telI~erk I.. veld rb'~ro~~'-l
, t l J

~i~ __. I .t._--
minder positief gevoelde waardering I ' !

X ! I xxi
van eollega' s (49) ._....- . '1\ .j.. ?~30_t!.• '?_:~~""I_
minder positief gevoelde waarder~ng I i

! I ,

van hoofden (50) . i 0.36 i
minder positief gevoelde waardering 1------r-"t-------r"-- "--I
van artsen (51) _1 L 11J
minder positief gevoelde waardering , I I l

1 • ' I. ~ ~ l
van leerlingen (52) . -+-1:_+-...._-+-._.-?~~:__~
minder positief tegenover eigen .' I

~ 'I I

:~:::~~~:~::n~~::~e inservice-ver- I---:=~_~:~-_~_j
grotere versehillen ~n opvattingen(55p l . ~_,_.j __~_.__.i .... -----_ ..J

.,_.. ~ T l ~

minder positieve waardering binnen I l I ' I
'I" !

de werksituatie (98) i 10.30.L.__..L,. ._,_... __1

Uit de tabel blijkt dat er een liehte samenhang bestaat tussen de

gevoelde waardering en de veranderingsgeneigdheid. De verpleegkun

digen die negatiever over deze waardering oordelen wens en iets vaker

te veranderen dan degenen die de waardering positief beoordelen.

Veranderingsgeneigdheid van veld hangt iets samen met de waardering

door hoofden en eollega's. De veranderingsgeneigdheid van werk hangt

x verwijst naar de vragen z~e bijlage ZRP 21a.

xx verband uitgedrukt'in de associatie maat y : -} ~ y ~ +1
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dering door de coll~ga's en de waarde-

ring die men b'n~en de wer\situa~;e 0rvaart.

Aspecten in het functionecen.

We ~ebben wat algemene aspecten bekeken en zullen nu dieper op een

aantal aspecten ingaan. De vraag is welke aspecten in het verpleeg

kundig beroep zijn nu belemmerend voor een goed functioneren of

dragen niet bij tot de tevredenheid over het huidige functioneren.

Bij het functioneren is onderscheid gemaakt in drie dimensies, nl.:

- taakinhoudelijke dimensie

- organisatorische dimensie

- instrumentele dimensie.

In de volgende paragrafen zal achtereenvolgens aan deze dimensies

en de aspecten daarbinnen aandacht besteed worden. Nagegaan wardt

hoe de verpleegkundigen deze aspecten beoordelen en in hoeverre

dat het oordeel samenhangt met de veranderingsgeneigdheid van in

stelling, werk, veld en beroep.

5.5.2 Taakinhoudelijke aspecten

De veronderstelling (D) ten aanZ1en van de taakinhoudelijke dimen

sie is d~t de M.B.O.-verpleegkundigen ontevreden zullen zijn met be

trekking tot de taken die ze moeten uitvoere~Op het einde van de

studie blijken de verwachtingen van de M.B.O.-verpleegkundigen hier-

omtrent nl. vrij gespannen te zijn. Dit ook in vergelijking

illet de resultaten uit ande~e onderzoeken. Hoe denken de M.B.O.-ver

pleegkundigen daar nu over, na ongeveer 6 maanden werkzaam te zijn

in de gezondheidszorg?

De M.B.O.-verpleegkundigen zijn op vele plaatsen in de gezondheids

20rg werkz2am. Het betreft zowel velden, instellingen als afdelin

gen. De kraam/kinderafdel:!ngen zijn daarbij het sterkst in trek.

Ret wC'!'k wnt ze do('n varicc,rt von puur verplecgtedmisc.h tot puur
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begeleidende taken. In veel gevallen is het echter een combinatie

van beide. Voorts zijn ze werkzaam bij patienten van verschillende

leeftijden, van bejaarden tot kinderen, en bij somatisch en/of

psychiatrische patienten. Hoeveel tijd besteden ze aan de diverse

taken? In tabel 5.5.2.1 is daarvan een overzicht gegeven van de

tijdsbesteding.

Tabel5.5.2.1 Tijdsbesteding van de M.B.O.-verpleegkundigen.

,----:------...-----,..- -_._,'_.,~._,. '-~~-""~"'-"1

tijdsbesteding II-._-----.,...-------,.._._------_..~
middelmatig I (zeer) weinig 1,i,•.· -, --._-_.__.".._-_.t-

11 (15) i5 (21) ;
f

20 (27) 28 (38) f
21 (29) 5 (7) l

~
28 (38) 30 (40) ~

1· 6 ( 8) I 64 (88) \__________+-- J...__... ...._._...._._ . .l.__. ..__',

Uit de tabel blijkt dat men aan sociaal begeleidende en verzorgende

taken het meeste tijd besteedt. Dit komt ook naar voren in de korte

omschrijving die ze van hun werk geven. De tijdsbesteding aan de

verschillende taken varieert echter weI per veld. De verpleegkundi

gen in de algemene ziekenhuizen besteden meer tijd aan verpleeg

technische (y = 0.86)(D3) en verzorgende (y = 0.55)taken dan de ver

pleegkundigen die in de geestelijke volksgezondheid werkzaam zijn

Ten aanzien van de tijdsbesteding aan de sociaal begeleidende taken

is het andersom. De verpleegkundigen in de velden van de geestelijke

volksgezondheid besteden meer tijd aan sociaal begeleidende taken

dan hun collega's in algemene ziekenhuizen (y = 0.73) (D2). Toch

vinden de meeste verpleegkundigen dat meer tijd besteed moet worden

aan de sociaal begeleidende taken (D4).

De verpleegkundigen die in de algemene ziekenhuizenwerken zijn deze mening

~ets meer toegedaan <:tan de verpleegkundiRen in de geestelijkp 1Tolksgezondhei

Bijna tweederde (64%) doen het werk wat ze verwacht hadden te zullen

doen (Dl). Bij 18% is het zelfs fijner, ter~ijl bij slechts 3% het

werk is tegen gevallen. Op de vraag of ze tevreden Z1Jn over het
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werk wat ze doen en. of ze het wer:z plez£erig vinden antwoordell

de meesten bevestigend (taoel 5.5.2.2).

Tabel 5.5.2.2 W~t vindt u van het werk wat u doet?

I
I (zeer),,
!matig

I (zeer)
I

tevreden 71 (96) (zeer) plezierig 69 (93)

3 ( 4) matig 4 ( 6)

ontevreden 0 ( 0) (zeer) onplezier.ig ( 1)
"'-~'.-... ,..._-'~" ... -"'.,--~ _.,...-~- ."'~~-".

-..._.,.._._, ..~". ---,.~,.. . .

In bovenstaande tabel z~en we dat de meeste verpleegkundigen te

vreden zijn over hun werk en dat ze het plezierig vonden. Dit in

tegenstelling tot hetgeen verondersteld was.

De verpleegkundigen die in het participatieveld werkzaam zijn v~n

den het werk iets plezieriger (y = 0.50) dan degenen die in een an

der veld werkzaam zijn.

Ten aanzien van het oordeel over de tevredenheid met hetwerk be

staan er tussen de velden geen noemenswaardige verschillen.

In twee open vragen (VI.'. 27 en 28) is nader ingegaan op aspecten

uit hun werk. Daarin is gevraagd naar aspecten die ze vervelend en

aspecten die ze leuk vinden.

Vervelende aspecten die vaak werden genoemd zijn:

huishoudelijk werk

- onregelmatige diensten en werktijden

- vergaderingen en administratie

- ongeordend we~k en onvoldoende leiding.

Leuke aspecten in hun "wt"k die vaak genoemd werden zijn:

- zelfstandigheid en gev2r"pprdheid

- verplegen) verzorgen en ce begelciding

- ontplooiingsnogelijkheden

- omgang met collega's.

Vergelijken we de vervelende aspecten VQn het werk met de leuke dan

bi kt dat de vervelend.e as:;ecten meer be trekking hebben op huishou-
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delijk werk en aspecten van organisatiekundige aard, terwijl leuke

aspecten meer betrekking hebben ep de taakinhoudelijke aspecten,

zoals verpleging, verzorging en begeleiding en aspecten van sociaal

psychologische aard, zoals relaties met collega's.

De verpleegkundigen die veel huishoudelijk werk doen zijn niet vaker

ontevreden dan de verpleegkundigen die weinig huishoudelijk werk

doen. De verpleegkundigen die veel ander werk deen zijn niet minder

vaak tevreden dan verpleegkundigen die weinig ander werk deen (DB).

De M.B.O.-verpleegkundigen vinden over het algemeen dat ze meestal

hetzelfde werk doen als de inservice-verpleegkundigen (tabel 5.5.2.3)

(DI0).

Tabel 5.5.2.3 Vindt u het werk dat u doet het zelfde als dat van

de inservice-verpleegkundigen?

!j a helemaal

meestal

nu en dan

Izelden

28 (38)1
37 (51)

5 ( 7).. ]'
3 ( 4)

De M.B.O.-verpleegkundigen die niet ~n het veld of instelling wer

ken waarin ze geparticipeerd hebben, vinden iets minder vaak dat ze

het werk van de inservice-verpleegkundigen doen dan degenen die weI

in het participatieveld/instelling zijn gaan werken (y = 0.39).

Wellicht sluit hierbij aan in hoeverre ze vertrouwd zijn met het werk.

De verpleegkundigen is hun mening gevraagd met welk van de 2 onder

staande uitspraken omtrent hun werk ze het eens waren.

Uitspraak 1: Je komt telkens voor nieuwe problemen te staan die je

voornamelijk zelf moet oplossen.

Uitspraak 2: Als je met de regels en het werkprogrmr~a bekend bent

kun Je vrijwel aIle problemen aan.
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De verpleegkundigen is ver~:hillende keren, oak tijdens de studie,

gevraagd met welke uitspraak ze ~et eens waren. In tabel 5.5.2.4 is

op Yerschi~Lende tijdstippsn hun oordeel gegeven.

Tabel 5.5.2.4 Gordeel over de vertrouwdheid met het verpleegkundig

werk (uitspraak 1 en 2)

meet tijdstip
l""'-e-e-n-s-m-e-t----..,---Y-o-o-r-d-e-p-a-r-t-i-c-i---tl-n-a-de par~ici- I !~.~~~~~~:~--)

l~_u_i_t_s_p_r_a_a_k --'r_p_a_t_l_·e_p_erio.de _.-r-tieperiOd~.~~ien,t. __ !
I uitspraak 74%, 68% i 49%!

Luitspraak 2 __L__. 2_~.!~~_,.,_L._.._3~70. .L . 51~ .l

uit de tabel blijkt dat een steeds groter aantal M.B.O.-verpleegkun

digen het met uitspraak 2 eens lS. Dat wil zeggen dat men steeds

vertrouwder is geraakt met het verpleegkundige werk hoe meer men er

mee te maken krijgt.

Wellicht is het veld en de instelling waar men werkt van invioed op

het oordeel over deze uitspraken.

In tabel 5.5.2.5 is daarom aangegeven of er een samenhang is tussen

het oordeel over deze uitspraak en het feit of men in het participa

tieveld of participatie-instelling is gaan werken.

Tabel 5.5.2.5 Oordeel over de uitspraken versus de plaats waar men

J.S o:aC:TI werken

werkzaam in participatie-

t--- .j~~i~--i···~ ~=_-- .._~~~1.-~_~=-=-~:~=]
-~------------J.---~_':..--~ -"-- ~.::. __.--1.j.~ --. __.__ L!l~.~_ ... -_. i
uitspraak: ' ; 2 (43) 1 23 (56) I 23 (47) ! 12 (60) I

uitspraak 2 16 (56) 18 (44) J 26 (53) : 8 (40) jl_ __. ~___ _ 1 ~_~ ~ ... ... _~ .....

In de tabel 18 te zien dat als men 1n het zelfde veld of instelling

verkzaam ~s men vertrouwder is (d.w.z. dat als je met de regels en

het werkprogr8Jnma bekend bent je vrijwel aIle problemen aankunt) dan
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wanneer men in een andere instelling of veld werkzaam is. De ver

pleegkundigen die in een ander veld of instelling werkzaam zijn, vin

den vaker dat je telkens voor nieuwe problemen kamt te staan die Je

dan zelf moet oplossen dan de verpleegkundigen die ~n hetzelfde veld

of ins telling werkzaam z~Jn.

De verpleegkundigen die tevreden z~Jn over het werk dat ze doen zijn

het iets vaker met uitspraak 2 eens nl. dat als je de regels en het

werkprogramma kent je vrijwel aile problemen aankunt, dan de ver

pleegkundigen die minder tevreden zijn.

De M.B.O.-verpleegkundigen is gevraagd op welke eigenschappen in

het verpleegkundig beroep het meeste en het minst beroep wordt ge

daan.

Ret meeste beroep wordt gedaan op de eigenschappen "begrip hebben

voor de patient" en "vlot en nauwgezet kunnen werken".

Een "goed theoretisch inzicht hebben" wordt weinig noodzakelijk ge

acht voor de uitoefening van het beroep.

Veel genoemde eigenschappen die als antwoord op een open vraag

naar andere belangrijke eigenschappen voor het verpleegkundig be

roep worden genoemd zijn:

- zicht hebben op de situatie

- vermogen om sarnen te kunnen werken

- centactuele eigenschappen

- flexibiliteit.

Uit de antwoorden blijken twee dingen:

Op de eerste plaats zien we dat relaties en begeleidende aspecten

sterk benadrukt worden evenals "begrip hebben veor de patient" en

de nadruk op de sociaal begeleidende taken (biz. 59)

Op de tweede plaats worden geen eigenschappen genoemd op verpleeg

technisch gebied, hoewel dit toch ook een belangrijk onderdeel van het

verpleegkundig beroep is.

Veranderin$sseneisdheid.

De ontevredenheid over h0t werk zal naar wordt verondersteld samen

hangen met de veranderingsgeneigdheid van werk. Ten ~anzien van wel-
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ke aspecten is er nu eeD samenhang aanwezig? Tabel 5.5.2.6 laat de

s2.menhang zien tussen de veranderingsgeneigd1:>eid en het oordeel van

de N. B. O. -verpleegkur,c:.igen avev- de taakinhoudelijke aspecten.

Tabel 5.5.2.6 Sa.menhang tussen veranderingsgeneigdheid en het oor

deel over de taakinhoudelijke aspecten.

r wens tot vera~dering--;;;-"-'-!

! instei·~Twe;k-T-;;ld Tberoep '-.

f . ~- I ling id--+-----_·:
I minder tevreden met het werk (2) ~ 0.55 \0.73 \ 0.74 ; 0.49
f.~•.~.~·.··,,--,,···-,,-·,,---·.-~-·---···--·--·-- _ • ....,...._............ ,. . .t-.._--_.+..__.....-,,-._-_.
I minder plezierig werk (18), 10.65 ! 0.57 .
l~-"""_''''''_''«~~_-'''·.'.'' ''''''''~_'''''''''''''''''"''''''''.'_'''''N'''' ,k,i..·••__,_~~_-_·_.~ ~,_.__... __...,,_.~.,'_,.It.-~ __ .,....,.........._.-.... t ,,_,.•"_"'-"'---'-'_"" "--'~","~".- '..,_,,'~_ ~~!h!minder voldaan aan de verwachtingen . , .

l (19) l j f 0.63 0.75
~ ~ ~ ,J,i"
r-tijdsb';~t~di;~-;'~~: ~--~._ .... ,.. ..... ...... ....,~.,-. ......".... , ~

verzorgende taken (17a)

verpleeg-technische taken (I7b)

I sociaal begeleidende taken () 7c); t
!. huishou~~c~.ij ke ta~:~_ (",1 7.d ).._ __.<l- _. t !

L;~.~:::e~:e:;::::;:~;::n~~~ ~~I l __ .. ~. ~_~~~~11
f .. , I

L.~~~eD.dheid met het werk (29) .........:..... ~, .l ._.....i_._._"l__._..~ ..~J

Uit de tabel blijkt dat het oordeel over het werk van invloed is op

de vertrekgeneigdheid. Verpleegkundigen die van instelling willen

veranderen zijn iets vaker ontevreden over hun werk dan verpleegkun

digen die niet van ie-stelling willen veranderen. Verpleegkundigen

die van werk willen veranderen zijn iets vaker ontevreden over het

werk en vinden het iets vaker minder plezierig dan de verpleegkundi

gen die niet van werk willen veranderen.

Verpleegkundigen die van veld willen veranderen vinden iets vaker

het werk minder plezierig, zijn daar iets minder tevreden over en

vinden iets vaker dat het werk niet aan de verwachtingen beantwoordt

dan verpleegkundigen die niet van veld willen veranderen. Verpleeg

kundigen die van beroep willen veranderen vinden iets vaker dat het
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werk niet aan de verwachtingen beantwoordt en zijn daar iets minder

vaak tevreden over dan verpleegkundigen die niet van beroep willen

veranderen.

Wat op valt is dat de tijdsbesteding van de taken niet samenhangt

met de veranderingsgeneigdheid. Bezien we de vervelende aspecten

die genoemd worden dan zijn dat naast het huishoudelijk werk veelal

aspecten van organisatorische aard zoals werktijden, diensten, admi

nistratie waarover men ontevreden is en niet de taken zelf. Mogelijk

zal de veranderingsgeneigdheid van instelling, veld en beroep daar

mee samenhangen. Op de organisatorische aspecten wordt in par.

5.5.3 nader ingegaan.

5.5.3 Deorganisatie dimensie

De organisatie dimensie heeft betrekking op een situatie waarbinnen

de verpleegkundige zijn werk doet. Het zal duidelijk zijn dat in de

werksituatie een aantal aspecten zijn te onderscheiden. Deze aspec

ten zijn, zo ~s ~n hoofdstuk 2 reeds opgemerkt, in twee groepen

onder te verdelen.

A. sociaal psychologische aspecten: hieronder vallen

- relaties tussen het personeel

- communicatie, bespreking van het werk

- vormen van leiderschap

- speelruimte bij het functioneren, zelfstandigheid, controle.

B. organisatiekundige aspecten: hieronder vallen

- werktijden, diensten

- planning en afstemming

- vergaderingen en administratie

Deze aspecten zullen rnogelijk van invloed z~Jn op het functioneren

van de verpleegkundigen op de afdeling en zodoende op de tevreden

heid daarover. In de volgende paragrafen zal n3der worden ingegaan

op de tevredenheid van de vcrpleefkundigen over dcze aspecten.
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Voorts wordt bec<-eken in weLke rlidte de 'Jordelen samenhangen met de

verander gerJ.eigdheid V11 2.anzien van instel1ing, werk, veld en

beroep.

A. Sociaal-psychologische aspecten

Relaties

Ret is veer het functioneren van een individu in een groep van

"levensbelang" dat hij goede relaties heeft met de andere leden van

de groep. Slechts dan ~s het mogelijk daarbinnen naar tevredenheid

te functioneren. Zijn de relaties slecht dan zal men uitkijken naar

andere alternatieven en zal de veranderingsgeneigdheid toenemen.

In tabel 5.5.3.1 is een overzicht gegeven hoe de M.B.O.-verpleeg

kundigen de verschillende relaties binnen hun instelling beoordelen.

Tabel 5.5.3.1 Oordeel van de M.B.O.-verpleegkundigen over de rela

ties in hun instelling

,"--'--"/
I H-H

1,~~r. 6~)
(67) 11.50 (76)

(23) 15 (23)
!

7 (10) ! 1 ( I).. ".. ..•..~.~. -..,~,~.. --,~_ .. \ ...., ~._~,_ ....,-...~.,....-'~

r! P-A

12 (17)

H":A·

matig

(zeer) slecht ( 1

i (vr. 59----··..··---..·..-t·· ....· _..._",.; ...+...
(zeer) goed ! 59 (82)

* V = verpleegkundigen

H hoafden

A = artsen

p '" patienten
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In tabel 5.5.3.1 is te z~en dat de mening van de M.B.O.-verpleeg

kundigen over de relaties in de instellingen over het algemeen

positief is. We mogen aannemen dat de meesten tevreden zijn over

de relaties. Ret meest tevreden is men over de relaties tussen de

verpleegkundigen onderling en hun relatie met de patienten. Deze

laatste relatie wordt door de verpleegkundigen in de geestelijke

volksgezondheid iets gunstiger beoordeeld dan door hun collega's

in de algemene ziekenhuizen.

Ret minst tevreden is men over de relaties tussen artsen en ver

pleegkundigen en artsen en patienten.

De verpleegkundigen die in het participatieveld of de instelling

werkzaam zijn oordelen de relaties tussen de hoofden onderling

iets beter dan de verpleegkundigen die niet in het participatie

veld of ins telling werkzaam zijn. Ook de verpleegkundigen die in

de geestelijke volksgezondheid werkzaam zijn oordelen de relaties

tussen de hoofden onderling beter dan de verpleegkundigen die in

de algemene ziekenhuizen werkzaam zijn.

In de onderstaande tabel 5.5.3.2 is de samenhang weergegeven tus

sen het oordeel van de M.B.O.-verpleegkundigen en de wens tot ver

andering.
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T;:;bel 5.5.3.2 SamenhdD? tusser het oon:1ee:_ over de relaties en de

veranderingsgeneig~~eic

i wens tot verandering van
l--- I --'''---r- . '--'--'---- +

I _ .. _.. _ __..•__._J~:~:el- werkJ~~ld beroep
L~ir:~_~__goed~~:.:~~.~_~_:~s s~Il~~_~~_~_(~~+?_,_~~ -+?.!.~ -l. .0 ,~6 . 0 ,44

minder goede rela~~:.~._ tus~_=-::_~._.:.r:t_.~..i~.~2_! . .1... L.,....

,minder goed.~.. ::.~a_~~es._~~ssen V.:t:l .. H._...~~?2t..I.9. ..•.~2 I 0,58 J0,32

Iminder goede relaties tussen V en A (60)f ! _ J. '.' i

1minder goede-r;l~ti~;~~_ss:~-.~_~~·"~:..~_6.~~L .I__ J0,78, I

i minder goede relaties tussen H en A (59) f i I
~----,......~-"~ ...._.._------_.,~.~" ..."..._-~ -, ......_ ....,..........,,_...,"',.."'''' ... -"~, ..~ ...',"'- ,..." .".'.~- ".."j'.,,~ ......~'" ...-' i '

I:~::: ::::: ::~::~:: ;~;,;~~:~~~;t _··t-t
.........._ .._ l _,,__ ~"' __ .

Uit de tabel blijkt dat er een samenhang bestaat tussen het oordeel

over de relaties en de veranderingsgeneigdheid. Het betreffen.de

oordelen over de relaties tussen de verpleegkundigen onderling en de

verpleegkundigen met andere groeperingen.

Verpleegkundigen die van ins telling, werk, veld of beroep willen Ver

anderen beoordelen de relaties tussen de verpleegkundigen onderling

iets vaker minder gunstig dan de verpleegkundigen die niet willen ver

anderen.

Verpleegkurdigen die van werk. veld of beroep willen veranderen oor

delen iets yak, r de relaties tussen verpleegkundigen en hoofden m~n

der gunstig dan verpleegkundigen die niet willen veranderen.

Verpleegkundigen die van veld willen veranderen oordelen ook de rela

ties tussen het ve~Dleegkundig personeel iets vaker minder gunstig

c~an de verpl!'·~:skund;_gendie niet van veld. willen veranderen.

Eoertlel de reiaties van artsen met andere groeperingen minder gunstig

beoordeeld worden dan de relaties van verpleegkundigen met andere

groeperingen vertonen ze geen samenhang met de veranderingsgeneigd

heid. Waarschijnlijk zijn ze voar het functioneren van de verpleeg-

* Zie blz. 65
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kundigen van minder belang dan de relaties met collega's en hoof

den •

Communicatie

Dat onderlinge communicatie een belangrijk aspect is bij de beoorde

ling van de werksituatie wordt in verschillende onderzoeken aange

toond (Cassee 1971, Werkgroep 2000 19 ,Mur 1974).

Zo blijkt uit onderzoekingen van Cassee (1971) dat therapeutisch ge

drag (d.w.z. open communicatie tussen patient en therapeut) bevor

derlijk is voor de genezing van de patient en de tevredenheid met

het werk ten goede komt. Ook Mur (1974) vond positieve samenhangen

tussen het communicatieklimaat en het therapeutisch gedrag enerzijds

en werk en werksituatie anderzijds.

Verondersteld mag worden dat de onderlinge communicatie dan ook bij

deze groep verpleegkundigen van invloed zal zijn op de tevredenheid

met hun functioneren.

Om deze reden is aan deze verpleegkundigen een aantalvragen ge

steld om hun oordeel te vernemen over de communicatie tussen en bin

nen de verschillende groeperingen in de instelling waar ze nu werk

zaam zijn.

~ommunicatie verpleegkundi~_~onderling_(~~~~ 65 z 66~ 2Z2

Ruim 85% van de verpleegkundigen vindt dat de gang van zaken op de

verpleegafdeling meestal vrijuit besproken wordt. Driekwart is van

oordeel dat het werk voldoende besproken wordt. Ook ten aanzien van

problemen van zowel technische als in iets mindere mate van emotio

nele aard heeft men het gevoel dat men er meestal weI snel bij colle

gals terecht kan. De communicatie tussen de verpleegkundigen onder

ling wordt door de verpleegkundigen die in de participatie-instelling

werken iets beter beoordeeld. Dit geldt iets meer ten aanzien van

de problemen die men heeft (y = 0,46). Deze verpleegkundigen zullen

waarschijnlijk wat meer vertrouwd zijn met de plaatselijke situatie

dan degenen die in een andere instelling z~Jn gaan werken. De ver-
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pleegkundigen 1. de ?,,',~stel '},e volk~p(,z0Idhei_G zijn ook iets posi

tiever in hun oord,>~ ~_ 0'10.1' de c-O!rmur~catie onder collega I s dan de

verpleegkund duo in de d.Ige.mene zie;zenhuizen werkzaam zijn.

Ret oordeel over. de cf)J:nmunicatie tusse: het verplegend personeel

onderling is van de verpleegku~digen die in de participatie-instelling

zijn gaan werken positiever dan van degenen die ergens anders

zijn gaan werken.

Verder oordelen de verpleegkundigen in de geestelijke volksgezond

heid over de communicatie iets positiever dan de verpleegkundigen

in de algemene ziekenhuizen. De verpleegkundigen die in het parti

cipatieveld zijn gaan werken oordelen iets positiever over de com

municatie tussen de M.B.O.-verpleegkundigen en hun collega's met

betrekking tot hun problemen die ze (als M.B.O.-verpleegkundigen) op de

Ten aanzien van de communicatie tussen de artsen en verpleegkundi

gen over de zaken die de patienten betreffen is men van mening dat

deze bijna altijd tot meestal (95%) in voldoende mate plaatsvindt.

Ruim 80% vindt dat de artsen serieuze aandacht hebben voor sugges

ties van de verplegenden. Minder positief (70%) is hun oordeel

over de communicatie met artsen of ieze weI eens een pra~tje met de

verpleegkundigen maken.

De verpleegkundigen die ~n het participatieveld zijn gaan werken

oordelen iets ~~ti0.ver over de communicatie tussen verplegend

personeel en artsen dan degenen die in een ander veld zijn gaan

werken. Le vernleegkundigen die in de geestelijke volksgezondheid

'Af,:,':·'<.zaam z n oorc,?:len' ., s vaker positief over de communicatie

tUi}SE'n verplegend pe:rsonc" en artsen dan de verpleegkundigen in de

algemcne ziekenhuizen.

Co1~... ten B.2n:ne::- van de communicatie tussen de arts en de patient ~s

oordee}~ ::~ader gunstig. Zo vindt slechts 28% van de verpleeg-
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kundigen dat de arts er bijna altijd voor zorgt dat de patient weet

waar hij aan toe is. Bij 38% is het oordeel dat hij vaker weI dan

niet er voor zorgt dat de patient weet waar hij aan toe is. De

helft van de verpleegkundigen vindt dat de artsen veelal met de

patient slechts "spreekt" over strikt medische zaken. Volgens 35%

gebruikt de arts daar dan veelal (vaker weI dan niet) termen die

de patient niet begrijpt. Dit is uiteraard niet bevorderlijk voor

een goede communicatie en therapeutisch klimaat.

De communicatie tussen artsen en patienten wordt iets vaker positief

door zowel de verpIeegkundigen in de geesteIijke volksgezondheid

als door de verpIeegkundigen die in het participatieveld werkzaam

zijn dan de verpleegkundigen die in de algemene ziekenhuizen of

niet in het participatieveld werkzaam zijn.

Communicatie verpleegkundigen - patienten (vr. 75. 76, 77)

Ruim 85% van de verpIeegkundigen is van mening dat de verplegen

den meestal (bijna altijd, vaker wei dan niet) met de patienten

praten over de zorgen die hij heeft in verband met zijn ziekte.

Men is ook van oordeel dat meestal aan de patient uitgelegd wordt

waarom een bepaalde handeling aan hem verricht wordt. Minder vaak

wordt de patient gevraagd wat hij van een bepaalde behandeling

vindt (58%).

De communicatie tussen verplegenden en patienten wordt iets posi

tiever beoordeeld door de verpleegkundigen die in de geestelijke

volksgezondheid werkzaam zijn dan door degenen die in de algemene

ziekenhuizen werkzaam zijn.

Algemeen kan gesteld worden dat de communicatie iets positiever

beoordeeld wordt door:-

de verpleegkundigen die In de participatie-instelling werkza~1

zijn

de verpleegkundigen die ~n het participatieveld werkzaam z~Jn

- en verpleegkundigen die in de geestelijke volksgezondheid werk

zaam zijn.
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veranderingsgeneigdheid. Tabel 5.5.3.3 laat voor de communicatie

aspecten de belangr ~SLe samenhangen zien met de veranderings

geneigdheiG ten aanzien vaI i.·L,; ~ 1 ~ ing, werk, ve:"'d en beroep.

Tabel 5.).3.3 Samenhang tUS;:,2n het oordeel over de communicatie

aspect en en de wens tot verandering

0,74

0,38

0,35

0,44

technische problemen (67)

minder goede communicatie tussen

V en A (69)

minder goede connnunicatie tussen

V en A (70)

mindel' goeG.€ communicatie tussen

V en A (71)

, minder goede cormnunicatie tussen,

iv en P (75)

minder goeci.e COIUII1un:'c.atie tussen

V en P (76)

minde'c goede cor:ciUi1icat ie tussen

V en P (77 )

;:~.~ nder bCr i:t:' COll1Iiiu""1ica'c ie tussen

A en P (72)

j. • __ ----.-..-~- _-_1I wensto~ vera?dering -.--.-----J

t .._ __ _.__._ _ ---1- ~~::~l-tr+l~ T::~_I
I minder goede communicarie tussen 1 I It i

!v*enV(65) ! 1°,32' O,55! \
I . d d .. ,I! m~n er goe e connnun~cat~e tussen i I
IVenV(64) 10,35 0,44Iminder goede communicatie over emo- II

l tionele problemen (66) 0,38 0,40

!minder goede communicatie over I
I
I
I
I

minder goede communicatie tussen

A en P (73)

A en P (14)

* Zie bIz. 65



- 72 -

Uit de tabel blijkt dat de veranderingsgeneigdheid samenhangt met

bepaalde communicatie aspecten. De samenhang betreft die aspecten

die betrekking hebben op de communicatie tussen het verpleegkundig

personeel onderling en tussen de verpleegkundigen en patienten.

De verpleegkundigen die positief oordelen over de communicatie tus-

sen verpleegkundigen onderling zijn iets minder geneigd om van

werk of veld of beroep te veranderen dan degenen die daar minder

positief over oordelen. De verpleegkundigen die gunstig oordelen

over de mogelijkheid om over emotionele problemen te praten z~Jn

iets minder geneigd om van veld of beroep te veranderen dan dege-

nen die daar minder gunstig over oordelen. Ret oordeel over de

mogelijkheid om over technische problemen te praten hangt enigs-

zins sarnen met de geneigdheid om van instelling te veranderen.

Verpleegkundigen die positief over de communicatie tussen de ver

pleegkundigen en de patienten m.b.t. zijn zorgen oordelen, zijn iets minder

geneigd van veld of beroep te veranderen dan verpleegkundigen die

daar minder positief over oordelen.

Vormen van leiderschap

We hebben gezien op bIz. 67 dat de waardering van afdelingshoof

den ten aanzien van het als volwaardig verpleegkundige functio

neren en hun relaties met het verplegend personeel enigszins

samenhangen met de veranderingsgeneigdheid. Ret is niet ondenkbaar

dat de manier van leiding geven van invloed is op de tevredenheid

oVer het functioneren en daardoor op de veranderingsgeneigdheid.

Zo blijkt het leiderschapsgedrag verband te houden met de openheid

van communicatie op de afdeling (Mur 1974).

In de literatuur worden verschillende vormen van leiderschap onder

scheiden (Philipsen, Lammers, Cas see 19(5) n l.:

sociaal leiderschap: deze vorm houdt in openheid voor positieve

benadering van en zich gelij!{ voelen van ondergeschikten zan

der dat dit de gezagsrelatie behoeft te ondermijnen.

- instrumenteel leiderschap: deze manier van leidinggeven richt

zich op organisatiedoelen, aandacht voor de arbeidsprestatie
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v~>n de onder'"'E':""hikten en he t regelen en. organ.lseren van het

werk van de o~f0rgeschikten.

- evenwichtig teiderscha">: deze vorm wordt geketlI'!'.erkt door: ru.st,

rege;.maat~n~0orspelbaarheidin het gedrag van de leider.

- dynamisch leiderschap heeft te maken r.J.et een flexibele wij ze van

leidinggeven, d.w.z. gedrag waardoor de chef toont open te

staan voor ideeen en suggesties van ondergeschikten en gedrag

dat wijst op eigen aktiviteiten. van de chef m.b.t. vernieuwing

en verandering.

In een aantal onderzoeken, Zle Mur 1976, is nagegaan in welke mate

deze vormen van leiderschap in de gezondheidszorg voorkwamen. Daar

voor is voar elke leiderschapsvorm drie vragen geformuleerd.

De scores op deze drie vragen zijn gesommeerd, waardoor men een maat

krijgt voor het v66rkomen van een bepaalde leiderschapsvorm*.

De maximale score is 15 (sterk voorkomen van bepaalde leiderschapsvorm)

en minimaal 3 (niet of nauwelijks voorkomen van de leiderschapsvorm).

In tabel 5.5.3.4 is een overzicht gegeven van resultaten over het

voorkomen van verschillende vormen van leiderschap uit verschillen

de onderzoeken en zoals ze door de M.B.O.-verpleegkundigen beoor

deeld worden, uitgedrukt met behulp van een score.

* Middels de methode van C. Hoyt 1S de interne consistentie bere

ken': .
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Tabel 5.5.3.4 Ret v66rkomen van leiderschapsvormen ~n de gezond

heidszorg

---r----" ..- .....," '"''''··r''--·--''·''' 'I'
, NIPG (I) I KRS V (2) i M.B.O.-V
~ !

leiderschap (1965) (1975) i (1976).-"_... ,,..._~- .

11 ,20

9,52

saciaal 10,60 I
I instrumenteel 10,85 I
!even""ichtig 10,58: 10,75

IdynamisCh ; 9,10 i 10,00.... ..L- __.._ _ .._ " ._ " .,.

I 1 ,47

10,82

I 11 ,50

i 10,49L

De metingen van het NIPG, KHS V zijn uitgevoerd bij cursisten van

kadercursussen voor verplegend personeel. De meting onder de

M.B.O.-verpleegkundigen is gedaan nadat ze ongeveer 6 maanden Ln

dienst zijn. Een ander verschil is dat vee1 verpleegkundigen uit

het NIPG- en KRSV-onderzoek reeds een leidinggevende functie ver

vullen op het moment van de meting in tegenstelling tot de M.B.O.

verpleegkundigen.

Vergelijken ""e de resultaten uit het M.B.O.-V-onderzoek met de

andere onderzoekingen dan blijkt dat de M.B.O.-verpleegkundigen op

de meeste vormen van leiderschap hager scoren dan de respondenten

uit de andere onderzoeken.

Dit wordt wellicht veroorzaakt door het feit dat men nog maar kort

in de gezondheidszorg werkzaam is. De M.B.O.-verpleegkundigen sco

ren het hoogst op "evenwichtig leiderschap" en op "sociaal leider

schap". Wellicht is het vooral "evenwichtig leiderschap" voor de

M.B.O.-verpleegkundigen van belang gezien ze nog maar pas in de ge

zondheidszorg werkzaam zijn en enige steun en begeleiding In deze

nieuwe situatie nodig hebben.

(1) Philipsen, H: Ret rneten van leidersch2p, ~n Mens en Onderneming

1965, pp. 153-172

(2) Hur, LM.: Vormen van leiderschap en cornnunicatie ~n de ver

pleegsector, ZRP no 14a, E~ndhoven 1976.
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Oak ap het v66r"o11'en var. cLtlnenteel leidersc'0ap scoren ze haag

(10,82). \oor iemand die pas begint te werken is waarschijnlijk

prettig ~e weten wat , ..
n~.~ m.oet dop~ en dat hii niet alles zelf hoeft

~eroep

0,35

uit te zoeken.)p C:,0ze manic1, h.'[; instrumenteel leiderschap oak

positief ~eoordeeld worden.

Het v66rkomen van een bepaalde leiderschapsvorrn is ook afhankelijk

waar men werkt. Verpleegkundigen die in hun participatie-instelling

werkzaam zijn vinden vaker dat sociaal en instrumenteel leider

schap in hun instelling v66rkomt dan degenen die niet in de parti

cipatie-instelling werkzaam zijn.

Verpleegkundigen die in het algemeen ziekenhuis werkzaam zijn,

vinden vaker dat in hun instelling instrumenteel leiderschap voor

komt dan de verpleegkundigen in de geestelijke volksgezondheid.

Dit ondersteunt veronderstelling (E 7).

Veranderingsgeneigdheid

In hoeverre hangt nu het v66rkomen van een bepaalde leiderschaps

vorm samen met de veranderingsgeneigdheid ten aanzien van instel

ling, werk, veld en beroep. Tabel 5.5.3.5 geeft een overzicht van

deze samenhangen.

Tabel 5.5.3.5 Samenhang tussen het oordeel over het voorkomen

van leiderschapsvormen en de veranderingsgeneigd

heid

veranderingsgeneigdheid

m~,~~~E-~<?5::!:~~~r: ~an i,~~~~-u-~~-~~~'~. ::r,:~~i~.'-'
! sociaal leiderschap ! 0,44

I instrumenteel leiderschap 1

!evenwichtig leiderschap 0,30 I 0,32
, 1
! dynamisch leiderschap . !---------------_....-_.,----------_..._.._._-'---_.__._,--'_."'""'.,. '", .....

Uit de tabel blijkt dat het v66rkomen van een bepaalde leider

sCDapsvorm enigszins samenhangt met de veranderingsgeneigdheid.
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Hoe hogerde score op het v66rkomen van de vorm van sociaal lei

derschap des te minder is men geneigd om van veld of beroep te

veranderen. Hoe hoger de score op het v66rkomen van evenwichtig

leiderschap des te minder is de veranderingsgeneigdheid wat betreft

werk en veld.

Verder blijkt er geen samenhang te bestaan tussen het v66rkomen

van instrumenteel leiderschap en de veranderingsgeneigdheid, wat

er op duidt dat deze vorm op dit moment nog geen negatieve invloed

heeft op de tevredenheid over het functioneren.

Ook uit het onderzoek van Mur (1974) blijkt dat het v66rkomen van

zowel sociaal als evenwichtig ~eiderschap positief samenhangen met de tevred

heid over het werk. Verder vond ze een samenhang tussen evenwich-

tig leiderschap en de tevredenheid met de werksituatie.

Het v66rkomen van bepaalde leiderschapsvormen hangt volgens dat

onderzoek samen met tevredenheid. Dit geeft steun aan de veronder

stelling dat de verpleegkundigen die ontevreden zijn over het lei

dinggeven willen veranderen (E 8). Dit geldt weI ten aanzien van de

veranderingsgeneigdheid van veld maar niet van instelling zoals veron

ders teid was.

Speelruimte om te functioneren

Op de voorgaande pagina's ~s ingegaan op de verschillende aspecten

~n de werksituatie en hun samenhang met de veranderingsgeneigdheid.

Aspecten die oak van invloed zijn op de tevredenheid van het functia

neren betreffen de vrijheid waarmee men zijn functie kan uitoefe-

nen. Ook de mate van zelfstandigheid, mogelijlt1eid om initiatief te {Le

men en om veranderingsvoorstellen te doen, alsook de controle op

het werk spelen daarbij een rol. Het is c.e l'ruimte" waarbinnen men

kan werken.

Ruim 90% vindt dat men het werk meestal (bijna altijd en vaker weI

dan niet) zelfstandig kan uitoefenen. Ook zegt ruim 86% (zeer) veel

de mogelijkheid te hebben om initiatief te tonen. Vergelijken we

dit oordeel met de men~ng over de besprekingen van het werk dan
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vindt 377: dat het we::k mat'? 0 1:' onvo'.dcende besproken wordt. Een-

zelfde percept-age is ook v;':~ !.·T"'lg \.-.:It men er onvoldoende (meer

niet dan weI en zelden) op let of het werk goed uitgevoerd wordt.

Slechts 4% vindt dat het ;-Jerk te veel gecontroleerd wordt.

De meeste verpleegkundigen (86%) vinden dat veranderingsvoorstel

len die zij doen (zeer) gewaarde~rd worden. Ook ten aanz~en van

de kritiek die men uitoefent is bijna driekwart van mening dat

er positief op gereageerd wordt.

Uit de onderzoeksrestultaten blijkt dat men vrij veel "ruimte"

heeft voor de uitoefening van zijn functie. Devraag ~s echter

of de ruimte die de M.B.O.-verpleegkundige heeft niet te groot ~s

waardoor er problemen kunnen ontstaan. Dit kan samenhangen met de

verantwoordelijkheid die ze moeten dragen. Hoe voelen zij deze?

Tabel 5.5.3.6 laat zien dat het oordeel hieromtrent verschilt. Een

grote groep (61%) vindt de verantwoordelijkheid matig zwaar, ter

wijl van de overigen de helft het dragen van verantwoordelijkheid

a~ zwaar beoordeelt en de anderen de verantwoordelijkheid als

licht bestempelen.

Tabel 5.5.3.6 Hoe valt het dragen van de verantwoordelijkheid bij

het werk

~eer zwaar ·-~-l-(~

f zwaar I!, (l8,9)!

!matig zwaar 45 (60,8) I
. I
; Licht 13 (17,6) I
i zeer licht 1 ( 1,4) eL ..._. . .....~._~~,

Oak tijdens de discussies op de terugkomdagen bleek dat men in een

aantal gevallen het dragen van verantwoordelijkheid zwaar vond, voor

alwanneer er wein5.g Dersoneel aanwezig was zoals tijdens de avond

en nachtdie~sten.

Ove~ het alqemeen blijkt weI dat men voldoende ruimte heeft om op
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een eigen wijze te functioneren. Als zodanig zal dat zijn, invloed

hebben op de beoordeling van de werksfeer. Op de vraag wat men van

de werksfeer in de instelling vond, antwoordde ruimt 80% (zeer) goed.

(Zie tabel 5.5.3.7).

Tabel 5.5.3.7 Oordeel over de werksfeer ~n de instelling waar men

werkt

(zeer) goed 60 (83 )

matig 11 (15,3)]

(zeer) slecht .L 1 Li~
._-~.~_._,._ ..."., ..' ,,-~

Ret oordeel over de werksfeer hangt samen met het oordeel over het

werk, relaties, communicatie, begeleiding. Zo is er een samenhang

van y = 0.74 met het oordeel of het werk achteraf voldoende bespro

ken wordt.

De verpleegkundigen die in hun participatie-instelling zijn gaan wer

ken beoordelen de werksfeer, de mogelijkheid tot het nemen van lnl

tiatief en de bespreking van het werk achteraf beter dan de ver

pleegkundigen die niet in de participatie-instelling zijn gaan wer

ken.

De verpleegkundigen ~n de algemene ziekenhuizen vinden iets vaker

dat er achteraf een goede controle op hun werk is dan de verpleeg

kundigen in de geestelijke gezondheidszorg.

Veranderingsgeneigdheid

Tabel 5.5.3.8 laat een overzicht Zlen van de samenhang tussen het

oordeel over de speelruimte om te functioneren, de werksfeer en de

veranderingsgeneigdheid.
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Tabel 5.5.3.3 Samenhuug tussen het oordeel over de speelruimte

en de verandeY:n~sgeneigdheid

.- ·__····'-·_-1

........... ---.__. l l:.~~::tw::T~:~.:I~~;oe;1
rminder mogelijkheden om zelfstandigiii !
I u \' Il te werken (20) I! 1 0,45 : 0,38 !
iweinig initi.tief kunn~;;-~On;~(2~;=r:=+ -=-_!~o,~71.~J
~ onvoldoe~.:._:,_erkbes£:.~~~~.~_i:!_). .4 ...~'~L._.!.?2.~?J.o.-!6.~_J_O_,_3_~_".1·
Lte veel controle op he~"-::::~_~_24.?__ _J.. ..._ _.l.. .1..1 !
!minder positief t.o.v. veranderings- 1 i I !
Ivoorstellen (33) ;! 1 ;
I --.-...-----.-.--_.. __.•. ----.----t..·-·· .-....-_._-+-----...+.. . . II:~:~:~e::i:;~i~:3~.n de_:£&e1'=--L.. L i -r _0,44 _.:.
1 verantwoord~ng als zwaar voelen (25) I r Ii.
~ ,_".~.""""n,....__...,_ - .. ~~,,, ........__""- ....""..._"."_-..,""",.,, < .,'''''''''''''_'__-''''' ":"'"'_'''':~''''''''",--,__• ._...~•• _..".,._"-~.."" .._ ...._-,.... ,,,,.s"~~.,.~.n...'.._'''' .--.~. +- ".'- ~'V "--.~-,-., ~ - '. t" ." ."-'--" I

I minder goede werksfeer (98) _ -!-_~.?~~"__ .L~--,?_~..l..~~?_~..J. ~""~__:

Uit de tabel blijkt dat het oordeel omtrent de vrijheid van handelen

enigszins samenhangt met de veranderingsgeneigdheid van veld en

in mindere mate met veranderingsgeneigdheid van beroep. Met betrek

king tot de velden dat men verschillen tussen ziet wat betreft de

speelruimte om te handelen en de werksfeer waarin men moe~ functio-

ner.en.

B. OrganisatiekuD?ige aspecten

Zoals in de inleidin?, LS gezegd, kunnen we binnen de organisatie

c'nensie twec groepen onderscheiden. Sociaal-psychologische aspec

ten die op d8 vorige pagina's zijn behandeld en de organisatiekun

dige aspecten die nu behandeld zullen worden.

Bij de open vragen waarin de verpleegkundigen gevraagd zijn enkele

vervelende aspecten bij hun werk te noemen, werden veel aspecten

die niet direct met het verpleegkundige werk te maken hadden,

zoals we~kt den, regels en onregelmatige diensten. Oak via ande-
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re vragen ~s over deze aspecten hun mening gevraagd. Ongeveer

tweederde van de ondervraagden is van mening dat het werk van de

verpleegkundigen regelmatig over de dag is verdee~d. Ruim 80% ~s

verder van oordeel dat de taken van de verpleegkundigen goed op

elkaar zijn afgestemd. Een zelfde percentage (80%) oordeelt posi

tief over de overdracht van diensten. Niemand beoordeelt deze as

pecten slechta In iets mindere mate (70%) is men tevreden over de

manier waarop de diensten geregeld zijn. Deze regelingen zijn oak

van invloed op de mogelijkheid voor de verpleegkundigen am vrien

den buiten de instelling te maken.

Velen (61%) vinden de onregelmatige diensten een belemmering voor

het maken van vrienden buiten de instelling.

De informatie-overdracht tussen artsen en verpleegkundigen is ten

behoeve van een goede verpleging, is voor 71% (zeer) goed en 25%

vindt deze overdracht matig. Dit zijn meningen van de M.B.O.-ver

pleegkundigen over enkele organisatiekundige aspecten. In hoe

verre bestaat er nu een samenhang in het oordeel hierover met het

veld waar men werkt.

De verpleegkundigen in de geestelijke volksgezondheid vinden iets

vaker dat het werk onregelmatig over de dag is verdeeld (y = 0.39)

dan de verpleegkundigen in de algemene ziekenhuizen. Dit is oak

enigszins het geval ten aanzien van de regeling van diensten. Ver

der zijn er geen verschillen te constateren (E 5) tussen de velden

met betrekking tot de organisatiekundige aspecten.

De verpleegkundigen die in het participatieveld zijn gaan werken,

vinden iets vaker dat:

- het werk onregelmatig over de dag is verdeeld,

- de overdracht van diensten foed vc~:copt,

- en buiten de instelling voldoende in staat ~ijn am vrienden te kunnen

maken, dan verpleegkundigen die niet in het participatieveld zijn

gaan werken.

De verpleegkundigen die in de participatie-instelling Z1Jn gaan

werken vinden iets vaker dat:
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- de '2ker vaT' de ver;~1.('egkundig('n )i.oed op elkaar ZlJI1 afgestemd

- de ave rdr a.C~l t van dif'DS ten :?oed v': ~looPt.

- de over(ra~~~ van informarie goed verloopt.

2a~ de vL:pleegkundige.1 ~ie niet in de participatie-instelling zijn

gaan werken.

In tabel 5.5.3.9 is een overzicht gegeven van de samenhangen tussen

het oordeel over de organisatiekundige aspecten en de wens tot ver

andering.

Tabel 5.5.3.9 Samenhang tussen oordeel over de organisatiekundige

aspecten en veranderingsgeneigdheid

veranderingsgeneigdheid van

. linstel-I'werk Iveld 'b"eroep!
l.. . L! I

Iminder goede verdeling ~~k-(78) t~·:;~·~..-t-·-·--l ---",1-, _·_-t
I ---.;;. "--'-"'-'~'-"-_.'.'~"---"'''''-'-''''-''''-''''-''''-''!-·-_..· ·,:,.._--~ ..····l-·" ..
:minder goede afstemming taken (79) 10,47 10,42 t 0,66 \
;-----•..-------------.-...... --.- - - -"l-------- .-r--" ,_..+-. .
tminder goede overdracht diensten (80) iO,54 ,0,75 :

~~;--;,~~·d:·r~~~ii~; diensten (82) l' i' .1 !1'-' " "._~""-""'''''''' . _. . ~ ---1-_ --+... t·

I mw~:..r goede in£orm~Eie_~verdracht (81) 0 30 ,~,~~_...t~..?~9 _L.c... J

Uit de tabel blijkt een lichte samenhang tussen het oordeel over de

organisatiekundige aspect en en de veranderingsgeneigdheid. Ver

pleegkundigen die van instelling willen veranderen oordelen iets

vaker minder gunstig over de verdeling van het werk, de afstemming

van de taken en de inrc'C:latie overdracht tussen arts en verpleeg

:.ur;,:~.ge::J. dan verpleegkun. gen di_e niet van instelling willen veran-

de.ren'l

Verpleegkundigen die ander Nerk willen doen en van veld willen ver

anderen oordelen iets vaker minder gunstig over de afstemming van

de taken, de overdracht van diensten en de informatie-overdracht

tussen arts ".,0 verpleegkundigen dan de verpleegkundigen die niet

wensen te verandere~.

•
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Wat verder opvalt is dat er geen samenhang bestaat tussen het oor

deel over de organisatiekundige aspecten en de veranderingsgeneigd

heid van beroep.

5.5.4 De instrumentele aspecten

Bij de instrumentele dimensie is onderscheid ge~aakt naar korte ter

mijn aspecten (arbeidsvoorwaarden, salaris) en lange termijn aspec

ten (carriereplanning). Eerst zal ingegaan worden op het oordeel

van de verpleegkundigen over de korte termijn aspecten en vervol

gens op hun oordeel over de lange termijn aspecten.

Korte termijn aspecten

Op de eerste plaats het salaris. Dit ligt vast in de C.A.O. en 1S

voor aile velden gelijk. Wanneer men daarover ontevreden is en men

heeft andere mogelijkheden zal men wellicht het beroep verlaten en

een ander beroep kiezen. Vooralsnog 1S dit gezien de tijd dat ze

in de gezondheidszorg werkzaam zijn en de hoogte van het salaris

nauwelijks te verwachten.

Ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden 1S echter wei hun oordeel ge

vraagd. Van de verpleegkundigen vindt 61% deze goed, 27% matig en

13% slecht. Men is duidelijk niet onverdeeld enthousiast over de

arbeidsvoorwaarden, mogelijk is dit een reden om van beroep te ver

anderen. De verpleegkundigen 1n de algemene ziekenhuizen vinden de

arbeidsvoorwaarden beter (y = 0.45) dan de verpleegkundigen in de

geestelijke volksgezondheid. Ook de verpleegkundigen die in hun

participatieveld ~~rkzaam Zijll, vinden de arbeidsvoorwaarden beter

dan degenen die niet in hu~ participatieveld zijn gaan werken.

Het diploma van de ~.B.O.-vernLeegkundigenmoet gezien worden als

een vervanging van ZO\\" , ;le ~ :\-, B- aT s het Z-diploma. De verpleeg

kundigen zijn daarmee be· egd om in 2'le velden als volwaardig

gediplomeerde het beroer van verpleeg1,:unJ.ige uit te oefenen. Ret

diploma biedt dan ook de rnogelijkheid om van veld te veranderen.
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')o,:"e ,0"c3.ar11te j' r"'O!l(:S~_;'p' vUl)!' de M.B.O.-V-opleiding. De M.B.O.

verpleegkundigen LS ~evra~:d naa r hun men~ng ten aanzien van de

mogelijkheden om van ve tn.sp~ (tabel 5.5.4.1).

Tabel 5.5.4.1

I

I
(ze~r) goed

mat~g

I(zeer) slecht

Aanstellingsmogelijkheden in een ander veld dan waar

ze nu werken

-35(SDl
30 (43) I

4 ( 6) I

Uit de tabel blijkt dat slechts de helft de aanstellingsmogelijkhe

den in andere velden goed vindt. Het overs tappen van het ene veld

naar het andere wordt niet zonder meer als probleemloos ervaren.

Dat de magelijkheden om van veld te veranderen niet zonder meer

gunstig worden gezien valt oak te constateren uit het feit dat ruim

50% in het participatieveld denkt gemakkelijker een aanstelling te

kunnen krijgen dan in een ander veld. Over dit oordeel zijn geen

verschillen te constateren tussen het veld waar men werkt of het

feit dat men er geparticipeerd heeft.

Lange termijn aspecten hebben betrekking op de carriere van de ver

pleegkundigen. ~2ze carriere kan zowel gericht zijn op een leiding

gevende (afdelingshnofd) als op een meer specialistische functie

(hartbewaking, therayie). Vaak zal het echter een combinatie zijn.

De verpleegkundige is gevraagd welke functie ze het Heist willen

(..t:toefeneno In tabel 5.5.4.2 is hiervan een overzicht gegeven.
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Tabel 5.5.4.2 Functievoorkeur onder de M,B.O.-verpleegkundiaen

7 ( 24)

( 0)

( 56)

( 0)

( 10)

( 7)

algemeen Igee'ste~ ijkel

ziekenhuis 'VOlkSgeZO~d-I
Ihe~d ( ~).--t

! 9 ( 31)

t I ( 3)

f 7 ( 24)

o ( 0)

o ( 0 )1' 0

32 ( 45,7), 23

1 ( 1,4) I 0
I

11 (15,7)l 4

3 ( 4,3)1 3

13 (19 )i 6 (IS)

totaal

t
i

~therapeut • 4 ( 6

~I I ( 2) 3 ( 10)l I i,
!rest t 6 ( 9 4 ( 10) 2 ( 7) ~
~ )I -'---,

totaal 70 (100 41 ( 100) 29 (100) !.

\

doktersassistent(e) I
zaalverplegende I
verpleegkundig direkteur I
afdelingshoofd I

Ieperatiezuster (broeder) i
I ',I
~ anders: groepsle~der

Uit de tabel blijkt dat de funeties van zaalverplegende en in min

dere mate die van afdelingshoofd en groepsleider de grootste voer·

keur genieten. Hieruit blijkt een ambitie voor zowel niet-leiding

gevende funeties en in mindere mate voor leidinggevende funeties.

Dit beeld komt oak naar voren in hun oordeel over de ambities ten

aanzien van een leidinggevende funetie.

Op de vraag of men een leidinggevende funetie wilde bekleden ant

woordde men als voIgt (tabel 5.5.4.3).

Tabel 5.5.4.3 Wens om een leidinggevende functie te bekleden

f(~'ee;; me'e--;~~;-

lonzeker

f(zeer) mee oneens

79 (26~
26 (36)t

28 {'lSI'
--,.",_.::..~~.:

De animo voor een leidinggevende functie is over het algemeen niet

zo groat (J 2). Ze is in de geestelijke volksgezandheid iets gro

ter dan bij de verpleegkundigen in de algemene ziekenhuizen

(y = 0,34). Verder is de ambitie voor het leidinggeven bij de man

nelijke verpleegkundigen grater dan bij de vrouwelijke verpleegkun-

digen (y : 0,57) (F 3).
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men c.aartoe de mogelijkheden moe-

.cn "ebb,,':" ::.u de instt:A .. lng \·;aar men werkt. Dit betreft zowe1. pro

lllotiemogelijkheden als s~u(jiemoge1ijkheden.

Tab(~l. 5.5.4.4 laac.- ,,''. "["(,ni-ng van c'e verpleegkundigen over de promo

tiemogelijkheden in hun >.stelling zien..

Tabel 5.5.4.4 Aanwezigheid van promotiemogelijkheden in de instel-

ling waar men werkt

F 19 (27)

I
? 46 (66)

nee 5 ( 7) I

uit de tabel blijkt dat een grote groep niet op de hoogte is van de

promotie-mogelijkheden in de instelling. De verpleegkundigen die

niet in hun participatieveld werken zien ln hun instelling wat meer

promotiemogelijkheden dan de verpleegkundigen die in het partici

patieveld zijn gaan werken. Het is niet ondenkbaar dat men zicb nag

niet ap de promotiemogelijkheden heeft georienteerd doordat men nog

maar kart in di~nst is.

Op bet einde van de studie was nagenoeg iedereen van plan naast het

werk nog verder te studeren. Op het moment van de meting echter is

slechts 24% bezig met een verdere studie af specialisatie. Wellicht

speelt oo~ hier het feit een rol dat men nag maar kart in dienst is en nog

geen duidelijke idee~n heeft voar een bepaalde studie.

Verondersteld is dat ontevredenheid met de instrumentele aspecten

samenhangt met de ~eus tot verandering van beraep (F I). Tabel

5.5.4.5 geeft een overzicht van de samenhangen tussen het oordeel

ever de instrumentele ~specten en de veranderingsgeneigdbeid ten

aanzien van instelling, werk, veld en beroep.
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Tabel 5.5.4.5 Samenhang oordeel over de instrumentele aspecten en

de veranderingsgeneigdheid

I
I .' - ._.- - • ---...... --.-------r
lveranderingsgeneigdheid van i

I . Ii~s tel-: werk I veld I beroep :

Il.nstrumentewl:_..:'isl.ec.:.:!.:--_~_ -----·V~·~g--~· ~-t-J---···;
l minder goede arbeidsvoorwaarden _~~~_)_~_._...~_._j_._ ..... ~ ..... _.. +_~!~.6...._....
'.' minder goede promotiemoge!.ij2:hed_:r:~i?,,~.~~..9.~.3.5 ----r-.----+ ·1·O.5~ ..
!minder goede aanstellingsmogelijkheden ! t1 j !

I::n:::·:~:::::::::::l~~:~·s~g;lijkheden1,--;·---r--~rvee1 ambi t ie- vo~le idi~gg.;;;~~;;;-·-i· . r·-i----T -
'1 functie (90) I 0,30 1 ! -0,34
I --.--------._--.•. _......,.. "'--"''''-'--''1: .. ' . T . t,,· ., . ..!weinig ambitie voor leidinggevende! '1 { ,
~.!.':~.=.tie (100) _ _..- ...---..---.rl OL~5 .._t".. _..~~~6 .. [i"..~.~.~~~.... ,1

i bezig met verdere studie / specialisa- ,
, 1

I tie (,~2L . .__.. _ .. , .._J.. __.. _ "._ .1. " "

Uit de tabel blijkt dat een samenhang tussen het oordeel over de in

strumentele aspecten en de veranderingsgeneigdheid. Het betreffen

zowel korte termijn aspecten zoals arbeidsvoorwaarden, als lange

termijn aspecten zoals ambitie voor de functie van zaalverpleegkun

dige en leidinggevende in de gezondheidszorg.

De verpleegkundigen die de arbeidsvoorwaarden minder goed beoorde

len en die vinden dat weinig promotiemogelijkheden aanwezig zijn,

wensen vaker van beroep te veranderen dan verpleegkundigen die deze

aspecten positief beoordelen.

De verpleegkundigen die duidelijk amb:.tie hebben voor de functie

van zaalverplegende of leidi~ggev0p{1e zijp minder geneigd van beroep

te veranderen dan de verpleegkundigen die weinig ambitie hebben in

een van beide functies.

De verpleegkuncigen die vee} r::lbitie hebben zijn iets meer geneigd

van instelling te veranderen dan de verpleegkundigen die minder

ambitie hebben. Verpleegkundigen die ambities hebben voor zaalver-
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nlegenrle zijn reinder geneigd van instelling en veld te veranderen

dan de verpleegkundigen die weinig ambities voor zaalverplegende

heb'uen.

5.5.5 Samenhang tussen de ontevredenheid over het functioneren en de wens

tot verandering

In deze paragraaf worden de veronderstellingen "A" van blz. bespro

ken aan de hand van de in de voorgaande paragrafen verkregen infor

matie over het oordeel van de M.B.O.-verpleegkundigen ten aanzien

van hun functioneren in de gezondheidszorg. De veronderstellingen

betreffen de samenhangen tussen het oordeel over een aantal aspec

ten over het functioneren en de wens tot verandering.

Veronderstelling A 1

De wens tot verandering van werk hangt samen met de ontevredenheid

over het werk.

In de onderstaande tabel 5.5.5.1 zijn de gevonden samenhangen weer

gegeven tussen de wens tot verandering van werk en het oordeel over

aspecten van het functioneren.
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Tabel 5.5.5.1

aspecten van het functioneren
__ ~"' ..... _"'-'_' ''''''''''''_''_\~,<h-_''~'

r-~-'.'~' ",,,"'>e".,,,,.. ,'.',,,,",,

i wens tot verandering van werk
-""" ..,&, ,~.~."".'..- "-'-""\ '".,,.- ',. '-''''~'''' ",.. •.•- "'''.''.'-

minder positieve waardering binnen ce werksituatie (97) * **0,30
!

van collega IS (492 ),,0,30,.

10 73

minder positief gevoelde waardering
---------~----~-_... ,.....~...~..~~,--, ...~~._-~_._ ..~--

minder tevreden met het werk (12)
I---~"--"'--',,-, .---.-"--.'."..--..---'",, -, .,,,.,,.' '. ,.

minder plezierig werk (18)
_~ _n.· •__,,,,,,_,,,_,~ .-'-..~~ ~'..-._._.,..~c,_ .,_~ _._ •• _ ....~ ........,,,,.,-.,,,.,..-..._ .......... ' __ • • ., .,- ..........,'.. - ','--

minder goede relaties tussen de verpleegkundigen onderling

t-Q~,_.,--_."" """'-"_.'
I minder goede relaties tussen verpleegkundigen en hoofden

o

. 0,39

0,42 ..t
\
\

onvoldoende werkbesprekingen (23)---_._-"-".."---"-_._,,---_... ,,,.-._,',,,,,. ' ..
minder goede afstemming van taken (79) &0 42

t----.-~._---_.--_.-"'--~...,..,.~. ......-......--... ~..."."~~,,. .......,,......I;>< ••••• ~ ' ...~ ......, ...~......,"",..... '" ."'.~._-~.,~--...""'••~"',.,~._'''-.'•.••-, ,., v"",·",!·,·,., ..~, ',r' ,.-,..t,
" minder goede overdracht van diensten (80) ; 0,54
~ '."'''''~--''''-''>__ '''"'"'''''''"t.,.,,,,,.. ,...... '-" .. " '. ", '-. ... "-_· ..~' ..·.·.:f·...,,..,··,,._,, ,., _ _,_t ....,. .-\- -:""..-·-,···;">'..N··""·'"'~,_·'~ ..·" ......'""._~.-" ..~-~+.~,,-._~'''.'''.

!minder goede informatie-overdracht (81) : 0,38 .-
~.- .. OJ .~..a·· . '" "... -'-~-_·----'..-...·_~"---,4-----...··.....r~ ...... ··~...,_·..,·_···-"·-1

minder goede werksfeer (98) ;0,62 .
~__:w....-J'''',_...........'''''''''~.__.;.'''_'''_••h''.''.''.,_(.-, ".-''''.','''''' '''''-,' ,.,.".,....... -..._.~.'" ,,, .••1 ........_·,._.·,··,.-' •. ,'_·_-...~.....,,-_···..·,.·- ...__,4··-r,_._~

!

I (5 7) .. ,.., '..,_ ... __ ,_.."...,,,..__ .,,. ",... ,..... " '"'__'''''_''' __ ''''''.'''''''
I minder goede communicatie tussen de verpleegkundigen onder-
;

i ling (65)., "_",, ,, ,,,_ "' , _ ,_ ,_." ".",,, ,, -,."7--.

!minder goede communicatie tussen de verpleegkundigen onder-
j
! ling (64)

In de bovenstaande tabel is te zien dat de veranderingsgeneigdheid met het

werk de grootste samenhangen vertoont met de tevredenheid over

het werk (y = 0,73).

In iets mindere mate is dit het geval ten aanzien van het oordeel

of het werk plezierig is (y = 0,65) en de werksfeer (y = 0,62).

Bij de behandeling van de taakinhoudelijke aspecten is al gezegd

2at ..~t begrip werk niet a~"een als t~~en opgevat is, maar dat

men daarin oak meer organisatorische aspecten heeft betrokken.

Dit blijkt uit de open vaag omtrent de vervelende aspecten in het

* verwijst naar de vragen ~n de oijlage ZRP 21a

** maat is uitgedru~t in y (-I S y s +1)
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werk. Daarbij worden meer de organisatorische aspecten genoemd

als dienstregeling, werktijeen e.d .. Het cen en ander blijkt ook

uit het feit dat de wens ~ot verandering niet samenhangt met de

tijdsbesteding van de verschillende taken. Ten aanzien van de ver

onderstelling dat ontevredenheid met het werk samenhangt met ver

andering van werk mogen we concluderen dat deze juist is, met dien

verstande dat niet zozeer de tijdsbesteding van de taken de oorzaak

zijn waarom men van werk wenst te veranderen maar meer de aspecten

daaromheen, zoals relaties, communicatie en organisatiekundige aspec

ten.

Veronderstelling A 2

De wens tot verandering van instelling hangt sarnen met de ontevre

denheid OVer aspecten van de organisatie van de instelling.

In de onderstaande ta~el 5.5.5.2 is weergegeven de gevonden samen

hangen tussen het oordeel over de aspecten van het functioneren en

de wens tot verandering van ins telling.
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Tabel 5.5.5.2 Samenhang tusseD. oordeel over aspect-en van het func

tioneren en de wens cot verandering van instelling

aspecten binnen het functioneren
I'~~-',-_ _._••.•_>..,. _ '-1

i wens tot verandering i

ling (58)

,

: van instelling !r;;de_~t:,v:::;~n;:~;:::_~~:k (1;;~:~==_ _ fO.55.1
: minder goede relaties tussen de verpleegkundigen onder- i !

i0,34 .
----.-~.- ••,.,-._-~-..... " ..~-,-~,,-_._-".,"_.""""~'~~--~"~.~----, ,-, ,-#" "'. --- .~-t-. ,.'0-.-

minder goede relaties tussen de verpleegkundigen onder- I

! ling (68) !0,33 i!.._-~--_. --.~> -, ~ ..~ .._,--~ ,."'-," .".• -,.~ ,-----,.~--"._.~'"_." "'.- .._-"-t-.._-,,,,, -If
\ minder goede communicatie over emotionele problemen (66) 10,38i.~nvo Idoende-·~e;kbesprekin~~~·'..(83)--·----_·_.. ·----"-_·__··----.,---- .. J~.37"il
~-----_.~.._._->.. __ ..,-'--_.__._-_.. . -----.,. -._~._._"",,~----- ~."~ ._-~ ~-,.,~.-.-- ..- ~ ..-.-,-,..,., -.. '.

I, minder goede werksfeer (9LL._ ..... . .".... _.. . l 0, 62 1
:_mi~de::_ goede~fsten:mi~~t2~n de taken 9)q.._~._ ..." i 0,47 .!
;.._~~~~:~.;"~..:>.:d_.e_,::_r_d_e_l_in_ILy.~~~~.t.~:"eE~j_7_8 L_.......__....._.. ~_." _. ;0,30!
: minder goede informatie-overdracht(81) °,30 i

i--}-;-'~:--i-l~:~--:--~~~;~i::t-'~-'~:~1~~~~~:i~:~:~_e~_iioi---- ;~ :~~ I
1 weinig ambities voor zaalverple.egkundige (laO) I 0,35 !

-\-__.••• '"r __ ,, __ , ,.",." ._._.,_.••_ .._.O>.,_..... ~ ....,., .. > __ .... ,., 'T~' ,_~._ •••,_'_,_...._. __ ,>. , • v~.

De oordelen over de werksfeer en de ontevredenheid met het werk ge

ven de grootste samenhangen te zien met de wens tot verandering

van instelling. De meeste samenhangen zijn gevonden bij de organi

satie-aspecten. Ret betreffen voornamelijk die aspecten waarmee de

verpleegkundigen direct mee te maken hebben, zoals de relaties

tussen de collega's, communicatie over emotionale problemen, af-

stemmin6 van het werk en

Daarnaast lS er een samenhang gevonden met de tevredenheid over het

werk. Fen verklaring hiervoor !s bij de bespreking van veronderstel

ling 11 1 eigenkijK al geg'2V!r: ..oor de verwijzing dat met het be

grip wer~ oak organisatie-cspec~0~ bedoeld warn. Ook ten aanzien

van bepaalde carri~re-~ . Een kleine posi-

tieve samenhang }.s er '~en \an;·~ien van de ambitie voor een leiding-

functie van zaalverpleegkundige.
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Wellicht zijn de verpleegkundigen die de voorkeur geven aan

zaalverpleging ~inder carri~re-gericht en voelen zich daardoor min

der genoodzaakt zich daarop te richten, waardoor de drang tot ver

andering vermindert. Daac komt bij dat de meeste M.B.O.-verpleegkun

digen op dit moment een zaalverplegende functie hebben.

Concludererrlmogen we ten aanzien van veronderstelling A 2 zeggen

dat de wens tot verandering van instelling samenhangt met de onte

vredenheid over de organisatie-aspecten. Bet betreffen die aspec

ten waarmee ze direct te maken hebben.

Veronderstelling A 3

De wens tot verandering van veld hangt samen met de ontevredenheid

over het werk en aspecten van de organisatie.

In de onderstaande tabel 5.5.5.3 zijn de gevonden samenhangen weer

gegeven tussen het oordeel over de aspecten van het functioneren en

de wens tot verandering van veld.
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Tabel 5.5.5.3 Samenhangen tussen het oordeel over aspecten van het

functioneren e1' de ",-E:ns tot verandering van veld

aspecten van het functioneren

onvoldoende begeleiding tijdens de inwerkperiode (40)
..... -.-

minder positieve waardering collega's (49)
--~,----~-.•-." - ',-~ ',--, -_.~._ .•_-, '--'--~-"-----""'~~"~~",,~""*"- ~. .~..•.••

: minder positieve waardering hoofden (50)
,. • ._' ,._.~_•••• _ •• r .••~> .--, ~".••.~._._~......-~~__ ,.••

minder tevreden over het werk (12)

minder plezierig werk (18)_.-....'.. '-.._~ ..."~-' -,-", .. ,,_.- .~. --.~ ...~.. ~"_ ..~,.-.,, ~,_..._,.,_.~_ .._.<~-- ..,~.........
'!..~Id?_e~_tn:inder.~~~_~~ ...'!=.):_\V~~.~ t ~~gen ... ~_1..~ )..._. . .
minder goede relaties tussen verpleegkundigen onderling (58)_____.-._..__ _,~._ __._.......,........_...,.._..~,~'._ '_ . ..."" ~ ~,'''' '.' .,~. __,~."_,.,,, .. ,·_,_ _' --.._ _H~__··_,_~_,··,,~··,~_··' .-
minder goede relaties tussen verpleegkundigen onderling (68)---------_.--_.-•.._............................. . . " .. " .

minder goede relaties tussen verpleegkundigen en hoofden

(57)

minder goede relaties tussen verpleegkundigen en patienten

(62)

minder goede communicatie tussen verpleegkundigen onderling

(65)

! minder goede communicatie tussen verpleegkundigen onderling

0,32

0,52, .

0,36

0,74

0,57

10,63

0,36

:0,56

0,58

'0,78 i..,
;

'0 ,55 I,.+,

! minder goede mogelijkheden zelfstandig te kunnen werken (20)
f----- -'--' "--'~""-"" "'"'-.,'...".,.~....,,,....-.-. -'" '~.'-- ,.. ,." .. -,. .

(64)

minder goede communicatie over emotionele problemen (66)
______.~.,.~_~ ,_> _,.,,"_""_' 0. ~' ,,_ ,_," ~'" ~.,

. minder goede communicatie tussen verpleegkundigen en

Lpatie.nten (75)

, minder voorkomen van sociaal leiderschap

minder voorkomen van evenwichtig leiderschap

weinig initiatief kunnen tonen (22)
._....._...,_,_~__... ·.-_.-_-'.k"''' ,--"'.,_~~.__'..'''__ ,''''~ •._''''.

~·~:'_~~?:=!:ge._~e.!~ b~ s?E.~~ inJ~~n ( 23)

rninder goede wer~sfeer (97)

mindcr goede afstemming an : C'; Ci.)
~'.'.~--"'--' "

minder goede overdr2cht van diensten (80)

minder goede il'1foTInatie-o"'IerdrE::'11+'

weinig ambitie voor zaalvernlegende (100)

0,44
.. 1

0,40

0,44

0,44

,0,32

°45
0,57

.._..Q.1_~",. :.

.9,?1
0,66

0,75

0,50

0,46
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uit de bovenstaande tabel blijkt dat zowel ontevredenheid over werk

aspecten als organisatie--asnectc:l same':J.1:angen met de wens tot ver

aneering van veld. De grootsLe samenhangen met de wens tot verande

ring van veld zijn

- tevredenheid met het werk (y = 0,74)

- minder goede relaties tussen verpleegkundigen en patienten (y 0,78)

- minder goede werksfeer (y = 0,71)

- minder goede overdracht van diensten (y 0,75).

De veranderingsgeneigdheid van veld hangt niet samen met de tijdsbe

steding aan de verschillende taken. Dit wijst weer in de richting

dat het meer organisatorische aspecten betreffen, of wellicht zoals

~n het rapport van de C. R. V. "Taak van de verpleegkundigen" (1974)

de omstandigheden waaronder de taken moeten worden uitgevoerd.

Verder blijkt dat ook instrumentele aspecten niet samenhangen met

de wens tot verandering van veld.

Veronderstelling A 4

De wens tot verandering van beroep hangt samen met de ontevredenheid

over aspecten in het werk, in de organisatie en van de instrumenta

liteit.

In de onderstaande tabel 5.5.5.4 zijn de gevonden samenhangen weerge

geven tussen het oordeel over aspecten van het functioneren en de

wens tot verandering van beroep.
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Tabel 5.5.5.4 Samenhang tussen het oordeel over aspecten van het

functioneren en de wens tot verandering van beroep

; minder goede relaties tussen verpleegkundigen onderling
~ ......,'_._.. ,_,_",v ~., '_"""~_'~'., __ .~..•~_".~._.•_., ... _. __ . ~ ~ .~,. __

, minder goede relaties tussen verpleegkundigen onderling
___,~_., ''''_..-'...... ' ...'''.. _"""..-'••"'......._.,,_, .~... d _ ....._ •.•.._

minder goede relaties tussen verpleegkundigen en hoofden

aspecten van het functionerenr---·-----·---..---·--·,,·--,··-..,.... ,,'"..
I onvo~ d_?_~t.l.?:~, .b~,~.~1e ~~i~~j~,o')
,~

Q minder tevreden over het werk (12)t,.., ,'.';:''',.'-''.c~ ....,...''·o.·.•·".,''''_'".''"''.~ --.........,~~' ..._.-'''''', ....,'.•·,....",,,,,~-,,-,

~ voldoet minder aan de verwachtingen (19)
....---,---..-,-.~,<' .."'-._.""'.,._,~. ,,_.

~ minder inzicht in het werk (29)

(58)

(68)

!
10 ,33

'0 49".1 .,
0,75

0,69
...-.;;.·e.

0,44

.0,34

(57)

, minder goede communicatie tussen verpleegkundigen onderling

! (64)
-------------------

minder goede communicatie over emotionele problemen (66),----.......~•....----~~, ..,-'..._."•.,~'"'--,"'-' .....--.-,~~ •..--~"".

minder goede communicatie tussen verpleegkundigen en

o 32, ,.

minder goede arbeidsvoorwaarden
'~---~'_.. _~ .... --_.. ,---,.~ ..._--....~-,........._._._'...,....._.,-'~'~ ....., "~"""~"'~---" ~ .."" .' ~_... , ~ ...... ,

; minder goede promotiemogelijkheden aanwezigI M.',o>_'_'__M._." .•__ ,,,.

:, veel ambitie vaor een leidinggevende functie

f~g_~~~b.~~.~i;_.~~~~!--~·~n"funct"i e ..Y:~l1__~_aal verp'le.~~];(~tlci ig~.. '.

) patienten (75)

; minder voorkomen van sociaal leiderschap
: .., ... ·.~.• "_.........._"."..... "~ ..._ ••_,,._.~ ..__.-~ .........__,....w ...,,', .•,<_'''_.,.__ ..,_._·._....,~,....'''_......·'"'''_·.._'' .._ .........,d_._''~'..,

;minder goede mogelijkheden zelfstandig te kunnen werken
i-----·---,---.--·-·-----,,-,~-·_....,'"·· -_..._."",'''_ ~'M_""'_" .,...~-,,-"'_~ • .-"" .......~... --., _,....., ...,_... _g<'~_. "

onvoldoende werkbespreking (23)
.. - ' .... ,~ ,~ .... ~"'" '_ .... , ."_.

negatief staan tegenover kritiek (83)
~ . . ,.,

minder goede werksfeer (97)

, 0,74

,0,35

(20) 0,38
.-~-<..,,,,... < -•. ,., -

0,36

0,44

0,49

0,46 '

,0,56

. 0,34

,--0..53

uit de tabel is te Z1en dat de wen', tot verandering van beroep 20

wei samenhangt met aspecten in het werk, in de organisatie en ook

met instrumentele aspecten.

De wens tot verandering van her-oep hangt il sterkpre mate met de

ontevredenheid over de instrumentele aspect en <calC'en dan de wens tot

verander~.ng val, _d~,~i.:elllng, er. werk da«m(~e samenhangen.

De veronderstelling A 4 wordt door deze resultaten ondersteund.



Samenvattend ken gezegd worden dat de samenhangen met de wens tot

verandering van instelling, wcrk. ve~d en beroep veelal aspecten in

d,2'. organis;;tie betreffen waarmee de verpleegkundige direct te maken

heeft.

Ten aanzien van de wens tot verandering van beroep spelen meer dan

bij instelling, werk en veld, instrumentele aspecten een rol, zoals

arbeidsvoorwaarden en promotiekansen.
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HOOFDSTUK 6

Samenvatting en conclusies

De bedoeling van het onderzoek is gewees inzicht te verkrijgen

1n het functioneren van de eerste M.B.O.-verpleegkundigen in de

gezondheidszorg.

De M.B.O.-V-opleiding 1S opgericht om mogelijk in de toekomst de

huidige inservice-opleidingen voor verpleegkundigen in de gezond

heidszorg te vervangen. De inservice-opleidingen voidoen op dit

moment niet aan de huidige normen omtrent het beroepsonderwijs

(Hopman 1970, Aghina 1973. MHNO/MSPO rapport 1974).

De vraag is of deze nieuwe orlei.ding kan voidoen aan de e1sen die

de gezondheidszorg steit. Om nu de mogelijkheden van deze nieuwe

opleiding na te gaan zijn 5 experimenten opgezet.

Bij het experiment te Eindhoven is in 1975 de eerste groep (84)

M.B.O.-verpleegkundigen afgestudeerd en in de gezondheidszorg gaan

werken.

De vraag die middels dit onderzoek is gepoogd te beantwoorden luidde

dan ook: hoe functioneren de eerste M.B.O.-verpleegkundigen in de

gezondheidszorg? Deze vraag dient om een genuanceerd antwoord te

krijgen door drie groepen beantwoord te worden:

- de verpIeegkundige zelf. Is hij tevreden over de opleiding die

hij heeft genoten en over Z1Jn functioneren in de gezondheidszorg?

- de beroepspraktijk. Zijn. naar de mening van de beroepspraktijk,

de M.B.O.-verpleegkundigen in staat te functioneren op dat nivo

en in die situatie waarvoor ze zijn opleid?

- de M.B.O.-V-opleiding. Hebben de verpleegkundigen een opleiding

genoten die optimaal is voor zowel de pecsoonsvorming als de be-

roepsvormirg en de vC'·')rl,r:reicl:'.ng op de 'Jeroepsuitoefening.

De participanten: de M.~.O.-ve~pleegk~n!·:~en.dp beroepspraktijk

en de op:.eiding zullen ieee:: va:,.!: L huT' ei·· (loelsc:ellingen en

\.~.0.-verplcegku~~igenbeoordelen.

De conci\~sies ten aanzien van deze beoordelingen zullen moeten

lei-den tot beleidS2.dviezen.~verde arstec'']':cng van de opleiding en

ce berocpspraktijk.
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nit rapport is een ver~lag over het functioneren van de eerste

M.B.O.-verpleegku~digenzoals ze dat z?lf hebben ervaren en hun

mening over hun M.B.O.-V-onleidin.g 0)) 1;et moment elat ze ongeveer

een half jaar in de gezondheids2org werkzaam zijn.

Voor het onderzoek is het volgende kader gekozen. Ten aanz~en van

het functioneren kunnen drie dimensies worden onderscheiden:

- taakinhoudelijke dimensie: taken en eigenschappen e.d.

- organisatorische dimensie: de omstandigheden; sociaal-psycholo-

gische en organisatiekundige e.d.

- instrumentele dimensie arbeidsvoorwaarden, carriere e.d.

Wanneer een individu in een organisatie gaat functioneren heeft hij

omtrent bovenstaande dimensies opvattingen en verwachtingen. Hij

zal om zijn doeleinden te realiseren gemotiveerd zijn in de organisa

tie te gaan functioneren.

Hoe meer zijn opvattingen en verwachtingen overeen stemmen met die

van de organisatie des te tevredener zal hij functioneren en zich

loyaal tegenover die organisatie opstellen. Ontevredenheidevenals

verandering van aspiratie niyo zal daarentegen mogelijk leiden tot

het zoeken van andere alternatieven.

Verondersteld is dat de M.B.O.-verpleegkundigen in de praktijk van

de gezondheids2org teleurgesteld gul18n worden (Kuepers 1976). Wat

~s hun mening nu nadat ze ofigeveer een hair jAAr in de gezondheids

zorg werkzaam zijn geweest? Is hun mening veranderd of is hij het

zelfde ten opzichte van de mening die ze op het e~nde van de studie

hierover hadden.

Voornaamste resultaten_ .._--._~-----------_.*

Overzicht van de resultaten is als voIgt ingedeeld

- inwerkperiode

- oordeel over hun functioneren met betrekking tot diverse aspecten

- mening over de M.B.O.-V-opleidin7.
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Inwerkperiode

De inwerkperiode is veor velen van Korte duur geweest, nl. ~ 2

maanden. Dit is erg kort voor de H.B.O.-verpleegkundigen die pas

afgestudeerd zijn. Oorzaken moeten vooral gezocht worden in een

tekort aan verpleegkundigen waardoor ze snel moeten meedraaien

en mogelijk bij het inwerken onvoldoende begeleiding krijgen. Een

te korte inwerkperiode heeft als nadeel dat men te snel geed moet

leren functioneren en dat onvoldoende vaardigheid en kennis

wellicht ten onrechte aan de opleiding wordt toegeschreven. Vooral

bij een nieuwe opleiding is deze kans groot als omtrent de inhoud

nag niet voldoende duidelijkheid bestaat.

Ret functioneren

De meeste M.B.O.-verpleegkundigen ~6%) z~Jn tevreden over het werk

dat ze uitvoeren en ze (93%) vinden het plezierig werk. Aan verzar

gende en sociaal begeleidende taken wordt de meeste tijd besteed.

Dit komt overeen met het werk wat ze verwacht hadden te zullen doen.

Toch is een grate groep (43 %) van mening dat vlot en nauwgezet

werken belangrijker wordt gevonden dan'begrip hebben voor de patient'.

Dit duidt op een meer organisatie dan patient georienteerdheid van

de verpleegkundigen op de afdeling waar deze M.B.O.-verpIeegkundi

gen werken.

Over het algemeen sluiten hun opvattingen over de verpleging goed

aan bij die van hun collega's. Barret (1970) noemt dit een voorwaar

de die nodig is am tot een goede afstemming tussen de doeleinden

van het individu en die waar de organisatie naar streeft te komen.

De M.B.O.-verpIeegkundigen vinden dat ze door hun callega's als

volwaardig verpleegkundige beschou~H:l worden. In iets mindere mate

doen dit de hoofden en artsen. Meestal doet men oak het werk van

een pas afgestudee:-de verpleegkundige. Tach is het nag voor een

vrij grate graep (33%) onduidelijk of van hen iets anders verwacht

wordt als van de inservice-verpleegkundigen.

De relaties en co~municatie met tot ver?}.egend personeel worden

door de M.B.O.-verpleegkund positie.f ')2oor0.celd. De relaties en
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cat.; e ::'let hc(}fden en 21: C:,en ',mr3.t door bijna een kwart van

de H.B.O.-verpleeg1n.mcigen l"c":'_g gevonden.

De M.B.O.-verpleegkundigen oordelen positief over de mogelijkheid

am hun functie zelfstandig uit te oefenen en initiatief te tonen.

De bespreking van het werk wordt echter door 37% matig of onvoldoen

de gevonden evenals de contraIe op het werk. Dat dit van invloed

~s op de gevoelde verantwoordelijkheid zal duidelijk zijn. Ruim

driekwart van de M.B.O.-verpleegkundigen vindt het dragen van de

verantwoordelijkheid matig of zwaar. Gebrek aan verpleegkundigen

en daardoor gebrek aan begeleiding en ondersteuning kan wellicht

als oorzaak worden gezien, evenals de onbekendheid van de M.B.O.

verpleegkundigen. Men moest bijv. al vrij snel, soms a1 na enkele

weken, als enige gediplomeerde verpleegkundige avond- en nachtdien

sten doen. Op deze manier kan het dragen van verantwoordelijkheid

wellicht te zwaar worden (doordat ze de gang van zaken nog niet

voldoende kennen).

De organisatiekundige aspecten beoordeelt men minder positief dan

de relaties en cornmunicatie tussen het verplegend personeel

(sociaal psychologische aspecten). Zo worden niet de taken, die ze

uitvoeren, zelf maar de organisatiekundige aspecten daarbij als

mindel prettig ervaren. De verdeling overdag van het werk en de

regeling van de diensten wordt door bijna een kwart minder goed ge

vanden.

Het gevolg van de onregelmatige diensten is dat ruim een

derde van de M.B.O.-verpleegkundigen hiervan last heeft bi.i het

maken van vrienden buiten de instelling.

Bijna 40% vindt de arbeidsvoorwaarden matig of slecht. De helft

vindt de mogelijkheden om in een ander veld een aanstelling te krij

gen goed. De ambities V00r een leidinggevende functie of zaalverple

gende zijn gelijkelijk verdeeld. Ambitie voor doktersassistent(e)

of operatiezuster/broeder is er echter nauwelijks. Men is nog wei

nig op de hoogte van promotiemogelijkheden in de ins telling. In

tegenstelling tot verwacht <",as is slechts een kwart van de verpleeg

kuncigen ~~~ een studie of specialisatie begonnen. Bijna 90% was

cit nl. or net e van de studie weI van plan. Wellicht heeft men

door de n~euwe functie nog geen tije zich op de studie te richten.
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Dit z~Jn de voornaamste <:ren van de M.B.O.-verpleegkundigen

over hun functioneren nadat ze ongeveer een half jaar in de ge

zondheidszorg werkzaam zijn geweest.

De conclusie die hieruit getrokken kR~ worden is dat ceze groep

M. B.O .-verpleegkundigen tevreden is over '~'m -""'J.nctioneren in de

gezondheidszorg. Dit blijkt ook uit de beantwoording van de vragen

of men al of niet verandering van zijn huidige situatie wenst:

57% wenst geen verandering van instel1ing

66% wenst geen verandering van werk

74% wenst geen verandering van veld

87% wenst geen verandering van beroep.

Vit deze gegevens blijkt dat er een grotere groep tevreden is met

het beroep dan met de ipstelling waar men werkt. Dit komt met de

eerder genoemde resultaten overeen die wijzen op een mindere tevre

denheid met de werkomstandigheden dan met de taken die ze moeten

uitvoeren.

Hieronder zijn de grootste samenhangen tussen het oordeel over

aspecten van het functioneren en de wens tot verandering weergege

ven.

Grootste samenhang met de wens tot verandering van ins telling ver

toont:

- minder goede werksfeer y ~ 0,62

- minder tevredenheid met het werk y = 0,55

- miader goede afstemming van taken y == 0,47

- minder goede communicatie over emotionele problemen y = 0,38

- onvoldoende werkbespreking y = 0,37

Grootste samenh r,T,?r,~ t''Jt veraue·: r::L., van werk vertoont:

- ontevredenheid me': ,,". Y ,,, n >7",

- onpl, zierig W0~K y ,65

- minder goede WerKE[eer y = 0.62

minder goede overdracht van diensten y ~ 0,54

- minc.er: goede relaties tuss(~n verplep;enc.en onderling y
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Grootste samcnhang met de wens tot verandering van veld vertoont:

- minder goede relaties van verplegenden met patienten y = 0,78

minder goede overdracht van diensten y = 0,75

- minder tevreden met het werk y = 0,74

- minder goede werksfeer y = 0,71

- minder goede afstemming van taken y 0,66.

Grootste samenhang met de wens tot verandering van beroep vertoont:

- werk voldoet niet aan de verwachtingen y = 0,75

- minder goede communicatie van verplegenden met patienten y

- weinig inzicht in het werk y = 0,69

- weinig promotiemogelijkheden y = 0,56

- weinig ambitie voor zaalverplegende y = 0,53

De organisatorische aspect en spelen een vrij grote rol bij de wens

tot verandering van zowel instelling, werk, veld en beroep. Daarnaast

zien we dat het oordeel over de instrumentele aspecten wat meer sa

menhang vertonen met de wens tot verandering van beroep en de taak

inhoudelijke aspecten wat meer met de wens tot verandering van werk.

Samenvattend kan gesteld worden dat de M.B.O.-verpleegkundigen tevre

den zijn over hun functioneren in de gezondheidszorg. Ze zijn iets

meer tevreden over de taken die ze moe ten uitvoeren dan over de werk-

~~omstandighedenen de instrumentele aspecten.

De M.B.O.-verpleegkundigen die in de instellingen zijn gaan werken

waar ze tijdens de opleiding de participatieperiode doorgebracht

hebben zijn over het algemeen iets meer tevreden over hun functione

ren dan de verpleegkundigen die niet in hun participatie-instelling

zijn gaan werken.

De mening over de M.B.O.-V-opleiding

De resultaten uit dit ~nderzoek zal ik trachten te relateren aan

de uitgangspunten (Nota Von Nordheim 1970) en de doelstellingen van

de experimenten (tweede rapport begeleidingscommissie).
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De M.B.O.-verpleegkuncigen ZLJU in alle velden van de gezondheids

zorg werkzaam en functiolleren 0') cen groot aantal verschillende

afdelingen. Slechts 10% van d' .E.C'.-verple.egk,plCEgen vindt de

integratie van de A-, B- en Z-ople1.cE':'Q: CD-VO :.,?(;<~: geslaagd. Pet

feit dat de gediplomeerden in alle ve:den zi.~n gaan werken duidt

erop dat de beroepspraktijk ook moge:.iY<:.l"cen ziet van de inte

gratie van de opleidingen. 20 blijkt dat de l' P ~nstel1ingen

die M.B.O.-verpleegkundigen in dienst hebben ~ C? toekomst van

plan zijn nog meer M.B.O.-verpleegkundiben in ciens ~e nemen

(gebundelde informatie over het functioneren van de eerste M.B.a.-V'ers).

Meer dan de helft van de M.B.O.-verpleegkundigen veranderde tij-

dens de opleiding de voorkeur omtrent het veld waar ze na diplorne-

ring het liefste wilden gaan werken.

Deze verandering van veld ~s voor de }eerling van de inservice

opleiding veel moeilijker omdat hij d~r van zowel instelling

ais opleiding moet veranderen.

Van de keuze van de leefstof-inhouden kan het volgende gezegd

worden. De verpleegkundigen noemden aspecten dieze in

hun studiepakket gemist hebben. Hieruit bleek oat aan geen van de

velden extreem weinig of extreem veel aandacht is besteed. Dit IS

een indicatie dat het onderwijspakket evenwichtig is samengesteld.

De genoemde aspecten zijn meestal nogal specifiek voar een be

paalde werksituatie en hebben minder generiek (clgemeen) karakter.

Dit duidt erop dat het onderwijspakket op een goed nivo bevindt

(tus~cn het specifieke en generieke).

De studie wordt niet ais ZW2.dr maar oak niet als gemakkelijk ge

zien. Men heeft er blijkbaar voor moe ten werken doch het is geen

onhaalbare kaart gebIek,n.

~e M.B.O.-vcrpleegkundige~ZlJD va~ ~en~ng d~t de opleiding meer

praktijk ZOlJ moeLeH be\":l~ ,"'1 '. r c "eer reele werksituClties in0;e-

l'ouwd 7'mclen moet!:, won'on. 1 ~. kon,t [i.et prob'.eem naar voren

omtrent het vers~hi ussen het beroepsonderwijs en het beroeps-

voor~erl~idend onderwijs. Na~r mijr mer

weI de verolee ~n~

best22t claar nogal on-

or ce verwachtingen van 20-
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~J.et laten vo c\'3.1 , en van de ml.n1.!Uum leeftijd om de studie te mogen

volgen heeft tot nu toe nog niet tot problemen geleid tijdens de

opleiding of met het functioneren in de gezondheidszorg.

De M.B.O.-V-or:eiding staat los van de instellingen. Daardoor lS de

opleidingssituat~c verbeterd. 'jit blijkt oak uit het lage percen

tage (15%) leerlingen dat de opleiding voortijdig heeft verlaten

in tegenstelling tot het verloop uit de inservice-opleidingen (25

55%) (Kuepers 1976, Verhagen 1976). Na ongeveer 6 maanden in de ge

zondheidzorg gefunctioneerd te hebben heeft 4% de wens te kennen

gegeven een ander beroep te kiezen als ze nogmaals deze keuzemoge

lijkheid hadden. Het is aanduiding dat men toch weI een vrij dui

delijk heeld heeft gekregen van het verpleegkundig heroep, gezien

de meesten in een werksituatie terecht zijn gekomen die ze ver

wacht hadden en waarover ze redelijk tevreden zijn.

Concluderend kan over de M.B.O.-V-opleiding het volgende gezegd

worden.

- Het lijkt mogelijk verpleegkundigen op te leiden buiten de ins tel

lingen van de gezondheidszorg in zelfstandige opleidingsinstitu

ten.

- Het lijkt mogelijk door middel van basisopleidingen verpleegkun

digen op te leiden voor diverse velden van de gezondheidszorg.

- Hst Iaten vervallen van de minimum leeftijdseis voor het volgen

van de opleiding tot verpleegkundige levert vooralsnog geen pro

blemen OD tijdens de opleiding en met het functioneren in de ge

zondheidszorg.

Aansluitend op de samenvatting van het onderzoek en de conclusies

ten 2~nzien van het functioneren van de eerste groep M.B.O.-ver

pleegkundigen van het M.B.O.-V-experiment Eindhoven zou ik ten

slotte de volgende aanbevelingen willen doen:
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Ten aanzien van de opleiding

~ Meer informatie verzorgen voar de beroepspraktijk omtrent de 1n

haud van het anderwijspakket.

- Duidelijker aangeven vaar de beroepspraktijk wat het verschil is

tussen het beroepsonderwijs en het beroepsvoorbereidend onderwijs.

- Gezien het grate aantal aanmeldingen en de tevredenheid over de

eerste groep verpleegkundigen, de mogelijkheden nagaan om:

- het aantal M.B.O.-V-opleidingen uit te breiden

- het aantal leerlingen per M.B.O.-V-opleiding te verhagen.

Ten aanzien van de instellingen

Een gaede begeleiding van de M.B.O.-V-leerling vanuit de in-

stelling zal de interesse om in die instelling te gaan werken

vergroten. Dit is van belang voar de personeelsvoorziening.

- De instellingen zullen meer aandacht (b.v. bege1eiding) aan de

M.B.O.-verpleegkundigen moeten besteden tijdens de inwerkperiode.

- Een inwerkperiode van twee maanden is te kort en zou dan ook 1an

ger moe ten duren.

- Verbetering van carrieremogelijkheden en arbeidsvoarwaarden om

verloop uit het verpleegkundig beroep te verminderen.

- Verbetering van de werkomstandigheden om verlaop uit de instellin-

gen tegen te gaan.

Ten aanzien van verder onderzoek

Dit onderzoek betreft slechts een experiment. Voor verdere evalua

tie van de M.B.O.-V-opleiding zal orderzoek verricht moeten worden

in aIle M.B.O.-V-opleidingen.(Een aan~ct wordt gegeven door Van

eilst, doctoraal student bedrijfskunde, T.H. Eindhoven).

- Om een beter oordeel over het functioneren van de M.B.O.-verpleeg

kundigen te krijgen is het oordeel nodig van de instellingen waar

de M.B.O.-verpleegkundigen y,ce"-kzaa.m zijn.

- Het is nocIig am een beleidsinstrument te ont'wi~,kelen vocr de scho

len dat ze zelfstandig hUrl opleiding 'c:n.nen evaj_':ere.n en dat
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informatie oplevert voar verdere ontwikkeling van de M.B.a.-V.

(onderzoek en onderzoeksvoorstel M.B.a.-V, Verwey 1976).

- Er zal zeer veel aandacht besteed moeten worden aan een goede

ontwikkeling van de ~1.B.a.-V.

nit is noodzakelijk i.v.m.:

- de personeelsvoorziening in de gezondheidszorg

- de zienswijze ten aanzien van de A-, B- en Z-opleidingen

- de relaties en afstemming tussen de M.B.a.-Yen de H.B.a.-V.

Gezien de M.B.a.-V in het gedrang dreigt te komen bij de ont

wikkeling van de H.B.a.-Y.

Ik verwacht dat deze aanbevelingen een positieve invloed zullen

hebben op de ontwikkeling van de M.B.a.-V in Nederland, waarmee de

T.H. Eindhoven middels dit onderzoek een positieve bijdrage heeft

proberen te leveren.
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