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Inleiding.

Het studiejaar 1973/1974 blijkt voor het Ziekenhuis Research Project

een jaar van consolidatie te zijn geweest: er zijn geen nieuwe stu

dies geinitieerd. AIle energie is besteed om de reeds gekozen onder

werpen verder uit te diepen. Om niet teveel in herhaling te vervallen

met dat van vorig jaar zullen we in dit jaarverslag enige malen ver

wijzen naar het vorige, dat als bijlage I is toegevoegd. De bijlagen

III en IV betreffende de publicaties en de ziekenhuizen die in ons

onderzoek participeren zijn aangevuld en een lijst van samenwerkings

contacten met andere instituten (bijiage V) is toegevoegd.

Doelstellingen.

De in vor~g versiag (bijlage I) geformuleerde doelstellingen bIijken

uitstekend te voidoen. Hierbij zij aangetekend dat het grootste ge

deeite van de studenten-praktijkstages in dit veld van onderzoek

afgelopen jaar binnen het kader van het project gelegen hebben.

Verricht onderzoek.

Oak dit jaar z11n een aantal onderzoeken, meestal fases in het

grate geheel, met een publicatie afgesloten. De hieronder aange

duide literatuurverwijzingen hebben be trekking op de in biilage III

verrnelde publicaties.

a. De organisatie van de verpleegafdelin~.

De begeleiding een eerste stap in de richting tot evaluatie

van de themoverpleging op 3 verpleegafdelingen is beschreven

in een uitgebreid rapport van van der Heiiden (8). Een groot

probleem blijkt de aanpassing van het personeelsbestand aan

de hoeveelheid werk op de verpleegafdelingen. Nijhuis heeft

hier een systeem voor ontwikkeid en op een drietal afdelingen

getoetst (11)(16). Ook de kwaliteit van de zorg speeit hier

direct doorheen. Een paging am een idee te kri;gen van de

oorzaken en gevolgen van verschillen in personeelsbezetting

tussen een nederlandse en een belgische verpleegafdeling en

deze te relateren aan landelijke ciifers is nog niet publica

tierijr (7). De resultaten van een onderzoek naar de relaties

tus:-;en leiderschapspatronen van de verr>leegkundige afdelings

hoofdenmet de tevredenheid over werk en werksituatie van de
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verplegenden 18 door Mur-Veeman gerapporteerd (20), terwijl een

uitgebreider rapport binnenkort zal volgen (14). Ook over de

voortgang van het project betreffende het verloop en verZUlm

bij verplegenden is door Verwey weer tussentijds gerapporteerd

(20).

b. Poliklinieken en paramedische diensten.

Als vervolg op het werk van Schuling die de organisatie van het

afspraakspreekuur onder de loep heeft genomen (4) heeft Weeber

gerapporteerd over de opzet en invoering van een centrale plot

kamer in een ziekenhuis. Hierdoor worden gecoordineerde afspra

ken met rontgen, laboratorium en functieafdelingen voor patien-

ten mogelijk en kunnen de wacht- en doorlooptijd worden gern1n1

maliseerd (20). Het onderzoek in de klinisch chemische laboratoria

heeft dit jaar geresulteerd in 3 publikaties: Kirkels zal binnen

kort een rapport uitbrengen over algemene bedrijfskundige facetten

van klinisch chemische laboratoria (10) > Schoonbrood en Rijckaert

hebben een studie gemaakt van monsteridentificatiesystemen (6) en

van de Kerkhof heeft een uitvoerige literatuurstudie over de kwa

liteitscontrole in klinisch chemische laboratoria op Z1Jn naam

staan (13). Over de bedrijfskundige facetten van de rontgenaf

deling zal ook binnenkort een rapport van Kirkels verschijnen (12).

c. Kostenbeheersing in ziekenhuizen.

Over de resultaten van een studie betreffende kostenbeheersing

is in afgelopen jaar door Blox gerapporteerd (16). Een meer uit

voerige studie van zijn hand is onlangs verschenen (15).

d. Literatuur8tudie.

Intern zijn literatuurstudies verricht om op de hoogte te blijven

van de wetenschappelijke ontwikkelingen en tevens om deze ontwik

kelingen makkelijk toegankelijk te maken voor de steeds wisselende

populatie van afstudeerders.

J.W. Hoorn: de rontgendiagnostiek afdeling

J. Vissers: overzicht literatuur: relaties tussen de polik1iniek

en de medisch technische diensten

Naast het systematisch kaartsysteem van abstracts m.b.t. bedrijfs

kundige onderwerpen in de gezondheidszorg in het algemeen, is

nu ook een kaartsysteem opgezet specifiek m.b.t. de kwantita-
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tieve methoden in de gezondheidszorg. Momenteel bevat dit

systeem ~ 800 abstracts.

Door de bibliotheek van bedrijfskunde is een overzicht ge

publiceerd van de bij de T.R.E. beschikbare boeken op het

gebied van gezondheidszorg. Deze lijst wordt geregeld bijge

werkt.

Onderwijs.

Onze studenten volgen nog steeds tot tevredenheid het onderwijs in

Utrecht (zie bijlage I). Aan deze werkgroepen hebben tot heden 26

studenten deelgenomen. Afgelopen jaar hebben ]1 studenten een stage

praktisch werk verricht en zijn er binnen ons project 4 studenten

afgestudeerd. Twee hiervan zlJn in de gezondheidszorg terecht ge

komen, een is in militaire dienst gegaan. De vierde, aIleen in een

randgebied van ons project afgestudeerd zonder "Utrecht" gelopen

te hebben, is nu in de industrie werkzaam.

Staf.

De beschikbare staf is dit jaar gelijk gebleven (zie bijlage I)

behoudens twee tijdelijke krachten die onder overheidssubsidie ver

meld zullen worden. WeI hebben we gelukkig de beschikking gekregen

over een part-time secretaresse.

Interacademiale Werkgroep Ziekenhuiswetenschappen.

Ook de activiteiten binnen deze werkgroep (zie bijlage I) verlopen

volgens plan. Er zijn afgelopen jaar twee symposia gehouden, die een

stijgende belangstelling mogen genieten. Via deze symposia komen

vele kontakten met personen uit de gezondheidszorg tot stand. De

papers zijn gepubliceerd (]9 en 20). Ook hier is veel vraag naar.

Behalve het onderzoek dat in Eindhoven en in Utrecht verricht wordt

en waarom geregeld uitwisseling van gedachten plaatsvindt, zijn er

twee projecten waarin door medewerkers en studenten uit beide plaat

sen wordt samengewerkt, te weten het Pilot Project Almelo omschreven

in bijlage I, pag. 9 punt d, en het Poliklinisch onderzoek waarvan

de aanzet in bijlage I, pag. 8, punt bI, vermeid is.
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Overheidssubsidie.

In afgelopen jaar is het gesubsidieerde project van het Ministerie

van Volksgezondheid en Milieuhygiene afgesloten. In dit kader zijn

vier rapporten uitgebracht (7, 11, 10 en 12).

We hebben gemeend geen poging meer te ondernemen om opnieuw projec

ten gesubsidieerd te krijgen, omdat het steeds wisselende beleid

en de 1angdurige onzekerheid omtrent het a1 dan niet subsidiabel

zijn de resultaten te nadelig beinvloeden en relatief te veel man

kracht vergen.

WeI hebben we dankbaar gebruik gemaakt van de zgn. TAP-regeling om

buiten bezwaar van de beschikbare middelen van de T.H.E. twee werk

loze socio1ogen tijdelijk in het onderzoekproject in te schake1en.

Een werkt mee aan het verloop- en verzuimonderzoek onder verplegen

den. De ander probeert een universeel bruikbare enquete te maken

voor het meten van de verlangens van patienten en verplegenden be

treffende de bouwkundige voorzieningen op verpleegafde1ingen.

Lopende onderzoeken.

De 10pende onderzoeken worden behande1d 1n het overzicht van au

gustus 1973 (bij1age I). Ter aanvulling dient vermeld te worden

dat de onder f)b) vermelde werkweek door aIle betrokkenen als

"zeker de moeite waard" gekwalificeerd is en geresu1teerd heeft

in nauwere contacten met de afdeling Bouwkunde en onderzoekers in

Zweden. Met de afdeling Bouwkunde wordt nagegaan of e.e.a. zinvol

1n een interafdelings werkgroep geinstitutiona1iseerd kan worden.

Zweden is het doelwit geweest van een uitgebreide studiereis waar

over nog gerapporteerd za1 worden.

Algernene evaluatie en toekomstperspectief.

Afgelopen jaar heeft onze indruk, dat we op de goede weg zijn, be

vestigd. Er is een stijgende belangstelling voor ons werk, de deel

projecten bewegen zich naar elkaar toe zodat over enige tijd inte

gratie mogelijk is en last but not least er is een stijgende vraag

naar bedrijfskundige ingenieurs in het veld van onderzoek. Het

blijkt aIleen jammer te zijn dat we geen bedrijfskundige ingenieurs

afleveren, die a1 de leeftijd hebben die voor leidinggevende posi-
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ties 1n de gezondheidszorg vaak gewenst 1S. In deze vraag kunnen

we niet voorzien.

Het is duidelijk dat dit resultaat te danken is aan de inzet en

betrokkenheid van aIle medewerkers en studenten in dit project.

Ook de mogelijkheid die vakgroepen en afdeling gegeven hebben om

dit project met relatief veel mankracht breed op te zetten, blijkt

z'n resultaten afgeworpen te hebben. Ook de organisatie van het

Ziekenhuis Research Project en de daarin plaatsvindende samenwerk

ing tussen de deelnemende vakgroepen zal hiertoe bijgedragen hebben.

In het ZiekenhuisResearch Project werkenvier vakgroepen van de

afdeling Bedrijfskunde samen: Organisatiekunde (O.K.), Organisatie

Psychologie (O.Ps.), Operations Research (O.R.) en Bedrijfseconomie

(B.E.). De medewerkers horen organisatorisch bij een van deze vak

groepen. Iedere vakgroep zet zijn eigen onderzoeksplannen welis

waar op, maar in het Research Project vinden allen,die zich met

de gezondheidszorg bezig houden, een samenwerkingsverband m.b.t.

het afstemmen van de activiteiten, het uitwisselen van ervaringen,

het nemen van initiatieven, het inbrengen van specifieke deskun

digheid en het komen tot geintegreerd onderzoek.



Bijlage 1-)

Overzicht Ziekenhuis Research Project

augustus 1973

Inleiding.

Het Ziekenhuis Research Project is ongeveer vier jaar geleden

gestart. Binnen de vakgroep Organisatiekunde kwam men toen tot

de conclusie dat het nuttig zou zijn eengedeelte van de acti

viteiten van de industriele- naar de dienst verlenende sector

te verleggen. Ren steeds groter wordend gedeelte van de Neder

landse beroepsbevolking bleek en blijkt in deze laatste sector

een werkkring te hebben (zie bijlage V). Hier ontstaan steeds

groter wordende organisaties waar de bedrijfskundige evenals in

de industriele bedrijven een zinvolle inbreng zou kunnen leveren.

Binnen deze dienst verlenende sector werd mede op argumenten van

maatschappelijke relevantie gekozen voor de gezondheidssector.

Hierbinnen werd weer een keuze gemaakt voor de ziekenhuizen.

Door de toename van het medisch-technisch kunnen worden deze or

ganisaties snel groter en complexer. Grote groepen van de be

volking worden daarmee dagelijks geconfronteerd. De effectivi-

teit van deze organisaties heeft onmiddellijke repercussies op de

gezondheidstoestand van de bevolking en op de financiele offers

die daar voor opgebracht moeten worden. Het ziekenhuiswezen is

enerzijds een van de grootste werkgevers in Nederland maar blijkt

anderzijds organisatorisch in sterke mate bij de industrie achter

te lopeno nit komt voornamelijk doordat men in deze sector meende

dat de processen in de ziekenhuizen zo grote afwijkingen vertonen

van de industriele processen, dat bedrijfskundige inbreng zinloos

zou zijn. Het feit evenwel, dat bv. in de Verenigde Staten de "in

dustrial engineer" een normaal voorkomende werknemer in het middel

grote en grote ziekenhuis is, gaf aan dat het nuttig zou zijn ook

in de Nederlandse situatie na te gaan in hoeverre bedrijfskundige

verworvenheden in het ziekenhuis zinvol toepasbaar zouden zijn.

nit werd dan ook de eerste doelstelling van dit project.
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Vanaf het eerste moment werd ook gekozen voor onderwijs-gebonden

onderzoek: gezien de doelstelling van onze hogeschool zouden niet

aileen de gezondheidszorg maar ook de studenten van dit onderzoek

moeten kunnen profiteren. nit heeft bezwaren maar vooral ook voor

delen opgeleverd. We komen hier later in dit stuk op terug.

Inmiddels is de situatie grondig gewijzigd. We hebben de verschil

len in doelstelling tussen het ziekenhuis en het industrieel be

drijf kennelijk zodanig operationeel weten te vertalen, dat we

binnen deze constraint geen essentiele problemen meer hebben met

bedrijfskundige toepassingen in deze sector. Waren de directies van

ziekenhuizen aanvankelijk slechts aarzelend en onder aIle mogelijke

voorwaarden genegen ons voor onderzoek in hun huis toe te laten,

tegenwoordig vragen ze ons onderzoek te komen verrichten: de vraag

is veel grater dan binnen onze mogelijkheden ligt. Hierdoor is het

momenteel mogelijk die projecten te kiezen, die naar onze criteria

het meest relevant zijn (o.a. wetenschappelijke mogelijkheden,

aansluiting op ander onderzoek e.d.). Er is uit deze kringen veel

vraag naar onze rapporten en de eerste bedrijfskundige ingenieurs

zijn in de gezondheidszorg geplaatst.
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Doelstellingen.

De huidige doelstellingen van het Ziekenhuis Research Project zijn:

1. het ontwikkelen van modellen en meetinstrumenten ten behoeve van

de analyse en de oplossing van in de intramurale gezondheidszorg

voorkomende bedrijfskundige problemen;

2. mede hierdoor een bijdrage te leveren aan het oplossen van deze

problemen;

3. mede te werken aan het opleiden van bedrijfskundige ingenieurs,

die tijdens hun studie dit veld reeds hebben bestudeerd en hierin

ervaring hebben opgedaan;

4. in de praktijk aan te tonen dat bedrijfskundigen ~n de organisa-

tie van de gezondheidszorg een zinvolle bijdrage kunnen leveren;

5. het opdoen van ervaring in multi- en interdisciplinair onderzoek.

Hierbij zij aangetekend dat wij in principe alleenzgn. "prototype"

onderzoek doen d.w.z. voor bepaaide problemen die in meerdere zieken

huizen manifest zijn, of manifest verondersteid kunnen worden, na

gaan of hier een oplossing voor gevonden kan worden en dit in een

of hooguit enkele ziekenhuizen toetsen. Hierna wordt met een publi

catie het betreffende onderzoek afgesloten. Een uitzondering hierop

vormen de studenten-praktijkstages van 6 weken. Hoewel deze weI eens

dienen in het kader van dit project, worden hierin gezien de aard

van deze stages vaak kleinere en specifieke problemen van een be

trokken ziekenhuis of instelling bestudeerd en zo mogelijk opge

lost.
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Verricht onderzoek.

Een aantal onderzoeken zijn afgelopen jaren op bovenvermelde ma

nier met een of meerdere publicaties afgesloten, resp. voorlopig

afgesloten op de implementatie-fase na. Een aantal zal komende

maanden worden afgesloten. Deze onderzoeken zullen we in het kort

hieronder vermelden. De daarbij aangeduide literatuurverwijzingen

duiden op de in hij lage III vermelde publicaties.

a. De organisatie van de verpleegafdeling.

Aan de hand van een studie omtrent de disfunctionele factoren

in de traditionele verpleegafdeling (I) is een nieuwe organi

satiestructuur ontworpen, de "themo"-verpleging (2) (2li).

b. Afspraakspreekuur.

Om wat te kunnen doen aan de vele uren wachten van patienten in

wachtkamers van artsen en poliklinieken is een zeer eenvoudige

analysemethode ontwikkeld en regels aangegeven voar het inrich

ten van afspraakspreekuren (4) (17).

c. Inventarisatie patientenclassificaties.

In verband met de verpleegkundige bewerkelijkheid HJn er in de

loop der jaren vele patientenclassificaties opgesteld. Deze

zijn opgespoord en met elkaar vergeleken (5) (II).

d. Voorspelling werkaanbod verpleegafdelingen.

Er is een methode ontwikkeld om het werkaanbod op de verpleeg

afdelingen daags van te voren te kunnen voorspellen om zodoende

het in de ziekenhuizen aanwezige personeel zo goed mogelijk

over de afdelingen te kunnen verdelen (11).

e. Planning radiotherapeutische behandelcentra.

Aan de hand van onderzoekgegevens is een proeve opgesteld van

een plan voor radiotherapeutische behandelcentra in 1980 (9).

Deze onderzoeken staan niet los van elkaar. Zo is er by. een dui

delijk verband tussen a, c en d en nog lopend onderzoek. De bedoel

ing is om via het bestuderen van partiele- en subsystemen een in

zicht te krijgen in het functioneren en bestuderen van het complexe

systeem.
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Onderwijs.

Het theoretisch onderwijs in de ziekenhuisproblematiek wordt ver

zorgd door het 1nstituut voor Ziekenhuiswetenschappen van de

Rijksurtiversiteit Utrecht (prof.dr. J.C.M. Hattinga Verschure).

Hier nemen onze doctoraalstudenten gedurende twee semester deel

aan een werkgroep, verder bestaande uit doctoraalstudenten econo

mie, sociologie, psychologie, medicijnen, rechten, e.d. Gedurende

dit jaar wordt de scala van problemen in de gezondheidszorg in

het algemeen en van de ziekenhuizen in het bijzonder in de werk

groep interdisciplinair besproken. Het geheel wordt afgerond met

een project en een tentamen. Aan deze werkgroepen hebben tot he

den zestien Bdk-studenten en drie stafleden deelgenomen.

Het toegepast onderwijs valt uiteen in stages praktisch werken

en het afstuderen. De stages praktisch werken van 6 weken worden

door de projectcoordinator in overleg met de coordinator prak

tisch werken geregeld. De beoordeling geschiedt door een in het

project werkzame begeleider tezamen met de coordinator praktisch

werken. In afgelopen vier jaren zijn 28 van deze stages gelopen.

De stages worden afges10ten met een rapport. Het afstuderen van 9

maanden wordt binnen de vakgroepen in over leg met de projectcoor

dinator geregeld. Binnen het project zijn tot nu toe zeven studen

ten afgestudeerd. Vijf van deze afstudeerprojecten hebben een pu

blicatie opge1everd of gaan in een publicatie resulteren, omdat

ze voor een bredere kring in de gezondheidszorg van be1ang zijn

(22) (4) (8) (9) (II).

Vij f afgestudeerden zijn momenteel in de gezondheidszorg of daar

aan gelieerde organisaties werkzaam.

Beschikbare staf.

Aan dit project werken momenteel de volgende leden van de staf van

de afdeling mee:

vakgroep fulltime part time

Organisatiekunde I whm. I WID. hg1. whm. 2 WID.

Organisatiepsychologie hg1.

Operations Research WID. hg1.

Bedrijfseconomie wm. WID.

Bovendien zijn voor dit project door de afdeling II eenheden/week

vaar studentassistenten beschikbaar gesteld.
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Interacademiale Werkgroep ZiekenhuiswetenschaEpen.

Met het doel onderwijs en onderzoek beter te coordineren en op

elkaar af te stemmen is tezamen met het reeds eerder genoemde

Instituut voor Ziekenhuiswetenschappen in Utrecht een interaca

demiale werkgroep opgericht. Deze werkgroep 'heeft o.a. ~de orga

nisatie van ons colloquium overgenomen en verzorgt jaarlijks een

of meerdere symposia, waarin in korte voordrachten melding gemaakt

wordt van aanpak en resultaten van onderzoek en onderwijs. Tot

heden zijn twee symposia gehouden. Gezien de grote belangstelling

is over beiden gepubliceerd (16) (17).

Overheidssubsidie.

In het kader van de inschakeling van universitaire groepen ten be

hoeve van de gezondheidszorg hebben we subsidie gehad van het Minis

terie van Volksgezondheid en Milieuhygiene voor drie projecten.

a. bestudering van mogelijkheden voor a.R. toepassingen in de ge~

zondheidszorg. Hiertoe is twee jaar een wm. aan de vakgroep

a.R. toegevoegd (17).

b. het reeds eerder genoemde "voorspelling werkaanbod verpleeg

afdelingen" (1 I).

c. een bedrijfskundig vooronderzoek in laboratoria en rontgenaf

delingen. Dit onderzoek zal binnenkort afgerond worden met 2

rapporten (10) (12).

Deze drie projecten zullen dit jaar beeindigd worden.

Lopende onderzoeken.

Een inventarisatie van de lopende onderzoeken is het beste te ver

delen naar de objecten van de studi~ te weten:

a. de verpleegafdelingen, de verplegenden, thernoverpleging e.d.

b. poliklinieken en paramedische diensten

c. bedrijfseconomische beheersingsmodellen

d. studies betreffende effectiviteit en efficiency

e. topstructuur

f. onderzoek naar in dit kader passende studies en methoden 1n het

buitenland.

Het is duidelijk dat dit een van de mogelijke indelingen is, bestemd
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om het inzicht te vergemakkelijken. Zoals onder "verricht onder

zoek" is opgemerkt, betekent dit niet dat deze onderwerpen los

van elkaar staan.

I. 1nvoering themoverpleging. Om de resultaten van deze nieuwe

organisatievorm te toetsen en ervaringop te doen met veran

deringsprocessen in ziekenhuizen, lopen er proefprojecten in

vier ziekenhuizen t.w. Binnenziekenhuis Eindhoven, Academisch

Ziekenhuis Utrecht, Academisch Ziekenhuis Leiden en Antonius

ziekenhuis Utrecht. Medewerking verlenen het Psychologisch Labo

ratorium van Universiteit van Nijmegen, het 1nstituut voor

Sociale Psychologie van de Rijksuniversiteit van Utrecht en

het 1nstituut voor Klinische Psychologie van de Rijksuniver

siteit van Leiden.

2. Onderzoek naar opleiding en werksituatie van leerling-verple

genden. Gezien het feit dat 60% van het personeel van de ver

pleegafdelingen uit leerling-verplegenden bestaat, hieronder

een groat verloop is en er ~n Eindhoven een experimentele dag

school gevestigd is, leek het ons nuttig de verhoudingen leer

ling, opleiding en werksituatie eens grondig te evalueren om

aan de hand hiervan zo nodig de organisatievorm van de afdeling,

het themomode\ bij te kunnen sturen. Dit onderzoek vindt in

eerste instantie plaats in twee ziekenhuizen in Eindhoven als

mede bi] de Experimentele Middelbare Beroepsopleiding voor

Verplegenden te Eindhoven.

3. Onderzoek naar het functioneren en naar de technisch-organi

satorische implicaties van een intensive care afdeling. De

intensive care afdeling is een bijzondere verpleegafdeling

waar veel technische apparatuur aanwezig is. Een koppeling

tussen organisatie en techniek leek ons mede gezien de aard

van onze onderwijsinstelling voor de hand liggend en nuttig.

Dit onderzoek vindt plaats in het Diakonessenhuis te Eindhoven.
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4. Het dienstrooster. Een slecht en als oneerlijk ervaren dienst

rooster voor de verplegenden blijkt volgens onderzoek een be

langrijke bron van dissatisfactie bi; de verplegenden en van

organisatorische disfunctionaliteit op de afdeling te zijn.

Het maken van een goed dienstrooster is in verband met de

vele regelingen en wens en zeer moeilijk. Mede in verband met

de mogelijkheid dan enige alternatieven in het themoproject

te simuleren t trachten we in samenwerking met het ziekenhuis

in Hoogeveen en het Diakonessenhuis te Eindhoven een computer

model van zoln dienstrooster te maken.

5. Verschillen in Belgische en Nederlandse verpleegafdelingen.

In Belgie blijken de verpleegafdelingen met relatief minder

personeel bemand te zijn. Een eerste verkenning in deze

richting is inmiddels uitgevoerd (7). Er blijkt een onderzoek

mogelijk dat enerzijds maatschappelijke relevantie heeft en

anderzijds de mogelijkheid geeft de door ons verworven erva

ring en ontwikkelde meetinstrumenten in een praktijksituatie

te toetsen. Dit geschiedt in nauwe samenwerking met het 1n

stituut voor Ziekenhuiswetenschap van de Universiteit van

Leuven en de Hogere School voor Verplegenden te Nijmegen.

I. Doorstroming patienten 1n poliklinieken en paramedische dien

sten. Dit onderzoek is een vervolg op het bovengenoemd onder

zoek naar de organisatie van afspraakspreekuren. om de ver

worven inzichten in een concrete situatie te toetse~wordt

medegewerkt aan de inrichting van een centrale plotkamer in

het Catharinaziekenhuis te Eindhoven t die de patientenstroom

in dit ziekenhuis met een minimum van wachttijden langs ver

schillende onderzoeken en behandelingen moet leiden.

2. Bedrijfskundig vooronderzoek in laboratoria en rontgenafde

lingen. Het betreft hier hoofdzakelijk de werkbelasting t werk

organisatie, wachttijden patienten en afstemmingsproblemen in

deze afdelingen.
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Het doel van dit onderzoek is enerzijds na te gaan in hoeverre

de verworvenheden van de moderne bedri;fsadministratie in zieken

huizen zinvol als beheersingsinstrument kan worden gebruikt, an

derzijds om andere onderzoeken bedrijfseconomisch te kunnen onder

steunen.

In het kader van de 1nteracademiale Werkgroep wordt in nauwe

samenwerking met het Instituut voor Ziekenhuiswetenschappen te

Utrecht met goedkeuring van het Centraal Orgaan Ziekenhuista

rieven en de Landelijke Specialistenvereniging voor beide samen

werkende Almelose ziekenhuizen een terreinverkenning verricnb

naar de consequenties (financieel, medisch, organisatorisch en

sociaal-psychologisch) van het bewust verschuiven van klinisch

naar poliklinisch en extra muraal behandelen van patienten.

De topstructuur,.het organisatiemodel en het functioneren van

bestuur en directie in de ziekenhuizen, wordt in de praktijk

hoe langer hoe meer als een probleem ervaren dat eens grondig

bestudeerd zou moeten worden. Enige tijd geleden hebben we ons

al eens op de directie structuur bezonnen (23). We achten het

zinvol deze gehele materie nog eens grondig aan een onderzoek

te onderwerpen.
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f. Q~~~!~~~~_~~~!_i~_~i!_~~~~!_E~~~~~~~_~!~9!~~~_~~!h~9~~_~~_E!2:

i~£!~~_!~_h~!_2~!!~~1~~9'

Zoals reeds eerder vermeld blijkt in het buiteniand en met name

Engeland, Zweden en de Verenigde Staten a1 veel onderzoek in .

dit kader te zijn verricht. Ret is nuttig en efficient dit op

te sporen en te bestuderen. Dit moet op 3 manieren gebeuren.

a. literatuuronderzoek. Bier besteden we vee1 aandacht aan. De

daartoe geeigende rapporten zijn voorzien van een uitvoerig

literatuuroverzicht. Bovendien beschikken we over een snel

groeiend kaartsysteem. .__

b. contacten met de belangrijkste onderzoekcentra in Nederland

en Belgie uitbreiden tot Engeland en Zweden. In de Verenigde

Staten is momenteel in Pittsburgh een van onze afstudeerders

een proefschrift aan het voorbereiden over het proces van

het diagnostiseren. Samen met de Afdeling Bouwkunde hopen we

begin vo1gend jaar een werkweek te organiseren, waarbij we

meer gegevens hopen te krijgen over de Zweedse aanpak van het

samengaan van organisatorische en bouwkundige concepties bij

de ziekenhuisbouw.

c. het volgen van in dit kader interessante projecten ~n het

buitenland, zoals bv. het " raden"ziekenhuis te Rerdecke

Duitsland (3).

In dit overzicht zijn ter i11ustratie de namen van enkele zieken

huizen genoemd waar bepaalde onderzoeken verricht werden. Bijlage IV

bevat een lijst van aIle ziekenhuizen in Nederland waar wij tot nu

toe gewerkt hebben en nog werkzaam zijn.

Vergelijken we dit overzicht met dat van vor1ge jaren, dan blijken

er enige projecten niet meer 1n voor te komen. Deze onderzoeken

zijn momenteel o.a. bij gebrek aan mankracht voorlopig gestopt. Bij

de telkenmale voorkomende keuze welke projecten vervolgd zullen

worden, spelen criteria als maatschappeIijke relevantie, kans van
slagen, noodzakelijkheid voor andere lopende projecten, leerzaam-

heid, belangstelling van de onderzoeker en de mogelijkheid in het

veld van onderzoek, een rol.
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Onderwijsgebonden onderzoek, voor- en nadelen.

Een korte nabeschouwing over de door ons in pr~nc~pe gekozen vorm

van onderwijsgebonden onderzoek zal het beste gesplitst kunnen

worden in de consequenties voor de drie participanten in deze, de

Afdeling der Bedrijfskunde, de studenten en de betrokken zieken

huizen. Zijnde een onderwijsinstituut zouden we met de studenten

willen beginnen.

a. studenten.

Deze krijgen een unieke kans am tijdens hun studie mee te werken

in een researchproject en ervaring op te doen in het terrein van

hun studie. Het minder vrijblijvend zijn van hun deelonderzoek

blijkt motiverend te werken en de kwaliteit ten goede te komen.

Dat deze specialisatie niet funest is voor toekomstperspectieven

in andere richtingen mag voorlopig verondersteld worden uit het

feit, dat tot nu toe de drie in deze richting afgestudeerden,

die buiten de gezondheidsector een werkkring gevonden hebben,

het tot nu toe in deze omgeving kennelijk goed doen.

b. ziekenhuizen e.d.

Voor het veld van onderzoek zijn er voor- en nadelen. Voordelen

doordat het onderzoek erg goedkoop is en er bedrijfskundige in

genieurs met ziekenhuiservaring worden opgeleid die ze later

kunnen aantrekken. Nadelen omdat zij geen directe zeggenschap

kunnen uitoefenen op het doorgaan van een onderzoek. Ook worden

er niet zo snel resultaten geboekt als bij professionele mede

werkers, met name vanwege de langere inwerktijden.

c. afdeling.

Een onderwijsgebonden onderzoekproject betekent voor de Afdeling

een zeer efficiente inzet van de medewerkers: een relatief hoge

output t.o.v. de hieraan bestede medewerkers-manuren. Voor de

betrokken staf is het evenwel soms minder aantrekkelijk: de

versnippering van aandacht tussen onderwijs- en onderzoekpro

blemen alsmede de relatief grote aandacht die de coordinatie

van aIle deelopdrachtjes en -onderzoekjes vergen. Ook zijn de

problemen die planning, afstemming en voortgang van zoln pro

ject met zich meebrengen niet te onderschatten.
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Een balans opmakend van voor- en nadelen voor de betrokken groepen

menen wij nog steeds voor onderwijsgebonden onderzoek te moeten

opteren. Met dien verstande evenwel dat een additief gedeelte dat

relatief klein kan zijn maar dat professioneel m.b.v. een andere

financiering uitgevoerd kan worden, bevruchtend blijkt te werken.

Intuitief zou gesteld kunnen worden dat er een bepaalde weten

schappelijke proctuktie bereikt moet worden am voldoende diepgang

en continuiteit in een researchproject te garanderen.
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Algemene evaluatie en toekomstperspectief.

Gezien de steeds sneller in positieve richting veranderende atti

tude van het veld van onderzoek en de steeds toenemende belangstel

ling voor de resultaten van ons project menen we te mogen stellen

dat we op de goede weg zijn om onze doelstellingen te verwezenlijken.

Een restrictie zij aan deze conclusie verbonden: er is nog onvol

doende ervaring met onze afgestudeerde ingenieurs om te weten of

en hoe hun opleiding in dit veld nog verbeterd zou kunnen worden.

Een aantal facetten van het ziekenhuis hebben we meer fundamenteel

op hun bedrijfskundige meritus bekeken. We zijn hier en daar al met

applicatieonderzoeken bezig, alsmede met een enkel meer geintegreerd

onderzoek. De komende jaren zal deze tendens zich verder doorzetten,

alsmede 1n de richting van aansluitend onderzoek in het eerste eche

lon van de gezondheidszorg (huisartsen, kruisverenigingen, etc.).

Een en ander zou moe ten resulteren in de richting van een klein

aantal proefziekenhuizen, waarin de ontwikkelde kennis integraal

getoetst zou moe ten worden.

Ret is duidelijk dat we deze conclusies aIleen hebben kunnen trekken

dank zij de inzet van aIle betrokkenen 1n dit project. Dank zij ook

de medewerking en de mogelijkheden die de verschillende vakgroepen

en de Afdeling aan het Ziekenhuis Research Project verschaft hebben.

Met name ook de medewerking, eerst aarzelend maar later van ganser

harte, die wij in het veld van onderzoek, de ziekenhuizen hebben

mogen ondervinden.
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A. verde ling Ned. beroepsbevolking in sectoren.

2400

2200 tertiaire sector

2000

1800

secundaire sector
1600

1400

1200

c 1000
Q)

l-l
til....-, 800c::
til
6

0 6000
0

x 400

200 prirnaire sector

1958 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 7 ) jaar

verdeling arbeidsvolurne in Nederland per sector.

Uit: Statistisch Zakboek
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B. onderverdeling beroepsbevolking tertiaire sector.

uit: Statistisch Zakboek 1971.

1968 69 70 7I 72 jaar

C. groei hoeveelheid personeel 1n algemene ziekenhuizen.

uit: Personeelssterkte 1972 in instellingen van intramurale

gezondheidszorg. publicatie N.Z.I.
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Bijlage III~]

Z.R.P.
rapport3. ~i~~£~~~!~_~£~£~E£~_~E~i~E!_E~EE~E!£~'

1. De verpleegafdeling. Traditionele struktuur en

struktureringsmogelijkheden. B.J.A.M. van Bergen.

2. De organisatie van de verpleegafdeling. Papers

van de inleidingen gehouden op het colloquium

Ziekenhuisorganisatie. Eindhoven, 7 januari 1972.

B.J.A.M. van Bergen, P.E. Hagevoort, R.J.M. Mercx,

H. Niihuis en drs. P.G.J. Zwaga.

3. Onderzoek naar de meningen van patienten en ver

plegenden betreffende enige kwaliteiten van het

Gemeinn~tziges Gemeinschaftskrankenhaus te

Herdecke (Ruhr), Duitsland. R.J.M. Mercx.

4. Het afspraak-spreekuur. Een eenvoudige analvse.

methode. ir. J. Schuling.

5. Patientenclassificatie. Kwantitatieve methoden

ter bepaling van de behoefte van patienten aan

verpleging en verzorging. ir. W. van Balen.

6. Monsteridentificatie in Klinische Chemische

Laboratoria. F.E.D.G. Rijckaert en

J.A.M. Schoonbrood.

7. Een eerste onderzoek naar de verschillen in de

verpleegkundige bezetting van Belgische en

Nederlandse verpleegafdelingen.

ing. R.J.M. Mercx, ir. H. Nijhuis, zr. M. Daamen,

T. van der Hoeven.

8. Begeleiding en evaluatie van de invoering van

Themoverpleging in een algemeen ziekenhuis.

~r. J.J.J. van der Heijden.

9. Een model van een radiotherapie afdeling.

lr. C.M.M. Faeseler.

10. Vooronderzoek naar de werkorganisatie in

enkele klinisch chemische laboratoria.

ir. M. Kirkels.

I 1. Voorspellin~ van de personeelsbehoefte or eeo

vl'rplet:'gafdeJing. Een onderzoek naar een WlS

kundig model van een verpleegafdeling.

ir. H. Nijhuis.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I I

nr.
gereed
d.d.

In concept

in revisie

nov. '74
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Planningsmodel Verpleegkundige Arbeid.

Samenvattend overzicht van het rapport

"Voorspelling van de personeelsbehoefte

op een verpleegafdeling". ir. H. Nijhuis.

J2. Vooronderzoek naar de werkorganisatie in

enkele rontgenafdelingen. ir. M. Kirkels.

13. Kwaliteitsbeheersing in klinisch chemische

laboratoria. ir. F. v.d. Kerkhof.

14. Leidersch8p, konununikatie en werkklimaat

in de verpleegsector. drs. I. ~lur-Veeman.

15. Literatuuronderzoek. Kostenbeheersings

systemen in ziekenhuizen. Drs. J.Th.Blox.

Z.R.P.
rapport nr.

11 p

12

13

14

15

gereed
d.d.

nov. '74.

okt. '74

sept. '74

b. ~~!~!~£~~~~i~l~_~~!~g!~~E_~i~~~~b~i~~~!~~~£b~EE~~_!~EE~!!~~.

LW.Z.
rapport nr.

gereed
d.d.

16. symposium Ziekenhuiswetenschappen 1972.

Papers van de inleidingen gehouden op het

Symposium Ziekenhuiswetenschappen gehouden

te Eindhoven, 3 november 1972.

17. Papers van de inleidingen gehouden op het

Symposium Ziekenhuiswetenschappen te Utrecht

13 april 1973.

18. Het somatisch referentie-punt. Een methodo

logische aanzet tot het vergeliiken van ge

nezingsprocessen. drs. P. Hardus,

drs. M. Kruijsen, arts, en R.J.M. Mercx.

19. Papers van de inleidingen gehouden op het

Symposium Ziekenhuiswetenschappen gehouden

te Eindhoven, 2 november 1973.

20. Papers van de inleidingen gehouden op het

Symposium ziekenhuiswetenschappen gehouden

tp Utrecht, 3 mei 1974.

c. ~~~~!~_E~~!~£~!i~~.

21. De verpleegafdeling 1n sociaal-historisch

perspektief. T.H.R., Afd. Bdk., vakgroep O.K.

2

3

4

5



rapport no. 23, februatie J971, R.J.M. Mercx.

22. Een aanzet tot een wiskundig model voor de be

rekening van het aantal verplegenden op een

verpleegafdeling, Het Ziekenhuis 1(1971)7,

R.J.M. Mercx.

23. Enige aantekeningen met be trekking tot de

directiestructuur van een ziekenhuis.

R.J.M. Mercx en J.A. Verwey.

Tijdschrift voor ziekenverpleging (1972)no.6.

24. De verplegende op weg naar een nieuw beroeps

beeld. Een structureringsprobleem.

Tijdschrift voor ziekenverpleging (1972)no.30,

R.J.M. Mercx.

25. Hoe beheersen we de ziekenhuiskosten?

R.J.M. Mercx. Het Ziekenhuis 3(]973),pp. 378+379.

26. Leiderschap, kommunikatie en werkklimaat in de

verpleegsector. drs. I. Mur-Veeman. (verkorte

verS1e van Z.R.P. no. ]4) Dit wordt gepubliceerd

in het Tijdschrift voor Ziekenverpleging.

Bijlage 111-3



Bi i lage IV

Lijst van Nederlandse ziekenhuizen die aan het Ziekenhuis Research

Project rnedewerking verleenden.

Diaconessenhuis Eindhoven

Catharina Ziekenhuis Eindhoven

St. Joseph Ziekenhuis Eindhoven

St. Anna Ziekenhuis Geldrop

St. Lambcrtlls Ziekenhuis Helmond

St. Willibrordlls Ziekenhuis Deurne

Croot Ziekengasthuis Den Bosch

St. Elisabeth Ziekenhuis Tilbllrg

Maria Ziekenhuis Tilburg

St. Laurentius Ziekenhuis Roermond

De Wever Ziekenhllis Heerlen

Academisch Ziekenhuis Utrecht

St. Antonius Ziekenhuis Utrecht

Academisch Ziekenhuis Leiden

Elisabeth Ziekenhuis Almelo

Irene Ziekenhuis Almelo

Maiella Ziekenhuis Bussum

Bethesda Ziekenhuis Hoogeveen

St. Antonius Ziekenhuis Sneek

R.K. Ziekenhuis Groningen

Anthonie van Leeuwenhoekhuis Amsterdam (radiotherapeutisch instituut

van het Wilhelmina Gasthuis (G.u.»

Daniel den Hoedkliniek Rotterdam (radiotherapeutisch instituut)

Stichting Medische Laboratoria te Breda.



Universiteit van Nijmegen

Tl'chnische Hogeschool Eindhoven

Univ0rsiteit van Leiden

Universiteit van Utrecht

Bijlage V

Samenwerkingscontacten met andere afdelingen, universiteiten en

instituten voor onderzoek in de gezondheidszorg.

Afdeling Bouwkunde

Instituut voor Klinische Psychologie

Instituut voor Ziekenhuiswetenschappen

Instituut voor Sociale Psychologie

Psychologisch Laboratorium

Nijrneegs Universitair Huisartsen

Instituut

Universiteit van Groningen Instituut voor Economisch Onderzoek

Katholieke Hogeschool Tilburg Instituut voor Gezondheidszorg

Technische Hogeschool Twente Afdeling der Bedrijfskunde

Universiteit van Leuven Centrum voor Ziekenhuiswetenschap

Nationaal Ziekenhuis Instituut Utrecht

South Eas t Thames Regional Health Authority, Londen.

Sjuk2rdens och socialvardens Planerings- och Rationaliseringslnstitut,

Stockholm.
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