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VOORWOORD

In dit rapport worden de resultaten vermeld van een enquete naar

het beleid in dertig ziekenhuizen. Deze enquete is afgenomen in

de maanden oktober 1977 tot en met februari 1978. De vragen zijn

beantwoord door directieleden van deze ziekenhuizen.

Op deze plaats past een woordt van dank voor de medewerking die

vanuit de ziekenhuizen is gegeven bij de beantwoording van de

vragenlijst.

Tevens danken wij de Nationale Ziekenhuisraad voor haar aanbeve

lingsbrief bij de betreffende directies ten behoeve van de intro

ductie van het onderzoek.
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I. INLEIDING

Dit rapport vormt een onderdeel van de verslaglegging der onder

zoeksactiviteiten, die werden verricht in het kader van een pro

motie-onderzoek naar de beleidsvorming in de Nederlandse algemene

ziekenhuizen. Het onderzoek vindt plaats binnen het Ziekenhuis

Research Project en de vakgroep Organisatiekunde van de afdeling

der Bedrijfskunde van de Technische Hogeschool Eindhoven. In het

onderzoek zijn drie fasen te onderscheiden:

I. literatuurstudie

2. "case-study" in drie algemene ziekenhuizen

3. "toetsing" van een aantal conclusies in dertig algemene zieken-

huizen.

In het navolgende worden de resultaten vermeld van het toetsings

onderzoek in dertig algemene ziekenhuizen. Het gaat hier met name

om de antwoorden op een vragenlijst die is voorgelegd aan de direc

ties van genoemde ziekenhuizen.

Alvorens de gegevens te vermelden, zal eerst kort ingegaan worden

op de doelstelling en vraagstelling van het onderzoek alsmede op

de betekenis van enkele begrippen. Daarna wordt iets verteld over

de onderzoeksmethoden, die zijn gehanteerd bij de case-study.

Tenslotte wordt een aantal veronderstellingen geformuleerd, die

gebaseerd zijn op de gegevens die de case-study hebben opgeleverd.

I. Doel- en vraagstelling van het onderzoek

De doelstelling van het onderzoek is als voIgt geformuleerd:

"Het vanuit een bedrijfskundige optiek verkrijgen van een zodanig

inzicht in beleid, beleidsvorming en bestuursstructuur van het

algemeen ziekenhuis dat het localiseren van knelpunten en vervol

gens het aangeven van eventuele verbeteringen mogelijk wordt."

De vraagstelling heeft betrekking op het beleid en op de beleids

vorming. Zij bestaat uit de volgende drie delen:

met betrekking tot het beleid:

a. Hoe is het beleid in het algemeen ziekenhuis inhoudelijk te

karakteriseren?

met betrekking tot de beleidsvorming:

b. Hoe komen beleidsbeslissingen tot stand?

c. Welke invloeden werken in op de beleidsvorming, zowel vanuit

de organisatie als vanuit de omgeving van de organisatie?
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Bij omgeving wordt gedacht aan de relevante omgeving, met

andere woorden die organisaties, groepen en personen waar

mee het ziekenhuis relaties onderhoudt of die op de een of

andere manier bij het ziekenhuis betrokken zijn.

ad a. Met betrekking tot het beleid zijn de volgende elementen

onderscheiden:

Duidelijkheid. In dit verband kan men zich afvragen in hoe

verre er sprake is van een expliciet beleid.

- Aandachtsgebied. Uitgangspunt was hier de vraag op welke

sectoren en vraagstukken de aandacht is gericht. In het onder

staande voIgt hierop een toelichting.

Binnen een organisatie vinden een groot aantal activiteiten

plaats. Verschillende auteurs uit de organisatieliteratuur (bv.

Miller en Rice, Thompson e.a.) geven een indeling van deze acti

viteiten ~een aantal categorieen. Zo zijn er bijvoorbeeld ac

tiviteiten in die gericht zijn op de taak waarvoor de organisatie

is opgezet, zoals bijvoorbeeld het produceren van gebruiksartike

len (fabrieken voor voedingswaren, televisies, auto's etc.), het

verrichten van geldtransacties (banken), het verstrekken van een

medische behandeling en verpleegkundige verzorging (ziekenhuizen)

etc. Dit noemt men meestal het primaire proces. Voorts dienen in

een organisatie een aantal voorwaarden geschapen te worden om dit

primaire proces goed te doen verlopen, zoals bijvoorbeeld admini

stratieve handelingen, het aantrekken van personeel en het op

stellen van personeelsregels en personeelsrechten, het voorzien

in onderhoud van apparatuur en gebouwen etc. Een afzonderlijke

categorie voorwaardenscheppende activiteiten heeft betrekking op

het organiseren van en het leiddinggeven aan de bovengenoemde

processen. Activiteiten van leidinggeven en organiseren vinden

plaats op verschillende niveaus van de organisatie; zowel ten

aanzien van de delen van een organisatie (afdelingen en diensten)

als ten aanzien van de organisatie als totaal. Het bovenstaande

vormt de basis voor de wijze waarop in het kader van deze studie

de verschillende activiteiten die binnen het ziekenhuis plaats

vinden, zijn ingedeeld. Er is onderscheid gemaakt tussen:

I. activiteiten binnen de primaire taaksector, i.e. activiteiten

liggend op het terrein van de medische specialisten, de ver

pleging en opleiding, de paramedische diensten en de psycho-
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sociale zorg rond de patienten.

2. activiteiten binnen de ondersteunende taaksector.

Deze zijn onderverdeeld in:

- activiteiten op het gebied van de ondersteunende taaksector,

i.c. de activiteiten van de civiele, technische, administra

tieve en personeelsdienst en met betrekking tot financiele

aangelegenheden.

- activiteiten op het gebied van de bestuurlijke taaksector.

Hiertoe zijn gerekend de activiteiten die betrekking hebben op

het leidinggeven aan het ziekenhuis als totaal: zoals het opstellen
van statuten, de taakverdeling tussen directie en bestuur t etc.

- activiteiten met betrekking tot structuurvraagstukken, i.e.

het organiseren en coordineren van de samenwerking tussen

en binnen de verschillende groepen in het ziekenhuis en

daarbuiten.

Deze activiteiten kunnen betrekking hebben op:

• interne structuren, t.w. relaties en verhoudingen binnen

het ziekenhuis, zoals bijvoorbeeld de organisatie van de

rontgenafdeling, de structuur van de polikliniek etc.

• externe omgevingsstructuren, t.w. relaties en verhoudingen

buiten het ziekenhuis, bijvoorbeeld de samenwerking tussen

huisartsen.

• externe structuren, t.w. relaties en verhoudingen tussen

een ziekenhuis en instellingen t groepen en personen buiten

het ziekenhuis, bijvoorbeeld een gezamenlijke apotheek van

twee ziekenhuizen, een gezamenlijke opleiding, regionaal

overleg waaraan ziekenhuizen deelnemen, etc.

- Termijn. De achterliggende vraagstelling is hier: "Op welke ter

mijn is het ziekenhuisbeleid gericht?"

Alternatieven. Hierbij gaat het om de vraag in hoeverre er alter

natieve handelwijzen of mogelijkheden ter sprake komen bij het

nemen van beslissingen.

ad b. Met betrekking tot het beleidvormingsproces is nagegaan

welke activiteiten ten behoeve van de beleidsvorming voorkomen

en wie daarbij zijn betrokken.

ad c. Met betrekking tot de invloeden op het beleid is nagegaan

wie of wat in en buiten het ziekenhuis invloed uitoefenen op het

beleid.
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2. Enkele begrippen

Onder beleid wordt hier verstaan:

"Een geheel van toekomstige gewenste situaties en de wijzen

waarop deze situaties bereikt kunnen worden."

Bij het onderzoek gaat het om het beleid voor zover het betrek

king heeft op de gehele ziekenhuisorganisatie, m.a.w. het beleid

op het niveau van de organisatie als totaal ofwel het algemeen

beleid, bijv. het aangeven van de wijze waarop hetziekenhuis in

de toekomst dient te functioneren in de regio waarin het is ge

vestigd.

Beleidsvorming wordt opgevat als:

"Een besluitvormingsproces aangaande toekomstige gewenste situa

ties en de wijze waarop deze situaties bereikt kunnen worden."

De bestuursstructuur van een organisatie heeft betrekking op:

"De groepen en personen die hun taak of deel ervan vinden in de

beleidsvorming van het algemeen beleid, alsmede de onderlinge re

laties tussen deze groepen en personen."

Op grond van literatuurgegevens wordt verondersteld dat de volgende

groepen tot de bestuursstructuur van het ziekenhuis gerekend kunnen

worden: bestuur, directie en (bestuur van) de medische staf en moge

lijk ook diensthoofden, afdelingshoofden en ondernemingsraad.

3. Onderzoekmethoden, gehanteerd bij de case-study

Voor het onderzoek is gekozen voor een manier waarbij via ver

schillende methoden informatie is verzameld.

Enerzijds is schriftelijk materiaal van verschillende aard be

studeerd, zoals notulen van verscheidene vergaderingen over een

periode van twee jaar, verder beleidsnota's en -plannen, jaar

verslagen, correspondentie etc.

Anderzijds zijn ongestructureerde en half-gestructureerde inter

views gehouden met per ziekenhuis een vijftien- tot twintigtal

functionarissen, afkomstig uit die groepen waarvan de notulen

bestudeerd zijn.

Vervolgens is een beeld gevormd van beleid, beleidsvorming en

bestuursstructuur in de drie ziekenhuizen door het combineren,

vergelijken en in elkaar passen van de gegevens die verkregen
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werden via deze verschillende methoden, voorts door gesprekken

tussen degenen die in meerdere of mindere mate in het onderzoek

hebben geparticipeerd en door aanvullende gesprekken met deskun

digen.

De case-study kan gekarakteriseerd worden als een descriptief

onderzoek, m.a.w. het ging hierbij louter om een beschrijving van

beleid en beleidsvorming in het ziekenhuis, aan de hand van een be

paalde systematiek.

Mede op grond van de resultaten van de case-study zijn een aantal

veronderstellingen geformuleerd over beleid en beleidsvorming in

heE ziekenhuis .Vii-een enquete bij de directieleden van een der

tigtal ziekenhuizen is vervolgens nagegaan of de resultaten van

de case-study een bredere geldigheid bezitten. Alvorens hier op

in te gaan, zal eerst een overzicht gegeven worden van bovenge

noemde veronderstellingen.

4. Veronderstellingen

4.1. Veronderstellingen betreffende de beleidsinhoud

Met betrekking tot het eerste element van de beleidsinhoud, i.e.

de duidelijkheid, is geen veronderstelling geformuleerd aangezien

de gegevens van de case-study hierover geen eenduidig beeld geven.

I. De aandacht van degenen die zijn betrokken bij het algemeen be

leid van het ziekenhuis is voornamelijk gericht op de primaire

taaksector en structuurvraagstukken, dus op activiteiten liggend

op het terrein van de medische staf, de verpleging, de paramedische

diensten en de psycho-sociale zorg enerzijds en vraagstukken be

treffendei~terne}omgevihg~~_en externe structuren anderzijds.

2. Binnen de primaire taaksector is met name op bestuursniveau

de meeste aandacht voor medisch-specialistische kwesties.

Op directieniveau krijgen kwesties betreffende de verpleging,

de verzorging en opleiding, gevolgd door medisch-specialistische

kwesties de meeste aandacht.
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3. Zowel op bestuursniveau als directieniveau wordt relatief

weinig aandacht geschonken aan de psycho-sociale zorg rond

de patient en aan paramedische kwesties.

4. Ret bestuur besteedt de meeste aandacht aan structuurvraag

stukken betreffende de samenwerking tussen het ziekenhuis

en andere organisaties en instellingen. De directie houdt

zich het meest bezig met interne structuurvraagstukken.

5. Als belangrijkste uitgangspunt voor het beleid kan aange

merkt worden:

Ret verwerven en/of behouden van een goed en gevarieerd

pakket medische voorzieningen en accomodatie, zo nodig door

middel van uitbreidingen of (indien dit niet anders kan)

samenwerking met andere ziekenhuizen.

6. Ret ziekenhuisbeleid is niet of nauwelijks gericht op lange

termijn (een periode langer dan vijf jaar), maar eerder op

korte tot middellange termijn (een periode van vijf jaar).

7. Alternatieve mogelijkheden of handelwijzen komen nauwelijks

expliciet aan de orde.

4.2. Beleidvormingsproces

Betreffende enkele kenmerken van het beleidvo~ingsproceskon

op grond van de gegevens niet altijd een duidelijk beeld gevormd

worden: zo leidden die gegevens tot de conclusie dat per zieken

huis de activiteiten van aard varieerden tussen onsystematisch en

beperkt tot tamelijk systematisch en ruim. Wel kan gezegd worden

dat in geen der drie ziekenhuizen sprake was van een weloverwogen

opzet van deze activiteiten volgens een bepaald plan. In een der

ziekenhuizen was dit wel in opbouw. Deze conclusie is evenwel pas

getrokken nadat de enquete in de dertig ziekenhuizen reeds was af

genomen. Een veronderstelling hierover is derhalve niet meegenomen

in de vragenlijst. De volgende veronderstellingen hebben weI gediend

als basis van de vragen in genoemde enquete.



- 8 -

8. Activiteiten ten beboeve van de beleidsvorming zijn te onder

scbeiden in:

bet nemen van beleidsinitiatieven, i.c. ideeen of suggesties

die zouden kunnen leiden tot een beleidsvormingsproces;

- bet concipieren van beleidsnota's;

- communicatie en informatieuitwisseling;

- bet nemen van beslissingen.

9. De meeste beleidsinitiatieven zijn afkomstig van de directie

en de medische staf.

10. Met betrekking tot de communicatie en informatieuitwisseling

bestaan bepaalde structuren van formeel overleg, via vaste ver

gaderingen en commissies, ad-hoc_vergaderingen en_commissies

en informeel overleg. Ad-hoc_commissies en_vergaderingen komen

relatief bet minste voor.

11. De directie is bet concentratiepunt van communicatie en infor

matieuitwisseling, in die zin dat zij, vergeleken met andere

groepen in buis de meeste contacten onderboudt en bescbikt over

informatie van allerlei groepen in de organisatie en buiten de

organisatie.

12 •. De belangrijkste participanten aan activiteiten ten beboeve van

de vorming van bet algemeen beleid zoals het concipieren van

beleidsnota's en communicatie en informatieuitwisseling zijn de

directie, de medische staf, bet (dagelijks) bestuur en de dienst

hoofden. Laatstgenoemden participeren eerder als individu, bij

voorbeeld via persoonlijke adviezen aan de directie, dan als groep.

13. De verpleging en ondernemingsraad zijn minder actief bij de be

leidsvorming dan directie, medische staf, bestuur en dienst

boofden.

14. De belangrijkste beslissingen ten aanzien van bet algemeen beleid

worden genomen door de directie en bet (dagelijks) bestuur. Bij

het bestuur gaat bet vooral om formele beslissingen, i.e. het

goedkeuren of afkeuren van een (door de directie) ingebracbt

voorstel.
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4.3. Veronderstellingen betreffende de beleidsinvloeden

15. Binnen het ziekenhuis wordt door de volgende instanties de

meeste invloed op het' beleid uitgeoefend: de directie, de

medische $taf en het bestuur.

16. De invloed vanuit de rest van de organisatie verloopt voorname

lijk via de diensthoofden, via persoonlijk~ adviezen aan de

directie, en een enkele maal via de O.R.

17. Belangrijke externe invloeden op het ziekenhuisbeleid zijn:

a. het gedrag van beleidsorganen, zoals bijvoorbeeld het

ministerie en andere overheidsorganen, en van beleids

adviesorganen, met name het C.O.Z.

b. de situatie in de regio, met name de bevolkingssituatie

in combinatie met de aanwezigheid van andere ziekenhuizen

i.c. bedden en medische voorzieningen.

Deze invloeden kunnen als 'constraints' opgevat worden waar

binnen het ziekenhuisheleid vorm dient te krijgen.

18. Tussen de ziekenhuizen in dezelfde regio kan sprake zijn

van een zekere mate van rivaliteit.

In het volgende hoofdstuk zullen de onderzoekresultaten vermeid

worden aan de hand van een aantal tabellen. Daarna voIgt in

hoofdstuk III een bespreking van genoemde resultaten.
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II. RESULTATEN

In dit hoofdstuk zullen de resultaten van het toetsingsonderzoek

dat is uitgevoerd met behulp van een vragenlijst, die is voorge

legd aan de directies van dertig ziekenhuizen, vermeld worden.

De resultaten worden weergegeven aan de hand van tab ellen, gevolgd

door een kort commentaar. Indien in de tabellen cijfers tussen

haakjes zijn vermeld, dan worden daarmee percentages bedoeld.

Achtereenvolgens komen aan de orde:

1. De zogenaamde 'objectieve' gegevens.

2. De beleidsinhoud.

3. De activiteiten ten behoeve van het beleidsvormingsproces.

4. De invioeden op het beleid.

1. Objectieve gegevens

De vragenlijst is beantwoord door de directieleden van dertig

ziekenhuizen, die zijn gekozen door middel van een aselecte steek

proef. Tweeenzestig directieleden hebben de vragen beant-

woord. In totaal is aan de directie van zesendertig ziekenhuizen

een schriftelijk verzoek gericht om aan de enquete deel te nemen.

De directies van zes ziekenhuizen hebben geweigerd. Door twee van

hen werden geen redenen opgegeven. Drie van hen weigerden omdat zij

bezig waren met een fusie. In ~~n ziekenhuis konden wij niet terecht

wegens gebrek aan tijd, ten gevolge van vakantie van een der direc

teuren. De functies van de tweeenzestig respondenten zien er als

voIgt uit.

functies van de respondenten aantal %

algemeen directeur 8 13

medisch directeur 18 29

economisch directeur 20 32

verpleegkundig directeur 10 16

adjunct economisch directeur 3 5

adjunct verpleegk. directeur 3 5

totaal 62 100

Tabel 1: Verde ling van de respondenten naar functie.
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Ret is duidelijk dat de meeste gegevens ontleend zijn aan de

antwoorden van de medisch directeuren en de economisch direc

teuren. Tezamen geeft deze groep 61% van de antwoorden. Door

vergelijking van de antwoorden van directeuren, die verschil

lende functies bekleden, is nagegaan of hun functie mogelijk

enige invloed uitoefende op de wijze waarop de vragen beant

woord werden. Uit de resultaten van deze vergelijking is af te

leiden dat het weinig verschil uitmaakt of de vragen worden be

antwoord door een algemeen, medisch, economisch of (adjunct)

verpleegkundig directeur. Op page .41 gaan wij hier nog iets

nader op in.

In het navolgende zullen besproken worden:

- enkele organisatiekenmerken en achtergrondgegevens

- enkele gegevens over de bestuursstructuur

- enkele omgevingskenmerken.

Gezien het ontbreken van landelijke gegevens op dit gebied of

althans van landelijke gegevens die vergelijkbaar zijn met de

gegevens van de steekproef, wordt in het onderstaande geen ver

gelijking gemaakt met landelijke gegevens. Een uitzondering

hierop vormen de gegevens omtrent de grootte-klasse van de

ziekenhuizen naar bedden aantal.

1.1. Enkele organisatiekenmerken en achtergrondgegevens

In onderstaande tabel is de grootte van de dertig bezochte zieken

huizen vermeld.

~rootte-klasse naar het beddental aantal %

<200 6 20

200 -<400 18 60

400 -<600 4 13

~600 2 7

Tabel 2: Verdeling van de dertig ziekenhuizen naar het aantal

bedden.

Ruim meer dan de helft van de bezochte ziekenhuizen valt in de

categorie van 200-400 bedden. Er zijn slechts twee ziekenhuizen

met meer dan zeshonderd bedden bezocht.
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Vergeleken bij de landelijke verdeling van de ziekenhuizen over

grootte-klasse naar bedden aantal kan gezegd worden dat de zieken

huizen met een omvang van 200-400 bedden in de steekproef iets zijn

oververtegenwoordigd. De mate waarin deze ziekenhuizen zijn over

vertegenwoordigd valt echter weI binnen de afwijking die bij de

aselecte steekproef van dertig uit honderdtachtig verwacht kan

. 't!.orden.

In tabel drie wordt een overzicht gegeven van de gezindte van

de dertig ziekenhuizen.

gezindte aantal %

algemeen 7 23

protestant 7 23

rooms-katholiek 12 40

anders 4 14

totaal 30 100

Tabel 3: Overzicht van de gezindte van de ziekenhuizen.

Bijna de helft van de bezochte ziekenhuizen had een rooms

katholieke achtergrond.

Bekeken is vervolgens hoe oud het gebouw was waarin de zieken

huizen waren gehuisvest. Gegevens hierover zijn in de volgende

tabel onder het begrip accomodatie vermeld.

De 'nieuwe' ziekenhuizen zijn vanaf 1970 in gebruik genomen, op

een uitzondering na: dit ziekenhuis was in 1968 in gebruik

genomen. De 'oude' ziekenhuizen zijn veer 1960 in gebruik genomen,

met een uitzondering: dit was in 1964 in gebruik genomen. De

ziekenhuizen, die in de jaren zestig in gebruik waren genomen,

hebben wij gerekend tot de categorie 'tussen oud en nieuw'.
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accomodatie
aantal

%~.ieken-uizen

oud 11 37

nieuw 12 40

tussen oud en nieuw 7 23

totaal 30 100

Tabel 4: Overzicht naar accomodatie van de bezochte ziekenhuizen ..

De steekproef bevatte bijna evenveel oude als nieuwe ziekenhuizen,

namelijk ongeveer 40%.

Ret aantal medewerkers dat in deze ziekenhuizen werkt, varieert

van 160 tot 1640. Ingedeeld in klassen ziet het er als volgt uit.

aantal medewerkers aantal %
ziekenh.

100 - 300 5 17

30 I - 400 7 23

401 - 500 7 23

501 - 700 7 23

701 en groter 4 13

totaal 30 l00~

Tabel 5: Personeelsbestand in de dertig bezochte ziekenhuizen.

Bijna de helft van de ziekenhuizen (46%) heeft een personeels

bestand van 300 tot 500 medewerkers.

~) De optelling klopt niet helemaal; dit is i.v.m. afronding.
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Ret aantal specialismen van de dertig ziekenhuizen varieert van

negen tot vijfentwintig en is als volgt verdeeld.

aantal specialismen aantal %
ziekenh

9 - 12 10 35

13 - 16 9 31

17 - 20 9 31

21 en groter 1 3

totaal 30 100

Tabel 6: Ret aantal specialismen. in de dertig bezochte ziekenhuizen.

Bovenstaande tabel laat een gelijkmatige verde ling zien.

Tevens is nagegaan hoeveel specialisten (full-time en part-time)

in de ziekenhuizen werkzaam waren. Tot de specialisten zijn ge

rekend degenen die een medische opleiding hebben genoten. Ret

aantal specialisten varieerde van vijftien tot achtenzestig.

Deze verdeling geeft het volgende beeld.

aantal specialisten aantal
%ziekenh •

15 - 24 12 40

25 - 34 12 40

35 - 44 4 13

45 en groter 2 7

totaal 30 100

Tabel 7: Aantal specialisten werkzaam in de dertig bezochte

ziekenhuizen.

In 80% van de ziekenhuizen waren vijftien.tot en met vierendertig

specialisten werkzaam. Er zijn vijf ziekenhuizen met tweeentwintig

specialisten. Alle andere waarnemingen komen een- of tweemaal VQor.
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Tenslotte is nagegaan het bezettingspercentage en de gemiddelde verpleeg

duur in 1976. Van een ziekenhuis ontbraken de gegevens over het

bezettingspercentage, terwijl van drie ziekenhuizen het gemiddeld

aantal verpleegdagen niet bekend is.

bezettingspercentage aantal %ziekenh

70,0% - 79,9% 4 14

80,0% - 84,9% 9 31

85,0% - 89,9% 10 34

90,0% - 100% 6 2 I

totaal 29 100

Tabel 8: Gemiddeld bezettingspercentage ~n 1976 in de dertig

ziekenhuizen.

Ret laagste bezettingspercentage bedroeg 70,0% en het hoogste

95,9%.

De meeste ziekenhuizen, bijna tweederde, hebben een bezettings

percentage tussen de 80% en 90% •

.
aantalgemiddeld aanta! verpleegdagen
ziekenh %

10,0 - 12,9 4 IS

13,0 - 13,9 7 26

14,0 - 14,9 8 29

15,0 - 16,9 6 23

17,0 en meer 2 7

totaal 27 100

Tabel 9: Gemiddeld aantal verpleegdagen in 1976 in de dertig

ziekenhuizen.

Ret laagste gemiddeld aantal verpleegdagen was 10,2 en het hoogste

20, 1•

Uit de tabel is af te lezen dat de meeste ziekenhuizen (55%)

een gemiddelde verpleegduur hebben van 13,0 tot 15,0 dagen.
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1.2. Enkele gegevens over de bestuursstructuur
i

De gegevens over de rechtsvorm van de ziekenhuizen zijn in tabel

tien vermeld.

soort rechtsvorm aantal %ziekenh.

Stichting 24 80

Vereniging 5 17

Gemeente ins telling 1 3

itotaal 30 100

Tabel 10: Overzicht van de rechtsvorm waarbinnen de ziekenhuizen

hun functie ver~Jllen.

De directie van de dertig ziekenhuizen was als voIgt samengesteld.

aantal directieleden aantal
%ziekenh.

1 2 7

2 10 33

3 14 47

4 3 10

5 1 3

totaal 30 100

Tabel 11: Het aantal ziekenhuizen met resp. een een-, twee-, drie

vier- en vijfhoofdige directie.

Bijna de helft van de ziekenhuizen heeft een driehoofdige directie,

terwijl eenderde van de ziekenhuizen een tweehoofdige directie kent.

Er is een ziekenhuis met een vijfhoofdige directie. Dit hield ver

band met een fusie. Hier was men van twee ziekenhuizen met ieder

een directie overgegaan tot twee ziekenhuizen met samen een directie.
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Wanneer we bekijken welke functies de directieleden bekleedden,

dan zien we het volgende.

~irectiefuncties aantal %
.,.i",k",nh

algemeen directeur 10 33

~edisch directeur 22 73

economisch directeur 22 73

verpleegkundig directeur 14 47

Tabel 12: Overzicht van de directiefuncties die aanwezig zijn
. in de dertig ziekenhuizen.

Uit bovenstaande tabel is af te leiden dat in tweeentwintig van

de dertig ziekenhuizen (73%) een medisch directeur en/of een

economisch directeur aanwezig is. In bijna de helft van de zieken

huizen is een verpleegkundig directeur werkzaam.

Tenslotte kan nog gezegd worden dat er in negentien van de

dertig ziekenhuizen een dagelijks bestuur aangetroffen werd.

(Van een ziekenhuis waren hierover geen gegevens bekend.)

Verder was er in alle ziekenhuizen een medisch stafbestuur

aanwezig.
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1.3. Enkele omgevingskenmerken

Gevraagd is naar de aanwezigheid van andere ziekenhuizen in de

regio van de bezochte ziekenhuizen. 'Regio' was moeilijk af te

bakenen; we zijn er hier steeds vanuit gegaan of er met dat

ziekenhuis (of die ziekenhuizen) een bepaalde relatie, bijvoor

beeld via een overlegorgaan, bestond. In de onderstaande tabel

zijn nadere gegevens over de in de buurt gevestigde ziekenhuizen

vermeld.

aanwezigheid andere ja nee
ziekenhuizen

groter 19 (63) 11 (37)

Ikleiner 19 (63) 11 (37)

even groot 7 (23) 23 (77)

~een 2 ( 7) 28 (93)

.
Iabel 13: Aanwezigheid andere ziekenhuizen.

Aangegeven is bij hoeveel ziekenhuizen uit de steekproef

volgens de respondenten resp. kleinere, grotere of even

grote of geen andere ziekenhuizen in dezelfde regio waren

gevestigd.

Op grond van bovenstaande tabel kao gezegd worden, dat bijna

aIle ziekenhuizen relaties onderhielden met een ander zieken

huis in de buurt. Meestal was dit geen ziekenhuis van dezelfde

grootte.

Met betrekking tot de regio waarin de ziekenhuizen waren gevestigd,

is aan de respondenten gevraagd of er sprake was van overbedding

ten opzichte van de 4%~ -norm en de mogelijkheid tot beddenuit

breiding in de toekomst. Van een ziekenhuis ontbrek~n de gegevens

hierover.
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overbedding regio
aantal %z:tekenh

ja 21 72

Inee 8 28

totaal 29 100

Tabel 14: Ret aantal ziekenhuizen gevestigd in een regio waarin

volgens de respondenten sprake is van overbedding

volgens de 4%.-no~.

~ogelijkheid tot beddenuitbreiding aantal %
in de toekomst ziekenl •

!.ia 6 21

nee 23 79

totaal 29 100

Tabel 15: Ret aantal ziekenhuizen, waarvan de ondervraagde

directieleden mogelijkheden zagen tot beddenuit

breiding in de toekomst.

Bij ruim tweederde van de ziekenhuizen was er volgens de res

pondenten sprake van overbedding ten opzichte van de 4%.-norm,

terwijl zij ook in de toekomst geen mogelijkheden zagen om even

tueel tot beddenuitbreiding over te gaan.
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2. De beleidsinhoud

In deze paragraaf zal aandacht geschonken worden aan de vol

gende elementen van de beleidsinhoud:

I. ~~~!£h~!g~~!~~: welke vraagstukken en taaksectoren (voor

de betekenis van deze termen zie blz. 3) krijgen de meeste

en welke krijgen de minste aandacht op bestuurs- en directie

niveau.

2. !~!~!j~: op welke termijn is het beleid in de ziekenhuizen

voornamelijk gericht.

3. ~l~~~!~!~Y~~: komen er andere mogelijkheden, handelwijzen

of beslissingen ter sprake.

2.1. Aandachtsgebied

Allereerst is gekeken op welke taaksectoren en vraagstukken de

aandacht verdeeld is op bestuurs- en directieniveau. Het gaat

hier om de volgende sectoren en vraagstukken: (zie ook page 3)

a. bestuurlijke taaksector (bv. bezigheden bestuur, directie;

taakverdeling bestuur, directie; de samenstelling van de

direeti~ etc.) .-C·, f;'

b. primaire taaksector (nl. de medische en paramedische behan

deling; verpleging/verzorging/opleiding verpleegkundigen;

psychosociale zorg)

c. ondersteunende taaksector (nl. financiele aangelegenheden,

civiele, technische, administratief-economische en perso

neelszaken; algemene personeelsregels en -rechten)

d. structuurvraagstukken (vraagstukken betreffende de relaties

tussen groepen en/of personen binnen en buiten het ziekenhuis).

Aan de respondenten is gevraagd om voor elk van deze kwesties

aan te geven welke de meeste en welke de minste aandacht kregen

(1 = meeste aandacht, 4 • minste aandacht).
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In onderstaande twee tabellen is de rangordening aangegeven van

sectoren en vraagstukken naar de mate waarin hieraan volgens de

ondervraagde directieleden door bestuur en directie aandacht wordt

besteed. Tevens is vermeld hoeveel maal genoemde sectoren en vraag

stukken in dit verband alseerste of als tweede aandachtsgebied

werden genoemd.

Rangvolgorde Aantal malen als
eerste of tweede
genoemd

Bestuur Directie Bestuur Directie

Bestuurlijke sector 2 4 38 (61 ) 14 (23)

Primaire sector 3 I 24 (39) 42 (84)

Ondersteunende sector 4 2 24 (39) 34 (55)

Structuurvraagstukken I 3 40 (65) 31 (50)

Tabel 16: De rangordening van sectoren en vraagstukken naar de

mate waarin hieraan volgens de respondenten aandacht

wordt besteed door bestuur en directie. Aangegeven is

tevens hoeveel maal genoemde sectoren en vraagstukken

als eerste of als tweede aandachtsgebied werden genoemd.

uit deze tabel is een verschil in aandachtsgebieden voor bestuur

en directie af te lezen. Het bestuur geeft volgens de responden-

ten de meeste aandacht aan structuurvraagstukken en aan de bestuur

lijke sector. Hierbij dient nog opgemerkt te worden dat wij met

bestuurlijke sector niet bedoelen of het bestuur ook werkelijk

'bestuurt'. Het gaat er om of het bestuur dikwijls bezig is met

de taakverdeling tussen bestuur en directie, het samenstellen van

nieuwe reglementen etc. De indruk bestaat dat dit voor de respon

denten niet altijd goed duidelijk was. De primaire en ondersteunende

sector krijgen de minste aandacht van het bestuur, aldus de onder

vraagde directieleden. Bij de directie gaat volgens de responden

ten de meeste aandacht naar de primaire sector. Als tweede en derde

aandachtsgebied komen de ondersteunende sector en de structuurvraag

stukken. In de tabel is goed af te lezen dat deze twee gebieden

vrij dicht bij elkaar liggen. De bestuurlijke sector krijgt de
minste aandacht, aldus de respondenten.
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In de volgende tabel kan men zien naar welke kwesties binnen de

primaire sector volgens de respondenten de aandacht van bestuur

en directie voornamelijk uitgaat.

\

Rangvolgorde jAantal malen als
!eerste of tweede
\genoemd

Bestuur DirectielBestuur I Directie
I

!s7Medisch-specialistische 1 2 (92) 54 . (87)
kwesties

142Verpleging, verzorging, 2 1 (64) 55 (89)
opleiding

,
1

Waramedische kwesties 4 3 18 (27) ! 13 (21 )

Wsycho-sociale zorg 3 4 17 (13) i 10 (16)

Tabel 17: De rangordening van kwesties binnen de primaire taak

sector naar de mate waarin hieraan volgens de onder

vraagde respondenten door bestuur en directie aandacht

wordt besteed. Aangegeven is tevens hoeveel maal ge

noemde kwesties als eerste of als tweede aandachtsge

bied werden genoemd.

De medisch-specialistische kwesties krijgen volgens de responden-

ten duidelijk de meeste aandacht van het bestuur, terwijl de ver

pleging op de tweede plaats komt. Psycho-sociale zorg en paramedische

kwesties werden nooit als eerste genoemd. Deze zaken komen ook bij

de directie op de derde en vierde plaats. Opvallend is dat bij de

directie verpleging en medische staf zeer dicht bij elkaar staan.

Met be trekking tot medisch-specialistische kwesties en de psycho

sociale zorg zijn nag twee aanvullende vragen gesteld.

In de eerste plaats is gevraagd naar het al of niet voorkomen van

'medical audit' ofwel intercollegiale toetsing in de betreffende

ziekenhuizen.
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Aanwijzingen voor het bestaan van medical audit zijn:

- de formele aanwezigheid van een medical audit commissie, die op

vastgestelde tijdstippen beraadslaagt.

- het regelmatig (i.e. meerdere malen per jaar) voorkomen van onder

zoeken naar de kwaliteit van het medisch handelen, op initiatief

en/of onder leiding van de medical audit commissie.

Deze onderzoeken dienen als voIgt te verlopen:

het systematisch verzamelen en analyseren van gegevens, ge

volgd door een bespreking in de medische staff

Er is dus geen sprake van medical audit wanneer er binnen de

medische staf aIleen necrologie-besprekingen of patienten

besprekingen plaats vinden en/of wanneer de staf lid is van de

Stichting Medische Registratie. In zeven van de dertig zieken

huizen (23%) was er sprake van medical audit volgens bovenge

noemde voorwaarden~ althans volgens de ondervraagde directieleden.

Met betrekking tot de ,psycho-sodale zorg is gevraagd met welke

van de twee onderstaande uitspraken men het meest eens was.

a. De psycho-sociale zorg rond de patient is het specifieke

werkterrein van bepaalde disciplines, zoals het maatschap

pelijke werk, pastoraat, etc.

b. De psycho-sociale zorg vormt een geintegreerd onderdeel van

de totale zorg rond de patient en is daarom een zaak (van

onderling overleg) van allen die met de patient bezig zijn

zoals artsen, verpleegkundigen, pastores, paramedische werkers,

maatschappelijk werkenden.

AIle respondenten waren van mening dat de psycho-sociale zorg

een geintegreerd onderdeel van de totale zorg rond de patient

diende te zijn.

Vervolgens is gevraagd met welke van de volgende uitspraken

men het meeste eens was.

a. In ons ziekenhuis is de psycho-sociale zorg rond de patient

voornamelijk de taak van maatschappelijk werkenden, pastores,

psychologen, etc.

b. In ons ziekenhuis krijgt de psycho-sociale zorg vorm in een

samenwerkingensrelatie tussen allen die bij de patient be-

trokken zijn, zoals artsen, verpleegkundigen, etc.
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uit de antwoorden is af te leiden dat 62% van de respondenten

meende dat de psycho-sociale zorg in hun ziekenhuis een geinte-
I

greerd onderdeel van de totale zorg rond de patient was.

Ret is de vraag in hoeverre wenselijkheid en werkelijkheid hier

dooreen lopeno

Wanneer we bekijken met welk type structuurvraagstukken men

zich het meest bezighoudt, dan krijgen we het volgende beeld.

lRangvolgorde Aantal malen als
eerste genoemd

Bestuur Directie Bestuur Directie

Interne structuren 2 I 27 (44) 57 (92)

Omgevingsstructuren 3 3 7 ( I I ) -

Externe structuren 1 2 30 (48) 8 (13)

Tabel 18: De rangordening van het type structuurvraagstukken naar

de mate waarin hieraan volgens de respondenten aandacht

wordt besteed door bestuur en directie. Aangegeven is

tevens hoeveel maal genoemde vraagstukken als eerste

aandachtsgebied werd genoemd.

In deze tabel is af te lezen dat het bestuur zich volgens de onder

vraagde directieleden het meest bezighoudt met de samenwerking van

uit het ziekenhuis met andere organisaties en instellingen. De di

rectie houdt zich voornamelijk met de interne zaken bezig. Rierbij

dient nog opgemerkt te worden dat interne structuurvraagstukken

nooit als derde genoemd werden en vraagstukken betreffende omgevings

structuren nooit als eerste.
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Commentaar

In twee van de drie ziekenhuizen die bij de case-study waren be

trokken, hieiden bestuur en directie zich volgens de onderzoek

gegevens in de eerste plaats bezig met de primaire taaksector,

waarbij het bij het bestuur vooral ging om medisch-specialistische

kwesties, terwijl de directie zich iets meer bezighield met de

verpleging dan met ~isch-specialistische zaken. De psycho

sociale zorg en de paramedische diensten kwamen daarbij duide

lijk in mindere mate aan de orde. Over het algemeen werd het

vraagstuk van een geintegreerde patientenzorg weI eens besproken

en werd zij als zeer wenselijk gezien; in e~n van de ziekenhuizen

was er zelfs een onderzoek naar gedaan. Van een werkeIijk gein

tegreerde patientenzorg leek in bovengenoemde ziekenhuizen even

wel nog weinig sprake te zijn. Dit versterkt ons vermoeden, dat

de antwoorden van de respondenten op de enquetevragen op

de vraag naar het voorkomen van een geintegreerde patientenzorg

in hun huis eerder door wenselijkheid dan door werkelijkheid

werden ingegeven.

Voorts kan nog opgemerkt worden dat er in twee van de drie bij

de case-study betrokken ziekenhuizen sprake was van een reeds

tamelijk ver ontwikkelde 'medical audit'. Gezien de gegevens

uit de dertig ziekenhuizen die bij het toetsingsonderzoek waren

betrokken, lijkt dit over het algemeen minder voor te komen dan

op grond van de gegevens van de case-study verondersteld kon wor

den. Tenslotte kan nog gezegd worden dat de besturen van twee van

de drie ziekenhuizen uit de case-study tijdens hun vergaderingen

veel meer aandacht besteedden aan structuurvraagstukken dan de

directies tijdens hun overleg deden. Bij de besturen ging het

voornamelijk om externe structuurvraagstukken, bij de directies

om interne structuurvraagstukken.
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Tenslotte is gevraagd naar de uitgangspunten die bij de beleids

vorming gehanteerd werden. In onderstaande tabel is een over

zicht van de antwoorden gegeven.

Uitgangspunten aantal malen
genoemd

. 1. Verlening van een 'optimale' patientenzorg. 44

Zoals bv.-menselijke benadering tegen lage kosten

-verpleegkundige/medische behandeling

-kwaliteitsverbetering

2. Uitbreiding: 9

- bouw

- specialisten

- disciplines

3. Personeelsbeleid=-. 9

- verantwoord sociaal

- goed arbeidsklimaat

- persoonlijke expansie

4. Samenwerking ten behoeve van patientenzorg.

5. Handhaving op huidige functie.

6. Continuiteit van de (patienten)zorg.

7. Financieel beleid.

8. Nieuwbouw.

9. Optimaal (goed) functioneren van de organisatie

(bedrijfsvoering).

10. Verschuiving van functies:

klinisch~poliklinisch

I - tweede lijn~eerste lijn

Ill. Diversen:

patientenbelang

maatschappelijke verantwoordelijkheid in medische

en sociaal-economische zin

- verbetering marktpositie (middels kwaliteitsopvoering) I
.L--- ---L-_---.J

Tabel 19: Overzicht van de uitgangspunten, die volgens de responden

ten bij de beleidsvorming werden gehanteerd.
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Verlening van een optimale patientenzorg wordt door vrij veel res

pond~nten genoemd. nit is meer een algemeen uitgangspunt, waarbij

mogelijk ook wens en werkelijkheid dooreen lopeno Interessanter

zijn daarom de uitgangspunten, die daarna het meest genoemd

worden. Hierbij zien we dat uitbreiding en personeelsbeleid

relatief vrij vaak genoemd worden.

2.2. Termijn

Gevraagd is op welke termijn het beleid in het ziekenhuis voor

namelijk gericht is. In tabel twintig wordt aangegeven welke

periode door de respondenten het meest werd genoemd.

termijn aantal
malen
genoemd %

korte termijn ( < 1 jaar) 3 5

middellange termijn ( 1 tot 5 jaar) 22 32

lange termijn (> 5 jaar) I 2

[korte plus middellange termijn 14 22

Ikorte plus lange termijn I 1 18

middellange plus lange termijn 8 13

~orte plus middellange plus lange termijn 5 8

Tabel 20: Termijn waarop het beleid in het ziekenhuis voor

namelijk gericht is.

Op grond van gegevens in bovenstaande tabel kan gezegd worden

dat het beleid in de ziekenhuizen vqlgens de respondenten voor

namelijk gericht is op middellange termijn en een combinatie

van korte plus middellange termijn. Voorts kan opgemerkt worden

dat het beleid nauwelijks op lange termijn gericht is. Uit de

gegevens van de case-study was af te leiden dat het beleid voor

al op korte tot middellange termijn was geticht.
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2.3. Alternatieven

Gevraagd is of er door de verschillende groepen in huis alter

natieven overwogen worden wanneer zij beslissingen nemen. In

onderstaande tabel is dit voornamelijk aangegeven voor bestuur

en directie, omdat deze instanties volgens de respondenten de

meeste beleidsbeslissingen nemen.

aantal malen
genoemd.

Bestuur 18

Dagelijks bestuur 14

Directie 39

Overige 9

Tabel 21: Ret aantal malen dat door de geinterviewde directie

leden aangegeven werd dat er bij de verschillende

instanties alternatieven ter sprake gebracht werden

bij het nemen van beslissingen.

Hieruit is duidelijk af te lezen dat er bij de beslissingen,

die door de directie worden genomen, hat meest sprake is van

een discussie over en weer. De categorie overige, dit zijn

onder andere diensthoofden, medische staf, etc. wordt slechts

negenmaal genoemd. Wij veronderstellen dat het hier gaat om

advies vragen, meningen peilen, etc.

Commentaar

In het licht van de gegevens van de case-study kunnen wij boven

genoemde gegevens als voIgt interpreteren:

Ret bestuur neemt vooral formele beslissingen als het goedkeuren

van een begroting of het fiatteren van bepaalde voorstellen.

Directie en (eventueel) dagelijks bestuur nemen beslissingen in

het kader van de beleidsvorming, zoals bijvoorbeeld het uitwerken

van een beslissingsvoorstel, over het verzamelen van informatie

etc. De directie neemt ook beslissingen omtrent de dagelijkse

gang van zaken in huis.
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3. Activiteiten ten behoeve van het beleidvormingsproces

Tot de activiteiten ten behoeve van het beleidvormings

proces zijn gerekend:

- het nemen van beleidsinitiatieven: ideeen of suggesties,

die kunnen leiden tot een besluitvormingsproces aangaande

het beleid

- het schrijven van beleidsnota's
- communicatie- en informatieuitwisseling, het hanteren van

prqeedures

- het nemen van beslissingen.

3.1. Initiatieven

Aan de geinterviewde direetieleden is gevraagd wie naar hun

menipg gewoonlijk beleidsinitiatieven nemen. In tabel twee

entwintig staande antwoorden op deze vraag vermeld.

Groeperingen ~eleidsinitiatiever

ja nee

Bestuur 6 (10) 56 (90)

Dagelijks bestuur 10 (16) 52 (84)
!

Directie 60 (97) 2 ( 3) l

Verpleging 18 ( 18) 44 (71 ) 1,
Medisehe staf 32 (52) 30 (48)

IDiens thoofden 30 (48) 32 (52)

Ondernemingsraad 6 (10) 56 (90)

Anders 2 ( 3) 60 (97)

Tabel 22: Overzieht van degenen die beleidsinitiatieven nemen.

Duidelijk te zien is dat volgens de ondervraagde direetieleden

zij zelf, i.e. de direetieide meeste initiatieven ontplooien.

Verder worden de meeste intitiatieven door de medische staf (52%)

en de diensthoofden (48%) genomen, terwijl vanuit de ondernemings

raad vrijwel geen initiatieven naar voren komen, aldus de respon

denten. Volgens de gegevens uit de case-study waren het vooral de

leden van de medisehe staf en de direetieleden, die beleidsinitia-

tieven naar voren braehten. De diensthoofden speelden in deze een

minder belangrijke role
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3.2. Overige activiteiten

Met betrekking tot de overige activiteiten is bekeken welke

overlegstructuren in de ziekenhuizen aanwezig waren.

Tevens is gevraagd welke overlegstructuren het meest voorkwamen.

Onderstaande tabel geeft hiervan een overzicht. Aangegeven is

daarbij welke overlegstructuren als eerste en tweede genoemd werden.

Rangvolgorde Aantal malen als eerste
of tweede genoemd

Formele vergaderingen I 56 (90)

Informeel overleg 2 39 (63)

Vaste commissies 3 28 (46)

Ad-hoc commissies 4 22 (36)

Tabel 23: De volgorde waarin overlegstructuren in de ziekenhuizen

volgens de respondenten het meest voorkwamen. Tevens .is

aangegeven hoeveel maal deze structuren het meest of

bijna het meest voorkwamen.

In bovenstaande tabel is af te lezen dat volgens de respondenten

de formele vergaderingen het meest voorkomen en de ad-hoc commis

sies het minst. Ret informeel overleg neemt een vrij hoge plaats in.

Vervolgens is gevraagd wie zich bezighouden met het schrijven

van nota's, het onderhouden van communicatie en informatie

uitwisseling. In de enquete hebben wij dit voorbereiding van

het beleid genoemd. Gegevens hierover zijn in onderstaande

tabel te vinden.

Groepen die zich met de voorbereiding !..--,. .
van het beleid bezighouden ja nee !

Bestuur 4 ( 7) 58 (94)

Dagelijks bestuur 7 (1 J) 55 (89) i
!

Directie 62(100) -
Verpleging 10 (16) 52 (84)

Medische staf 20 (32) 42 (68)

Diensthoofden 23 (37) 39 (63)

Ondernemingsraad 1 ( 2) 61 (98)

Tabel 24: Overzicht van de mate waarin bepaalde groepen zich

met het beieid bezighouden.
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We zien hier bijna hetzelfde beeld als bij degenen die de beleids

initiatieven ontplooien. De directie houdt zich volgens alle res

pondenten bezig met de beleidsvoorbereiding; de diensthoofden en

medische staf houden zich volgens respectievelijk 37% en 32% van

de respondenten bezig met de voorbereiding van het beleid en de

ondernemingsraad slechts volgens 2% van de respondenten.

Tevens is aan de respondenten gevraagd in hoeverre bepaalde

groeperingen actief waren bij de beleidsvorming. Deze vraag heeft

gediend als controlevraag bij de vragen naar de groeperingen die

de meeste beleidsinitiatieven ontplooiden (tabe122) en die zich

met de voorbereiding van het beleid bezighielden (tabel 24).

Bovendien is aan de respondenten gevraagd in hoeverre zij de

activiteiten van deze groeperingen belangrijk vinden. In de

tabellen 25 en 26 is een overzicht gegeven van de antwoorden op

deze vraag.

medische verpleging dienst- ondernemings-
staf hoofden raad

zeer actief 14 (23) 5 ( 8) IS (24) I I ( 18)

actief 31 (50) 33 (53) 34 (55) 25 (40)

soms actief. 15 (24) 20 (32) 13 (21 ) 23 (37)
soms passief

lPassief 2 ( 3) 4 ( 7) 0 2 ( 3)

zeer passief 0 0 0 I ( 2)

Tabel 25: De mate waarin bepaalde groeperingen actief zijn •.

medische verpleging dienst- ondernemings-
staf hoofden raad

zeer belangdjk 30 (48) 18 (29) 28 (45) 19 (31 )

lbelangrijk 32 (52) 38 (61 ) 31 (50) 27 (44)

!belangrijk noch 0 5 ( 8) 2 ( 3) 13 (21)
onbelangrijk

onbelangrijk 0 1 ( 2) 1 ( 2) 2 ( 3)

zeer onbelangrijk 0 0 0 I ( 2)

Tabel 26: De mate waarin de respondenten de activiteiten van bepaalde

groeperingen belangrijk achtten.
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Op grond van de gegevens in tabel 25 kan gezegd worden dat de

medische staf en de diensthoofden het meest actief zijn. Dit

komt overeen met de gegevens in tabel 22 en 23. Actief kan

vo1gens verschi11ende respondenten ook in de passieve zin be

keken worden (vg1. 'dwarsliggen'). Metbetrekking tot tabe1 26

kan het volgende opgemerkt worden. De medische staf wordt uit

sluitend be1angrijk gevonden (100%). Daarna komen de diensthoof

den (95%). Duide1ijk is ook dat de verschi11en tussen dienst

hoofden en verp1eging niet zo groot zijn. De ondernemingsraad

wordt over het a1gemeen weer wat minder be1angrijk gevonden dan

de twee 1aatstgenoemde groepen.

3.3. Het nemen van bes1issingen

Met betrekking tot het nemen van bes1issingen is gevraagd:

"Wie neemt of nemen er in uw ziekenhuis (ten aanzien van het

be1eid) de feitelijke beslissingen?" en "Hoe zijn deze be

slissingen te karakteriseren?" We hebben deze antwoorden in

~nd~r~~aa~de tabe11en weerge~e~en.

groeperingen .
Ja nee

Bestuur 34 (55) 28 (45)

Dagelijks bestuur 23 (37) 39 (63)

Directie 53 (86) 9 (15)

Verpleging 1 ( 2) 61 (98)

Medische staf 7 ( II) 55 (89)

Diensthoofden 7 (11) 55 (89)

Ondernemingsraad 1 ( 2) 61 (98)

Gemeente 1 ( 2) 61 (98)

Tabe1 27: Overzicht van de groeperingen die vo1gens de respon

denten a1 of niet bes1issingen nemen.

Uit de tabe1 is af te 1ezen dat vo1gens het merendeel der respon

denten (86%) de directie de feitelijke beslissingen neemt, terwijl

ongeveer de helft van de respondenten meende dat -ook- het bestuur

feiteIijke bes1issingen neemt. Ruim eenderde van de respondenten

was van mening dat het (eventueel aanwezige): dageIijks bestuur

hier eveneens een rol speelt. De overige groeperingen werden in

dit verband duideIijk minder vaak genoemd. Hoe genoemde besIis

singen volgens de respondenten zijn te karakteriseren is in onder

staande tabel te zien.
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groeperingen die volgens de
ondervraagde directieleden formeel discussie
de meeste beslissingen nemen

Bestuur 13 (42) 18 (58)

~agelijks bestuur 8 (36) 14 (64)

Directie 7 (15) 39 (84)

Overigen 1 (10) 9 (90)

Tabel 28: Soort beslissingen.

Uit tabel 28 is af te leiden dat de directie volgens de respon

denten veel minder vaak formele beslissingen neemt dan het be

stuur. Bij de categorie 'overigen' moeten we meer denken aan

advies geven en dergelijke.

Bekeken is of er met betrekking tot het nemen van beslissingen

enig verschil te constateren was tussen de antwoorden van respon

denten uit ziekenhuizen met dagelijks bestuur en ziekenhuizen

zonder dagelijks bestuur. Dit bleek niet het geval te zijn.

Uit de notulenstudie die tijdens de case-study is verricht is

af te leiden dat het formele directieoverleg eerder wordt ge

bruikt ten behoeve van informatieuitwisseling en het maken van

afspraken betreffende ,de door de directieleden verrichte

resp. te verrichten taken dan voordiscussie over diverse moge

lijkheden. Gezien echter het feit dat bij het directieoverleg geen

onderzoekers aanwezig waren, is het'moeilijk vast te stellen wat

er werkelijk tijdens het directieoverleg plaatsvindt.
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4. Invloeden

In de enquete zijn enkele vragen gesteld over de invloeden die

op het beleid inwerken, zowel vanuit het ziekenhuis zelf als

vanuit de omgeving van het ziekenhuis.

4.1. Intern

Op de vraag wie (groeperingen of individuen in het ziekenhuis)

de meeste invloed op de beleidsvorming in het ziekenhuis hebben,

is als volgt geantwoord.

meeste invloed ja nee

Bestuur 13 (21 ) 49 (79)

Dagelijks bestuur 18 (29) 44 (71 )

Directie 61 (98) 1 ("2)

Verpleging 6 (10) 56 (90)

Medische staf 26 (42) 36 (58)

Diensthoofden 20 (32) 42 (68)

Ondernemingsraad 8 (13) 54 (87)

Tabel 29: Overzicht van degenen die intern de meeste invloed

hebben.

Duidelijk te zien is dat volgens de meeste respondenten de

directie vrijwel altijd (98%) de meeste invloed heeft, gevolgd

door de medische staf (42%) en de dienshoofden (32%).

Opvallend is dat de verpleging en de ondernemingsraad vrijwel

geen invloed hebben, althans volgens respectievelijk 56 (90%)

en 54 (87%) respondenten.

Er was weinig verschil te constater~n tussen de antwoorden van

de respondenten uit de ziekenhuizen met een dagelijks bestuur

en uit de ziekenhuizen zonder dagelijks bestuur.

Bij deze vraag is om een korte toelichting verzocht. Hieruit

is af te leiden dat men het vanzelfsprekend vindt dat de directie

de meeste invloed heeft, daar het haar taak is: Zij zijn er voor

aangetrokken om zich full-time met het beleid bezig te houden.

Met andere woorden de directie is het centrum van beleidsvoor

bereiding en -beslissingen. Bij het bestuur en dagelijks bestuur
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is er meer sprake van formele invloed: qet beleid dat door

de directie wordt voorbereid, kunnen zij goedkeuren of afkeu

reno De medische staf heeft volgens de respondenten veel

illvloed omdat zij min of meer 'los staat' van het ziekenhuis.

Zij kunnen het bestuur rechtstreeks informeren en het zieken

huis is afhankelijk van de medische staf (als groep).

Van de medische staf werd ook meerdere malen gezegd dat zij invloed

heeft door passief te zijn, c.q. 'dwarsliggen', zij kunnen

zaken tegen houden. De invloed van de diensthoofden is volgens

de respondenten aan het toenemen. Aan de diensthoofden wordt

steeds vaker advies gevraagd en zij worden in sommige zieken

huizen ook naar cursussen en trainingen'gestuurdom in de toe

komst beter te kunnen functioneren wat dit aspect betreft.

De ondernemingsraad wordt meer gezien als een belangengroep.

l-1en was van mening dat de invloed van de raad afhangt van de
samenstelling ervan.

4.2. Extern

Op de vraag wie (groeperingen of individuen) buiten het zieken

huis de meeste invloed hebben op het ziekenhuisbeleid, is als

volgt geantwoord.

Meeste invloed ja nee

iRijksoverheid 45 (73) 17 (27)

Overige overheid 10 (16) 52 (84)

C.O.Z. 58 (94) 4 ( 6)

Overige adviesorganen 28 (45) 34 (55)

Andere ziekenhuizen 17 (27) 45 (73)

IZiekenfonds 18 (29) 44 (71 ),
ISituatie in de regio 23 (37) 39 (63)
I
'Huisartsen 10 (16) 52 (84)

Potentiele patienten 11 (18) 51 (82)

Tabel 30: Externe instanties die volgens de respondenten de

meeste invloed uitoefenen op het ziekenhuisbeleid.
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Uit deze tabel is af te leiden dat men het C.O.Z. een aanzien

lijke invloed toeschrij ft en vervolgens de Rijksoverheid; 58
?--;:"'';-._~,~.

(94%) respectievelijk 45 (73%) respondenten waren deze mening

toegedaan. Bovendien achtte men de invloed van de overige ad

viesorganen (bijvoorbeeld het College voor Ziekenhuisvoor

zieningen) ook niet gering. Driee~twintig (37%) respondenten

was van mening dat de situatie in de regio eveneens van invloed

is. De invloed van de huisartsen en de potentiele patienten is

volgens de respondenten zeer gering.

Bij deze vraag was eveneens om een toelichting gevraagd. In

het navolgende wordt hiervan een samenvatting gegeven.

- Het beleid van het ziekenhuis kan slechts plaatsvinden binnen

de normen van het C.O.Z., zij bepalen de financiele mogelijk

heden.

- Er is sprake van een d~idelijke 'indirecte' nationalisatie

van de ziekenhuizen, dit wil zeggen de Rijksoverheid oefent

via het C.O.Z. de meeste invloed uit.

- Je kunt niets veranderen in het ziekenhuis zonder dat het

C.O.Z. het toestaat. Je zult aIleen 'je zin' krijgen als Je

op dezelfde lijn zit als de Rijksoverheid.

Uit deze opmerkingen en de bovenstaande cijfers kan geconclu

deerd worden dat de invloed van C.O.Z. en Rijksoverheid zo

groot geacht wordt omdat zij de financiele middelen bewaken.

Ook van invloed op de beleidsvorming in het ziekenhuis lijkt de

onderlinge rivaliteit te zijn. Over de rivaliteit zijn m~t name

de volgende vragen gesteld.

Kunt u aangeven in hoeverre u het eens" bent met de volgende

uitspraken.

a. Een belangrijk kenmerk van de relatie

die in dezelfde regio zijn gevestigd,

liteit tussen deze ziekenhuizen.
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b. Indien u het met bovenstaande uitspraak ee~bent:

De rivaliteit tussen ziekenhuizen is duidelijk van invloed

op de beleidsbeslissingen die binnen de ziekenhuizen worden

genomen.

0 zeer mee eens

D mee eens

[J mee eens, noch oneens

0 niet mee eens

0 geheel niet mee eens

c. Indien u het ook met de uitspraak onder b. eens bent, kunt

u dan in het kort weergeven op welke wijze die invloed zich

doet gelden? (bijvoorbeeld bij investeringsbeslissingen, bij

de besluitvorming omtrent het aantrekken van specialisten,

bij het bepalen van een standpunt bij regionaal overleg etc.)

De antwoorden op de vragen a), b) en c) zijn te vinden in de

tabellen 31, 32 en 33.

Een belangrijk kenmerk van de re latie tussen zieken-

huizen die in dezelfde regio zijn gevestigd is de

onderlinge rivaliteit tussen deze ziekenhuizen.

zeer mee eens 14 (23)

mee eens 28 (45)

mee eens, noch oneens 6 (10)

niet mee eens 9 (15)

geheel nietmee eens 5 (. 8)

Tabel 31: Rivaliteit tussen ziekenhuizen.

Uit deze tabel is af te lezen dat 42 (68%) van de respondenten

vindt dat onderlinge rivaliteit een belangrijk kenmerk is van

de relatie tussen ziekenhuizen die in dezelfde regio zijn ge

vestigd.
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De rivaliteit tussen ziekenhuizen is duidelijk van invloed

op de beleidsbeslissingen die binnen de ziekenhuizen worden

genomen.

zeer mee eens 4 ( 9)

Imee eens 28 (67)

Imee eens, noch oneens 5 (12)

;niet mee eens 5 (12)

geheel niet mee eens 0

Tabel 32: Rivaliteit van invloed op het beleid.

Van degenen die de onderlinge rivaliteit een belangrijk ken

merk achtten van de relaties tussen de ziekenhuizen, was

driekwart het eens (76%) met de uitspraak dat deze rivali

teit van invloed is op het beleid. Vijf respondenten waren

het hier niet mee eens (12%).

type beslissing Ja nee

Investeringen 28 (88) 4 (12)

Besluitvorming bij het aantrekken 27 (84) 5 (16)
van specialisten en specialismen

Vormen van een standpunt bij 15 (47) 17 (53)
regionaal overleg

lOverig 6 (I9) 26 (81 )

Tabe133: Ret type beslissingen waarop volgens de respondenten

sprake is van rivaliteit tussen ziekenhuizen.

Ret merendeel der respondenten gaf aan dat er sprake is van

onderlinge rivaliteit bij het vaststellen van investeringen

(88%) en bij de besluitvorming omtrent het aantrekken van

specialisten en specialismen (84%).

Overigens kan nog opgemerkt worden dat aIle dertig ziekenhuizen

betrokken waren bij regionaal overleg tussen de ziekenhuizen.
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Commentaar

Bovenvermelde mening van de respondenten betreffende de riva

liteit tussen ziekenhuizen komt overeen met de gegevens die

de bestudering van de notulen en de interviews tijdens de case

study hebben opgeleverd. Vooral uit de notulen van de vergade

ringen van de besturen en medische staven is af te leiden dat

de ontwikkelingen in en activiteiten van het nabijgelegen zie

kenhuis of ziekenhuizen nauwlettend worden gevolgd en dikwijls

dienen als referentiekader bij het bespreken van plannen en het

nemen van beslissingen over ontwikkelingen en activiteiten van

het eigen ziekenhuis, met name wanneer het gaat om uitbreidingen

en verbeteringen van medische voorzieningen, accomodatie, etc.

Ook blijken er, gezien de gegevens uit de notulenstudie, juist

op dit terrein conflicten voor te komen tussen ziekenhuizen

die zich buren mogen noemen.
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4.3. Interne ~n externe invloeden

Tenslotte is' de respondenten gevraagd welke type invloedsfac

toren zij het belangrijkst achtten bij de beleidsvorming, met

name:

- interne factoren van organisatorische aard (personeelsbezet

ting, de organisatiestructuur, etc.)

persoonlijke eigenschappen van bepaalde functionarissen in

het ziekenhuis

- externe factoren (bijvoorbeeld beslissingen van overheid of

adviesorganen, de aanwezigheid van andere ziekenhuizen in

de regio, etc.).

In tabel 34 is aangegeven in hoeverre genoemde factoren door

de respondenten belangrijk werden geacht.

1
Rangvolgorde Aantal malen als Gemid~lde

belangrijkste score
genoemd

Interne factoren 2 22 (36) I. 79

Persoonlijke eigenschappen 3 13 (21 ) 2.41

Externe factoren 1 25 (40) 1.84

Tabel 34: De volgorde waarin de verschillende typen invloedsfactoren

het belangrijkst werden geacht door de respondenten. Tevens

is aangegeven hoeveel maal genoemde factoren als de belang

rijkste werden genoemd en wat de gemiddelde score is.

Interne invloedfactoren en externe invloedsfactoren liggen

erg dicht bij elkaarj zeker als men ook de gemiddelde score

bekijkt, nl. 1.79 en 1.84. Voor de meeste respondenten was

het erg moeilijk om bij deze vraag een rangorde aan te geven.

Uit de gevraagde toelichting kan het volgende afgeleid worden:

- Externe factoren werden meestal gezien als de grenzen waar- I

binnen men het beleid kon bepalen. Degenen die externe fac

toren als eerste plaatsten, meenden dat zij ten gevolge van

die factoren weinig speelruimte hadden om hun eigen beleid

te vormen.

- Degenen die externe factoren als tweede of derde plaatsten,

meenden dat er voor hen nog voldoende ruimte over was voor

een eigen beleid.
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- Ret eigen beleid werd volgens de respondenten meestal in eerste

instantie bepaald door interne factoren en minder door persoon

lijke eigenschappen, hoewel men meestal van mening was dat deze

persoonlijke eigenschappen zeer belangrijk waren.

Bij de analyse van de gegevens is door vergelijking van antwoorden

nagegaan of bepaalde factoren van invloed waren op de beantwoording

van de vragen. nit had betrekking op de factoren~

I. grootte~ i.e. beddenaantal (pag. 11)

2. het voorkomen van overbedding in de regio volgens de 4% -norm

(pag. 19)

3. de accomodatie, waarbij het ging om de vraag hoe oud het gebouw

was waarin de ziekenhuizen waren gevestigd (pag. 13)

4. de functie van de respondenten (pag. 10)

ad 1 en 2

Met betrekking tot de twee eerstgenoemde factoren kan gezegd worden

dat zij niet of nauwelijks van invloed waren op de beantwoording

van de vragen.

ad 3

De gegevens met betrekking tot de factor accomodatie geven aanlei

ding tot de voorzichtige veronderstelling dat nieuwbouw toch weI

enige veranderingen met zich mee brengt.

ZO lijkt het erop dat er in een nieuw ziekenhuis een enigszins

actievere inbreng in het beleid is waar te nemen van de medische

staf en de diensthoofden. De aandacht voor de ondersteunende sector

en voor de medische staf is in de nieuwe ziekenhuizen met name bij

de directie ook wat groter dan in de oude ziekenhuizen. Tevens 1S

er in de ziekenhuizen op bestuursniveau iets meer aandacht voor
structuurvraagstukken dan in de oude ziekenhuizen. Volgens de res-

pondenten uit de oude ziekenhuizen is het bestuur meer intern ge

richt. In de oude ziekenhuizen werden interne factoren duidelijk

meer genoemd als belangrijkste beleidsinvloed; in de nieuwe zieken

huizen werden in dit verband externe factoren het meest genoemd.

Vervolgens kan opgemerkt worden dat het beleid in de oude ziekenhuizen

vooral gericht lijkt te zijn op korte plus lange termijn en in de

nieuwe ziekenhuizen meer op korte plus middellange termijn. Onder

staande tabel dient ter illustratie hiervan.
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termijn aantal respondenten uit: . ... . I
oude nieuwe 1·ziekeDh,jJ.ze~
ziekenhuizen ziekenhuize tussen oud :

. en nieuw i, !
i ,
lkorte termijn « 1 jaar) 1 ( 5) 1 ( 3)

\

I ( 9)
I

( 36)~iddellange termijn 4 (18) 12 (41 ) 4

1(1 tot 5 jaar)
\

,

!lange termijn (> 5 jaar) 1 ( 5) -
I

-
~orte plus middellange termijn - 11 (38) 3 (27)

orte plus lange termijn 7 (32) 2 ( 7) 2 ( 18)

Fiddellange plus lange termijn 4 ( 18) 3 (10 ) 1 ( 9)

~orte plus middellange plus 5 (23) - I -
lange termijn

totaal~) 22(100) 29(100) 11 (100)

Tabel 38: Termijn waarop het beleid gericht is volgens respondenten

uit respectievelijk oude en nieuwe ziekenhuizen en zieken

huizen tussen oud en nieuw.

Ret is mogelijk dat de lange termijn in Dude ziekenhuizen te maken

heeft met nieuwbouwplannen. Dit is ook door verschillende responden

ten naar voren gebracht.

Met betrekking tot de aanwezige overlegstructuren is er eveneens

een verschil te constateren tussen oude en nieuwe ziekenhuizen:

in oude ziekenhuizen wordt volgens de respondenten het accent

wat meer gelegd op geinstitutionaliseerde overlegvormen (formele

vergaderingen en vaste commissies), terwijl men in de nieuwe zie

kenhuizen naast formele vergaderingen wat meer gebruik maakt van

informeel overleg en ad-hoc commissies. Voorts lijkt in de nieuwe

ziekenhuizen een gelntegreerde patientenzorg iets meer voor te

komen, althans volgens de gelnterviewde functionarissen.

~) In verband met de afronding kloppen de percentages niet helemaal.
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ad 4

Wat betreft de functie van de respondentenis reeds opgemerkt

dat het over het algemeen weinig verschil uitmaakt of de vragen

door een algemeen, een medisch, een economisch of door een ver

pIeegkundig (adjunct-)directeur werden beantwoord. WeI is opge

vaIIen dat de medisch en verpIeegkundig (adjunct-)directeuren iets

meer intern gericht Iijken te zijn dan de algemeen en economisch

(adjunct-)directeuren. Laatstgenoemden schijnen iets meer het

accent te Ieggen op externe zaken en structuurvraagstukken.



- 44 -

III. BESPREKING ONDERZOEKSRESULTATEN

I. Korte ~amenvatting

Met betrekking tot de beleidsinhoud kan op grond van de gegeve~s,
~--;.::~::::::::::,;;:,:;=,::;.~;:.,;;

i.e. de antwoorden van de respondenten, het volgende gezegd worden.

Op bestuursniveau was de aandabht volgens de respondenten vooral

gericht op structuurvraagstukken. Op directieniveau besteedde men

de meeste aandacht aan de primaire taaksector. Daarbij client opge

merkt te worden dat het bestuur zich vooral bezighield met vraag

stukken betreffende de externe samenwerking en de directie met in

terne structuurvraagstukken.

Binnen de primaire sector ging het bij het bestuur vooral om

medisch-specialistische kwesties en bij de directie om de verpleging

en ook medisch-specialistische kwesties, aldus de respondenten.

Paramedische kwesties en de psycho-sociale zorg kwamen duidelijk

minder vaak aan de orde. Als belangrijkste uitgangspunt bij de be

leidsvorming werd het meest genoemd: het verlenen van een zo opti

male mogelijke patientenzorg, met name middels een menselijke bena

dering tegen lage kosten en het geven van een verpleegkundige en

medische behandeling. Voorts werden ook uitbreiding (bouw, specia

listen en disciplines) en het personeelsbeleid relatief vaak g~noemd

als uitgangspunten bij de beleidsvorming. Hieraan kan toegevoegd

worden dat er volgens de respondenten juist bij beslissingen over

het aantrekken van specialisten en specialismen en het doen van

investeringen nogal eens sprake is van rivaliteit tussen zieken

huizen die in elkaars nabijheid zijn gevestigd.

Tenslotte kan nog gezegd worden dat het beleid vooral gericht was

op korte en middellange termijn, terwijl bij de directie relatief

vaak alternatieven worden overwogen, wanneer er beslissingen ge

nomen worden, aldus de respondenten.

Het verlenen van patientenzorg, het uitbreiden van~edische voor

zieningen en accomodatie en het zorgen voor het personeelsbeleid

zouden mogelijk opgevat kunnen worden als wegen om de continuiteit

te handhaven. Continuiteit en handhaving van de huidige functie

werden ook zevenmaal genoemd als uitgangspunt bij de beleidsvorming.
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Met betrekking tot de wijze waarop de beleidsY9_rmLn~plaats yond
~_-:,:~:~~-,...~

kan ,gezegd worden dat de directie J!ierbij volgens de respondenten

de centrale rol speelde: zij ontplooide de meeste beleidsinitia

tiev;--;:--;;;-h;t-meest actief bij andere activiteiten ten behoeve

van de beleidsvoorbereiding en bij het nemen van beslissingen en

kan voorts gezien worden als het centrum van communicatie en in

formatieuitwisseling. Deze communicatie verliep voor het merendeel

via formele vergaderingen en informeel overleg.

Vervolgens zij opgemerkt dat volgens de respondenten vooral de me

dische staf en de diensthoofden participeerden in de activiteiten

ten behoeve van de beleidsvorming, zoals het ontplooien van initia

tieven, het onderhouden van communicatie etc. De inbreng van de

diensthoofden verliep voornamelijk via individuele contacten met

de directie • De verpleging en de ondernemingsraad waren volgens

de respondenten wat minder actief bij de beleidsvorming.
- -------~._-----

Met betrekking tot de interne beleidsinvloeden is uit de gegevens af

te leiden dat de directie gezien werd als de instantie die de meeste

invloed heeft op het beleid. Dit achtte men een vanzelfsprekende

zaak daar dit juist de taak van de directieleden is: zij zijn er

voor aangetrokken om zich full-time met het beleid bezig te houden.

Na de directie heeft de medische staf en vervolgens de diensthoofden

de meeste invloed op het beleid, aldus de respondenten.

Externe instanties die men zeer veel invloed op het ziekenhuisbeleid

toeschreef, waren in de eerste plaats het C.O.Z. en vervolgens de

Rijksoverheid. Voorts achtte men de invloed van de overige advies

organenen ook niet gering. Ruim een derde deel van de respondenten

was van mening dat de situatie in de regio eveneens van invloed is.

Tweederde van de respondenten gaf bovendien aan dat er sprake is

van onderlinge rivaliteit tussen ziekenhuizen die in dezelfde regio

zijn gevestigd. Ruim de helft daarvan was van mening dat deze riva

liteit duidelijk van invloed is op de beleidsbeslissingen die binnen

de ziekenhuizen worden genomen.

Externe factoren werden meestal gezien als dE(_~~;-~~'~~ waarbinnen men

~I~et beleid kon bepalen. Sonunige respo. n.denten zag~ndez~ fact~~Js
~het meest bepalend voor de beleidsv<:>rming, omdat zij meenden dat die

factoren weinig speelruimte toelieten om een eigen beleid te vormen.

Anderen daarentegen meenden dat er voor hen nog volgdoende ruimte

over was voor een eigen beleid. Het eigen beleid werd volgens deze

respondenten meestal in eerste instantie bepaald door interne fac

toren en minder door persoonlijke eigenschappen, hoewel men vaak
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van mening was dat deze persoonlijke eigenschappen zeer belang

rijk waren.

2. Terug ~aar de veron~erst~llin&en

Na analyse van de antwoorden van de ondervraagde directieleden

kan gezegd worden dat de gegevens van de enquete

over het algemeen in dezelfde richting wijzen als die van de

case-study. Zo worden de veronderstellingen 1, 2, 3, 4, 5, 8, II,

13, 14, 17a en 18 in grote lijnen niet tegengesproken door de on

dervraagde directieleden.

Een aantal veronderstellingen wordt niet tegengesproken, maar be

hoeft weI een nadere aanvulling. In het onderstaande zullen wij

hier nader op ingaan.

6. Ret ziekenhuisbeleid is niet of nauwelijks gericht op lange

termijn (een periode van langer dan vijf jaar), maar eerder

op korte tot middellange termijn (een periode van vijf jaar).

Opgemerkt dient te worden dat deze veronderstelling met name op

gaat voor nieuwe ziekenhuizen. In oude ziekenhuizen is het beleid

volgens de respondenten eerder op korte en lange termijn gericht,

mogelijk in verband met nieuwbouwplannen.

9. De meeste beleidsintitiatieven zijn afkomstig van de directie

en de medische staf.

Volgens de respondenten ontplooien na directie en medische staf

ook de diensthoofden veel beleidsintiatieven.

10. Met betrekking tot de communicatie en informatieuitwisseling

bestaan bepaalde structuren van formeel overleg, via vaste

vergaderingen en commissies, ad-hoc vergaderingen en commis

sies en informeel overleg. Ad-hoc commissies en vergaderingen

komen relatief het minste voor.

Toegevoegd zij dat het informeel overleg na formele vergaderingen

de meest voorkomende overlegvorm is, aldus de ondervraagde directieleden.

12. De belangrijkste participanten aan activiteiten ten behoeve

van de beleidsvorming als het concipieren van beleidsnota's

en communicatie en informatieuitwisseling zijn de directie,

de medische staf, het (dagelijks) bestuur en de diensthoofden.

Laatstgenoemden participeren eerder als individu, bijvoorbeeld

via persoonlijke adviezen aan de directie, dan als groep.
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Het (dagelijks) bestuur werd door de respondenten bij de beleids

vorming duidelijk een minder belangrijke rol toegeschreven dan

op grond van deze veronderstelling aangenomen mag worden.

15. Binnen het ziekenhuis wordt door de volgende instanties de

meeste invloed uitgeoefend: de directie, de medische staf

en het bestuur.

Door de respondenten werden de diensthoofden in dit verband

eveneens belangrijk geacht.

16. De invloed vanuit de organisatie verloopt voornamelijk via

de diensthoofden, via persoonlijke adviezen aan de directie

en een enkele maal via de O.R.

Duidelijk komt in de antwoorden van de respondenten naar voren dat

de diensthoofden een actievere rol spelen en meer invloed uitoefe

nen op het beleid dan de O.R. De gegevens geven echter geen ant

woord op de vraag of het hier inderdaad gaat om invloed vanuit de

organisatie, hoewel dit weI plausibel is.

17. Belangrijke externe invloeden op het ziekenhuisbeleid zijn:

b. de situatie in de regio, met name de bevolkingssituatie

in combinatie met de aanwezigheid van andere ziekenhuizen

i.e. bedden en medische voorzieningen.

De situatie in de regio kan inderdaad als invloedrijke factor ge

zien worden, aldus de respondenten. In dit verband werd met name

gewezen op de aanwezigheid van andere ziekenhuizen. De bevolkings

situatie werd in dit verband slechts een enkele maal genoemd. De

directieleden van twee ziekenhuizen zagen door te verwachten be

volkingsgroei mogelijkheden tot uitbreiding in de toekomst. In een

ziekenhuis verkeerde men in onzekerheid omtrent het al of niet kun

nen realiseren van bepaalde uitbreidingen, wegens te verwachten

verschuivingen in de bevolkingssamenstelling.

Een niet bevestigde veronderstelling

De volgende veronderstelling werd niet bevestigd.

7. Alternatieve mogelijkheden of handelwijzen komen nauwelijks

expliciet aan de orde.

Volgens de respondenten was er bij instanties als bestuur,

directie, medische staf en de groep diensthoofden vaker weI
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dan niet sprake van alternatieven, wanneer er beslissingen

werden genomen. De gegevens van de enquete zijn hier dus duide

lijk in tegenspraak met die van de case-study.

Voor deze tegenstelling zijn verschillende verklaringen moge

lijk, zoals bijvoorbeeld de volgende:

- in de bij de case-study bestudeerde notulen werden geen al

ternatieven genoemd, terwijl zij tijdens de vergaderingen wel

naar voren zijn gebracht

- in het overig schriftelijk materiaal, zoals beleidsplannen en

beleidsnota's werden geen alternatieven genoemd, omdat in

deze stukken alleen melding werd gemaakt van datgene waarvoor

gekozen was

- de onderzoeker heeft een aantal alternatieven die werden ge

noemd in het schriftelijk materiaal dat tijdens de case-study

is bestudeerd, niet opgemerkt

- de respondenten bij de enquete verkeerden in de veronderstelling

dat er bij de beleidsvorming veel alternatieven expliciet werden

genoemd, terwijl dit in werkelijkheid in veel mindere mate voor

kwam of meer impliciet aan de orde kwam. Mogelijk meenden zij

tevens dat het overwegen van alternatieven ook behoort voor te

komen tijdens het besluitvormingsproces.
- ----- --- _.--

Ret is moeilijk om hierover op grond van het onderzoeksmateriaal

een uitspraak te doen.

3. Een aanvulling op de case-study

De enqueteresultaten leverden informatie op die als een belangrijke

aanvulling op de resultaten van de case-study gezien kan worden.

I. De fusieproblematiek

Eenderde van de ziekenhuizen die betrokken waren bij de enquete

had in meerdere of mindere mate te maken met fusieproblemen. In

enkele ziekenhuizen was de fusie zelfs reeds gerealiseerd.

Drie van de zes ziekenhuizen die niet bereid waren aan de enquete

mee te werken, gaven als reden hiervoor op dat zij juist in een

fusie verwikkeld waren.

In een van de drie ziekenhuizen die bij de case-study betrokken

waren, was eveneens sprake van fusieplannen, maar dit gaf geen

reden tot de veronderstelling dat het hier ging om een zo wijd

verbreid verschijnsel.
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Afgaande op hetgeen de respondenten vertelden, komt een

fusie als volgt tot ontwikkeling:

Op een gegeven moment vraagt een ziekenhuis, gevestigd in een

oud of verouderd gebouw, nieuwbouw aan bij de betreffende be

leidsinstanties (overheid en adviesorganen).

Indien er in de betreffende stad of regio sprake is van over

bedding volgens de 4%.-norm, wordt geen toestemming verleend

voor de nieuwbouw, mits dit ziekenhuis gezamenlijk met de

naaste buur of buren tot overeenstemming kan komen om samen

een nieuw ziekenhuis te bouwen met een beddenaantal dat over

eenkomt met de 4%. -norm.

Dit is meestal het begin van fusiebesprekingen tussen de zie

kenhuizen. Dit is voor de ziekenhuizen een geheel nieuwe en

onbekende situatie. In het verleden hebben zij nooit met dit

probleem te maken gehad.

Door de overheid die op bovenvermelde w~Jze wel druk heeft

uitgeoefend om tot een fusie of andere samenwerkingsvormen

te komen, worden bovendien ook geen richtlijnen en/of bege

leiding gegeven bij de ontwikkeling van dit proces.

2. Gevolgen van nieuwbouw

De gegevens met betrekking tot de factor accomodatie geven

aanleiding tot de voorzichtige veronderstelling dat nieuwbouw

toch wel enige verandering met zich mee brengt. Dit gegeven

kon niet geconstateerd worden op basis van de informatie af

komstig van de case-study, aangezien de drie betreffende zie

kenhuizen alle in nieuwbouw gevestigd waren.

Op grond van de antwoorden van respondenten uit nieuwe zieken-

huizen kan verondersteld worden dat er in nieuwe ziekenhuizen

een lichte verschuiving van aandachtsgebied heeft plaatsgevonden,

met name een iets sterker accent op medisch-specialistische vraag

stukken en de ondersteunende taaksector. Voorts leek er meer aan

dacht te zijn voor structuurvraagstukken. Op bestuursniveau ging

het hierbij vooral in toenemende mate om vraagstukken betreffende

de externe samenwerking. Tevens leken in nieuwe ziekenhuizen be

paalde groeperingen een actievere rol te spelen bij de beleidsvorm

ing, met name de medische staf en de diensthoofden. Voorts was het

beleid in nieuwe ziekenhuizen meer ope de korte en middellange ter

mijn gericht in tegenstelling tot het beleid in oude ziekenhuizen,

waar het vooral ging om korte en lange termijn, aldus de respondenten.
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Tensiotte Iijkt in de nieuwe ziekenhuizen een geintegreerde

patientenzorg iets meer voor te komen of gewenst te worden dan

in de oude ziekenhuizen.

4. Siotopmerking

In het algemeen kan gezegd worden dat de veronderstellingen die

op grond van de gegevens uit de case-study zijn geformuleerd,

400r de enquetegegevens niet tegengesproken worden.

Deze resuitaten gaven weI aanieiding tot een aanvuIIing omtrent

de rol van diensthoofden en (dageIijks) bestuur.

Op grond van de gegevens van de case-study werd verondersteid

dat het bestuur meer beleidsmatig bezig is dan de diensthoofden.

Door de ondervraagde directieleden werd de rol van de diensthoof

den bij de beleidsvorming echter van groter belang geacht dan die

van het (dageIijks) bestuur.

Tevens Ieverde de enquete enkele nieuwe gegevens op omtrent de

fusieproblematiek in de Nederiandse ziekenhuiswereid en omtrent

de gevolgen van nieuwbouw voor beleidsinhoud, beleidsvorming en

beIeidsinvloeden.
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