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Voorwoord

Het onderzoek dat In dlt rapport wordt beschreven, vond plaats op de Afde

ling der BedrI jfskunde van de Technlsche Hogeschool Eindhoven. In het Kader

van het Zlekenhuls Research Project werden mlj de faciliteiten ter beschlk

king gesteld om het onderzoek ult te voeren en de resultaten In een scrlptle

vast te leggen. Olt rapport Is eerder verschenen als doctoraalscrlptie in

het Kader van de studle Gezondheldswetenschappen, afstudeerrlchtlng Verple

glngswetenschap aan de Rljksunlversltelt Limburg te Maastricht.

Tot slot een woord van dank aan al dlegenen die op enlgerwljze hun medewer

king aan het onderzoek hebben verleend.

Eindhoven, augustus 1986.
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Samenyattlng

In deze scrlptle wordt verslag gedaan van de ontwlkkel lng van een kort in

strument ter beoordel Ing van verpleegkwaI Itelt en worden de resultaten van

onderzoek op valldltelt en betrouwbaarheld van dlt korte Instrument weerge

geven.

Het korte Instrument Is gebaseerd op het kwal Iteltsproflel, een bestaand

meet Instrument voor het beoordelen van de kwal Itelt van verpleegkundige

zorg. Aan het gebrulk van het kwallteltsproflel kleven een aantal nadelen.

Deze nadelen hebben de aanzet gegeven tot de ontwlkkel Ing van het korte In

strument. Het korte Instrument kwam tot stand door mlddel van statlstlsche

berekenlngen op scores van 16 afdellngen ult 4 zlekenhulzen en op grond van

Inhoudel Ijke argumenten. Het korte Instrument bevat 45 criteria, verdeeld

over drle dlmensles.

De val Idltelt van dlt korte Instrument werd bepaald door de Inhoudsvalldi

telt en de gelljktljdlge valldltelt vast te stel len.

Een panel deskundlgen, dat het korte Instrument op Inhoudsvalldltelt onder

zocht, had geen aanvul I Ingen op de Items van het korte Instrument. De ge

I Ijktljdlge valldltelt laat een sterk posltleve correlatle tussen het korte

Instrument en het kwal Iteltsproflel zlen.

De betrouwbaarheld werd vastgesteld door mlddel van de Interrater betrouw

baarheld en de Instrument betrouwbaarheld.

Er was een sterke mate van Interrater betrouwbaarheld.

De Instrument betrouwbaarheld werd bepaald door berekenlng van Cronbach's

alpha, het vaststel len van de equlvalentle betrouwbaarheld en door mlddel

van een scalogram analyse.

De gevonden waarde van Cronbach's alpha was onbevredlgend.

De equlvalentle betrouwbaarheld resulteerde In een hoge mate van betrouw

baarheld van het korte Instrument.

Door mlddel van scalogram analyse bleek het mogelijk het eerste gedeelte van

het korte Instrument verder te reduceren van 12 tot 5 criteria.

- 5 -



Summary

This study describes the development of a short Instrument for measuring the

Quality of nursing care and gives the results of assessment of this Instru

ment for validity and rellabl I Ity.

The short Instrument Is derived from "het kwal Iteltsproflel", an existing

Dutch Instrument for measuring nursing care. The development of the short

Instrument Is based on statistical calculations and on arguments with regard

to the content of the Items. The short Instrument exists of 45 Items.

The validity of the short Instrument has been established by measuring the

content validity and the concurrent validity. A panel of experts had no com

pletions to the Items of the short Instrument. The concurrent validity shows

a strong positive correlation between the short Instrument and "het kwal 1

teltsproflel", Which Indicates a valid short Instrument.

The rei labl I Ity of the short Instrument was tested by measuring the Inter

rater rei labl I Ity, the eQuivalence reliability and the Instrument rei labll I-
i

ty. There was a strong degree of Interrater rei lability. EQuivalence rei la-

bl I Ity resulted In a high degree of reliability of the short Instrument. In

strument reliability has been established by calculation of Cronbach's alpha

and by means of a scalogram analysis. Cronbach's alpha was unsatisfactory.

By means of the scalogram analysis the first part of the Instrument was

reduced further from 12 to 5 Items.
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1. Inleldlng

Etymologlsch Is kwal Itelt afgeleld van het Latljnse woord Qualltas, dat zo

veel als gesteldheld, hoedanlgheld, aard betekent. Verpleegkwallteit zou dan

kunnen worden omschreven als "de aard of gesteldheld van verpleegkundlge

zorgverlenlng".

Van Bergen e.a. (1980) omschrljven kwalltelt als "de mate waarln feltel Ijk

held en wensel Ijkheld elkaar benaderen". Van een lage verpleegkwal Itelt Is

dan sprake Indlen de feltel Ijke verpleegkundlge zorgverlenlng ver van de ge

wenste zorgverlenlng verwljderd Is; van een hoge verpleegkwal Itelt, Indlen

daadwerkelljke en gewenste zorgverlenlng dlcht blj elkaar Ilggen.

Een van de redenen die ten grondslag Ilgt aan het meten van de kwal Iteit van

verpleegkundlge zorg, Is de noodzaak de gezondheldszorg beheersbaar te ma

ken. Sinds In 1984 het budgetflnanclerlngssysteem In de Intramurale zorg Is

Ingevoerd, gaat de aandacht ult naar adeQuater Inzet en gebrulk van bestaan

de personele mlddelen en hulpbronnen (Van der Arend, 1985; Gleblng, 1985).

Het kunnen beschlkken over harde gegevens over de kwalltelt van zorg bete

kent volgens Van Bergen e.a. (1980) voor de verpleegkundige een versterking

van de onderhandellngsposltle blj het opstellen van bUdgetten en het organl

seren van verpleegafdellngen.

Schreurs, waarnemend voorzltter van de sectle zlekenhulzen van de Natlonale

Ziekenhuisraad (NZR), sprak In haar Installatlerede van de stuurgroep Hospi

tal Audit de menlng ult, dat de enlge manler om krltlek op de kwal Itelt en

doelmatlgheld van zorg tegemoet te treden Is, een cont Inue en krltlsche

elgen beoordel Ing van het werk dat In zlekenhulzen wordt verrlcht. Het meten

van verpleegkwal Itelt kan daarblJ een belangrljke functle vervul len (NZR,

1985).

Een andere reden voor het toetsen van verpleegkwaI Itelt Is volgens Gleblng

(1985) de vraag, In hoeverre een toename van de werklast en ultbreldlng van

het takenpakket van verpleegkundlgen, respect level Ijk ten gevolge van ver

kortlng van de opnameduur en de voorultgang van de medlsche technlek, ten

koste gaat van de kwalltelt van het verpleegkundlg handelen.

Verder kan het meten van verpleegkundlge zorgkwal Itelt behulpzaam zljn blj

het evalueren van het verpleegkundlg handelen. Op basis van de resultaten

van de Kwal Iteltsmetlng kan worden nagegaan In hoeverre de daadwerkelljk ge

boden verpleegkundlge zorg aan haar doelstel I Ingen beantwoordt (Van Bergen

e.a., 1980).
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Een methode waarmee de kwalltelt van verpleegkundlge zorg In algemene zle

kenhulzen kan worden bepaald, Is het kwallteltsproflel van Van Bergen e.a.

(1980). Het kwallteltsproflel Is een operational Isatle van wat de auteurs

verstaan onder verpleegkwalltelt. Zlj deflnleren verpleegkwalltelt als "de

mate waarln verplegenden op een verpleegafdellng de julste bljdrage leveren

aan de zorg voor de gezondheld van de patient" (Nljhuls e.a., 1980: 200). De

In de deflnltle genoemde bljdrage wordt julst geacht, Indlen ze wordt geken~

merkt door contlnuTtelt en coOrdlnatle van pat lentger Ichte zorg. Blnnen deze

zorg onderschelden de auteurs een tweetal aspecten, die naar hun menlng on

losmakel Ijk met elkaar verbonden zlJn, namellJk een agoglsch en een Instru

menteel-technlsch aspect (Van Bergen en Hollands, 1983).

Het kwal Iteltsproflel Is samengesteld ult 123 criteria. Aan de hand van deze

criteria wordt de verpleegkundlge zorg beoordeeld door een verpleegkundlge

die, omwl I Ie van de objectlvltelt van de meting, nlet werkzaam mag zljn op

de te beoordelen afdel Ing. Om na te gaan In hoeverre de verpleegkundlge zorg

aan een bepaald criterium ~oldoet, verzamelt deze verpleegkundlge Informatle

door mlddel van observatle, afname van Interviews en raadpleglng van de ad

mlnlstratle. In 2.1. wordt het kwallteltsproflel meer In detail besproken.

Aan het gebrulk van het kwallteltsproflel kleven een aantal nadelen:

Door het grote aantal cr!terla en de verschll lende bronnen die de waarnemer

moet raadplegen, Is afname van het Instrument een tljdrovende en arbeldsln

tensleve aangelegenheld. Een geoefend waarnemer heeft per patient rulm twee

uur de tljd nodlg om de zorg te kunnen beoordelen. Kwal Iteltsmetlng op een

afdel Ing van gemlddelde grootte (± 40 bedden) zal dan al gauw een week In

beslag nemen. Voor geregelde met Ing Is het Instrument daarom minder ge

schlkt.

Een tweede bezwaar hangt nauw met het eerste samen: gebrulk van het Instru

ment Is een kostbare aangelegenheld vanwege het voorschrlft, dat de meting

door een verpleegkundlge van bulten de afdel Ing moet worden verrlcht, die

daar - zoals zojulst aangetoond - gemlddeld een week voor nodlg heeft.

Een derde bezwaar hangt nauw samen met het felt, dat de meting door een ex

terne waarnemer moet worden verrlcht. Dat kan al gauw als controlerend en

bedrelgend worden ervaren door de verpleegkundlgen van de afdel Ing waar de

meting wordt verrlcht (Van Bergen en Hollands, 1979).

Met betrekklng tot verplegen Is er grote plurlformltelt In vlsles. De crite

ria zoals geformuleerd In het kwallteltsproflel, zljn In felte een weergave

van de vlsle op verplegen van de auteurs van het kwal Iteltsproflel.
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Een laatste bezwaar kan ontstaan als de criteria, zoals door de auteurs ge

formuleerd, nlet aanslulten blj de vlsle van de verpleegkundlgen zelf. Olt

kan, In samenhang met het felt, dat de verpleegkundlgen die de zorg verlenen

nlet In de toetslng worden betrokken, lelden tot onverschl I I Igheld ten aan

zlen van de toetslngsultkomsten en een gerlnge motlvatle om eventuele verbe

terlngen ult te voeren (Gleblng, 1985).

Gezlen de nadelen die aan het gebrulk van het kwallteltsproflel verbonden

zljn, bestaat er behoefte aan een korter Instrument.

Blj de ontwlkkel Ing van het Korte Instrument zal worden ultgegaan van de

criteria van het kwal Iteltsproflel. Het korte Instrument zal echter mlnder

lang dan het kwallteltsproflel moeten zljn. Oaardoor wordt het Korte meet In

strument mlnder arbeldslntenslef en goedkoper In gebrulk dan het kwalltelts

prof lei en beter geschlkt voor Iteratleve toetslng. Oaarmee wordt tegemoet

gekomen aan de eerste twee bezwaren, die samenhangen met het gebrulk van het

kwal Iteltsproflel. Oe twee andere bezwaren worden nlet door het Korte In

strument weggenomen: ook btj het Korte Instrument moet de meting, In verband

met de objectlvltelt, door een externe waarnemer worden verrlcht en kan het

voorkomen dat de criteria van het Korte Instrument nlet aanslulten blJ de

vlste op verplegen van de betrokken verpleegkundlgen.

Blnnen de afdellng Bedrljfskunde van de TH Eindhoven deed zlch de mogel Ijk

held voor, om een onderzoeksstage In het Kader van de doctoraalfase van de

studle Gezondheldswetenschappen, afstudeerrlchtlng Verpleglngswetenschap, te

besteden aan de ontwlkkel Ing van een Korte versle van een Instrument voor

het meten van verpleegkwalltelt en het ulttesten van deze Korte versle In de

praktljk. In verband met lopend onderzoek blnnen het Ziekenhuis Research

Project (ZRP) naar factoren die het functloneren van de verpleglng In alge

mene zlekenhulzen beTnvloeden, had men behoefte aan lo'n kort Instrument.

Oat was tevens het geval blj ee~ mlddelgroot ziekenhuis In zuldwest Neder

land. Olt zlekenhuls wi Ide op Korte termljn tot de Invoerlng van Integreren

de verpleglng overgaan en had behoefte aan een kort Instrument waarmee men

van tljd tot tljd de voortgang zou kunnen meten ten aanzlen van de vorde

rlngen met betrekklng tot de Invoerlng van lntegrerende verpleglng.
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De volgende vraagsteiling werd geformuleerd:

Is het mogellJk een kort meet Instrument voor verpleegkwalltelt, gebaseerd

op het kwallteltsproflel van Van Bergen e.a. (1980), te ontwlkkelen?

Zo Ja, wat Is dan de val Idltelt en betrouwbaarheld van dlt korta Instru

ment als meet Instrument voor het beoordelen van verpleegkwal Itelt?
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2. Llteratuuroverzlcht

2.1. Methoden ter bepallng van yerpleegkwalltelt

Kwallteltsmetlng van verpleegkundlge zorg kan volgens Oonabedlan (1969) op

drle manleren gebeuren:

1. Blj structuurmetlng wordt gekeken naar de omgevlng waarln het verpleeg

kundlg handelen plaats vlndt. Oaarblj kan men bljvoorbeeld denken aan het

aantal bedden, de beschlkbaarheld van hulpmlddelen, het aantal perso

neelsleden, de beschlkbare flnanclen. de admlnlstratleve ondersteuning

etc. Structuurmetlng heeft dUs betrekklng op de ondersteunlng van de

zorgverlenlng en de beschlkbaarheld van voorzlenlngen.

2. Blj procesmetlng wordt gekeken naar het verpleegkundlg handelen zelf. Met

name wordt gekeken naar de verpleegkundlge zorgverlenlng aan de patient.

3. Blj outcome-metlng wordt het resultaat van verpleegkundlge zorg beoor

deeld. Oaarblj kan men gebrulk maken van varlabelen als herstelsnelheld,

mate van tevredenheld en het 1n staat zljn tot zelfzorg van patlenten.

Oeze Indellng Is door veel andere auteurs (onder andere Van der Arend, 1985;

Van Bergen e.a., 1980) overgenomen. Het voordeel van structuurmetlng Is, dat

ze vrlj eenvoudlg ult te voeren Is. Een hoge score blj een structuurmetlng

houdt echter nlet automatlsch In, dat de kwal Itelt van verpleegkundlge zorg

verlenlng goed zal zljn (Wright, 1984).

Een belangrljk probleem blJ outcome-meting Is, dat moellljk Is vast te stel

len In hoeverre het resultaat wordt beTnvloed door handel Ingen op proces- en

omgevlngsnlveau (Van Bergen e.a .• 1980).

Van de drle genoemde methoden neemt de ultvoerlng van procesmetlng de meeste

tlJd In beslag. Bovendlen Is procesmetlng nogal arbeldslntenslef en lets

mlnder obJectlef dan de andere twee methoden. Olt laatste wordt veroorzaakt

doordat blj deze vorm van meten waarde-oordelen worden gevraagd van waarne

mers blJ het beoordelen van de zorg. Desalnlettemln leent, van de drle ge

noemde methoden, procesmetlng zlch er het beste toe, om de vraag te beant

woorden of goede verpleegkundlge zorg wordt verleend (Wright, 1984).
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Een voorbeeld van een Instrument dat kan worden gebrulkt voor procesmetlng,

Is het kwallteltsproflel van Van Bergen e.a. (1980). Het Is het eerste

Nederlandse Instrument voor het beoordelen van de kwal Itelt van verpleeg

kundlge zorg.

Het kwal Iteltsproflel Is opgebouwd ult 123 criteria, waaraan de verpleegkun

dlge zorg wordt beoordeeld. Een criterium Is een ultspraak waarln wordt aan

gegeven wanneer de zorg van goede kwalltelt wordt geacht. De criteria zljn

over drle dlmensles verdeeld, te weten:

- CoOrdlnatle van zorg (29 criteria);

- Instrumenteel-technlsche aspecten van zorg (53 criteria);

- Agoglsche aspecten van zorg (41 criteria).

Blnnen een dlmensle zljn de criteria Ingedeeld In groepen. Elk van deze

groepen meet een bepaald aspect van verpleegkwalltelt ult de betreffende dl

mens Ie.

Tenelnde een hoge betrouwbaarheld te bevorderen, wordt voor elk criterium

een duldelJjk meetvoorschrlft gegeven en Is het aantal antwoordmogelljkheden

beperkt gehouden.

De meting moet worden verrlcht door een verpleegkundlge van bulten de afde

ling. De reden dat de observator verpleegkundlge moet zljn Is, dat daardoor

ondeskundlge Interpretatles van criteria en meetvoorschrlften worden voorko

men. Om de objectlvltelt van de meting zoveel mogel Ijk te waarborgen, mag

deze verpleegkundlge nlet op de afdel Ing zelf werkzaam zljn.

Ter beoordellng van de zorg verzamelt de verpleegkundlge Informatle door

mlddel van:

- opzoeken van gegevens In de admlnlstratle;

- Interviews met patlanten en verpleegkundlgen;

- dlrecte observatle van het verpleegkundlg handelen.

De score op een criterium wordt berekend door het aantal punten dat behaald

Is te delen door het aantal punten dat maxlmaal te behalen vlel en vervol

gens te vermenlgvuldlgen met 100%. In formule:

___----'81i1\J8IiAln....tlL.laiLIL-,lDoI.lou.u.n.utu;eu.nL...!'dLli8U1t_bJile.uh.lil8.1ila....1:!Il.d--,-,'SliL-_ x 100%

aantal punten dat maxlmaal te behalen Is
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De score wordt, behalve per criterium, ook per dlmensle ultgedrukt. Deze

totaalscore per dlmensle wordt op analoge wljze berekend als de score per

criterium.

Om betrouwbare ultspraken over de verpleegkwal Itelt te kunnen doen, moet

volgens de auteurs van het kwallteltsproflel mlnlmaal de helft van de pa

tl~nten op een afdellng blj de meting worden betrokken.

2.2. Methodologlsche elsen met betrekklng tot meetlnstrumenten

2.2.1. Valldltelt

BIJ de beoordel Ing van de val Idltelt van een meetmethode gaat men na, of de

opvattlngen die In het Instrument verwerkt zljn, julst zljn. Omdat daarblj

subJectleve elementen een rol spelen, Is objectlef onderzoek naar de valldl

telt van een meetmethode geen gemakkel Ijke opgave (Fox, 1976).

In algemene zln kan het begrlp val Idltelt worden omschreven als "de mate

waarln een Instrument feltelljk meet wat het wordt verondersteld te meten"

(Abdallah & Levine, 1979; Fox, 1976; Meerllng, 1981).

Er kunnen verschl I lende soorten val Idltelt worden onderschelden. Onderzoek

naar de val Idltelt van een meetmethode rlcht zlch op vier soorten val idl

telt, te weten:

- Inhoudsvalldltelt (content validity);

- Begrlpsval Id!telt (construct validity);

- Predlctleve valldltelt (predictive validity);

- Gel Ijktljdlge valldltelt (concurrent validity).

2.2.1 .1. Inhoudsya I Id Ite It

De Inhoudsvalldltel,t, ook wei Inhoudel! jke val ldltelt genoemd, heeft betrek

king op de zorgvuldlge bestuderlng en analyse van de onderdelen van een

meet Instrument en van de mogel Ijkheden die men heeft om het te meten (Swan

born, 1981). Het begrlp Inhoudsvalldltelt kan worden omschreven als "de mate

waarln de Inhoud van een Instrument respresentatlef Is met betrekklng tot

wat bekend Is over hetgeen gemeten wordt" (Brink & Wood, 1978; Meerl lng,

1981) .
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De Inhoudsvalldltelt van een meet Instrument kan men nagaan door het Instru

ment aan een panel van deskundlgen voor te leggen en vervolgens systematlsch

te laten beoordelen (Brink & Wood. 1978).

Een zwakkere vorm van Inhoudsvalldltelt Is "face-validity" of valldltelt op

het eerste gezlcht. Blj face-validity wordt het meet Instrument nlet systema

tisch beoordeeld (Fox. 1976; Swanborn, 1981). De gebrulker van het meet In

strument gaat aileen maar na of het Instrument naar zljn menlng de real Itelt

goed meet. Face-validity Is echter van belang met betrekklng tot de aan

vaardbaarheld van het Instrument blj de toekomstlge gebrulker.

2.2.1.2. Begrlpsval Idltelt

Blj onderzoek naar begrlpsval Idltelt wordt getracht de vraag te beantwoorden

of met het meet Instrument werkel Ijk het begrlp (bljvoorbeeld verpleegkwal 1

telt) gemeten wordt (Meerl Ing. 1981). Deze vraag valt te beantwoorden Indien

datgene dat men bedoelt te meten (bljvoorbeeld verpleegkwalltelt). Is aange

past In een geheel van hypothetlsche begrlppen blnnen een theorle. Zo'n

theorle - over verpleegkwaI Itelt bljvoorbeeld - zal een reeks ultspraken be

vat ten In de vorm van toetsbare hypothesen over bepaalde samenhangen tussen

verpleegkwaI Itelt en anaere observeerbare varlabelen. Bljvoorbeeld: Naarmate

het aantal gedlplomeerde verpleegkundlge op een aidel Ing toeneemt. zal de

verpleegkwal Itelt op die afdellng stljgen. Door het toetsen van dergelljke

samenhangen. kan worden nagegaan, of het meet Instrument voldoet aan datgene

wat de theorle voorschrljft. Het Instrument krljgt dan, voor zover dlt pro

ces succes heeft. begrlpsvalldltelt (Meerllng. 1981).

2.2.1.3. Predlctleve valldltelt

De predlctleve valldltelt van een meetmethode Is de waarde van die meet

methode als voorspel ler van een bepaald criterium (Brink & Wood. 1981;

Meerllng. 1981; Swanborn, 1981). Ter I I lustratle een voorbeeld ontleend aan

Ourl Inger (1981): blj een hoge voorspellende val Idltelt Is het mogel Ijk op

basis van de onafhankel Ijke varlabele (bijvoorbeeld kwal Itelt van zorg) een

ultspraak te doen over de afhankelljke varlabele (het criterium: de gezond

held van de patl~nt).
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2.2.1 .4. Ge I I JI<t I Id Ige va' Id Ite It

Om de gel Ijl<tljdlge val Idltelt te beoordelen worden de meetresultaten van

het te val Ideren Instrument vergelel<en met de resultaten van een reeds be

staand meet Instrument. dat hetzelfde I<enmerl< meet en dat als "vallde" kan

worden beschouwd (Segers. 1977).

21jn de ultl<omsten van belde meetprocedures hetzelfde, dan kan het nleuwe

Instrument val Ide worden genoemd.

De te volgen procedure Is dezelfde als blj het vaststel len van de eQulva

lentle betrouwbaarheld (zle 2.2.2.3.).

2.2.2. Betrouwbaarheld

Met betrel<l<lng tot de betrouwbaarheld van een meetmethode wordt 001< wei ge

sprol<en van de reproduceerDaarheld of herhaalbaarheld van een meetmethode.

Betrouwbaarheld heeft te maken met de nauwl<eurlgheld van de meting (Abdellah

& Levine, 1979; Meerllng, 1981). Een meetmethode wordt als betrouwbaar be

schouwd wanneer een serle metlngen gel Ijl<e resultaten oplevert (Brink &
Wood. 1978).

Een hoge betrouwbaarheld van een meet Instrument wordt verkregen door zoveel

mogel Ijl< foutenbronnen ult te schakelen. Blj een test op de betrouwbaarheld

van een meet Instrument wordt nagegaan. In hoeverre mogellJl<e foutenbronnen

toch nog van Invloed zljn op het meetresultaat (Brlnl< & Wood. 1978).

Ter bepal Ing van de betrouwbaarheld I<unnen de volgende testen worden onder

schelden:

- de test-hertest betrouwbaarheld;

- de Interrater betrouwbaarheld;

- de Instrument betrouwbaarheld.

2.2.2.1. De test-her test betrouwbaarheld

Blj deze test wordt de meting onder Identlel<e omstandlgheden op verschillen

de tljdstlppen met hetzelfde Instrument ultgevoerd. Vervolgens worden de

scores met ell<aar vergelel<en (Brink & Wood. 1978; Fox, 1976).

Deze test stult volgens Fox (1976) echter op pral<tlsche bezwaren. Een van de

voorwaarden waaraan voldaan moet zljn wi I men deze test I<unnen toepassen Is.

dat het gemeten I<enmerl< - In dlt geval verpleegl<walltelt - constant blljft.
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Volgens Fox Is dat In de praktljk echter vrljwel noolt het geval, omdat ver

pleegkwalltelt voortdurend onderhevlg Is aan fluctuatles ten gevolge van

bljvoorbeeld het patlentenbestand, de werklast van verpleegkundlgen, net

tljdstlp van waarnemlng, enzovoort.

Het Is echter de vraag of verpleegkwalltelt wei zo sterk fluctueert, ten ge

volge van de zojulst genoemde factoren, als Fox beweert. Rutten (1986) ver

rlchtte In zljn doctoraal-onderzoek op een verpleegafdeling twee metlngen

met het kwal Iteltsproflel, met een tussenpoos van vier weken. Het patlenten

bestand was In die vier weken gewljzlgd.

Ult tabel 1 blljkt, datde resultaten van de tweede meting nlet opval lend

afwljken van die van de eerste meting, terwljl bovendlen In de tweede meting

rulm drle maal zoveei pat lenten waren betrokken.

Tabel 1. Kwal Iteltsscores van een verpleegafdel Ing op twee verschl I lende

tljdstlppen, gemeten met een tussenpoos van vier weken ..

Dlmensle

CoOrdlnatle
Instrumenteel-technlsch
Agoglsch

Bron: Rutten (1986).

eerste meting
n-6

69.3
87.6
79.9

tweede meting
n-20

70.7
88.5
80.5

ver
sch II

+1.4
+0.9
+0.6

Ult pragmatlsche overweglngen kan men beter van deze testafzlen en gebrulk

maken van een van de volgende tests die nu besproken worden, waarblj slechts

een meting noodzakel Ijk Is.

2.2.2.2. De Interrater betroywbaarheld

Ais mogel Ijke foutenbron die van Invloed kan zljn op het meetresultaat noe

men Van Bergen e.a. (1980) de waarnemer. Daarblj Is met name van belang In

hoeverre twee waarnemers tot eenzelfde score komen. Dlt kan worden nagegaan

door de waarnemers onafhankel Ijk van elkaar blj deze~fde patient een meting

te laten verrlchten. De Interrater betrouwbaarheld wordt dan bepaald door de

mate van overeenkomst tussen de scores van belde waarnemers te berekenen.
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Een veel gebrulkte maat voor dlt doe I Is Cohens kappa. Cohens kappa wordt

berekend met de volgende formule:

A - Ao e
K· ----

N - Ae

waarln: A • de mate van overeenstemmlng (agreement observed)o

Ae • de te verwachten overeenstemmlng, op grond van toeval (agree-

ment excepted)

N • aantal observatles

2.2.2.3. De Instrument betrouwbaarheld

In plaats van Instrument betrouwbaarheld spreekt men ook wei van de Interne

conslstentle of homogenltelt van een meet Instrument. Van een Intern consis

tent of homogeen meet Instrument Is sprake, wanneer de Items In ongeveer ge

IIJke mate posltlef met elkaar zullen correleren (Swanborn, 1981). Is dat

nlet het geval, dan wordt waarschljnl Ijk nlet een, maar verschl I lende ken

merken gemeten. Ult de aard van de betrokken Items kan meestal wei worden

afgeleld op welk kenmerk de Items betrekklng hebben.

De mate van Interne conslstentle wordt In een of andere maat ultgedrukt.

Cronbachs alpha Is een veel gebrulkte maat.

De Instrument betrouwbaarheld kan ook op een andere manler worden vastge

steld, name I IJk door de eQulvalentle betrouwbaarheld te bepalen. BIJ de

bepal Ing van de eQulvalentle betrouwbaarheld wordt nagegaan of twee ver

schillende meetlnstrumenten voor hetzelfde te meten kenmerk (blJvoorbeeld

verpleegkwalltelt) precles hetzelfde resultaat leveren, met andere woorden

of meet Instrument a overeenkomt met meet Instrument b (Swanborn, 1981).

Ais procedure voor de eQulvalentle betrouwbaarheld stelt Swanborn voor om

correlatleberekenlngen op de scores ult te voeren. Indlen de correlatle tus

sen belde meetlnstrumenten hoog Is, doet het er volgens Swanborn welnlg toe,

welk meet Instrument wordt gebrulkt.

Het vaststel len van de eQulvalentle betrouwbaarheld komt overeen met het be

palen van de gel IJktljdlge val Idltelt (zle 2.2.1.4.).
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2.3. SlotoDmerklng

Een probleem dat zlch voordoet blj het beoordelen van meetlnstrumenten voor

verpleegkundlge zorgkwalltelt Is, dat de val Idltelt en betrouwbaarheld van

deze Instrumenten vaak slecht zljn onderbouwd. Meestal vlndt aileen onder

zoek plaats naar de Inhoudel Ijke valldltelt van het Instrument en naar de

Interrater betrouwbaarheld.

Durl Inger (1981) vond blj een vergelljkend onderzoek van drle Instrumenten

voor evaluatle van de verpleegkundlge zorgverlenlng, dat blj een Instrument

(Nursing Audit van Phaneuf) nlet werd aangegeven of het werd getoetst op

val Idltelt en betrouwbaarheld. De andara twaa (Qualpacs van Wandelt an Agar

an het Kwal Italtsproflal van Van Bergen e.a.) waren wei Iswaar meettheore

tisch onderbouwd met onderzoeken naar valldltelt en betrouwbaarheid, maar de

beschrljvlngan ervan muntten nlet ult door duldel Ijkheld.

Volgens Durllnger bleek het kwallteltsproflel (Van Bergen e.a., 1980) van de

drle onderzochte Instrumenten het besta te zljn onderbouwd. De predlctleve

valldltelt werd beargumenteerd. De Inhoudsvalldltelt werd nagegaan door het

Instrument aan een panel deskundlgen voor te !eggsn. De begrlpsval Idltelt

werd door de auteurs nog nlet van beiang geacht In verband met het ontbreken

van een theoretlsch netwerk waarblnnen verpleegkwal Itelt wordt gedeflnleerd.

De betrouwbaarheld tenslotte werd getest door mlddel van de Interrater be

trouwbaarheld.
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3. OnderzoeksoDzet

Het eerste gedeelte van de stage zal worden besteed aan de ontwlkkellng van

een kort meetlnstrument ter bepal Ing van de verpleegkundlge zorgkwal Itelt.

Olt Korte Instrument zal worden ontwlkkeld door mlddel van een verkortlng

van het kwallteltsproflel van Van Bergen e.a. (1980).

In een keuzeblok (blok 3.6.4., academlsch jaar 1984-1985) werd een eerste

aanzet met betrekklng tot de Instrumentontwlkkel Ing gegeven. In dat blok

werden data verzameld en werd een plan opgesteld omtrent de te volgen werk

wljze.

In het eerste gedeelte van de stage zal dlt werkplan worden ultgevoerd,

resulterend In de reallsatle van het Korte Instrument. De te volgen aanpak

valt In een tweetal stappen ulteen. Allereerst zal langs statlstlsche weg

worden geprobeerd tot een selectle te komen van een beperkt aantal criteria

ult het kwal Iteltsproflel. Een verdere reduct Ie zal plaats vlnden door de

resterende criteria op Inhoud en relevantle voor verpleegkwalltelt te

bestuderen en, zo mogelljk, te verwljderen.

In het tweede gedeelte van de stage zal de valldltelt en de betrouwbaarheid

van het Korte Instrument worden nagegaan. Zoals reeds In de Inleldlng werd

gezegd zal de proefmetlng met dlt korte Instrument In een mlddelgroot zle

kenhuls In zuldwest Nederland worden verrlcht. Deze proefmetlng zal op twee

afdellngen worden gehouden, een Interne afdellng en een gecomblneerde Infec

tle/dermatologlsche afdel Ing. De meting zal ongeveer drle weken In beslag

nemen.

De verwerklng van de gegevens en het schrljven van de scrlptle zal In het

derde gedeelte van de stage plaats vlnden. De data zul len worden geanaly

seerd met behulp van het statlstlsch programmapakket SPSS-X (Statistical

Package for the Social Sciences - release X) op de VAX-computer van de Tech

nlsche Hogeschool Eindhoven.

Behalve de data zullen suggestles ter verbeterlng van en krltleken op het

Instrument verwerkt moeten worden.

Afhankel Ijk van de resultaten hlervan zal de korte versle zo nodlg worden

herzlen en zullen aanbevellngen moeten worden gedaan voor verder onderzoek.
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De vraagsteiling werd als voigt ultgewerkt:

- De verkorte versle zal worden ontwlkkeld door mlddel van statlstlsche

technleken en op basis van Inhoudelljke argumenten;

- de mate van val Idltelt zal worden nagegaan door mlddel van val ldltelt op

het eerste gezlcht. Inhoudsval Idltelt en gelljktljdlge valldltelt;

- de mate van betrouwbaarheld zal worden nagegaan door mlddel van de Inter

rater betrouwbaarheld en de Instrument betrouwbaarheld.
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4. Resultaten

4.1. De ontwlkkellng van het Instrument

4.1.1. Inleldlng

In dlt hoofdstuk wordt een beschrljvlng gegeven van de werkwljze die werd

gevolgd om een kort Instrument voor het meten van verpleegkwalltelt te ont

wlkkelen. In het Kader van deze scrlptle wordt volstaan met een weergave van

de hoofdl Ijnen. Zle voor een gedetailleerd verslag van de gevolgde werkwljze

Lacko (1985).

4.1.2. Werkwllze

Begonnen werd met het verzamelen van data verkregen met het kwal Iteltspro

flel. Oat bleek echter geen gemakkelljke opgave. Enerzljds zljn er, vanwege

de In de Inleldlng genoemde bezwaren, slechts In een beperkt aantal zleken

hulzen metlngen mee verrlcht. Anderzljds Is er welnlg over ervarlngen met

het Instrument In vakbladen gepubllceerd. De welnige publlcatles die er zljn

moeten voornamel Ijk In het grljze circuit (scrlptles, rapporten, Interne

nota's) worden gezocht. Ultelndelljk kon voor de verkortlng gebrulk worden

gemaakt van de kwal Iteltsscores van 16 afdellngen ult 4 verschl I lende zle

kenhulzen (Lacko, 1985).

Eon eerste poglng om tot een verkortlng te komen bestond ult het opsporen en

verwljderen van nlet-dlscrlmlnerende criteria. Immers, een criterium dat

voor verschl I lende afdel Ingen tot eenzelfde score leldt, draagt nlet bij aan

het onderscheld tussen goede en slechte kwal Itelt van zorg. Tenelnde nlet

dlscrlmlnerende criteria te kunnen achterhalen, Is per criterium nagegaan,

door hoevee I afdellngen een score van 80% of hoger werd behaald.

Arbltralr ward bepaald dat, Indlen meer dan drlekwart van de afdel Ingen (75%

ofwe I meer dan 11 van de 16 afdellngen) een score van 80% of hoger op een

criterium 7.ouden behalen, het betreffende criterium In de nleuwe versle zou

worden weggelaten. Oat gebeurde eveneens Indlen een criterium voor meer dan

drlekwart van de afdellngen nlet van toepasslng bleek te zljn.

Criteria die voor de meeste afdel Ingen tot eenzelfde lage score (klelner of

gelljk aan 20%) (eldden, werden echter gehandhaafd. Wellswaar dlfferentleren

deze criteria nlet tussen afdellngen, maar blj een lage score Is sprake van

slechte kwalltelt en Iljkt verbeterlng van deze score gewenst.
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Enkele voorbeelden ter verduldelljklng:

Op criterium C3.2 ("De overdrachtsrapportage moet schrlftellJk geschleden

met een mondellnge toellchtlng.") behalen 15 van de 16 afdellngen een score

van 80% of hoger (zle tabel 2). Omdat meer dan 11 afdellngen hoger dan 80%

scoren, wordt dlt criterium In de nleuwe versle weggelaten.

Tabel 2. Aantal afdel Ingen met een kwal Iteltsscore ~ 80% of ~ 20% en het

aantal keren nlet van toepasslng voor vier criteria ..

Aantal afdellngen Aantal afdellngen Aantal keren
Cr Iter lum met score ~ 80% met score ~ 20% n.v.t. N

C3.2 15 0 0 16
A3.2 5 0 0 16
IT3.3 4 0 12 16
C1.3 0 9 0 12

Bron: Lacko (1985).

Slechts 5 van de 16 afdellngen behalen op criterium A3.2 ("Wanneer bepaald

wordt, hoeveel zorg een patlant zelf op zlch gaat nemen, moet deze daarbij

betrokken worden.") een score van 80% of hoger (zle tabel 2). Dlt criterium

wordt gehandhaafd, omdat het verelste minimum aantal van 12 afdel lngen nlet

wordt gehaald.

Criterium IT3.3 ("BIJ bedpatlanten met een kunstmatlge ultgang (zoals a.p.

zonder drain) moet het zakje lekvrlj zljn aangebracht en de huld er omheen

goed verzorgd.") bl Ijkt 12 maal nlet van toepasslng te zljn en komt daarom

te vervallen (zle tabel 2).

Criterium Cl.3 tenslotte ("Een verpleegkundlge anamnese moet ultmonden In

een conclusle over aandachtspunten blj deze patlant In het verpleegplan.")

leldt voor de meeste afdellngen tot een lage score: maar I lefst 9 van de 12

afdellngen (van 4 afdel Ingen waren geen gegevens beschlkbaar) scoort lager

dan 20% (zle tabel 2). Hoewel dlt criterium nlet dlfferentleert tussen afde

I Ingen wordt het In de nleuwe versle gehandhaafd, omdat er van lage kwali

telt op dlt criterium sprake Is en verbeterlng van de score wenselljk.

Ten gevolge van deze werkwljze kon een eerste reductle van 123 naar 58 cri

teria worden bewerkstelllgd.
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De tot nu toe gevolgde werkwljze kan In de volgende stappen worden samenge

vat:

Stap 1. Bepaal per criterium het aantal afdel Ingen met een score ~ 80%.

Stap 2. Bepaal per criterium voor hoevee I afdel Ingen het criterium nlet van

toepasslng Is.

Stap 3. Indlen de gevonden waarde van stap 1 of stap 2 groter Is dan 75% van

het totaal. vervalt het criterium.

In een tweede poglng Is getracht de 58 criteria nog eens verder te reduce

reno Oaartoe Is van de resterende criteria per zlekenhuls afzonderlljk en

voor aile zlekenhulzen gemeenschappel Ijk de gemlddelde score en de stan

daarddevlatle berekend. Vervolgens Is nagegaan hoe de gemlddelde score en

standaarddevlatle tot stand zljn gekomen. Oat gebeurde door na te gaan hoe

deze waarden per zlekenhuls afzonderl Ijk lagen en wat de bljdrage van elke

afdel Ing aan gemlddelde en standaardafwljklng was. Op deze wljze konden uit

schleters worden opgespoord en zo nodlg een nleuwe berekenlng van gemlddelde

en standaardafwljklng worden gemaakt. met weglatlng van deze ultschleters.

Bovendlen zljn de overgebleven criteria krltlsch op Inhoud en relevantle be

keken en Is overwogen. of het zlnvol was ze In de Korte versle te handhaven.

Olt gebeurde onder andere In nauw over leg met de stagebegelelder.

Tengevolge van deze werkwljze konden enkele ultschleters worden opgespoord.

dat wi I zeggen afdellngen die met hun score op een criterium zodanlg afwlj

ken van de scores van andere afdel Ingen. dat het nlet zlnvol Is. om deze

afdellngen In de berekenlng van de totale score voor dat criterium mee te

nemen. Bovendlen konden enkele criteria worden opgespoord die meer betrek

king hadden OP structuurkenmerken dan op proceskenmerken en daarom werden

verwljderd.

Wederom enkele voorbeelden ter verduldelljklng:

Op criterium C6.6 ("Voor medlcljnen die blj deze pati~nt zljn voorgeschreven

moet ult de admlnlstratle blljken dat deze volgens voorschrlft zljn toege

dlend.") behalen slechts 7 van de 12 afdellngen (58%) een score van hoger

dan 80%. De gemlddelde score bedraagt 58.9 met een enorme spreldlng: 48.7

(zle tabel 3).
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Tabel 3. Gemlddelde score, standaarddevlatle en aantal afdel Ingen met een

score ~ 80% op criterium C6.6.

Criterium

C6.6

(s.d.)

58.7 (48.7)

Aantal afdellngen
met score ~ 80%

7 12

Bron: Lacko (1985).

Indlen nu wordt nagegaan, hoe deze score tot stand gekomen IS, dan blljk~ de

lage gemlddelde score en extreme spreldlng te worden ve~oorzaakt door een

zlekenhuls, name I Ijk zlekenhuls A (zle tabel 4).

Tabel 4. Gemlddelde score en standaarddevlatle op criterium C6.6, per zle

kenhuis.

Criterium

C6.6

A
i (s.d.)

1.3 (2.5)

B
X (s.d.)

100.0 (0.0)

C
i (s.d.)

geen data

o
i (s.d.)

100.0 (0.0)

Bron: Lacko (1985).

De data suggereren een structurele tekortkomlng In zlekenhuls A. Mede op

grond van elgen waarnemlng In zlekenhulzen en door mlddel van navraag blj

enkele zlekenhulzen en verpleegkundlgen, werd besloten om de score van zle

kenhuls A als ultschleter te beschouwen en het criterium te verwljderen, om

dat hler echt over een ultzonderlljke sltuatle moet worden gesproken.

Criterium C6.5 !s een voorbeeld van een criterium dat om Inhoudel Ijke rede

nen komt te vervallen. Wordt name I Ijk Inhoudel Ijk naar het criterium gekeken

(het criterium luldt: "Nlet meer dan drle verschl I lende Informatlebronnen

moeten nodlg zljn om de volgende gegevens over deze patient te achterhalen:

temperatuur, voorgeschreven en verstrekte medlcljnen, rapportage van ver

pleegkundlge bljzonderheden, mobil Itelt, afspraken met afdel Ingen als rOnt-
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gen, fyslotheraple en dergelljke.") dan blljkt, dat het criterium geen pro

ceskenmerk meet, maar een structuurkenmerk, namelljk In hoeverre de organl

satle de daartoe benodlgde mlddelen verstrekt, bljvoorbeeld een verpleegkun

dig dossier per patient (zle ook: Swagerman, 1981).

Op deze wljze kon het aantal criteria nog eens verder worden gereduceerd van

58 naar 45.

Aan de gevolgde werkwljze kunnen nu de volgende stappen worden toegevoegd:

Stap 4. Bereken per criterium i en s.d., zowel per zlekenhuls afzonderllJk

als voor aile zlekenhulzen te zamen.

Stap 5. Ga na hoe de waarden van stap 4 tot stand zljn gekomen.

Stap 6. Bereken blj ultschleters opnleuw x en s.d.

Stap 7. Bekljk de criteria op Inhoud.

Stap 8. Afhankelljk van stap 5 tot en met 7 criterium handhaven of laten

verva lien.

In tabel 5 wordt de reduct Ie per dlmensle weergegeven, zowel absoluut als

procentuee I .

Tabel 5. Reduct Ie kwal Iteltsproflel per dlmensle, zowel absoluut als procen

tueel.

reduct Ie

aantal criteria aantal criteria
dlmensle kwallteltsproflel Korte versle absoluut procentueel

CoOrdlnatle 29 12 17 14
Instrumenteel- 53 18 35 28
technlsch
Agogisch 41 15 26 21

123 45 78 63
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In bljlage 1,2 en 3 wordt per dlmensle aangegeven welke criteria blj eerste

reductle kwamen te vervallen, welke blj tweede reductle en tenslotte welke

criteria voor de Korte versle werden gehandhaafd. In bljlage 4 Is het Korte

Instrument In zljn geheel opgenomen.

4.2. Onderzoek naar val Idltelt en betrouwbaarheld van het Korte Instrument

4.2.1. Beschrl lying yan de populatle

Het Instrument dat volgens de In 4.1.2. beschreven procedure werd ontwlk

keld, Is In de praktljk getest In een mlddelgroot zlekenhuls In zUldwest

Nederland.

Blj het onderzoek waren 37 patlSnten betrokken. Deze patiSnten lagen op twee

afdellngen: een Interne afdel Ing en een gecomblneerde afdel Ing Infect!e/der

matologle. De gemlddelde leeftljd van de patlSnten was 57 jaar. De Jongste

patlSnt was 20 jaar, de oudste 84 jaar. Aan het onderzoek namen 17 vrouwen

(46%) en 20 mannen (54%) deel.

Om aan het onderzoek te kunnen deelnemen, werd de els gesteld, dat de pa

tlSnten aanspreekbaar moesten zljn en langer dan twee dagen In het zleken

huls moesten verbl Ijven (conform Van Bergen e.a., 1980). Bovendlen moest de

gezondheldstoestand van de patlSnten zodanlg zljn, dat deelname aan het

onderzoek nlet te belastend zou zljn.

Dlt laatste werd In over leg met de verantwoordelljke verpleegkundlge vastge

steld. Aangezlen op het tljdstlp dat het onderzoek plaats Yond, op de Inter

ne afdel lng veel ernstlg zleke patlSnten werden verpleegd, werden de patlSn

ten op deze afdel Ing nlet random geselecteerd aangezlen door de hoge ultval

de resterende pat lenten toch al lemaal gevraagd zouden moeten worden om aan

het onderzoek deel te nemen en random selectle dus In felte overbodlg wordt.

Drle patlSnten welgerden medewerklng aan het onderzoek en achttlen patl!nten

kwamen naar het oordeel van de verantwoordel Ijk verpleegkundlge nlet voor

deelname aan het onderzoek In aanmerklng. De meest voorkomende reden was,

dat de patlSnten daarvoor te zlek waren (termlnale ca, hevlge pljn of be

nauwdheld), of nlet In staat werden geacht adeQuaat te kunnen antwoorden

(dement Ie, apathle). Worden deze 21 patlSnten meegerekend In de populatle

grootte, dan bedroeg het u1tvalpercentage 36%.

- 26 -



4.2.2. De val Idltelt van het Instrument

4.2.2.1. De Inhoudsvalldltelt

Ter beoordellng van de Inhoudsvalldltelt werd het Instrument voorgelegd aan

een panel deskundlgen ult het betreffende zlekenhuls. Het panel was samenge

steld ult vier hoofdverpleegkundlgen en twee verpleegkundlgen werkzaam op

het stafbureau. Het panel kreeg het korte Instrument voorgelegd met het ver

zoek deze te beoordelen op vol ledlgheld aan de hand van twee vragen:

a) Zljn de criteria naar Uw menlng representatlef voor de betreffende dlmen

sle?

b) Mist U criteria? Zo ja, welke?

In een plenalre bljeenkomst met de panel leden werden de antwoorden op deze

vragen besproken. De leden van het panel konden zlch goed In de I Ijst met

criteria vlnden. Behoudens enkele tekstuele wljzlglngen waren er geen op

merklngen of aanvul I Ingen op de Iljst.

De wljzlglngen betroffen:

* criterium C4 (C3.3 In het kwallteltsproflel). Dlt criterium zou worden ge

observeerd tljdens de overdracht dag-avonddlenst In plaats van nacht-dag

dienst, omdat het de panelleden volstrekt nlet duldelljk was, waarom juist

tljdens de overdracht nacht-dagdlenst aan de orde moet komen of er nog op

merklngen van de patl~nt waren. Het leek hun loglscher dat dlt tljdens de

overdracht van dag- naar avonddlenst gebeurt, mede doordat deze overdracht

vrlj ultgebreld Is In tegensteiling tot's ochtends.

* criterium C11 (C6.4 In het kwallteltsproflel). De zln na N.B. kwam te

vervallen.

* criterium IT5 (IT4.3 In het kwallteltsproflel). In het meetvoorschrlft

werd "voorgeschreven" veranderd In "genoteerd".

* criterium IT6 (IT4.5 In het kwal Iteltsproflel). Aan het criterium werd na

"daarop" toegevoegd "6n op de Infuuslljst".

Beoordel Ing van de face-validity yond op een mlnder systematlsche wljze

plaats. Aan de beoordelaars die betrokken waren blj het onderzoek naar de

Interrater betrouwbaarheld werd gevraagd of de korte versle naar hun oordeel

representatlef was voor de kwalltelt van verpleegkundlge zorg.

Van de drle beoordelaars antwoordden twee met ja en een met nee. Laatste

mlste een aantal criteria, maar kon nlet aangeven welke criteria ontbraken.

- 27 -



4.2.2.2. De gel I Iktl Idlge yalldltelt

De gel IJktlJdlge val Idltelt werd vooraf vastgesteld door naast het Korte in

strument gel IJktljdlg hat kwallteltsproflel als soortgenoot Instrument te

hanteren. Daarblj werd als voigt te werk gegaan:

Ultgangspunt vormde het databestand dat gebrulkt was voor de samenstel ling

van de korte versle. Dlt databestand Is samengesteld ult scores van 16 afde

I Ingen per criterium. zoals verkregen met behulp van het kwallteltsproflel.

Aangezlen het korte Instrument Is samengesteld ult dezelfde criteria als het

kwal Iteltsproflel. werd voor de score op een criterium ult de korte versle

de overeenkomstlge score ult het databestand overgenomen.

Vervolgens werd de kwal Iteltsscore op de dlmensle CoOrdlnatle van zorg en

Agogische aspecten van zorg berekend.

Daarna werd met behulp van rangcorrelatleberekenlngen (Spearman's rho) de

mate van overeenkomst tussen belde scores berekend.

De achterllggende gedachte was. dat een afdel Ing die hoog scoort op het kwa

Iiteltsprofiel dat ook op de korte versle zou moeten doen en omgekeerd. dat

een afdel Ing die als laagste blj het kwallteltsproflel ult de bus komt. dat

ook In de korte versle zou moeten doen.

De mate waarln belde ultkomsten met elkaar overeenkomen geeft een belangrlj

ke aanwljzlng voor de valldltelt van het korte Instrument. De gevonden waar

den zljn In tabel 6 vermeld.

label 6, Spearman's rho (r ) voor de dlmensle CoOrdlnatle van zorg en de dis

mensle Agogische aspecten van zorg.

dlmensle

CoOrdlnatle van zorg
Agogische aspecten van zorg

* p < 0.01
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Ult tabel 6 bl IJkt dat er een sterke mate van overeenkomst Is tussen de

score verkregen met het kwal Iteltsproflel en de score verkregen met het

Korte Instrument, zowel voor de dlmensle CoOrdlnatle van zorg als Agogische

aspecten van zorg.

In flguur 1 en 2 zlJn de scores graflsch In een puntenwolk weergegeven.
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Flguur 1. Puntenwolk van de scores op de dlmensle "CoOrdlnatle van Zorg" ,

verkregen met behulp van het kwallteltsproflel en het Korte

Instrument. r •.85 (p < 0.01).s
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Flguur 2. Puntenwolk van de scores op de dlmensle "Agoglsche aspecten van

zorg" , verkregen met behulp van het kwal Iteltsproflel en het Korte

Instrument: r •.87 (p < 0.01).s
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In verband met veel ontbrekende scores door het nlet van toepasslng zljn van

criteria en veel scores gebaseerd op mlnder dan 10 patl~nten, kon voor de

dlmensle Instrumenteel-technlsche aspecten van zorg, Spearman's rho nlet

worden berekend.

4.2.3. De betrouwbaarheld yan het Instrument

4.2.3.1. De Interrater betrouwbaarheld

De Interrater betrouwbaarheld werd nagegaan door per afdel Ing met twee ob

servatoren de patl!nten die voor deelname aan het onderzoek In aanmerklng

kwamen te laten beoordelen. De ene observator was steeds een verpleegkundige

van de betreffende afdellng, echter nlet werkzaam op de unit die werd onder

zocht, dlt omdat anders te veel vertekenlng zou ontstaan (conform Van Bergen

e.a., 1980). De andere observator was steeds de onderzoeker.

Op de Interne afdel Ing werden twee metlngen verrlcht met twee verschl I lende

observatoren. BI) de eerste meting waren 3 patl!nten betrokken, blJ de twee

de meting 4 patl!nten. Op de andere afdellng werd de meting verrlcht bl) 8

patl!nten.

De resultaten van de Interrater betrouwbaarheldsmetlng zlJn in tabel 7 weer

gegeven.

Tabel 7. Cohens kappa voor drle Interrater metlngen met het korte Instrument

per dlmensle van zorg.

dlmensle C dlmensle IT dlmensle A

1e Interrater meting (n-3) .79 .78 .75
2e Interrater meting (n-4) .82 .77 .92
3e Interrater meting (n-8) .83 .84 .73

gemlddeld .81 .80 .80

De mate van overeenstemmlng wordt ultgedrukt In Cohens kappa.

Als er maxlmale overeenstemmlng tussen de beoordelaars Is, dan Is de waarde

van kappa gel IJk aan 1.
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De gevonden gemlddelde scores per dlmensle wljzen op een sterke mate van

overeenstemmlng tussen de beoordelaars. Met betrekklng tot de Interrater be

trouwbaarheld kan worden geconcludeerd dat deze met goed kan worden aange

dUld. Het resultaat Is opval lend, Indlen men weet dat de mede-observatoren

nlet vooraf op betrouwbaarheld werden getralnd. Oat werd gedaan om onbe

trouwbare criteria te kunnen opsporen. De observatoren kregen wei een duide

Iljke Instructle over hoe de Iljst In te vullen. Bovendlen kregen de obser

vatoren de I Ijst vooraf ter Inzage om eventuele vragen naar aanleiding van

eventuele onduldelljkheden te beantwoorden.

Tenelnde onbetrouwbare criteria te kunnen opsporen werd In navolglng van Van

Bergen e.a. (1980) en Nljhuls e.a. (1981) nagegaan hoeveel fouten per item

werden gemaakt. Van een fout Is sprake, wanneer op een Item de waarnemers

voor eenzelfde patient verschillend scoren. Voor de analyse werden de gege

vens van de 15 Interrater metlngen gebrulkt.

In tabel 8 worden de aantallen fouten met bljbehorende cumulatleve frequen

tie vermeld. Blj 0 fouten Is een Item voor 100% betrouwbaar.

Tabel 8. Aantal fouten met bljbehorende frequent Ie en cumulatleve frequen

tie.

Aantal fouten Aantal Aantal Items
Items cumulatlef

0 18 18
1 12 30
2 6 36
3 7 43
4 2 45

7 1 46

Ult tabel 8 bl Ijkt dat 18 Items voor 100% betrouwbaar zljn. Vergeleken met

NIJhuis e.a. Is dat een toename met 8.
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4.2.3.2. De Instrument betrouwbaarheld

De Instrument betrouwbaarheld, ook wei Interne consistent Ie genoemd, kan op

meerdere manleren onderzocht worden. WI I men de Interne consistent Ie van een

Instrument nagaan door mlddel van berekenlng van Cronbach's alpha, dan Is

een van de vooronderstel I Ingen dat de Items van het te onderzoeken Instru

ment In ongeveer gel IJke mate posltlef met elkaar moeten correleren (zle ook

2.2.2.3.). Daarom werden eerst de Item-Itemcorrelatles van het korte Instru

ment berekend. Voor de berekenlng werd gebrulk gemaakt van de scores op het

korte Instrument verkregen In het proefzlekenhuls, waar het blj 37 patlanten

werd afgenomen, en scores verkregen door Rutten (1986), die In zljn docto

raalstage het korte Instrument blJ 20 patl!nten heeft afgenomen. De bereke

nlngen werden aileen ultgevoerd voor de dlmensle CoOrdlnatle van zorg en

voor de dlmensle Agogische aspecten van zorg.

In verband met veel ontbrekende data op de dlmensle Instrumenteel-technlsche

aspecten van zorg konden voor deze dlmensle geen analyses met betrekklng tot

de Instrument betrouwbaarheld worden ultgevoerd.

Ult bljlage 5 en 6, waar de Item-Itemcorrelatles worden weergegeven voor

respectlevelljk de dlmensle CoOrdlnatle van zorg en Agogische aspecten van

zorg, bl IJkt dat de meeste Items nlet In ongeveer gelljke mate posltlef met

elkaar correleren. Oat behoeft echter geen verwonderlng te wekken. Van

Bergen e.a. (1980) hebben name I Ijk op scores van acht afdel Ingen , per dlmen

sle voor elke groep criteria de correlatle voor al Ie mogel Ijke Itemparen be

rekend. Indlen de correlatle significant was, werd het Itempaar nader beke

ken. Zo nodlg werden maatregelen genomen, bljvoorbeeld: een van de Items

werd verwljderd of belde Items werden samengevoegd tot een Item.

Ondanks dat nlet aan de zoJulst genoemde vooronderstel ling wordt voldaan,

werd toch Cronbach's alpha berekend (zle tabel 9). Oat de gevonden waarden

laag zljn, lag In de I Ijn der verwachtlng.
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Tabel 9. Cronbach's alpha voor de dlmensle CoOrdlnatle van zorg en Agogische

aspecten van zorg.

Cronbach's alpha voor
dlmensle CoOrdlnatle

Cronbach's alpha voor
dlmensle Agogisch

Data Lacleo .44 .42
n-37

Data Rutten (1986) .15 .31
n-20

Belde .32 .35
n-57

Een andere manler om de Instrument betrouwbaarheld te bepalen Is door mlddel

van het vaststelJen van de equlvalentle betrouwbaarheld, waarblj wordt nage

gaan In hoeverre scores verleregen met behulp van het te evalueren Instrument

samenhangen met de scores van een verwant Instrument (Swanborn, 1981). Het

bepalen van de equlvalentle betrouwbaarheld leomt In vorm overeen met de ge

I I j Ie t I j d Ige va I Id Ite It.

In 4.2.2.2. werd de Instrument betrouwbaarheld vastgesteld door mlddel van

bereleenlng van Spearman's rho tussen de scores op het leorte Instrument en op

het lewallteltsproflel. Geconcludeerd lean worden dat het leorte Instrument In

vergel Ijleing met het lewallteltsproflel In hoge mate betrouwbaar Is, omdat de

correlatles tussen de scores op belde Instrumenten hoog zljn.

Nog een manler om de Instrument betrouwbaarheld na te gaan, Is door mlddel

van het ultvoeren van een scalogramanalyse. Hleronder wordt een globale be

schrljvlng gegeven van de technlele. Voor gedetal Ileerde Informatle wordt

verwezen naar Meerl Ing (1981) en Swanborn (1982).

De scalogramanalyse bledt een procedure om na te gaan of de gegevens zlln te

passen In een cumulatleve structuur (v.d. Zee, 1979). Door mlddel van deze

analyse worden de Items naar moe I I Ijleheldsgraad geordend: de Items worden In

volgorde van moe I I Ijle naar gemaleleelljle geplaatst (Meerl lng, 1981). De mate

waarln dlt lulet lean worden ultgedrulet In een co!fflcl!nt, bljvoorbeeld H.

Een schaal met een H tussen .30 en .40 geldt als zwale, tussen .40 en .50 als

matlg en boven .50 als goed (Swanborn, 1982).
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Een voorbeeld ter verduldelljklng:

Wanneer lemand zo goed kan rekenen dat hlj een opgave met een bepaalde moel

I Ijkheldsgraad nog net kan maken, dan moet hlj al Ie gemakkel Ijker opgaven

eveneens kunnen maken, maar geen van de opgaven die moe I IljKer zljn.

Voorwaarde om de scalogramanalyse te kunnen ultvoeren Is, dat de varlabelen

dlchotoom zljn.

Aangezlen de criteria van het Korte Instrument meer dan twee antwoordcatego

rle!n hebben, werden de antwoorden eerst gedlchotomlseerd. Vervolgens werd

op de dlmensle CoOrdlnatle van zorg een scalogramanalyse ultgevoerd.

Ultgegaan werd van de scores op het Korte Instrument verkregen In het proef

zlekenhuls (n-37) en van de scores die Rutten (1986) verkregen heeft op het

Korte Instrument (n-20) zodat de analyse werd ultgevoerd op In totaal 57

eenheden.

De criteria C5, C6 en C9 bevatten teveel missing data voor de analyse en

werden verwljderd.

De analyse werd ultgevoerd op de criteria die In tabel 10 staan vermeld. In

verband met de overzlchtelljkheld worden de criteria slechts aangeduld door

mlddel van trefwoorden. Zle bljlage 4 voor een vol ledlge beschrljvlng van de

criteria.

Tabel 10. Criteria waarop de scalogramanalyse voor de dlmensle CoOrdlnatle

van zorg werd ultgevoerd.

Criterium

C1
C2
C3a
C3b

C6
C7
C10

Korte omschrljvlng criterium

Aanwezlgheld verpleegkundlge anamnese
Conclusle In verpleegkundlge ananmnese
Aanwezlgheld speclfleK verpleegplan
Doelstel I Ingen verpleglng zljn In verpleegplan geformu
leerd
Verpleegkundlgen overleggen met elkaar over de patl!nt
Verpleegkundlgen overleggen met de arts over de patl!nt
Artsenvlslte wordt blnnen een uur ultgewerkt
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Door mlddel van de scalogramanalyse konden vier schalen worden geconstru

eerd. Deze schalen staan vermeld In tabel 11.

rabel 11. Resultaat scalogramanalyse op de criteria van tabel 10. Criterium

volgorde van moe I I Ijk naar gemakkelljk.

* II * III * IV *

C3b .523 C3b .523 C3a .650 C3a .650
C2 .554 C2 .513 C2 .607 C2 .567
C6 .536 C6 .607 C6 .512 C6 .582
C10 .427 C10 .391 C10 .440 C10 .405
C1 .573 C7 .573 C1 .641 C7 .641

H schaal .516 H schaal .516 H schaal .554 H schaal .554

* Indlvlduele Itemkarakterlstlek.

Van de schalen ult tabel 11 werd de gelljktljdlge val Idltelt en de equlva

lentle betrouwbaarheld vastgesteld volgens de procedure beschreven In

4.2.2.2. Kort samengevat komt de procedure hlerop neer:

Ais ultgangspunt dlent het databestand van scores op het kwallteitsproflel

van 16 afdellngen (Lacko, 1985). Daar de schalen ult dezelfde criteria zlJn

samengesteld als het kwallteltsproflel, wordt voor de score op een criterium

van een van de vier schalen ult tabel 11, de overeenkomstlge score ult het

databestand overgenomen. Daarna wordt de score op de dlmensie CoOrdlnatle

van zorg bepaald, enerzlJds met het kwal Iteltsproflel, anderzijds met een

van de vier schalen. Met behulp van rangcorrelatleberekeningen (Spearman's

rho) wordt vervolgens de mate van overeenkomst tussen de scores berekend. De

resultaten staan vermeld In tabel 12.

rabel 12. Spearman's rho voor de vier Korte meetlnstrumenten ult tabel 14,

vergeleken met het kwallteltsproflel.

Spearman's rho

*p < 0.01

.82*

II

.82*

III

.81*

IV

.74*
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Ult tabel 12 bl Ijkt dat er een sterke mate van overeenkomst Is tussen de

score verkregen met behulp van het kwallteltsproflel en de scores verkregen

met behulp van een van de vier schalen ult tabel 11. Dlt wljst op een hoge

mate van gelljktljdlge valldltelt en eQulvalentle betrouwbaarheld van de

vier schalen.

AI Ie schalen ult tabel 11 zljn ultstekende schalen.

Mljn voorkeur gaat ult naar schaal I ult tabel 11. Deze voorkeur Is geba

seerd op de volgende argumenten:

Aan criterium C3a (aanwezlgheld speclflek verpleegplan) kan relatlef gemak

kel Ijk worden voldaan, aan criterium C3b (doelstel Iingen verpleglng geformu

leerd) al een stUk moe I I Ijker. Daarmee komen de schalen II I en IV ult tabel

11 te vervallen.

Wordt criterium C7 (over leg met arts) In de schaal opgenomen (schaal I I) dan

zljn In deze schaal twee criteria vertegenwoordlgd die gemeenschappel Ijk

hebben dat ze "over leg" meten, namelljk C7 en C6 (zle tabel 11).

Vanult verpleegkundlg oogpunt Is het mljns (nzlens belangrljk dat aan crite

rium C1 (aanwezlgheld verpleegkundlge anamnese) wordt voldaan. Daar de

criteria C1 en C7 eenzelfde moel I Ijkheldsgraad hebben en de H waarde,

ongeacht de keuze voor een van deze twee criteria, dezelfde blljft, geef Ik

de voorkeur aan schaal I ult tabel 11.

Wordt voor meet Instrument I Cronbach's alpha berekend, waarblj wordt ultge

gaan van de data verkregen In het proefzlekenhuls en de data van Rutten

(1986), dan neemt Cronbach's alpha toe van .32 tot .54, waarmee 29% van de

varlantle wordt verklaard.

In verband met te veel ontbrekende data op de dlmensles Instrumenteel-tech

nlsche en Agogische aspecten van zorg kon voor deze dlmensles geen scalo

gramanalyse worden ultgevoerd.

4.2.4. praktlsche problemen tl ldens het onderzoek

Op de dlmensle Instrumenteel-technlsche aspecten van zorg ontbreken veel

data. Oat komt doordat veel criteria van deze dlmensle nlet van toepasslng

zljn. De reden daarvan Is, dat de verpleegtechnlsche zorg tljdens het onder

zoek In felte blj moblele patlenten werd gemeten, die vaak geen beroep

(meer) hoeven te doen op verpleegtechnlsche zorgverlenlng door de verpleeg

kundlge.
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Patlenten waarblj dat wei het geval Is, doen echter nlet aan het onderzoek

mee, omdat dlt te vermoelend voor hen Is, of omdat ze daarvoor te ziek zijn.

Van Bergen e.a. (1980) wljzen hler al op. Ult de data van Lacko (1985)

blljkt dat het probleem van veel criteria van deze dlmensle die nlet van

toepasslng blljken te zljn, zlch op al Ie afdellngen voordeed.

Ais suggestle ter verbeterlng stel Ik voor pat lenten die veel verpleegtech

nlsche zorg ontvangen nlet van deelname aan het onderzoek ult te slulten.

Blj deze categorle patlenten zou kunnen worden volstaan met aileen maar de

IT I Ijst af te nemen. Dlt Is mlnder vermoelend voor de patient en men krljgt

op deze wljze toch nog de beschlkklng over data op deze dlmensle. Mocht af

name van de volledlge IT-Iljst toch nog te vermoelend zljn, dan zou kunnen

worden volstaan de zorg te beoordelen aan de hand van criteria waarbij de

medewerklng van de patient nlet verelst Is.

In het algemeen kan worden gezegd dat een aantal vragen In de meetvoor

schrlften blj de criteria worden gekenmerkt door een formeel, gekunsteld

taalgebrulk, dat nlet aanslult blj de belevlngswereld van de meeste pat len

ten.

Een tweede probleem dat zlch tljdens het onderzoek voordeed was, dat de

vragen, zoals gesteld volgens de meetvoorschrlften, door een aantal pat len

ten nlet of verkeerd werden b~grepen. Twee voorbeelden ter verduldel Ijklng:

De vraag blj criterium A9 "Als U onderzocht of behandeld bent; ontvangt U

dan Informatle over de resultaten daarvan?", kwam blj veel patlenten ondul

del Ijk over en werd daarom herformuleerd In "Krljgt U de ultslag te horen

als U onderzocht of behandeld bent?".

Indlen de vraag (behorend blj criterium A5) "Heeft Uhler al een onderzoek

of behandellng gehad?" met ja werd beantwoord en vervolgens werd gevraagd

"Wat wist U over de reden van dat onderzoek of die behandel Ing?", dan begre

pen een aantal pat lenten deze vraag nlet, 6f de vraag werd betrokken op as

slsterend personeel aanwezlg blj het onderzoek.

Tenelnde de betrouwbaarheld van een aantal criteria te waarborgen, werden

voor deze criteria vraagalternatleven geformuleerd. Zo'n alternatlef werd

pas gebrulkt als een patient een vraag nlet begreep. Daardoor werd voorkomen

dat de beoordelaar zelf een alternatlef moest formuleren, waardoor de be

trouwbaarheld van de vraag zal kunnen afnemen. 10 werd blj bovenstaand voor

beeld het volgende alternatlef geformuleerd: "Heeft de zuster of broeder U

vertelt waar6m dat onderzoek glng plaats vlnden?".
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Een derde moel I IJkheld die zlch voordeed was, dat een aantal criteria pro

blematlsch bleken te zljn In de praktljk. Hleronder worden enkele kantteke

nlngen geplaatst blj die criteria. Voor het gemak van de lezer worden de

criteria kort omschreven. Voor een volledlge weergave van de criteria wordt

verwezen naar blJlage 4.

Criterium C9 (nlet meer dan drle verpleegkundlgen verantwoordel Ijk voor de

zorg per patl~nt) pretendeert patl~ntentoewljzlng te meten blj patlentge

rlchte verpleglng, maar het meet ook personeelstekort blj strlkt functlonele

verpleglng. Tljdens het proefonderzoek Is het meerdere keren voorgekomen dat

drle verpleegkundlgen blj de zorg betrokken waren op een unit waar strlkt

functloneel werd verpleegd. Dlt aantal van drle verpleegkundlgen was nlet te

wljten aan patlententoewljzlng, maar werd veroorzaakt door ziekte van andere

verpleegkundlgen werkzaam op de beteffende unit. Wei Iswaar wordt ten gevolge

van dlt aantal aan het criterium voldaan, maar men kan In het laatste geval

bezwaarl Ijk van patlententoewljzlng spreken.

Criterium C10 (artsenvlslte wordt blnnen een uur ultgewerkt) gaf nogal eens

aanleldlng tot soclaal wenselljke antwoorden. Verpleegkundlgen beweerden wei

dat de vlslte blnnen een uur werd ultgewerkt, maar tljdens het proefonder

zoek vlel op, dat dlt meestal pas voor de volgende dlenst gebeurde.

In de tweede vraag (te weten "Heeft U die hulp steeds gekregen?") van het

meetvoorschrlft blj criterium IT4 werd "hulp" nogal eens betrokken op mede

patlenten In plaats van verpleegkundlgen. Deze vraag kan daarom beter worden

herformuleerd In "Heeft de zuster of broeder U die hulp steeds gegeven?".

Criterium IT7 bleek amper te beantwoorden, omdat vaak nlet genoteerd was of

de patient ontlastlng had gehad en In de praktljk noolt geTnformeerd wordt

naar de regelmaat van de mlctle. In dlt criterium zou "plassen" I<unnen komen

te verva II en en "gerapporteerd" door "genoteerd" kunnen worden vervangen.

Het criterium met bljbehorend meetvoorschrlft zou dan I<unnen lulden:

Wanneer blj een patient de ontlastlng nlet In de normale regelmaat verloopt,

dlent dlt genoteerd te worden.

Vraag aan de patient: "Hoe vaak heeft U de afgelopen twee dagen ontlastlng

gehad?"

Ga In de admlnlstratle na of dlt genoteerd staat.

In het meetvoorschrlft blj criterium A3 ("Heeft lemand met U overlegt In

hoeverre Uhler voor U zelf zorgt?") zou "Iemand" beter vervangen kunnen

worden door "zuster of broeder", omdat veel patlenten nlet begrepen wle met

"Iemand" werd bedoeld.
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Criterium A12b (blJ opname moeten In een gesprek met de faml I Ie een aantal

zaken aan de orde komen) geeft zeer vee I bias, doordat de verpleegkundlge

die de opname deed zlch vaak nlet meer weet te herlnneren wat In het gesprek

aan de orde Is geweest. Bovendlen Is dlt criterium vaak nlet te beantwoor

den, doordat de verplegende die de opname deed vaak nlet aanwezlg Is op het

moment van het onderzoek.
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5. Conclusle en dlscussle

De vraagstel ling die voor dlt onderzoek werd geformuleerd luldde:

"Is het mogelljk een Kart meet Instrument voor verpleegkwal Itelt, geba

seerd op het kwal Iteltsproflel van Van Bergen e.a. (1980}, te ontwlkke

len? Zo ja, wat Is dan de val Idltelt en betrouwbaarheld van dlt Korte

Instrument als meet Instrument voor het beoordelen van verpleegkwal Itelt?"

De eerste vraag In de vraagstel ling kan bevestlgend worden beantwoord:

Het Is Inderdaad mogel Ijk gebleken een kort meet Instrument voor het meten

van verpleegkwaI Itelt, gebaseerd op het kwal Iteltsproflel te ontwlkkelen.

Het Korte meet Instrument bestaat ult 45 criteria waardoor ten opzlchte van

het kwal Iteltsproflel, dat ult 123 criteria Is samengesteld, een reductle

van het aantal criteria met 63% kon worden bewerkstel I Igd.

Het antwoord op de tweede vraag valt In twee gedeelten ulteen:

De val Idltelt van het Korte Instrument werd nagegaan door mlddel van de In

houdsval Idltelt en de gel Ijktljdlge valldltelt.

De Inhoudsval Idltelt werd beoordeeld door dlt Korte Instrument aan een panel

deskundlgen voor te leggen. Deze bevonden de I Ijst compleet. De gel Ijktlj

dlge val Idltelt werd beoordeeld door de scores van het Korte Instrument te

correleren met die van het kwal Iteltsproflel. De gevonden correlatles blaken

zeer acceptabel te zljn.

De betrouwbaarheld van het Korte Instrument werd door mlddel van de Interra

ter betrouwbaarheld en de Instrument betrouwbaarheld vastgesteld.

De Interrater betrouwbaarheld leverde hoge waarden van Cohens kappa, waarult

geconcludeerd kan worden dat de Interrater betrouwbaarheld met "goed" kan

worden aangeduld.

De Instrument betrouwbaarheld werd bepaald door berekenlng van Cronbach's

alpha en door mlddel van de equlvalentle betrouwbaarheld en een scalogram

analyse. De gevonden waarde van Cronbach's alpha was onbevredlgend. De equl

valentle betrouwbaarheld resulteerde In een hoge mate van betrouwbaarheld

van de Korte versle. Met behulp van de scalogramanalyse kon voor de dlmensle

C een schaal met 5 criteria worden samengesteld.

Een aantal criteria ult het kwallteltsproflel, die ook In het korte Instru

ment zljn opgenomen, zljn voor dlscussle vatbaar.

Zo moet, naar mljn menlng, elke patl6nt die bedlegerlg Is, regelmatlg dlep

doorzuchten en/of ophoesten en daartoe zo nodlg door de verpleegkundlge wor

den gestlmuleerd, en nlet, zoals In criterium IT1 1 , aileen op voorschrlft.
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Olt ter preventle van compllcatles van de bedverpleglng, In het bljzonder

longcompllcatles. Criterium ITll zou als voigt gewljzlgd kunnen worden:

"Indlen de patl~nt bedlegerlg Is, moet deze regelmatlg (tenmlnste 's-och

tends, 's-mlddags en 's-avonds) dlep doorzuchten en/of ophoesten en zo

nodlg daartoe door de verpleegkundlge gestlmuleerd worden."

Met betrekklng tot criterium Al0 ("0e patl~nt moet weten wanneer verplegen

den tljd hebben voor een gesprek") waren zowel verpleegkundlgen als patl~n

ten van menlng dat de verplegenden altljd tljd moesten hebben voor een ge

sprek. Indlen het eens een keer mlnder goed schlkt, moet de verpleegkundlge

met de patl~nt afspreken wanneer ze terugkomt.

Ourllnger (1981) merkt op dat Van Bergen e.a. (1980) met betrekklng tot de

steekproefgrootte onduldelljk zljn. Enerzljds advlseren ze een steekproef

grootte van mlnlmaal vljftlg procent, anderzljds achten zlj de score op een

criterium pas van betekenls Indlen deze op mlnstens tlen patl~nten van toe

passing Is. Waarop zlj dlt getal tlen baseren wordt nlet door de auteurs

vermeld. Ourllnger voelt er meer voor om In plaats van een op het eerste ge

zlcht wiliekeurige steekproefgrootte van patl~nten, als basis voor de be

trouwbaarheld van de meting het aantal scores op een Item te nemen. Volgens

Ourllnger Is het dan echter wei noodzakel Ijk dat het minlmale aantal scores

op een criterium wordt bepaald.

Mljns Inzlens zou het probleem van het mlnlmale aantal scores kunnen worden

opgelost door blj een criterium dat op mlnder dan 10 patl~nten van toepas

sing Is aile patl~nten waarop het criterium van toepasslng Is In de meting

te betrekken. De score van het criterium Is dan geldlg op afdellngsnlveau.

Stel dat er op de afdellng drle patl~nten met een vochtbeperklng worden ver

pleegd ten tljde van de meting en dat het gemlddeld aantal patl~nten dat op

de afdellng wordt verpleegd met een vochtbeperklng nlet veel hoger Is. Het

Is dan bevreemdend om te stel len, dat het criterium op mlnlmaal 10 patl~nten

van toepasslng moet zljn, om een kwal Iteltsoordeel op afdel ingsnlveau te

kunnen geven, terwljl de betreffende afdellng In.werkelljkheld bl·jvoorbeeld

noolt meer dan gemlddeld vljf van deze patl~nten per week verpleegd.

Volgens Ourl Inger is het merkwaardlg dat terwljl Van Bergen e.a. blj al Ie

criteria zorgvuldlge meetvoorschrlften geven, zlj geen Interpretatle wensen

te geven aan de ultelndel Ijke scores op de drle dlmensles. Oat :$ In dlt

onderzoek ook nlet mogel Ijk gebleken.
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De gemlddelde tljdsduur die nodlg Is om de vragenlljst blj ~~n patl8nt af te

nemen, bedraagt ongeveer een half uur. Vergeleken met het kwallteltsproflel,

waarblj een geoefend waarnemer per patl8nt gemlddeld twee uur nodlg heeft,

Is dlt een verbeterlng met anderhalf uur.

Van een verdere verkortlng mag welnlg extra tljdwlnst worden verwacht. aan

gezlen per patl8nt de admlnlstratle worden geraadpleegd en vragen aan ver

pleegkundlgen en patl8nten moeten worden gesteld.

Met name van de vragen die aan de patl8nten moeten worden gesteld mag welnlg

tljdwlnst worden verwacht. Tljdens het proefonderzoek Is gebleken, dat pa

tl8nten vaak ultgebrelder antwoorden dan nodlg Is, waarblj In een aantal

geval len ook persoonl Ijke problemen aan de onderzoeker werden voorgelegd.

Een mogelljke verklarlng voor dlt verschljnsel zou kunnen zljn dat de pa

tl8nten gebrulk maken van de tljd en aandacht die hun wordt geschonken tlj

dens het stel len van de vragen voor het onderzoek.

Opmerkel Ijk was verder, dat veel patl8nten die de verpleegkundlge zorg ten

aanzlen van enkele criteria mlnder goed worden (met name met betrekklng tot

het krljgen van aandacht) dat onmiddellljk vergoelljkten met de opmerklng

dat de verpleglng het al zo druk had. Hler wordt mljns Inzlens de kern van

het probleem aangeduld: De verpleglng rent wat af, waarblj nlet of nauwe

I Ijks aandacht aan de patl8nt wordt geschonken.

Met betrekklng tot de verbeterlng van het korte Instrument zou Ik de volgen

de suggestles voor verder onderzoek wi I len doen:

* verzamelen van meer data op de dlmensles Instrumenteel-technlsch en Ago

glsch. Vervolgens met behulp van scalogramanalyse voor deze dlmensles een

schaal proberen samen te stel len zoals voor de dlmensle C~rdlnatie Is ge

daan.

* De brulkbaarheld van de schaal voor de dlmensle Co~rdlnatle In andere zle

kenhulzen nagaan. Zodoende zou kunnen worden nagegaan of deze schaal alge

meen geldend Is of dat het nodlg Is per zlekenhuls zo'n schaal te constru

eren.

In leder geval I Ijkt de schaal brulkbaar (en wordt daarmee tegemoet gekomen

aan de wens van de verpleglngsdlenst van het onderzochte zlekenhuls) om de

voortgang met betrekklng tot de co~rdlnatle van zorg ten gevolge van het In

voeren van Integrerende verpleglng te meten.
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Voorwaarde voor het gebrulk van het korte Instrument Is, dat de toekomstlge

gebrulkers de criteria moeten kunnen onderschrljven. Gebrulk van het korte

Instrument heeft geen zln als de criteria nlet passen blnnen de vlsle op

verplegen van de potentl81e gebrulkers. Eventueel zou kunnen worden overwo

gen de criteria aan te passen, zoals In dlt onderzoek ook blj een aantal

criteria het geval Is geweest (zle ook Nljhuls e.a., 1980).

Ult pragmatlsche overweglngen zou de enlgszlns gekunstelde opsplltslng In

verplegende A, B, C en D, zoals die door Van Bergen e.a. (1980) blj de meet

voorschrlften wordt gehanteerd, te laten vervallen en te vervangen door "de

verantwoorde II jk verp legende".

In hoeverre met het korte Instrument tevens een verkortlng van het kwal 1

teltsproflel tot stand Is gekomen, Is voor dlscussle vatbaar. Wei I Icht Is

het voorloplg beter om het korte Instrument nlet aan te dulden als een ver

kortlng van het kwallteltsproflel, maar als "Vragenl IJst Verpleegkwalltelt",

zljnde een meet Instrument voor het meten van verpleegkwalltelt, gebaseerd op

het kwal Iteltsproflel.
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Criterium Vervallen bij
Ie reductie

Vervallen bij
2e reductie

BIijft gehandhaafd
voor korte versie

Bijlage 1

Gl.la x
Ib x
2a x
2b x
3 x

G2.la x
Ib x
Ie x
Id x
Ie x

G3.1 x
2 x
3 x
4 x

G4.1 x
2 x
3 x
4 x
Sa x
5b x

G5.I x
2 x

G6.1 x
2a x
2b x
3 x
4 x
5 x
6 x

29 7 10 12



Criterium Vervallen bij Vervallen bij
Ie reductie 2e reductie

Blijft gehandhaafd
voor korte versie

Bijlage 2

IT1.1 x
2 x
3 x
4 x
5 x
6 x
7 x
8 x

IT2.1 x
2 x
3 x
4 x
5 x
6 x

IT3.1a x
1b x
2 x
3 x
4a x
4b x

IT4.1 x
2 x
3 x
4 x
5 x
6 x
7 x

IT5.1 x
2 x
3 x

IT6.1 x
2 x
3 x
4 x
5 x

IT7.1 x
2 x

ITS.1 x
2 x
3 x
4 x
5 x
6 x
7 x

1T9.1 x
2 x
3 x
4 x
5 x
6 x
7 x
8 x
9 x

53 24 11 18



Criterium Vervallen bij
Ie reductie

Vervallen bij
2e reductie

Blijft gehandhaafd
voor korte versie

Bi ilage 3

Al.1 x
2 x
3 x
4 x
5 x
6a x
6b x
6e x
6d x
6e x
6£ x
7 x
8 x

A2.1 x
2 x
3 x
4a x
4b x

A3.1 x
2 x
3a x
3b x
3e x
4 x
5 x

A4.1a x
1b x
Ie x
2 x
3 x
4 x
5 x
6 x
7 x
8 x
9 x
10 x

A5.1 x
2a x
2b x
3 x

41 14 12 15



Bijlage 4

Afdeling der Bedrijfskunde
Ziekenhuis Research Project

M E E TIN S T RUM E N T

voor de kwaliteit van de verpleegkundige zorg

in algemene ziekenhuizen,

(korte versie (1986)

Vragen z~Jn geselbteerd en overgenomen uit het Kwaliteitsprofiel
van van Bergen, Bollands en Nijhuis

door

B. Lacko

Algemeen

om bij het beoordelen van de verpleegkwaliteit te weten aan
welke verplegende een bepaalde vraag gesteld moet worden, is
het nodig om de taakverdeling binnen de afdeling te kennen.
Vraag daartoe aan het afdelingshoofd of de teamleid(st)er:
"om de zorg voor deze pati~nt te kunnen beoordelen, zou ik
graag weten welke verplegenden of verzorgenden op dit moment
verantwoordelijk zijn voor de verschillende aspecten van
deze zorg. Aan hen kan ik dan de vragen stellen, die op deze
aspecten betrekking hebben". Bet gaat daarbij om de volgende
aspecten:

A. Zorgen dat verpleegkundige gegevens worden bijgehouden
(het opstellen van een verpleegplan en zorgdragen dat
nieuwe gegevens worden vastgelegd).

B. Bespreking van de behandelwijze met anderen:
- collega-verplegenden

arts (en)
andere hulpverleners in het ziekenhuis (zoals
fysiotherapeut, pastor e.a.)
familie of andere relaties van de pati~nt

andere hulpverleners buiten het ziekenhuis

C. Oat aIle zorg die de pati~nt vandaag nodig heeft ook verricht
wordt, zowel de zorg door verplegenden als dezorg die de
patient zelf verricht.

D. Bet uitvoeren van de zorg zoals wassen, bedden opmaken, eten,
medicatie en behandelingen.

N.B. Deze indeling van verantwoordelijkheden in A, B, C en 0
is natuurlijk enigszins kunstmatig. Het kan best zijn dat
bijv•.C en 0 door dezelfde persoon gebeurt of dat bij 0
meerdere personenen betrokken zijn. In dat geval meet gewoon
de werkelijke situatie worden weergegeven. Bet gaat erom,
dat we erachter komen aan wie we vragen moeten stellen over
de verschillende zorg-aspecten.



LIJST C
COORDINATIE VAN ZORG

1. Van elke patient moeten o.a. de volgende gegevens, die van belang zijn
voor z'n verpleging schriftelijk vastgelegd zijn (verpleegkundige
anamnese):

1. De kennis, die de patient over z'n ziekte heeft, z'n verwachtingen
van de opname, en eventuele ervaringen bij vroegere opname;

2. De lichamelijke en psychische gesteldheid van de pati~nt, z'n
eigen beleving daarvan, en observaties van verplegenden in dit verband;

3. De mate van zelfzorg en mobiliteit die de patient aankan;
4. Eventuele lichamelijke afwijkingen zoals allergie~n of gebreken

(zintuigstoornissen, prothesen);
5. Eventuele belangrijke gewoonten van de pati~nt met betrekking tot

eten, drinken (ook dieet), slapen, uitscheiding, ontspanning of
levensbeschouwing;

6. Bijzonderheden over de thuissituatie;
7. Of de pati~nt medicijnen gebruikt en zoja, welke.

* Ga in de administratie na over hoeveel
van deze gegevens schriftelijke
informatie beschikbaar is - alle zeven sahrifte-

Zijk .••••..•..•.... (2)

- vijf of zes •••••••• (1)

- minder dan vijf •••• (0)

2. Een verpleegkundige anamnese moet uitmonden in een conclusie over
aandachtspunten bij deze patient ten behoeve van het verpleegplan.

*a. Ga in de administratie na of zulke
aandachtspunten (of patientenproblemen)
te vinden zijn ter afsluiting bij een
anamnese. - ja

nee
(2)
(0)

3. Voor elke patient moet een specifiek verpleegplan voor de
gehele opnameduur schriftelijk zijn vastgelegd. Dit plan moet

devolgende gegevens bevatten:
- Doeleinden van de verpleging.

Het moet duidelijk zijn, waaraan te beoordelen is of de verpleeg
doelenbereikt zijn; Er moet bevordering van zelfstandigheid van de
patient tot uitdrukking komen; Speciale aandachtspunten, volgend
uit de verpleegkundige anamnese moeten erin zijn opgenomen. Verder
moet er aansluiting zijn bij onderzoek en behandeling van de arts
en anderen.



a. Is er een specifiek plan
Zo nee:

Zo ja. vraag aan de verplegende (A):
Hoe vaak wordt dit plan per patient
gemaakt en herzien? Wordt het:

-Eenmaal gemaakt, terwijl dagelijks
wordt nagegaan of herziening dan wei
aanvulling nodig is:

-Eenmaal gemaakt terwijl minder dan
dagelijks wordt nagegaan of her
ziening dan wei aanvulling nodig is:

-Meerdere malen (bijv. dagelijks)
opnieuw gemaakt?

- geen

- goed

voldoende

voZdoende

(0)

(2)

(1)

(1)

Zo nee:
Zo ja, ga na of er uitdrukkelijk doelstellingen
van de verpleging zijn geformuleerd en wat deze
inhouden. Zoek daartoe een antwoord op de
volgende vraag (bij een schriftelijk plan uit
de administ~atie~ anders door vragen aan de
verplegende (A):
Wat wenst men met het verplegen van deze patient
te bereiken?
Indien geen antwoord te verkrijgen is:
Is een antwoord verkregen, beoordeel dit dan op
de volgende criteria:
- Het moet duidelijk zijn, waaraan te beoordelen

is of het (de) verpleegdoel(en) bereikt is (zijn)
(evaluatiecriteria)

- Er moet bevordering van de zelfstandigheid van de
patient in tot uitdrukking komen

- Er moet aansluiting zijn bij onderzoek en
behandeling van arts en anderen

- Speciale aandachtspunten bij deze patient
(volgend uit de verpleegkundige anamnese,
zie K 1.3) moeten erin zijn opgenomen.

Indien de doelstellingen aan aile vier criteria
voldoen
Indien ze niet aan aile vier de criteria voldoen

b. Is er een plan, specifiek of algemeen ?
- geen

- geen

aorrrpZeet
inaompZeet

(0)

(0)

(2)
(0)

4. Bij de overdrachtsrapportage moet aan de orde
komen of er nog opmerkingen van de patient
waren. - aan de ol'de

gekomen (2)
- niet aan de

o~de geko-
men (0)



(0)
( -)

(2)
- aan de orne

gekomen
- niet aan de

orne gekomen
- n.v.t.Indien dit niet geobserveerd kan worden

5. Observeer ook de bespreking van de overdracht dag-avonddienst en
ga daarbij na of aan het volgende criterium voldaan wordt:

Bij de overdracht dag-avonddienst meet aan de
orde komen of de zorg voor deze patient nog
gewijzigd gaat worden.
N.B. ook als er geen wijzigingen zijn dient
dit uitdrukkelijk aan de orde te komen.

- .3x per week
of meer

- minder dan
3x per week

6. Minstens driemaal per week meet met een aantal verplegenden
besproken worden of de verpleging van deze patient volgens
verwachting (verpleegplan) verloopt.

*Vraag aan de verpZegende(B):
Hoe vaak bespreekt u met andere verplegenden
of de verpleging van deze patient volgens
verwachting (indien aanwezig: volgens verpleeg
plan) verloopt?

(2)

(0)

- 3x pel' week
of meel'
mindel' dan 3x
pel' week

7. Minstens driemaal per week meet met de behandelend arts
doorgenomen worden of de reactie van deze patient of de
ingestelde behandeling overeenkomt met de verwachtingen
van die arts (bijv. tijdens artsenvisite).

* Vraag aan de verpZegende (B):
Hoe vaak wordt met de behandelend arts
doorgenomen of deze patient op de inge-
stelde behandeling volgens verwachting
reageert?

(2)

(0)

8. Zijn er, behalve verplegenden en arts nog andere
hulpverleners (zoals fysiotherapeut en maatschappelijk
werker) bij de behandeling van deze patient in het ziekenhuis
betrokken, dan meet met hen die behandeling besproken worden
(dus niet aIleen contact via een opdrachtformulier).

* Vraag aan de verpZegende (B):
Zijn er,behalve verplegenden en arts nog andere hulp
verleners betrokken bij de behandeling van deze patient
tijdens z'n verblijf in het ziekenhuis (bijvoorbeeld
fysiotherapeut/rontgentherapeut/maatschappelijk werker/
dietiste/pastor)?

Zo nee: - n.v.t. (-)
Zo ja, vraag vervolgens:
Met hoeveel van de betrokkenen wordt de behandeling
van de patient besproken (hetzijdoor een verplegende,
hetzij door de arts)?
Indien met aIle betrokken hulpverleners - alZe (2)
Indien niet met aIle betrokken hulpverleners - niet alle (0)



9. De verantwoordelijkheid voor de verschillende aspecten
van de zorg (A, B, C en 0 zie "algemeen") voor deze
patIent moet per dienst over niet meer dan drie verple
genden verdeeld zijn.

* Ga bij het antwoord na, hoeveel verplegenden bij de
zorg voor deze pati~nt betrokken zijn. een of i;lJ)ee

droie
meer dan drie

(2)
(1)

(0)

10. Opdrachten tot (verandering in de) zorg, die de arts
tijdens z'n visite geeft, moeten binnen een uur (na
het einde van de visite) in de zorgvoorschriften van
de patient vastgelegd worden.

* Vraag aan de verpleegkundige (B), die de visite
meeloopt:
Wanneer een arts tijdens z'n visite een opdracht
geeft tot (verandering) in de zorg, na hoeveel tijd
is deze dan in het algemeen vastgelegd in de zorg-
voorschriften voor deze patient? - binnen een uur (2)

voor de volgende
dienst (1)
later (0)

11. Van aIle verpleegkundige zorg die bij deze patient is
voorgeschreven, moet schriftelijk met naam en datum
worden gerapporteerd of deze ook is uitgevoerd.

* Ga in de administratie na of deze rapportage schriftelijk
met datum en naam (bijv. een patraaf) gebeurt.
Indien schriftelijk met datum en naam - goed (2)
Indien schriftelijk, waarbij datum en/of naam
ontbreekt - voldoende (1)

Indien niet schriftelijk - onvoldoende (0)



LIJST IT
INSTRUMENTEEL-TECHNISCHE ASPECTEN VAN VERPLEGING

1. Bij bedpati~nten moet meerdere malen per dag aandacht besteed
worden aan decubituspreventie.

* Is deze patient bedlegerig (administratie)
Zo nee: - n. v. t. (- )

Zo ja, vraag aan de verplegende (C):
Hoe vaak wordt bij deze patient aandacht besteed
aan decubituspreventie? Indien: ~~nmaal per
dag of minder
tweemaal per dag
meer dan tweemaal per dag

- onvo ldoende
- voldoende
- goed

(0)
(1)

(2)

2. Een patient, die dit niet zelf kan, moet ook tussen
de wasbeurten door hulp kunnen krijgen om z'n handen
te wassen.

* Vraag aan de patient:
Kunt u zonder hulp uw handen wassen?

Zo ja -n.v.t. (-)
Zo nee, vraag vervolgens:
Heeft u de afgelopen twee dagen ook tussen de was
beurten door hulp kunnen krijgen, wanneer u uw
handen wilde wassen (bijv. voor het eten)? - altijd (2)

- meestal (1)
- zeZden of

nooit (0)

vo ldoende (1)
- onvoldoende (0)

3. Een patient, die dit niet aileen kan, moet meerdere malen
per dag hulp kunnen krijgen om z'n mond te verzorgen (in
ieder geval na de maaltijden en '5 avonds voor het slapen).

* Vraag aan de patient:
Kunt U zonder hulp uw mond verzorgen (tanden poetsen,
kunstgebit reinigen of mondspoelen)? Zo ja
Zo nee, vraag vervolgens:
Kunt u daarvoor zo vaak als u wilt hulpkrijgen? Zo ja
Zo nee, vraag vervolgens:
Wordt u in ieder geval geholpen na de maaltijd en
voor het slapen gaan? Zo ja
anders

- n.v.t.

goed ( 2)



4. Aan patienten, die hulp van verplegenden nodig hebben om te
eten moet die hulp verstrekt worden.

* Vraag aan de patient:
Heeft u de afgelopen twee dagen nog hulp van verplegenden
nodig gehad om te eten?

Zo nee: - n.v.t. (-)
Zo ja, vraag vervolgens:
Heeft u die hulp steeds gekregen - aZtijd (2)

- meestal, (l)

- zel,den of
nooit (0)

5. Bij patienten, die beperkt of juist veel moeten drinken,
moet de benodigde hoeveelheid en soort vocht genoteerd zijn.

* Ga in de administratie na of deze patient een voorschrift
voor de hoeveelheid drinken heeft. Zo nee: - n.v.t. (-)
Zo ja, is daarbij zowel de hoeveelheid als het
soort vocht genoteerd? - ja (2)

- nee (0)

6. Indien een patient een infuus heeft (dat geen bloed
bevat) moet op het infuus duidelijk vermeld zijn welke
vloeistof het bevat en op de infuuslijst, hoeveel gegeven
is en nog gegeven moet worden; deze gegevens, evenals de
snelheid waarmee het infuus loopt moeten met het voorschrift
overeen komen.

* Ga in de administratie na of deze patient op dit moment
een infuus behoort te hebben. Zo nee: - n. v. t. (-)
Zo ja, ga na welke vloeistof daarin moet zitten hoeveel
de patient daarvan al gekregen moet hebben, hoeveel de
patient nog moet krijgen en welke snelheid voorgeschreven
is. Ga vervolgens door observatie na of de soort vloeistof
de genoemde hoeveelheden en de snelheid overeenkomen met
de voorschriften. De soort vloeistof en de genoemde hoeveel
heden moeten op het infuus vermeld zijn. Indien al,l,es in orde is
(compleet voorschrift, infuus volgens voorschrift en
gegevens erop vermeld) -in orde (2)
Indien niet alies in orde -niet in

orde (0)

7. Wanneer bij een patient het plassen of ontiasten niet in
de normale regelmaat verloopt, moet dit gerapporteerd worden.

a. * Ga in de administratie na of er een afwijking in de
regeimaat van plassen of ontlasten vermeid is. Zo ja: -vermel,d (2)
Zo nee, vraag aan de patient:
Is bij u het plassen en de ontlasting de afgelopen
twee dagen in de normale regelmaat verlopen? Zo ja: -n.v.t. (-)

Zo nee -niet vermel,d (0)
Wanneer zich iets ongebruikelijks bij het plassen of
ontlasten voordoet (b.v. pijn of een vreemde kIeur), moet
dit gerapporteerd worden.

b. * Vraag aan de' patient:
Was er bij u de afgelopen twee dagen nog iets ongewoons
bij het plassen of ontl~ten?

Het gaat hier niet om de regeimaat maar. om zaken ais pijn
of eenvreemde kleur. Zo nee: -n.v.t. (-)
Zo ja, ga in de administratie na of dit gerapporteerd
is. -gerapporteerd (2)

-niet gerappor-
teerd (0)



-in ords (2)
-niet in ol'de (0)

8. Eventuele drainageslangen moeten deugdelijk zijn aangesloten en hat
vocht goed doen afvloeien.

* Heeft de pati!nt drainageslangen, zoals bij een qaldrain of
catheter (administratis, obssrvatie)? ZO nee:
Zo ja, controleer (observatie) of het voeht onbelemmerd
kan afvloeien, controleer ook de aansluitingen op
verstopping en lekkage.
Indien alles in orde is
Indien niet alles in orde is

9. De bedpati!nt moet zo vaak uit bed geholpen worden als voorgeschreven
is.

* is deze pati~nt bedlegerig? (administratie)
ZO nee:

Zo ja, ga in de administratie na, hoe vaak de patilnt
uit bed geholpen moet worden.
Indien geen hulp nedig
Vraag anders aan de patient:
Hoe vaak wordt u per dag uit bed geholpen?
Concludeer tenslotte uit dit antwoord of het even vaak
qebeurt als is voorgeschreven.

-n.~. t.

-11OZgena UOOl'8c'hrift (2)
-fIlut voZgena

UOOrtlchrift (0)

10. Bedpati!nten moeten door de verplegenden gestimuleerd worden tot
en zonodig geholpen worden met beenoefeningen, tenzij dit VOOr
de betrokken patilnt uitdrukkelijk verboden is.

* Is deze pati!nt bedlegerig (administratie) ZO nee: -fI.~. t. (-)
ZO ja, 9a in de administratie na of beenoefeningen
voor deze patilnt ook uitdrukkelijk verboden zijn. Zo ja: -II.~. t. (-)
Zo nee, vraag aan de patient:
Doet u (eventueel met hulp) oefeningen met uw benen of bewett
u ze veel, terwijl u in bed ligt? So ja : (2)
Zo nee, vraag vervolgens:
Waarom doet u deze oefeningen niet?
- omdat ik daar nooit iets over gehoord heb ~t niet (0)
- omdat ik er onvoldoende hulp voor kr1jg -ge. ""tp (0)
- omdat het te pijnlijk of te vermoeiend is -kaK ni.t (1)
- om een andere reden -fIlut (0'

11. Indien dit bij de patilnt is voorgeschreven, meet deze
regelmatig diep doorzuchten en/of ophoesten.

* Ga in de administratie na of doorzuchten en/of
ophoesten voor deze patiAnt is voorgeschreven en
zo ja, hoe vaale. Indien niets voorgeschreven
Indien ~l voorgeschreven, vraag dan aan de
verp Zegende (C):
Hoe vaale doet deze pat1~nt doorzuchtoefeningen en/of
ophoestpog1ngen? en concludeer u1t het antwoord of
dit zo vaak als voorgeschreven gebeurt.

-II.~. t. (-)

- 11014.... WIOJ'- •
.t11rPi.ft (2)

- nUt """,.,..
1JtJtnW1rri.ft (0)

12. De houding van een pati!nt in bed meet zo zijn, dat stijfbe14
en contracturen zoveel mogelijk worden voorkomen.

* Ga in de administratie na of voor deze patilnt hulp i.
voorgeschreven hij het aannemen van de juiste houdinq
in bed. . ' zo nee
Zo ja, obsertJeer de houding en beoordeel of deze
stijfheid of contracturen in de hand kan werken; let
daarbij op vaeten, armen, handen, knieln, rOlllP,
schouders en hbofd.

..~ 1m.".21
-,.. ;}tIM.
..... (0)



13. Bij de patient met een urine-catheter drainagesysteem moet
dit systeem minstens eenmaal per week verwisseld worden.

* Vraag aan de verplegende (e):
Heeft deze patient een urine-catheter drainagesysteem.
Zo nee: - n.v.t. (-)
Zo ja, vraag vervolgens: Hoe lang geleden werd dit
systeem verwisseld, of, als dat nog niet gebeurd is,
hoe lang geleden werd het voor het eerst aangebracht?
Indien het aanwezige systeem een week of korter in
gebruik is - in orde (2)

Indien het langer dan een week in gebruik is - niet in orde (0)

14. Een patient met speciale apparatuur (zoals een infuus
of andere apparatuur met slangen) moet weten, hoe hij
voorzorgmaatregelen moet nemen om zich te bewegen of
eventueel uit bed te komen.

* Ga in de a~~nistratie na of deze patient zulke
"apparatuur" heeft en of deze daarmee uit bed mag.
Indien geen apparatuur
Indien de patient met apparatuur uit bed mag:
Vraag dan aan de patient:
Lukt het u om met deze (apparatuur met name noemen)
uit bed te komen? Zo nee:
Zo ja, vraag vervolgens:
Heeft een van de verpleegkundigen u dit geleerd of
met u nagegaan of het lukte?

Zo nee:
zo ja

Indien de patient met apparatuur niet uit bed
mag, vraag dan aan de patient:
Lukt het u om met deze (apparatuur met name
noemen) te bewegen Zo nee:
Zo ja, vraag vervolgens:
Heeft een van de verplegenden u dit geleerd
of met u nagegaan of het lukte?

Zo nee:
Zo ja :

15. Indien de huid van een patient is beschadigd door
decubitus, verwonding of irritatie (b.v. door infuUS)
moet:
a. Er bij voorkeur een voorschrift voor deze patient,

maar minstens een algemene regel bestaan voor de
verzorging van deze (dit soort) aantasting(en).

b. Deze beschadiging volgens dat voorschrift of die
regel verzorgd worden.

- n. v. t.

- nee

- nee
- ja

- nee

nee

ja

(-)

(0)

(0)
(2)

(0)

(0)

(2)

-no v. t.

regel
- geen

a. * Vraag aan de patient:
Heeft u ook ergens een schrijnende of kapotte huid door
het liggen of door een verwonding? Observeer vervolgens
bij aanwezigheid van infuus of de huid rond dat infuus
geirriteerd is.
Indien geen huidbeschadiging aanwezig
Indien een hUidbeschadiging is gevonden:
a. Ga in de administratie na of er ook een voorschrift

is voor de verzorgingvan de huid van de patient.
Zo ja: -voorschrift
Zo nee, vraag aan de verplegende (D):
Bestaat er op deze afdeling ook een algemene
regel veor de verzorging van aangetaste huid
zoals deze patient heeft? Zo ja:

Zo nee:

(- )

(2)

(1)

(0)



b. Vraag vervolgens aan de patient:
Hoe vaak wordt de aantasting van uw huid
verzorgd? en concludeer uit het antwoord of
deze verzorging is:
- precies volgens voorschrift of regel:
- vrijwel volgens regel of voorschrift:
- onvoldoende, vergeleken met voorschrift of

regel

- goed
- voldoende

- onvo ldoende

(2)
(1)

(0)



LIJST A
AGOGISCHE ASPECTEN VAN VERPLEGING

1. De beperkingen die een patient in z'n leefwijze worden
opgelegd, moeten voor hem acceptabel zijn, in het
bijzonder wanneer die beperkingen weinig met z'n ziekte
te maken hebben (zoals tijden van slapen, eten en
drinken ~n mogelijkheden tot ontspanning)

Heeft u het weleens aan een verplegende
verteld, als u ergens minder tevreden mee was,
bijvoorbeeld met ~~n van de hierboven genoemde
zaken? Zo nee
Zo ja, vraag vervolgens:
Op welke manier werd aandacht besteed aan uw
opmerkingen?
De situatie verbeterde voldoende
De situatie verbeterde niet of onvoldoende,
maar er werd uitgelegd waarom dit niet beter kon
De situatie verbeterde niet of onvoldoende zonder
uitleg, of er werd geen aandacht aan besteed

2. Verplegenden moeten aandacht hebben voor en attent zijn
op kleine dagelijkse dingen, zoals de krant, de
bloemen en een praatje.

* Vraag aan de patient:
Wat vindt u van de aandacht, die verplegenden
hier hebben voor kleine dagelijkse dingen zoals:
zorgen voor een krant, maken van een praatje of
verzorgen van bloemen?

-n.v.t. (-)

- goed (2)

- voZdoende (1)

- onvoZdoende (0)

- goed (2)
- voZdoende (1)
- onvoZdoende (0)

3. Wanneer bepaald wordt, hoeveel zorg een patient zelf
op zich gaat nemen moet deze daar bij betrokken worden.

* Vraag acn de patient
Heeft iemand met u overlegd om af te spreken in
hoeverre u hier zichzelf wast, zelf naar het
toilet gaat, kortom, in hoeverre u hier voor u
zelf zorgt? - ja

- nee
(2)
(0 )

4. Een patient, bij wie is voorgeschreven, dat hij zelf
bepaalde symptonen aan de verplegenden moet doorgeven,
zal daarvan op de hoogte moeten zijn.

* Ga na in de administratie of, indien daar niets vermeld
is, vraag aan de verpZegende (C):
Is bij deze patient voorgeschreven, dat hij zelf
bepaalde symptonen aan de verplegenden moet doorgeven?
Zo nee:
Zo ja, vraag vervolgens aan de patient:
Soms zijn er bepaalde ziekteverschijnselen, waarvoor
aan een patient gevraagd wordt om er zelf op te letten.
Dan kan die ze aan de verplegenden doorgeven in
verband met de behandeling. Is dit bij u het geval?
Zo nee:
Zo ja. vraag vervolgens:
Welke verschijnselen zijn dat? en concludeer uit het
antwoordof de patient de voorgeschreven symptonen kent

- n.v.t. (-)

- onbekend (0)

- bekend (2)
- onjuist of

niet bekend (0)



5. onderzoek of bebandeling mag de pati~nt niet worden
opgedrongen. Vooraf moet de patient eerst uitleg krijgen
over (a) bet doel van onderzoek of behandeling en
(b) de procedure die daarbij gevolgd wordt.

* Vraag aan de patient:
Heeft u bier al een onderzoek of behandeling gebad?
Zo nee: - n. v. t.

(Sa en Sb) (-)

Zo ja, vraag aan de patient:
a. wat wist u over de reden van dat onderzoek

of die behandeling

b. wat wist u erover hoe bet onderzoek of de
bebandeling zou gebeuren

Verplegenden mogen vragen van patienten niet ontwijken,
maar moeten er aandacbt aan besteden om ze zo goed
mogelijk te beantwoorden.

* Vraag aan de patient:
Stelt u wei eens vragen aan de verplegenden in
verband met uw ziekte of bebandeling? Zo nee:
ZO ja, vraag vervolgens: Hoe is dan de reactie?
- er wordt altijd goed op ingegaan
- er wordt meestal goed op ingegaan
- er wordt zelden of nooit goed op ingegaan

- altijd voldoende (2)
- meestdvotdoende (1)

- selden of nooit
voldoende (0)

- altijd voldoende (2)
- meestal votdamde (1)

- zetden of nooit
votdoende (0)

- n.v.t. (-)

- goed (2)
voldoende (1)

- onvoZdoende (0)

7. Observaties bij een patient moeten ook in een gesprek tussen
observator en patient op hun juistheid gecontroleerd
worden.

- n.v. t.

- n. v. t.

- de steun was goed
- de steun was vol-

doende
- de steun was

onvoldoende

8.

* Ga dit na in de administratie, zoek in de rapporten
van de afgelopen week over deze patient naar
observaties. Ga na of daarbij niet alleen de observa
tie is vermeld (b.v. ziet bleek) maar ook een reactie
van de patient (bijv. ziet bleek en voelt zicb
misselijk).

De patient moet bij ongerustheid steun van de verple
genden krijgen.

* Vraag aan de patient:
Bent u wel eens ongerust over uw ziekte en behandeling
of problemen, die deze met zich meebrengen?
Indien nooit ongerust geweest
Indien wei ongerust of ongerust geweest, vraag dan
vervolgens:
Beeft u daarover met verplegende gesproken? Zo nee:
Zo ja, vraag vervolgens:

, Kreeg u dan steun, bijvoorbeeld doordat begrip
getoond werd of waar nodig, uitleg en advies werd
gegeven?

- geen observatie
geu>eest nvt (-)

- attijd reactie
vermetd (2)

- meestal reactie
vel'17le ld (1)

- zelden reactie
vel'17letd (0)

(- )

(-)

(2)

(1)

(0)



9. Verplegenden moeten ervoor waken dat de pati~nt

voldoende informatie krijgt over de resultaten van
onderzoek en behandeling. Die informatie kan door
arts en/of verplegende worden gegeven.

* Vraag aan de patient:
Als u onderzocht of behandeld bent, ontvangt
u dan informatie over de resultaten daarvan? - goed

- vol-doende
- onvol-doende

(2)
(1)

(0)

10. De patient moet weten, wanneer verplegenden tijd
hebben voor zaken als een gesprek.

* Vraag aan de patient:
op welke uren van de dag hebben de mensen, die u
verplegen, gewoonlijk tijd om u eventueel speciaal
aandacht te geven bijv. in een gesprek?
- tussen •••• en •••• uur/altijd/zelden of nooit.
Vraag vervolgens aan de verpl-egende (D):
Op welke uren van de dag is er gewoonlijk tijd om
deze patient eventueel speciale aandacht te geven,
bijv. in een gesprek?
- tussen •••• en •••• uur/altijd/zelden of nooit.
Vergelijk de antwoorden van verplegenden en patient
en concludeer:
- of de patient ongeveer weet wanneer er tijd is:
- of de patient het niet of verkeerd weet

goed
- onvoZdoende

(2)
(0)

dI'ie,maaZ per week
of meer (2)
~ten- of t'WeemaaZ
per week (1)
mindel' dan
weketijks (0)

11. Minstens driemaal per week moet door patient en verplegende
samen worden besproken of de zorg wel volgens verwachting
verloopt.

* Vraag aan de patient:
Hoe vaak wordt er door een verp~eqende (of het
afdelingshoofd) met u besproken of de verzorging
en behandeling ook volgens verwachting verloopt?

12. Bij of na de opname van de patient (a) moet een
verplegende nog een gesprek hebben gehad met z'n
familie of andere nauwe relatie (b). In dit gesprek
moet in ieder geval aan de orde zijn geweest of de
familie nog informatie voor de verplegenden heeft over
de patient, of de familie van de verplegenden nog iets
wil weten over de ziekte of de behandeling en hoe de
familie reageert op de ziekte van de patient.

(2)
(0)
(-)

- ja
- nee
- n.v.t.

verpl-egende. (B) :

na de opname deze patient nog ~~n van de
met z'n familie of andere relaties

"a Vraag aan de
Heeft bij of
verplegenden
gesprokeno

b Indien er geen gesprek was
Indien er weI een gesprek was, vraag vervolgens aan
de verpl-egende (B):
Wat kwam in dit gesprek aan de orde?
Probeer uit het antwoord na te gaan of het gesprek de
volgende elementen bevatte of vraag uitdrukkelijk naar
deze elementen als het eerste antwoord niet toereikend
is:



nee: - n.v.t. (-)

u - voldoende
aandacht (2)
onvoldoende (0)
aandacht

- Kwam aan de orde of de familie nog belangrijke
informatie voor de verplegenden over de pati~nt

had?
- Kwam aan de orde of de familie van de verplegenden

nog iets over de ziekte of behandeling wilde weten?
- Kwam aan de orde, hoe de familie reageert op de

ziekte?
Indien aIle drie punten aan de orde kwamen:
Indien twee van de punten aan de orde kwamen:
Indien minder dan twee punten aan de orde kwamen:

13. De familie of andere relatie moet reeds in het
ziekenhuis worden betrokken bij de zorg die ze na
het ontslag moeten overnemen.

* Vraag aan de verplegende (e) :
Zijn er ook delen van de zorg voor deze pati~nt

die na z'n ontslag door de familie of andere
relaties moeten worden overgenomen?
Indien nee of nog niet bekend
Zo ja, vraag vervolgens:
wordt de familie op dit moment al in die zorg
betrokken?

14. De verplegenden moeten vereenzaming voorkomen bij
patienten, die aIleen op een kamer liggen.

* Ligt deze patient aIleen op een kamer?
(observatieJ Zo
Zo ja, vraag aan de patient:
Krijgt u hier voldoende aandacht of heeft
het gevoel dat u aIleen gelaten wordt?

- goed
- voldoende
- onvoldoende

- n.v.t.

-~
- nee

(2)
(1)

(0)

(-)

(2)
(0)



ANTWOORDFORMULIER

*Omcirkel per criterium de score die van toepassing is.

*Heeft u zich vergist en wilt u het antwoord corrigeren. zet dan een kruis door

het foute antwoord en omcirkel het juiste antwoord.

*Indien een criterium niet wordt beoordeeld. dan niets invullen bij dat criterium.

LUST C

1. 2 1 0 6. 2 0

2. 2 0 7. 2 0

3a. 2 1 0 8. 2 0 nvt

3b. 2 0 9. 2 1 0

4. 2 0 10. 2 1 0

5. 2 0 11. 2 1 a

LUST IT

1. 2 1 a nvt 9. 2 0 nvt

2. 2 1 a nvt 10. 2 1 0 nvt

3. 2 1 0 nvt 11. 2 0 nvt

4. 2 1 0 nvt 12. 2 0 nvt

5. 2 a nvt 13. 2 0 nvt

6. 2 0 nvt 14. 2 0 nvt

7a. 2 0 nvt 15a. 2 1 0 nvt

7b. 2 0 nvt 15b. 2 1 0 nvt

8. 2 0 nvt

LIJST A

1. 2 1 0 nvt 9. 2 1 0

2. 2 1 0 10. 2 0

3. 2 0 ll. 2 1 0

4. 2 0 nvt 12a. 2 0 nvt

Sa. 2 1 0 nvt 12b. 2 1 0

5b. 2 1 0 nvt 13. 2 0 nvt

6. 2 1 0 nvt 14. 2 0 nvt

7. 2 1 0 nvt

8. 2 1 0 nvt patient:Gegevens over de

Afdeling: •....•......•.•• Geboorte datum: .•••.•.•.••••••••••••

Datum: ••••••••••••.•••••• Geslacht: M / V

Beoordelaar: ••••••••••••• Opname diagnose: •••••••.•••••• ••••••



Item-item correIa ties voor de dimensie Coordinatie van zorg.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 1.00

2 0.31 1.00

3 0.40* 0.29 1.00

4 0.02 0.24 0.11 1.00

5 0.01 -0.33 -0.23 -0.22 1.00

6 0.07 -0.17 -0.16 -0.09 0.91** 1.00

7 0.13 0.54** 0.17 0.42* -0.40* -0.20 1.00

8 0.31 0.12 0.20 0.01. -0.10 -0.09 0.16 1.00

9 0.06 0.17 -0.07 0.00 -0.16 -0.12 0.30 0.13 l.00

10 0.40* -0.07 0.14 O.OLf -0.04 -0.08 -0.02 0.65** 0.11 l.00

11 0.25 0.05 0.23 0.06 -0.16 -0.20 0.08 0.70** 0.17 0.84** l.00

12 -0.17 -0.53**-0.07 -0.65** 0.35* 0.17 -0.72**-0.14 -0.18 0.02 0.00 1.00

* p(O.Ol

~
** p(O.OOl



Item-item correlaties voor de dimensie Agogische aspecten van zorg.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 1.00

2 0.09 1.00

3 0.14 -0.10 1.00

4 -0.04 -0.12 -0.04 1.00

5 0.10 0.19 -0.17 -0.11 1.00

6 0.01 0.19 -0.13 -0.11 0.93** 1.00

7 0.25 0.12 0.15 0.04 0.05 0.04 1.00

8 0.05 0.03 0.10 0.22 0.11 0.08 0.01 1.00

9 0.42* 0.00 0.13 -0.11 0.10 0.05 0.16 -0.06 1.00

10 -0.04 -0.13 -0.07 -0.03 0.32 0.30 -0.02 0.10 -0.02 1.00

11 -0.22 0.12 0.22 -0.08 0.05 0.09 -0.16 -0.06 -0.13 0.04 1.00

12 0.01 0.00 -0.11 -0.02 -0.04 -0.06 -0.06 0.06 -0.06 -0.11 -0.02 1.00

13 0.12 -0.07 0.03 0.11 0.10 0.06 0.11 0.30 0.15 -0.05 -0.53** 0.13 1.00

14 -0.01 0.17 0.00 -0.28 0.04 0.07 0.09 -0.03 0.12 -0.02 0.12 0.01 -0.02 1.00
l;I:I.....

* p( 0.01
~

Ql

** p( 0.001 CD

0'
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