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1. Inleiding.

Gezien de noodzaak van efficiente bedrijfsvoering in de gezond

heidszorg, krijgt de inzet van arbeid veel aandacht bij organi

satieonderzoekingen. Dit is niet zo verwonderlijk als we weten

dat een zeer groot deel van het budget bepaald wordt door kosten

t.b.v. verpleegkundige arbeid. Bij het streven naar betere arbeids

planning valt vooral nadruk op het inbrengen van flexibiliteit in. .

de stafbezetting. Vanuit de idee dat de patient meer centraal moet

komen te staan, tracht men nu de bezetting van de staf af te stem

men op de behoefte aan verpleging en verzorging van de patient.

Daar het ondoenlijk is van elke patient precies en vooraf de be

hoefte aan verzorging te bepalen, heeft men in de onderzoeken op

het gebied van arbeidsinzet van verplegenden de patienten inge

deeld in klassen. (Hierna meestal verpleegklassen te noemen en

niet te verwarren met de in het ziekenhuis bestaande "financiele"

klassen I, 2A, 2B en 3.) Op grond van gegevens, die men uit onder

zoekingen heeft, over de gemiddelde patient per klasse, kan men

proberen tot nauwkeuriger planning te komen dan voorheen gebrui

kelijk was.

Doel van deze literatuurstudie is nu enig overzicht te geven van

wat in de literatuur op het gebied van de classificatiemethoden

bestaat en hierbij enige kanttekeningen te plaatsen; dit alles

met het oog op eventueel gebruik t.b.v. arbeidsplanning.

Gezien het karakter van literatuurbestudering zal ik eerst een

korte samenvatting geven van enkele van de voornaamste publicaties.

Dit gebeurt in hoofdstuk 2.

Vervolgens zal ik een overzicht proberen te schetsen van aspecten

op grond waarvan de toestand van de patient beoordeeld wordt, en

proberen hierop enige aanvullingen te geven. Dit deel vormt

hoofdstuk 3.

Daarna worden enkele criteria aangegeven waaraan de beoordelings

aspecten van de patiententoestand zouden moeten voldoen en wordt

van de diverse aspecten, genoemd in hoofdstuk 3, bekeken of zij

in enige mate aan die criteria voldoen. Dit alles treft u aan in

hoofdstuk 4.

In hoofdstuk 5 wordt zeer in het kort aangegeven wat er in de li

teratuur voor mogelijkheden aangegeven worden voor verder gebruik

van de classificatiemethoden.
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Tot slot worden in hoofdstuk 6 de belangrijkste beperkingen van

de genoemde classificatiemethoden aangegeven en worden enige op

merkingen en suggesties t.b.v. verder onderzoek op gebied van de

classificaties vermeld.

Aan het eind vindt u een overzicht van aIle literatuur die ge

bruikt is bij de totstandkoming van dit rapport.

De opdracht tot het doen van deze literatuurstudie werd mij ge

geven door het Nationaal Ziekenhuis Instituut, na overleg met

de T.H.E.

Het literatuuronderzoek heb ik uitgevoerd als onderdeel van mijn

studie voor Bedrijfskundig ingenieur aan de T.H.E.

Zowel het N.Z.I., het Raadgevend Bureau Berenschot, als de biblio

theek van de T.H.E. ben ik dank verschuldigd voor hun hulp bij

het aandragen van de enorme hoeveelheid literatuur. Vit deze li

teratuur heb ik een keuze moe ten maken wegens de tijd die voor

dit verslag stond (1 maand voor de totstandkoming van een.rapport

voor intern gebruik) en wegens de summiere en weinig nauwkeurige

verslaglegging van sommige rapporten.

Verder dank ik de heren Gescher en Reys voor hun kritische op

merkingen bij het totstandkomen van de definitieve versie van

dit verslag.

Eindhoven, april 1973

w. van Balen.
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11.0. Beschrijving van verscheidene classificatiemethoden.

Daar het vaak moeilijk is om aan literatuur over het onderwerp

patientenclassificatie te komen, zal ik in dit hoofdstuk de

verschillende methoden in het kort beschrijven. Daarbij zal ik

steeds proberen aan te geven wat het doel en de uitgangspunten

van de onderzoeken zijn, van welke onderzoekmethode gebruik is

gemaakt, welke classificatie is ontstaan of gebruikt, welke re

sultaten, opmerkingen of beperkingen de auteurs hebben gegeven

en wat de eigen opmerkingen daarbij zijn.

Hoewel in de onderzoeken enige overeenkomsten op te merken zijn,

verschillen de wijzen van weergave en gedetailleerdheid nogal.

Een aantal verslagen geeft aIleen maar een mogelijke indeling

~n verpleegklassen, zonder enige melding te maken van onderzoek

en achtergrond.

Andere rapporten geven behalve de classificatiewel veel cijfer

materiaal verkregen uit het onderzoek, maar geven nauwelijks aan

hoe en waarom het onderzoek heeft plaatsgehad. Slechts zelden

wordt het statistisch materiaal~ verkregen uit de verzamelde

gegevens getoetst met daarvoor gebruikelijke statische methoden

(bv. lit. (3) doet dit m.b.v. de X2-toets).

Wegens genoemde redenen zal het niet altijd mogelijk zijn om de

geraadpleegde rapporten op bovengenoemde wijze te behandelen.

De titels boven de paragrafen zijn de titels overgenomen van

de betreffende publicaties.

11.1. Allocation of Nursing Personnel to Meet Patient Care Needs (1)

en Measurement of Nursing Care (2).~)
--~-~----------~------------

Het doel van de als tweede genoemde studie, uitgevoerd door de

Operational Research Unit.van de Oxford Regional Hospital Board,

was een eenvoudige methode te zoeken om de arbeidslast van de ver

pleging per afdeling te schatten. Het nut van een goede bepaling

van de arbeidslast blijkt o.a. uit het feit dat ongeveer 1/3 van

de jaarlijkse uitgaven per ziekenhuis wordt besteed aan salarissen

x)

De cijfers tussen haakjes verwijzen naar de nummering in de li-

teratuuropgave achter in dit rapport.
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voor verpleegkundig personeel.

Als richtlijn voor dit onderzoek heeft de genoemde studie (1)

gediend die is uitgevoerd in hetJohn Hopkins Ziekenhuis is de

Verenigde Staten. Deze studie gaat ervan uit dat de verschei

dene patienten verschillende gradenvan verzorging en verpleging

vereisen.De verzorging is te schatten aan de hand van factoren

die van vitaal belang zijn voor de patient, erg frequent voor

komen of erg tijdrovend zijn. Om te kunnen werken met de vele

graden van verzorging die de patient betreft heeft de Hopkins

studie voorgesteld om de patienten in te delen in klassen.

De omschrijving van klassen luidde:

klasse 1 (self-care). Hiertoe behoort de patient die voldoet aan

een van de drie volgende combinaties van kenmerken:

a) - patient is op en wandelt of zit in stoel (zonder hulp)

- eet zelfstandig, eventueel hulp krijgend bij snijden

- baadt in bad of in kamer, grotendeels zelfstandig

b) - patient wandelt met hulp

- of zit in stoel zonder hulp

- baadt grotendeels zelfstandig

c) patient voldoet aan a) of b) tezamen met ;; van de volgendeeen

kenmerken:

- onvoldoende gezichtsvermogen

- zuurstoftherapie ontvangend

- intraveneuze voeding krijgend

klasse 2 (partial of intermediate care). Tot deze klasse behoort

de patient wiens toestand zich kenmerkt door een van de zes vol

gende combinaties:

a) - wandelt met hulp

- baadt gedeeltelijk met hulp

- ontvangt voeding met volledige hulp

- bezit onvoldoende gezichtsvermogen of zuurstoftherapie ont-

vangend

b) - zit in stoel, zonder assistentie

- baden aan of in bed met volledige hulp

- voedt zichzelf of krijgt het gesneden of krijgt I.V. voeding

- onvoldoende gezichtsvermogen of zuurstoftherapie
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c) zelfde kenmerken als onder b) waarin gewijzigd:

heeft hulp nodig om in of uit stoel te komen

- baadt in bed, behelpt zich gedeeltelijk zelf

d) - in stoel met assistentie

- baden aan bed, gedeeltelijk met hulp

- wordt met voeding volledig geholpen

- onvoldoende gezichtsvermogen of zuurstoftherapie

e) - baadt aan bed

- eet zelfstandig, krijgt gesneden eten of I.V. voeding

- onvoldoende gezichtsvermogen of zuurstoftherapie

f) - vereist speciale continue verpleeghulp met eten, baden en

dergelij ke.

klasse 3 (intensive of total care). Hiertoe behoren aIle patienten

met combinaties van kenmerken die niet in klasse 1 of 2 genoemd

zijn.

De Oxford studie heeft deze klassen in iets gewijzigde vorm over

genomen. De omschrijvingen zijn dan:

verpleegklasse 1 (de zogenaamde self-care). Hiertoe behoren de

patienten die voldoen aan de volgende kwalificaties:

- 12-75 jaar oud, minstens 6 uur per dag op en zelf wandelend,

badend, naar toilet gaand en etend. Daarbij geen verdere ver

pleging vereisend. Of:

- 12-60 jaar oud, minstens 6 uur perdag op en zonder hulp in

stoel zittend (of voortbewegend), in bad gaand, naar toilet

gaand en etend.

Dus patienten onder de 12 en boven de 75 of 60 (in stoel) be

hoarden automatisch tot klasse 2 of 3.

verpleegklasse 2 (of intermediate care). Hiertoe behoren aIle

patienten die niet in klasse 1 of 3 onder te brengen zijn.

verpleegklasse 3 (intensive care patienten). De kwalificaties

zijn:

- buiten bewustzijn, of

- speciale verpleging vereisend, of

- 3 behandelingen vereisend, of

- 2 behandelingen vereisend gecombineerd met een toestand van ver-

warring, of

- 2 behandelingen vereisend, terwijl de patient bovende 70 is

De behandelingen zijn: intraveneuze therapie, suctie, zuurstof

toediening, bloedtransfusie of drainage.
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Om te bepalen wat de behoefte van de patient aan verzorging is,

en tot welke klasse hij behoort, heeft men gedurende 6000 ver

pleeguren voor diverse patienten op verschillende soorten af

delingen in de voorkomende gradaties de.kenmerken genoteerd die

voor de patient van vitaal belang waren, frequent voorkwamen of

zeer tijdrovend waren.

Dit waren de volgende kenmerken:

- mobiliteit

- was sen

- toiletgaan

- voeding

- suctie

- zuurstof

- temperatuur, pols enademhaling opnemen, eens per 4 uur of vaker

- bloeddruk en pols opnemen, eens per 2 uur of vaker

- mentale toestand

- behandelingen: intraveneus, drainages, speciale medicijnen,

orthopedisch, wegens bewusteloosheid, met drukgroepen

- aantal uren op

- extra vereist personeel

Uit de resultaten van de waarnemingen bleek men te ~kunnen bepalen

dat 5-15% in verpleegklasse I onder te brengen viel, ~ 80% in

klasse 2 en 2-10% in klasse 3. Doordat men bij de observaties ook

tijdnoteringen had gedaan kon men tevens vaststellen hoeveel tijd

per periode van 6 uur gemiddeld per patient aan dir~cte verpleging

was besteed.

Voor klasse bedroeg dit 10 minuten per patient,

" " 2 II II 22 " " " en
II " 3 II " 44 " " "

De spreiding in de genoemde tijden. werd groter, _naarmate de in-

tensiteit in de verzorging toenam. Verder viel uit de gegevens

bij benadering een verhouding te halen van de verpleegtijden per

dag voor de verschillende verpleegklassen. Klasse 1:2:3 = 1:2:5.

Zien we 1, 2, 5 als tijdsindex dan is een arbeidslastindex te be

rekenen door per klasse het aantal patienten te vermenigvuldigen

met de tijdsindex en de 3 produkten te sommeren. In de gegeven,

directe verpleging waren begrepen basisverzorging en medisch

technische handelingen.
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Onder basisverzorging verstaat met:

- opname en ontslag, voeding en drinken, op het toilet helpen,

po en urinaal geven, gordijnsluiten, schermen opzetten, bed

opmaken, bed recht trekken, zorg drukgroepen, persoonlijk

contact, hulp bij bezighedenvan patient, bemoeienis met be

zoekers, meubilair verplaatsen, baden en wassen.

Onder medisch-technischehandelingenvallen:

- medische visite, verbanden, voor~ en naoperatieve zorg, tem

peratuur, pols en ademhalingopnemen, instructie aanpatienten

injecties, vloeistoftest, medicijnen geven, andere technische

procedures, klaarmaken nodige apparatuur.

Gezien het grote percentage patienten dat in verpleegklasse 2

valt, wordt in het rapport voorgesteld de patienten in 5 groepen

in te delen. Klasse I en 5 zijn dan gelijk aan de voorheen ge

noemde klassen I en 3, klasse 2 1S gedefinieerd als de patienten

die zonder hulp wandelen, meer dan 3 uur op zijn, maar zoveel

verpleging ondergaat dat deze hem uitsluit van klasse I. Tot de

klasse 4 behoren de patienten dievoortdurend in bed liggen, maar

niet zoveel verpleging ontvangendat ze in groep 5 thuishoren. Tot

de klasse 3 behoren nu aIle patienten die niet in de klassen. 1, 2,

4 en 5 onder te brengen zijn. De tijdsindexen blijken nu ongeveer

gelijk te zijn aan het klassenummer. Hiermee is dan weer de ar

beidslast per afdeling of unit te berekenen voor het verplegen

van aIle patienten uit de diverseverpleegklassen. Voor elke si

tuatie zal echter de tijdsindex, afhankelijk van de omstandigheden,

soort afdeling en soort ziekenhuis, een ander aantal minuten be

dragen, zodat men 1n elke situatie.door. observatie van de feite

lijkheden zal moeten uitmaken hoeveel tijd de verschillende in

dexen vertegenwoordigen.

Omdat de Oxford-studie de methode van onderzoek en de klassenmet

slechts geringe wijzigingen heeft overgenomen, enomdat het Oxford

onderzoek van recentere datum is dan het Hopkins onderzoek, heb ik
. , ....

het Hopkins onderzoek niet uitgebreid aan de orde gesteld. Behalve

gebruik t.b.v. berekeningen van arbeidshoeveelheden ziet men nog

verdere mogelijkheden voor de toepassing aan de classificatieme

thoden. Daar behandeling hiervan enigszinsbuiten het bestek van

dit literatuuronderzoek valt, zullen de verdere toepassingsmogelijk

heden slechts summier aangegeven worden, en weI in hoofdstuk V.
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11.2. Test-Erhebung uber die Bedurfnisse der Patienten an Pflege (3).

Vanuit de noodzaak beter geinformeerd te raken naar de inzet van

het verplegend personeel heeft de Zwitserse overheid een onder

zoek laten doen naar de samenhang tussen de gegeven hoeveelheid

verpleging en de behoefte van de patient aan verpleging.Doel van

het onderzoek.was.eengrondslag.tevinden am het verplegend per

soneel zo efficient mogelijk in te zetten.

Voor dit onderzoekheeft men de onderzoeksmethode overgenomen

zoals gebruikt in het John Hopkins ziekenhuis en Oxford Regional

Hospital Board (zie 11.1.). Men gebruikte ongeveer dezelfde for

mulieren en dezelfde patientenclassificatie om deze te toetsen op

bruikbaarheid in de Zwitserse situatie en eventuele wijzigingen

voor te stellen.

Bij gebruik van deze patienten classificatie (indelingvolgens

3 klassen) blijkt in een.van de twee bij het onderzoek betrokken

algemene ziekenhuizen.de tijdsduurbesteed aandirecte verpleging

voor patienten van deverschillendeklassen zich te verhouden als

resp. klassen 1:2:3 = hoeveelheid tijd gegeven aan directe ver

pleging 1:5.5:15.5. In het tweede ziekenhuis lagen de verhoudingen

voor de klassen 1:2:3 resp. als 1:4:7.5. Onder directe verpleging

wordt hier verstaan: basishandelingen, medisch-technische hande

lingen, mondelinge contacten, collectieve verpleging en transpor

ten; dit alles steeds wanneer de patient er direct bij betrokken

is of de handelingen in zijn onmiddellijke nabijheid geschieden.

De berekening van een index voor dearbeidslast geschiedtals bij
3

de Oxford-studie: L (aantal patienten van klasse (i) * tijds
i= 1

index van klasse (i».

Bv. 4 patienten van klasse x tijdsindex geeft 4

8 " " " 2 x " 5.5 " 44

2 " " " 3 x " 15.5 " 31

totaalindex 79

Gevonden werd dat detijd, die wordt vertegenwoordigd door een

punt van de index, 11 minutenbedroeg.voor heteerstgenoemde zieken

huis, zodat de totale directe verplegingop 79 x 11 minuten =

14 uur en 29 minuten kwam. nit gold slechts voor de verpleging

overdag en's avonds,omdat voor 's nachts een andere tijd werd

gevonden voor een indexpunt.
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In tegenstelling tot andere rapport en vermeldt deze studie (3)

beperkingen die men t.a.v. het onderzoek moet stellen.

- De resultaten zijn slechts in beperkte mate toepasbaar op

andere algemene afdelingen of intensive care afdelingen.

- Het beeld van de behoefte van de patient wordt weergegeven

zoals het wordt gezien door de verplegenden. In het onder

zoek is niet betrokken of er bij ~?e patienten behoefte be

stond aan verpleging en verzorging die door de verplegenden

niet wordt gegeven.

Observatie gedurende 4 aaneengesloten.maanden maakt het niet

mogelijk de invloed van de seizoenen te beschouwen.

- Van de verrichte indirecteverpleegarbeid en overige bezig

heden van verplegenden buiten de directe verpleging.vielend,

zijn geen gegevens uit onderzoeken beschikbaar. Daardoor is

noggeen reele berekening van arbeidstijden mogelijk.

- Van de directe verplegingwas weI veel cijfermateriaal.beschik

baar, maar de gevonden resultaten zijn niet met statische me

thoden getest.

Aan het eind van hetrapportworden enkele gevolgtrekkingen ge

maakt, waarvan de voornaamste hier onder te noemen.

1) De uitgangshypothese, de samenhang tussen tijd besteed aan

directe verpleging en de behoefte van de patient aan verple

ging, wordtdoor de gevonden cijfers duidelijk bevestigd.

2) Gezien de resultaten van dit onderzoek om de Engelse classi

ficatiemethode uit te proberen ~n een Zwitserse situatie,

lijkt het zinvol de methodeop breder terrein toe te passen.

3) Uit de cijfers blijktdateen groot aantal beddenbezet wordt

door patienten van de verpleegklasse. 1 (de self-care). De

vraag kan gesteld worden of deze patienten niet eenaccomo

datie bezet houden die door ernstige.patienten beter benut

kunnen worden. Als de patienten van de klasse 1 in een andere

omgeving (bv. apart ambulatorium) verzorgd zouden worden zou

dat het arbeidspatroon in het ziekenhuis waarschijnlijk wezen

lijk beinvloeden.

Verdere in het rapport gemaakteopmerkingen doen hier niet ter

zake en zullendaaromachterwege.blijven.

Hoewel niet als zodanig.vermeld,blijkt datde verdelingvan de

patienten over de verschillendeklassengemiddeld genomen onge

veer dezelfde is als bij de Oxfordstudie: 5-20% in klasse 1,
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70-80% in klasse 2, en tegen de 10% in klasse 3. Daar het onder

zoek een gedetailleerd cijfermateriaal geeft, blijkt weI dat de

verdeling van patienten over de klassen in de verschillende situ

atie sterk uiteenloopt.

Het veelsoortigecijfermateriaalmet.betrekking tot de indeling

van patienten (in diverse.categorieen,.naar leeftijd, naar plaats

van herkomst,.naar aantalverpleegdagen,.naar.diagnose.enz.),

wordt niet statistisch getoetst. Overigenswordt er met.het cijfer

materiaal ook niet veelmeergedaan.dan.het toetsen van de classi

ficatie, het trekken van enkele conclusies en het doen van enkele

voorstellen t.b.v. volgende onderzoeken.

11.3. An Approach to Patient Care Classification (4).

Het is zeer tijdrovenA preciesvoorelke patientte schatten hoe

veel arbeidstijd en kwaliteit nodigzijn voor zijn verpleging en

verzorging, en elke specifiekebehandeling in aanmerkinggenomen.

Daartoeheeft men een classificatieontworpen waarmee patienten

snel en makkelijk zijn in tedelen in een klasse, daarmee de ver

zorgingsgraad van de patient aangevend.

De bedoeling was om uit te zoeken of de patienten die in eenbe

paalde klasse thuis horen de juiste kwaliteit en hoeveelheidver

zorging ontvangen, en zo niet, in welke klasse zij dan beter ver

zorgd konden worden.

Om de patienten te kunnen indelen, heeft men gebruik gemaakt van

de methode volgens het "progressive patient care" concept (U.S.

Department of Heath, Education & Welfare: "The progressive patient

care hospital, estimating bed needs". Public Health Service, Was

hington D.C. 1963). De klassen volgens dit.concept zijn:

intensive care: Hiertoe.worden gerekend de kritieke, ernstig zieke

patienten en noodgevallen, ongeacht de diagnose. Voorzieningen op

hoog niveau en hoog gekwalificeerde medische en verpleegkundige ob

servatie, behandeling en verzorging.zijn vereist. Er vindt een

voortdurende aanpassing van de verpleging plaats aan de toestand

van de patient.

Ook worden in deze klasse de patienten onder gebracht die.zeer in

tensief onderzoek moeten ondergaan van zeer speciale aardof met

mogelijke gevaarlijke situaties, waarbij eveneens hooggekwalifi

ceerde medische en verpleegkundige observatie is vereist.
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intermediate care: Tot dezeklasse worden de patienten gerekend

die middelmatig ziek zijn. Ditzijnpatienten wier diagnose ge

steld wordt: die behandelingen ondergaan. die niet zeer specia~

listisch zijn, of voor wie de behandeling slechts verzachtend is

en niet van spoedeisendeaard. Voorzieningenvoor.continue gekwa

lificeerde verzorging en medisch~technische behandelingmoeten

aanwezig zijn ter voorkoming van complicaties of om verergering

of terugslag te voorkomen.

minimal care: (in. andere literatuur ooic weI "low. care" of "self

care" genoemd). Indeze categorie.wordenwandelende.patienten

ondergebracht die dagelijks of vakerdiagnostischeoftherapeu

tische behandelingen ondergaan en voor wie medisch toezicht is

vereist.

Ook tot deze categorie horende ambulante patienten die.op.ope

ratie, overplaatsing naareen andere.afdelingof naareenander

ziekenhuis wachten. Deze laatste groep patienten horeneigenlijk

niet geheel op het niveau van minimal careverpleegdte.worden.

Zij kunnen dan ook niet langer dan 7 dagen tot deze categorie

behoren, waarna eventueel indeling voIgt in de klassen "nursting

care" of "sheltered care" (zie aldaar).

long-term active treatment hospital care (vaak kort weg aange

duid als "long term care"). Hiertoe behoren depatienten voor wie

nodige voorzieningen aanwezigzijnvoorde zorg en controle van

een continu medisch probleem. Behandelingwordt vaakop lange

termijn gegeven en steeds is er aanpassingnodig van behandel

wijze onder medisch toezicht.Alshetgenezingsproces innormale

gevallen uitloopt tot meer dan 30dagen.behoort de.patient tot

deze klasse. De voorzieningen enverzorging vinden normaliter

plaats.op het niveau van de intermediate care.

nurs1ngcare: Van de tot deze klasse behorende patienten is de toe

stand gestabiliseerd of ondercontrole, maar de patientheeft

vooral behoefte aan bekwame verpleegkundige zorg, met eens in de

week, of minder vaak, medisch toezicht.

sheltered care: Voor deze klasse van patienten is de toestand ook

gestabiliseerd of geheel onder controle, maar de patient. is af

hankelijk van persoonlijke verzorging, kan zelf niet veel en moet

met eten, wassen, baden e.d. geholpen worden.
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Ret onderzoek nu waSt als volgt,.opgezet. In een grootstreek

ziekenhuis werd op geprepareerde formulieren een aantal gege

vens verzameldover de medische en verpleegkundige toestand van

de patient. Op.grond.van.de gegevens. stelde.een externe waar~

nemer vast welk niveau van verpleging.is.ontvangen endeelde daarmee

de patienten in klassen in. Ter vergelijkingdeelden ook de in

terne artsen na instructiedebetreffendepatienten inverpleeg

klassen in t waarbij zij aannamen.dat hetvereiste zorgniveau ook

werkelijk aanwezig was en trachtend sociale en economische over

wegingen daarbij geen rol.te laten spelen.

Met behulp van de verzamelde gegevens werd nu per verpleegklasse

bekeken

- hoe de verdeling van patienten over de verschillende special is-

men waSt

- wat de plaats van herkomst.vande verschillende patienten waSt

- welke de verschillende gestelde.diagnoseniwaren,

- of ontslag voor een nog opgenomen patient reeds op het moment

van de waarneming enige tijd mogelijk waSt

- of de patient bijna voortdurend of aIleen voor de noodzakelijke

nachtrust in bed moest blijvent

- of de patient regelmatig.dooreen verplegende moest worden ge

observeerd wegens een mogelijke gevaarliJke verandering in zijn

toestand.

Tevens werden van opname tot ontslag de doorlopen'verpleegklassen

bepaald.

De conclusies van het onderzoekwaren:

- Ret is niet duidelijk of het ziekenhuisnog.wel.gebruikt.wordt

voor hetdoel waarvoorhet.werd.ingesteld. Deresultaten van het

rapport wijzen erop dat20-30%.van de patienten buiten het alge

mene ziekenhuis behandeld zouden kunnen worden t waar ze nu weI

liggen.

- De externe waarnemer en de. interne artsenhebben hierover weI

ongeveer dezelfde mening t maar de artsen hebbenietseerder de

neiging om de patient ineen algemeen ziekenhuis en ineen ho

gere klasse van verpleegkundigezorg onder t~ brengendan de

externe waarnemer. De artsen zouden 20% , de externe waarnemer

meer dan 30% elders een meer aangepaste verzorging hebben laten

geven t bv. nursing care.
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Een aantal patienten uit de minimal care groep zou misschien

beter in eigen omgeving verzorgd kunnen worden, om slechts af

en toe voor de enkele noodzakelijke "behandeling naar het zieken

huis terug te keren.

- In andere rapporten liggen de cijfers van aantallen patienten,

die beter elders verpleegd zouden kunnen worden in dezelfde

orde van grootte. Bij het Munroe County onderzoek (F. Browning

& L. Crump: "Report to the patient care planning council on a

bed utilization study". Council of Social Agencies, Rochester,

New York, 1961) bleek door 23,8% van de patienten vanuit het

ziekenhuis beter in een meer aangepaste omgeving geplaatst

kunnen worden (aldus de externe waarnemers in dit onderzoek).

Ook hier dachten de artsen er anders over en schatten het per

centage op 19,6%. Bij een onderzoek van Preston e.a. bedroeg

het door de artsen geschatte percentage aldus teverplegen pa

tienten 14,6% (Journal of Chronic Diseases, 17: 761, 1964).

Deze studie geeft geen correlaties aan tussen de indeling van

patienten en het arbeidsvolume. Toch heb ik er melding van ge

daan, omda~en voorbeeld is van een iets uitgebreidere inde-
,

lingsmogelijkheid dan elders in de literatuur, die van belang

zou kunnen ziin bii het schatten van het arbeidsvolume. Ik ben

echter van mening dat de klassen scherper gedefinieerd - en

daardoor beter begrensd - moe ten worden. Het wordt dan voor de

gebruiker makkeli;ker de patient in te delen.

II. 4. Word Analysis (5).

Doel van het hier uitgevoerde onderzoek was te komen tot een beter

gebruik van de beschikbare arbeidskrachten. Het is gebaseerd op

voorgaande studies van Goddard, John Hopkins Hospital (zie (1));,

Oxford ~egional hospital board (zie (~)), North-Eastern region

en Manchester Region. Teneinde.de patienten te kunnenindelen werd

een classificatie gebruikt die ongeveer gelijk was als bij de Oxford

studie.

Verpleegklasse A (self-care) heeft dezelfde omschrijving als de

klasse 1 bij het Oxford onderzoek.
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Verpleegklasse B (intermediate care) wordt hier onderverdeeld in:

total care, waartoe de 'middelmatig zieke' patientbehoort, die niet

zorn intensieve.zorg.vereist alsde patient van klasse 3, meer voor

wie het complexe.arsenaal.van verpleegkundige voorzieningen aanwezig

is en meestal.volledige.verpleging ontvangt.

en moderate care, waartoe men de 'lange termijn' patient.indeelt, die

geen intensieve of totaleverzorging.vereist, maar weI speciale be

handelingen, medicijnen en verpleging ontvangt of onder verpleeg

kundig toezicht staat en.bovendien minstens 2 uur per dag op is.

Verpleegklasse C (intensive care) heeft ook dezelfde omschrijving

als klasse 3 van het Oxford onderzoek.

Waarnemingvandearbeid.opdeafdelinggeschiedde door het dagelijks

invullenvan formulieren waarop o.a•. werd vastgelegd:

- het theoretisch berekende aantal arbeidsurenoverdag.en. 's nachts

- werkelijk verrichtte arbeidinaantaluren overdag.en 's nachts

Aangenomen werd - op grond van de geraadpleegde.onderzoeken - dat bij

klasse A een 0,5 uur directe verpleging overdag werd gegeven,

" B" 1,5"" " " " " en

" c " 2,5 " " " " " "

De theoretische arbeidslastwerd berekend m.b.v. de formule:

A x nl + B x n2 + C x n3 + K + k x N, waarin

- ni (i = 1,2 of 3) het aanta1 patienten is uit resp. klasseA, B of C,

- A, B en C resp. de tijdsindexen per klasse zijn, n1. 0.5, 1.5 en 2.5

uur,

- K een constante is voor

- k een constante is voor

soort, maar weI van het

- N = nl + n2 + n3

indirect patient.onafhankelijk werk

indirectwerk, niet afhanke1ijk van de

aantal patienten, en

Het genoemde artikel geeft helaasgeen.resuitaten van het onderzoek

weer. Niet vermeid wordt hoe groot de aantallen uren zijn genomen voor

de constanten K en k.

Ook wordt geen bronvermelding gegeven van de geraadpleegde studies,

zodat het gebruikte materiaal van de onderzoeken van Goddard, North

Eastern Region en Manchester Region niet te achterhalen waren.



- 15 -

II.S.A Guide for Staffing a Hospital Nursing Service (6).

Omdat verbeteringen in hetplannen van de inzet van het personeel

noodzakelijk waren, werd een onderzoek ingesteld met als doel het

ontwerpen van een richtlijn die kan dienen als basis voor de arbeids

planning.

De 'guide' geeftenkeleformulierenmet instructies op.grond.waarvan

betere planning van de arbeid mogelijk moetzijn dan tot dan toe 

volgens de schrijfster - gebruikelijk in de meeste ziekenhuizen.

Op het Ie formulier wordt per dag.uitgezetwelke verplegenden be

schikbaar zijn, gedurende welkeuren van de dag, rekening houdend

met lessen, vakanties envrije dagen.

Het 2e formulier geeftvan aIle aanwezigepatienten de diagnose, de

ernst van de ziekte en de vereiste speciale behandelingenof de spe

ciale problemen. De patienten worden hierbij ingedeeld in een van de

drie klassenA, B of C,zoals die we.in devorigeparagraafzijn

tegengekomen . (zie aldaar).Per klassekent mennu het aantal pa

tienten. Op grond van de informatiedie de boofdverpleegster heeft

uit de 2 vermelde.formulieren enop.grond van haarinzichten als

verplegende verdeelt zij nu het werk en deelt werkploegen in.

Met behulp van de informatie van detwee formulieren kan tevens een

schema voor meerdere weken vastgesteld worden waarop voorelke ver

plegende weergegeven wordt op welkedagen op welke van de beschik

bare urende verplegende zou kunnen werken, vrij kan hebben of les

sen moet.volgen.

Per niveau verplegende (boofd, gediplomeerde, leerling, verpleeg

hulp, enz.) zijn dan ook per week het aantalbeschikbare uren be

kend. Daar ook bet aantal.patientendagen per.afdeling per week be

kend is, kan men bepalen hoeveel uur elk niveau van deverpleging

per patient per dag kan besteden. Bv. per week 216 uur gediplomeerde

arbeid op 211 patientdagengeeft 1.02 uur gediplomeerde.arbeid per

patient perdagvan 24 uur. Verderheeft men formulieren ontwikkeld

om de verschillende niveaus van verplegenden.per afdeling te plannen

en om daaruit voor bet gebele buis bet totalepersoneelsbestand te

kunnen plannen. Hierbij wordt uitgegaan.van een 40-urige werkweek en

een S-urige werkdag. Opvallend is dat de leerlingenverplegenden niet

in het personeelsbestand zijn opgenomen.
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Dit feit is opmerkelijk.omdatin de Nederlandse situatiede leer

lingverplegendenals werkkrachten.worden beschouwd, terwijl zij

eigenlijk worden verondersteld te.leren. Daartoe zouden zij niet

in het personeelsbestand opgenomen moe ten worden.

Hetrapport.geeft.geen achtergronden en methoden die.geleid hebben

tot de ontwikkelingvan de formulieren. Ook wordt niet aangegeven

hoe de hoofdverplegende.de concrete.informatie van de.2 eerstge

noemde formulieren en haarinzichten op exacte en objectieve wijze

kan verwerken tot een werkverdeling. Omdat voor de berekening van

de hoeveelheid werk en de benodigde.hoeveelheidpersoneel van de

verscheideneniveausniet wordt uitgegaan van eenconcreet ge

bruik van een mogelijke.patientenclassificatie zal verdere bespre

king van dit rapport achterwege blijven.

11.6. Systeme de Classement des Malades en Milieu Hospitalie~ (7).

Dat de problematiek van arbeidsinzet .. gekoppeld aan patienten clas

sificatie niet aIleen in de Verenigde Staten en Engeland de aan

dacht heeft, blijkto.a.uit deze Franse dissertatie.

Het doel is een beeld te schetsenvan een ziekenhuis,opgezet vol

gens het moderne idee om de patient centraal te stellen en niet

weer de specialist. Vanuit dit idee is m.b.v. het "progressive

patientcare"-concept eenpatientenindeling ontworpen.

Hierbij wordt de patient ingedeeldin 4 klassen die elk specifiek

zijn wat betreft de behoeften van de patient.aan verpleging en ver

zorging. In het ziekenhuis ontstaan dan ook 4 verpleegafdelingen

voor deze verpleegklassen, die elk op gebiedvan.de.bouw, organi

satie, personeelsbezetting, materiaal en beheer zijn aangepast aan

deze specifieke klassen.

De omschrijvingen van de klassen.luiden:

La zone des soins intensifs(intensive.care).Hiertoe.behoren de

ernstig zieke en acute patientendie hooggekwalificeerde zorg be

hoeven en nauwgezette, frequente of constante bewaking.

La zone des so ins courantes (intermediate care). In deze.categorie

worden de 'gewone' zieken verpleegd die weI bewaking en verzorging

behoeven maarniet.in.zo hoge mate alsde vorige.groep en toch in

te hoge mate om tot de volgende categorie te kunnen behoren.
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La zone des S01ns espaces (self care). Tot deze klasse behoren

de meer valide patienten, die herstellend zijn en grotendeels

voor zichzelf kunnen zorgen maar die observatie behoeven die thuis

niet te verwezenlijken is of die dagelijks een therapeutische be

handeling moeten ondergaan.

La zone des soins longue duree (long term care). Hieronder vallen

de wat Minder ernstige patienten, die echter meer dan 30 dagen een

redelijk hoog niveau van verpleging behoeven.

De consequenties van dit systeem voor de aantallen personeelsleden

zijn volgens de auteur als voIgt:

les soins intensifs: 3 maal zo zwaar als voor les soins courantes,

les soins courantes: verplegende + 2 hulpverplegenden per 5 pa

tienten,

les soins espaces: een strikt minimum, te weten 1 verplegende + 2

hulpverplegenden per 16-20 bedden. Terwijl 's nachts 1 hulpverple

gende voldoende zou moeten zijn.

les soins de longue duree: per 36 patienten 1 hoofdverplegende, 2

verplegenden en 4 hulpverplegenden.

Bij de vele genoemde voordelen die dit systeem met zich meebrengt

is t.a.v. het personeel op te merken:

- middelen en arbeidskrachten zijn geconcentreerd daar waar zij

nodig zijn. Zij zijn daardoor sneller en effectiever in te scha

kelen.

- het systeem werkt zowel op patient als verplegende bevredigender

waardoor het werk heter wordt uitgevoerd.

- de relaties tussen verplegenden, artsen en patienten zouden een

stuk beter kunnen zijn.

Bij de nadelen wordt t.a.v. het verplegende personeel eveneens op

gemerkt dat:

- het klassieke idee dat in Frankrijk leeft over de service die men

in het ziekenhuis verleent, gewijzigd moet worden.

- in kleinere ziekenhuizen deze indeling gunstig is, maar in grotere

de afdelingen elk afzonderlijk oak weer verdeeld zullen worden.

- de verplegenden eenzijdig ingesteld zaken op een bepaald niveau

van verpleging, terwijl ze juist op iedere situatie verdacht moeten

zijn en die moe ten aankunnen.
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Op grond van het artikel moet men aannemen dat de personeelsbe~

zetting een gemiddelde is van wat men per verpleegklasse denkt

nodig te hebben; zij is vast aanwezig op de afdelingen. Niet aan

gegeven wordt of de bezetting gevarieerd wordt met de hoeveelheid

voorhanden werk dat afhankelijk is van aantal en aard der patien

ten. Bij de genoemde voor- en nadelen wordt niet gezegd hoe men

eraan komt, wat de achtergronden ervan zijn en of de beweringen

op hun juistheid getoetst zijn. Op de gevolgen van.dit systeem

voor de bouw en inrichting van het ziekenhuis, die de auteur

geeft, zal hier niet worden ingegaan.

11.7. Een methode voor het bepalen van het aantal verplegenden (8).

Om het benodigde aantal verplegenden beter te kunnen bepalen en

daarmee tot meer efficiente bedrijfsvoering te komen, heeft o.a.

het bureau Berenschot zich beziggehouden metonderzoek in Neder

landse ziekenhuizen. Ten behoeve van het maken van berekeningen

voor aantallen personeelsleden in.de verpleging afhankelijk van

de hoeveelheid werk op de afdeling en dus afhankelijk van aan

tallen en aard der ziektegevallenheeft men eerst na eenvoor

onderzoek een patientenclassificatie ontworpen. De hierna ge

geven classificatie deelt de patienten naar hun behoefte aan

hulp in.

klasse A: patienten die een maximum aanverpleging.nodig hebben,

geheel hulpeloos zijn en dus met aIle bezigheden ge

holpen moeten worden.

klasse B: patienten die VeeI verplegingen verzorgingbehoeven,

gedeeltelijk hulpeloos zijn of extrabewerkelijk zijn

bij een of enkele.bezigheden.

klasse C: hieronder vallen diegenenmetmiddelmatige verpleging.

klasse D: de patient ontvangt enige verplegingen verzorging. Hij

heeft gedeeltelijk bedrust zonderextra bebandeling of

hij loopt op en ontvangt weI enige extra behandeling.

klasseE: hierin vallen aIle patienten met een minimumbehoefte

aan verzorging.

In een volgend rapport van Berenschot (8) worden de mogelijke han

delingen onderscheiden in 3 soorten (zie ook lit. (S)):

1) Patient-gebonden handelingen, afhankelijk van verplegings- en

verzorgingsbehoeften van de patienten.
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2) In mindere mate patient-gebooden handelingen. Deze zijn wel

afhankelijk van aantallen patienten maar niet van de aard van

de gevallen.

3) Geheel patient-onafhankelijke handelingen. Deze komen op eike

afdeling voor, maar varieren waarschijnIijk toch weI iets met

de grootte van de afdeling.

Per klasse patient werden door waarnemingtijden bepaald voor de

3categorieen handelingen. Rierbij werd met toeslagen gerekend.

2% op categorie ] en nog eens 6% opcategorie ] + 2, o.a. voor

persoonlijke verzorgiog en kleine rustpauzes.

De tijden die men heeft gevonden voor de handelingen van groep 1

bedroegen

173 minuten per patient van klasse A per dag (7-22 uur)

11] " II If " " B " "
55 " " II II " C " "
25 " " " " " D " "

9 " " " " " E " "
voor dehandelingen van categorie 2 wordt op grond van de waarne

mingen 50minuten genomen per patient en voor categorie 3 neemt

men 1272 per dag voor een afdeling van 25-35 patienten.

Ret aantal arbeidsminuten per dag wordt nu:

(173 + 50)x nA+(111 + 50) x nB + (55 + 50) x nC + (25 + 50)

x nD + (9 + 50) x nE + 1273, waarin nA het aantal patienten van

klasse A voorstelt.

Ret aantal personeelsleden in de verpleging wordt berekend door

dit aantal minuten te delen doorhet aantal dat 1 persoon per dag

werkt (510 minuten = 8.5 uur). Dit resuitaat heeftmen ook weer

gegeven in grafisch verband om daaruit voor verschillendeaaotal

len patientenpunten, waarbij elkepatient vanelke verpleegklasse

een aantal punten vertegenwoordt, het aantal personeeisminuten per

dag te kunnen vaststellen.

Roewel de resultaten door gedegen onderzoek tot stand zijngekomen,

is de bruikbaarheid nog enigszins twijfelachtig. Dit komtvooral

omdat de definiering van de klassen m.i. nogal wat tewensen over

laat en omdat niet eenduidig is en daardoor heel wat ruimte laat

voor verschillende interpretaties.
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11.8. Planning van het dagelijks werk op een verpleegafdeling (9)

en THE-classificatie van patiententoestand (10).

Om op snelle en gemakkelijke wijze het patientenbestand te kunnen

overzien en daarmede de arbeidslast te kunnen schatt~m. heeft men

op de THE een patientenclassificatie ontworpen na voorstudies

van Wielinga en Nijhuis (zie lit. (9),).

In het stage-rapport van Nijhuis (9) wordt het classificatie

voorstel van Wielinga als uitgangspunt genomen. In dit voorstel

wordt de verpleging opgedeeld in 4 groepen:

1) Continu: meer dan 4 handelingen per uur

2) Intensief: 1 tot 4 handelingen per uur

3) Middelmatig: meer dan 4 handelingen per dag

4) Extensief: minder dan 4 handelingen per dag.

de verzorging wordt apart van de verpleging verdeeid in:

1) totaal hulpbehoevend

2) gedeeltelijk hulpbehoevend, eet o.a. zelf

3) eet en wast zelf

4) lopend patient.

Bij toetsing van dit voorstel in de praktijk om aldus_ te trachten

het werkop de afdeling te plannen, bleek de definiering van de

klassen niet geheel bevredigend, op grond waarvan in een volgende

publicatie (10) een gewijzigde indeling wordt voo~gesteld.

Deze luidt dan:

Verpleging: a) zeer zwaar: 3 of meer manuren per dienst (8.S uur)

b) zwaar: 1-3 manuren per dag

c) matig: iets meer werk dan licht tot 1 manuur per dag

d) licht: dagelijks temperatuur en pols opnemen

en een extra handeling per dienst.

Verzo~ging: 1) totaal hulpbehoevend (niet patient met sondevoeding)

2) gedeeitelijk hulpbehoevendIaile padent:en die

niet tot I, 3 of 4 behoren, weI die met sondevoeding.

3) bedpatient, die zelf eet en wast, soms met hulp

uit bed.

4) lopend patient, incidenteel geholpen.
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Theoretisch zijn nu 4x4 mogelijke patiententoestandente onder

scheiden. Voor elke mogelijke toestand is door onderzoek vast

te stellen hoeveel tijd per patient wordt gevraagdvoor direkte

verpleging. Daarbij kari men dan voor het totaal aantal patienten

het patient - afhankelijke indirekte werk + het patient

onafharikelijke indirekte werk optellen (zie indeling handelingen

van Berenschot, lit.8). Dit levert, gecorrigeerd met toeslagen

voor b.v. persoonlijke verzorging, het totale arbeidsvolume.

Uit de praktijk blijkt dat het vooralsnog moeilijk ~alt het

indirekte werk in 2 categorieen te onderscheiden, zodat voor

gesteld wordt hiervoor een constant bedrag te nemeni te weten

2339 minuten per dag. (Zie hiervoor lit.(9».

Het is uit het rapport (9) niet duidelijk geworden hoe men tot

deze indeling is gekomen en waarom de deling tussen verpleging

~n verzorging is gemaakt. Bovendien wordt niet voldoende scherp

gedefinieerd wat onder verpleging en onder verzorging wordt

verstaan. Tevens krijgt men de indruk dat de begreniing van de

klassen niet zo'n duidelijke is, waardoor het moeilijk valt de

patient die randgeval is, 1n de juiste klassen in te delen;

zeker wanneer de indeling voorafgemaakt wordt, dus als

voorspelling t.b.v. de werklast moet fungeren.

11.9. Quantifying Patient Care Needs (II).

Het onderzoek op het medisch college in Georgia was opgezet om

een management gereedschap te ontwerpen om verzorgings-behoeften

te meten. Hierbij werd uitgegaan van het PETO-systeem. Volgens

dit systeem wordt de behoefte aan verpleging en verzorging bepaald

aan de hand van de 7 criteria: - voeding

- toilet

- opneming vitale funeties

(zoals temperatuur, ademhaling e.d.)

- beademing

- suetie

- zindelijkheid, hygiene

- beweeglijkheid.
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Elk criterium is weer te onderscheiden in 4 of 5 fasen, die

ieder een puntenwaardering hebben. De fase waarin steeds de patient

het meest onafhankelijk van de verplegingis, krijgt de waardering

I, de volgende fase waarin hij iets meer afhankelijk is krijgt de

waardering 2. De fasen daarop volgend, hebben als waardering

4, 8 en 12; welke laatste de waardering is van de toestand waarin

de patient geheel afhankelijk is van de verpleging van de

behoeftevervulling vallende onder betreffende criterium.

Per afdeling kan men nu voor elke patient een puntenwaardering

bepalen, door voorelk criterium vast te stellen in welke fase

de patient verkeert en de daarbij behorende punten te sommeren over

de 7 criteria. Sommatie over elke patient geeft een puntenaantal

voor de afdeling, dat via een tabel omgezet kan worden in

Physical Care Units.

Deze Physical Care Units stellen in het onderhavige. onderzoek

steeds I uur arbeid voor, maarzij.zouden in andere situaties

geheel andere arbeidstijden kunnenvertegenwoordigen4

Uitdrukkelijk wordt in het verslag vermeld dat volgens deze methode

alleen de fysieke verzorgings behoeften zijn na te gaan,

zodat de methode b.v. niet geschikt is voor toepassing in

psychiatrische inrichtingen en hartbewakingscentra.

Wel valt b.v. na te gaan waarom patienten van de ene afdeling

meer kosten dan die van de andere.

Op een kinderafdeling moet men gemiddeld 20 punten per patient

toekennen, terwijl op afdelingen voor volwassenen gemiddelden

voorkomen van 12 tot zelfs 4 punten. als de patient nog niet wordt

behandeld of bijna is genezen.

Doordat aIleen de fysieke verzorgings-behoeften gemeten worden,

komen aspecten van psychische aard, zoals gesprek en begeleiding,

die op een gewone ziekenhuis afdeling toch ook aan de orde van de

dag zijn, niet aan bod. Hierdoor lijkt deze methode om een reele

arbeidsplanning niet voldoende bruikbaar.

Tevens wordt in het verslag niets gezegd over onderzoek of

bepaling van indirect en aanvullend werk.
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11.10. Timing studies of Nursing Care (12).

Over het doel de benodigde hoeveelheid arbeid te kunnen berekenen

heeft men in 4 ziekenhuizen in Winnipeg (U.S.A.) een onderzoek

gedaan naar de ti;den en handelingen die de verpleging gaf aan

patienten van verschillende aard.

Om overzicht te kri;gen in de vele ziektegevallen heeft men

eerst m.b.v. uit de literatuur verkregen kennis een classificatie

ontworpen.

klasse 1: hiertoe behoren patienten die een minimale hoeveelheid

verpleging behoeven. zij zijn te verdelen in:

- categorie onderzoekpatienten (observatie, technische

en basishandelingen zi;n te verwaarlozen).

- categorie genezenden (laatste fase van ziekteproces,

toestand van de patient is stabiel, deze is meestal

aan ontslag toe).

klasse 2: middelmatig niveauvan verpleging en verzorging.

Onderverdeling in:

- categorie intermediate (zieke patient met stabiele

vitale processen of in recovery fase; genezing is

gericht op snelle terugkeer naar het dageli;ks leven)

- categorie uitgebreide zorg (patient is geen noodgeval

meer; verpleging en rehabilitatie strekken zich

over langere termi;n uit, vaak langzame verbetering

in functionele processen; vooral behoefte aan basis

verpleging; verbli;f in deze categorie langer dan

35 dagen.

klasse 3: intensieve verpleging. Onderverdeeld in:

- categorie intensief (continu observatie en onder

steunende maatregelen, omdat de patient in precaire

toestand verkeert met vaak onstabiele processen.

- categorie acute gevallen (freauente observatie met

continu ondersteunende maatregelen, vitale processen

zi;n of worden stabiel).

Beide categorieen vereisen dus vooral veel technische

verpleging en observatie.
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Wilde men nu de bij het onderzoek betrokkenpatienten in

klassen indelen, dan waren daar 2 methodes voor. Dit waren een

methode voor hand-berekening en een voor automatische machinale

verwerking.

Daar deze methodes niet essentieel verschillen, zullen we de

hand-methode, die gemakkelijker te overzien is, bespreken.

Gegevens omtrent de toestand van de patient werden vastgelegd d.m.v.

formulieren, waarop de aan de patient gegeven handelingen werden

genoteerd in 3 categorieen :

observatie:van vitale tekenen (bloed, pols, temperatuur, adem)

bewustzijn (coma, halfcoma, bewust)

electrische monitoring

technische verpleging:medicamenten toedienen

injecties

intensieve oogverzorging

ademhalingstherapie, ademhaling opgang houden

sondevoedin~

suctie (luchtwegen, maag)

infusie, transfusie

zuurstoftoediening

drainages

speciale kleding

verzorging decubitus

catheters

nierdialyse

basisverzorging:verzorging van afhankeli;ke patienten (in bed posi-

tioneren, wassen, baden, voeden)

continentie (urine, faeces)

mobiliteit

in of uit bed gaan

mentale toestand (verward, helder).

Ter completering van de toestandsbeschriiving waren nog toegevoegd

de categorieen: fvsieke medische behandeling (t.b.v. functie

verbetering of functiebehoud)

verzorging in psvchiatrische eenheid.
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Tot de klasse 1 wordt de patient ger~kend wiens totaalscore een

combinatie is van -:s; 10 bij de categorie observatie

- :s; 5 aan technische: verpleging

- :s; 10 vooribasisverpleging

De rest van de patienten valt onder klasse ~. Van deze patienten

behoren diegenen die langer dan 35 dagen verpleegd worden tot de

categorie uitgebreide zorg.

Nu de patienten ingedeeld worden, heeft men voor aIle betrokken

patienten van elke klasse tijdstudies gemaakt van de aan hen

gegeven verpleging. Deze was onderverdeeld in directe- en indirecte

verpleging. ook heeft men tijdstudies gemaakt van aIle handelingen

ongeacht bij wie ze verricht werden; weI werd bij dehandelingen

studie genoteerd op welke verpleegklasse zij betrekking had.

De verwerking van de gegevens leverde vergelijkingsmateriaal voor

de verpleegklassen onderling en voor de verschillende zieken

huizen.

Gezien de te verwachten percentages patienten in deverpleeg~

klassen, had men voor de klassen ! en 1 de onderscheiden categorien

samengevoegd; voor klasse ~ heeft men de cijfers voor elke

categorie apart weergegeven.

Bij de weergave van de resultaten viel op dat bij de handelingen

in elke verpleegklasse gekwalificeerde krachten meer frequent

werden ingeschakeld dan niet gekwalifice.rde krachten.

Vooral bij de klasse 1 (maximale zorg) was dit duidelijk het geval.

De activiteiten van de niet gekwalificeerde krachten lagen vooral

op het terrein van de basis verpleging en de observatie.

Bovendien waren deze personeelskrachtenvaak op minimale wijze

betrokken bij de verpleging van patienten uit de klasse 1.
Ais resultaat van de tijdstudies heeft men voor elke verpleeg

klasse de tijd bepaald die per patient aan directe verpleging

wordt besteed.

Uit de tijdstudies van de handelingen vielen tijden af te leiden

voor indirecte verpleging. Met behulp van de aldus verkregen

resultaten heeft men per:plo-eg: (dag, avond of nacht) en totaal

tijden per dag, per patient per klasse opgesteld.
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Voor twee algemene ziekenhuizen bedragen deze tijden - gegeven in

minuten -

(N.B. het Ie kolommetje cijfers per hokje slaat op het Ie,

het 2e kolommetje cijfers op het 2e in het onderzoek

betrokken ziekenhuis):

verplee klasse 1 totaal da avond loe nacht loe

totaal 76.6 47.4 23.0 6.6

directe verpl. 53.3 34.2 14.0 4.8

indirect 23.4 13.0 9.0 1.8

d'I kl 2verp • . , ~nterme ~ate

totaal 153.5 109.8 97.0 67.7 40.7 24.0 15.5 18. 1

direct 90.6 70.7 60.8 44.0/ 19.9 14.2 9.9 11.3

indirect 63.0 39.0 36.2 23.7 20.9 9.5 5.5 6.7

1 1verp .k .2, u~tgebre~de zor

totaal 256.3 176.8 144.5 100.0 86.6 50.8 25.0 25.6

direct 178.3 127.6 100.7 74.7 58.5 34.7 18.6 17.7

indirect 77 .8 49.5 43.3 25.2 28.1 16.2 6.5 7.7

verpl. kl. 3

'totaal 744.5 445.1 337.5 219.4 214.7 157.2 192.3 68. 1

direct 564.7 324.1 256.5 159.0 154.9 118.7 148.3 46.4

indirect 179.8 120.5 76.3 60.2 59.8 38.2 43.7 21.7

(N.B. Deze cijfers zijn oorspronkelijk gegeven met toleranties).

Bij de verdere resultaten en conclusies van het rapport vinden we

een verde ling van de patienten over de verschillende klassen.

Tot verpleegklasse 1 behoort 9 .- 12% van de patienten,-
, , ,, 2 , , 70 - 75% ., , , , ,-, , ,, 3 , , 10 - 15% , , , , , ,
Terwijl ook nog formules ontwikkeld zijn om voor ziekenhuis en

afdeling benodigde aantallen personeelsleden te berekenen.

Aantal personeelsleden voor totaal aantal verpleeguren per jaar (')

een ziekenhuis effectieve werkuren per jaar p.persoon (")
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3
I

i=1

(" )

( ,) (totale verpleegti;d per klasse (i) per dag) * (aantal

verpleegdagen per iaar per klasse (i»

(werkuren per week) ~ (weken per ;aar) -

(vacantie en vriie dagen en ziektedagen +

uren voor maaltiiden, koffie e.d. per;aar).

Aantal personeelsleden = nl x el + n2. x e2. + n2 x e2 + n3 x e3
1 1 U U

per afdeling.

n; (; =1,2 of 3 ) = aantal patienten per verpleegklasse ;.

De index 1 staat voor intermediate verzorging

u staat voor uitgebreide zorg.

c. = verpleegfactor per klasse ;
]

= totale verpleegti;d per klasse per dag

effectief aantal uren dat verplegende per pl~eg aan

verpleging besteedt
(N.B. ploeg=dag-,avond- of nachtdienst)

Berekening van het aantal personeelsleden per afdeling kan ook

met de aantal verpleeguren per dag ("')
formule: ----.-------------------------

effect1ef aantal verpleeguren dat verplegende per ploeg

aan verpleging besteedt
3

("') = ~ (totale verpleegti;d per klasse (i) ) x (aantal
i=1 . (.) ).pat1enten per klasse 1 •

Sterk bleek verder uit de waarnemingen dat routinematige

bezigheden zeer veel nadruk hebben. Het contact tussen patient en

verplegende vindt vooral overdag plaats, terwiil juist dan de

meeste routinematige bezigheden worden verricht. Daaruit trekt het

rapport de conclusie dat de meeste contacten tussen patient en ver

plegende worden gevormd door routinebezigheden.

Zoals uit de behandeling kan blijken, geeft het hier beschreven rap

port uitgebreid cijfermateriaal. Ret cijfermateriaal is op enkele

plaatsen m.b.v. statistische methoden getoetst en met de cijfers wor

den berekeningen gemaakt. De resultaten van die berekeningen worden

weergegeven, maar er worden weinig conclusies uitgetrokken.

Verder is niet duidelijk hoe men aan de indeling van patienten in ver

pleegklassen is gekomen en hoe de puntenwaardering tot stand is gekomen

die wordt gebruikt bij de rekenmethode om de patienten in klassen in

te delen.
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II. 11. Nurse Staffing Systems (13) en Staffing bv Patient

Classification (14).

Het doel van door beide artikelen beschreven onderzoek is een

systeem te ontwerpen om een schatting te maken van de hoeveel

heid mankracht die nodig is om de patient de verzorging te

geven waaraan hi;, afhankeliik van de ernst van ziin toestand,

behoefte heeft.

Om die verzorgingsbehoefte te kunnen meten, heeft men gebruik

gemaakt van de diensten van CASH (Conunisi.on for Administrative

Service in Hospitals) en de door CASH ontworperi patienten

classificatie overgenomen.

De omschri;ving van de klassen luidt:

klasse 1·(minimal care). De toestand van de patient wordt geken

merkt door:

milde syPtomen; normaliter laatste stadium van herstel.

- weinig of geen afwi;king van als normaal beschouwd

gedragspatroon.

- weinig of geen beperking in bezigheden.

- slechts weinig behandeling en weinig medicamenten.

- noodzaak voor instructie, oefening in zelfzorg en

voorbereiding voor ontslag.

klasse 2. (average of moderate care) patiententoestand kenmerkt

zich door:

- subacute symptomen; chronische ziekte of beginstadium

van herstel.

- niet volledig van anderen afhankeli;k in dageliikse

bezigheden.

- soms terugkerende of toevallige afwiiking van normaal

gedragspatroon.

- beperkte of periodieke bewegingsvriiheid.

- periodieke behandeling, observatie en instructie.

klasse 3.( direct of above average care) gekenmerkt door:

- acute symptomen of chronische symptomen, zodat patient

bi;na geheel afhankeliik is van verplegenden voor

vervulling van dageli;kse levensbehoe-ften; ernstig ziek.

- duideli;ke afwi;king van normaal aanvaardbaar gedrags

patroon.

- freQuente behandeling, observatie en/of instructie.
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klasse 4 (intensive of maximum care). Kenmerken:

- plotselinge en voortdurende maatregelen om levente

behouden.

- extreme syrnptomen; meestal acuut of kritiek.

- uitgesproken afwijking van normaal aanvaardbaar

gedragspatroon.

- stringente beperking van bewegingsvrijheid.

- continue behandeling, observatie en/of instructie.

Uit een eerder verricht en niet nader vermeld onderzoek, door

CASH verricht. was komen vast te staan dat de gemiddelde verpleeg

ti;d per patient 4.5 uur per dag bedroeg.

Middels het hier beschreven onderzoek is men tot een verdere

verdeling van de verpleegtijden over de klassen en ploegen gekomen.

In tabel weergegeven zijn de resultaten van het onderzoek (in uren

arbeid) :

klasse dag avond nacht totaal in verhouding

1 1.4 0.9 0.4 2.7 0.65

2 2.2 1.4 0.6 4.2 1

3 2.9 1.9 0.9 5.7 1.35

4 4.3 2.9 1.3 8.5 2

de arbeidslast

per ploeg I 51% 34% 15% van het totaal

In deze tijden zijn niet de units opgenomen met sterk gecon

centreerde zorg, zoals hartbewakingscentra. Voor die units geldt

een gemiddelde van 6.5 uur verpleegtijd per patient per dag;

dit is in dit rapport niet nader toegelicht.

Ret als tweede genoemde artikel stelt voor per ploeg het benodigde
i

aantal arbeidsuren te bepalen door de tiid per klasse nodig voor

verpleging te nemen, maal het aantal patienten per klasse en de

verkregen getallen over de verschillende klassen te sommeren.

nit geeft dan de totale arbeid per ploeg aan.
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Ret eerst genoemde artikel heeft een formule ontwikkeld om met

arbeidstiiden te rekenen. De uitkomst' van de formule is "h" het

gemiddeld aantal verpleeguren per dag, dat 4.5 bedroeg zoals

we gezien hadden.

3
L

i=1
h =

4
L

i=l [R(j) x N(i) x R(i)]
n

waarin

totaal aantal verpleeguren per ploeg (i);
E rverder geeft het artikel aan dat de teller = a(j) x N(j) x H(i)
i j ,

de totale hoeveelheid arbeid per afdeling gesommeerd over 4

verhouding van de verpleegtijd per patient van klasse (i)

ttO.v. verpleegti;d per patient per dag.

= aantal patienten van klasse (j)

i = de

i = de

R Ci) =

N (j)

R (i) =

n = totaal aantal patienten per afdeling

ploeg (1 = dag, 2 = avond, 3 = nacht)

klasse (I, 2, 3 of 4)

klassen en 3 ploegen

h x F(i)
H (i) = R(i) x P(j) waarin

F(i) = de fractie van de verpleegtijd van ploeg (i) t.o.v. de

totale verpleegtijd (dus h x F(i) = aantal verpleeg

uren per ploeg (i) per patient)

. P(j) = het percentage patienten dat gewoonlijk per klasse (j)

wordt waargenomen.

Hoe men tot een dergelijke formule is gekomen en wat de bruikbaar

heid ervan is, blijkt niet uit het artikel.

Verder is helaas ook niet aangegeven wat precies onder verpleging

wordt verstaan. Wordt hier aIleen direkte verpleging bedoeld of

zit er ook indirekte verpleging, die aIleen van het aantal patienten

afhangt, in?
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11.12. Better Patient CarethroughNursin~ReSearch (15).

nit hoek, ''Better Patient Cat't' •••••• ". h('$('hl'ijft v(.~lt'

methoden die aan.te wenden zijn tot verbeterinp; van de inzet van

verplegend en verzorgend personeel in het ziekenhuis.

Als een van de mogeliikheden schetst het de bepaling van de

behoefte van de patient, om op grond van het kennen van die

behoefte, iets van het arbeidsvolume te kunnen zeggen.

Tel" bepaling van die behoeften beschrijft het boek in

hoofdstuk 12, zeer in het kort, een twaalftal onderzoeken die

tot een classificatiemethode hebben geleid.

'!'wee van deze onderzoeken zi.in in voorafgaande paragrafen reeds

ter sprake gekomen, (I) en (4); de andere vertonen sterke

overeenkomsten, zodat verdere bespreking achterwege zal

worden gelaten.

Bii de totstandkoming van de c1assificaties zijn in elk geval

de volgende stappen gevolgd:

I) bepaling van het doel van de methode.

2) de factoren bepalen, die duideliike invloed hebben op

de verzorgingsbehoefte van de patient.

3) deze factoren omzetten in een instrument, waarmee gegevens

te verzamelenzijn om de graad van invloed van elke factor

te kunnen bepalen.

4) dit instrument op groep patienten testen t.a.v. de

betrouwbaarheid.

5) instrument herzien.

Ondanks de logische opzet van de vele onderzoeken, is het

probleemvan het zoeken naar een goede en betrouwbare classifica

tiemethode nog steeds niet op bevredigende wijze opgelost.
. I

De auteurs stellen daarom de volgende verbetering voor:.

I) de methoden op wetenschappeliike wi;ze testen engeli;ke

dimensies geven.

2) verder gaan dan ordinale schalen tot duideliike kwanti

tatieve methoden.

3) grotere gevoeligheid aanhrengen in de schalen

4) zorgen voor groter gebied van toepassingsMogeliikheden.

5) schaling ontwerpen die omvangriiker is en betel" tegemoet

kamt aan de behoefte van de patient.
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11.13. Opmerkingen bij de geraadpleegde literatuur

Roewel de wijze van weergave van de verschillende onderzoeken

en de gebruikte terminologie nogal sterk uiteen lopen, zien we

toch een grote'overeenkomst in de indelingen van de verpleeg

klassen naar verplegings- en verzorgingsintensiteit.

Giobaal gezien komt de indeling steeds neer op:

1) self care, ook weI low care of minim~ care genoemd.

Dit is de klasse waartoe de patienten gerekend worden met de

minste behoefte aan zorg.

2) intermediate, partial of average care, voor patienten met

een middelmatige behoefte aan verpleging en verzorging.

3) intensive, total hi~h of maximum care, waartoe patienten

behoren met zeer hoge mate van verzorging.

Een enkele studie meent patienten van speciale intensieve

bewakings- en therapie afdelingen, (b.v. hart-bewaking)niet in

deze klasse te moeten onderbrengen, terwiil andere studies

zich daar niet over uit laten. Deze laatste hebben vaak

omschrijvingen als:" ••••• zeer intensieve verpleging, zonodig

continue of zeer frequente observatie en bewaking •••••• ".

4) long-term care, waartoe patienten gerekend worden die lange

ti;d in het ziekenhuis verbli jven, in ieder geval duideli;k

langer dan de gemiddelde verpleegduur.

Ook de verscheidene aspecten op grondwaarvan beoordeeld wordt

of de patient tot een bepaalde klasse behoort, vertonen zeer veel

overeenkomst bi; de diverse onderzoeken.

Of schoon doel en uitgangspunten nogal eens verschillen, is het

toch niet verwonderli;k dat we zoveel overeenkomst aantreffen,

omdat we hebben kunnen constateren dat een aantal onderzoeken,

andere onderzoeken als richtli;n heeft genomen.

Een aantal studies vermeldt niet expliciet de mogeli;kheia om de

classificaties te gebruiken t.b.v.bepaling van de arbeidslast, doch

het li;kt me dat de meeste classificatiemethoden er met enige

wi;ziging of aanvulling weI voor gebruikt zouden kunnen worden.

Ret grootste bezwaar dat aan de meeste methoden kleeft, is het

gebrek aan een zeer duideIi;ke definiering en begrenzing van de

klassen (zie b.v. genoemd geval bi; de intensive care:

hoort de patient in de hart-bewakings unit nu weI of niet tot de
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intensive care klasse? Soms, zoals bii een classificatie,vermeld

in lit.(lS).is nog een aparte verpleegklasse ingevoerd voor de

allerzwaarste gevallen: de critical caret.

Verder hebben we kunnen constateren, dat biina nergens duideliik

is omschreven hoe men precies gebruik maakt van de waarnemingen,

waarbii verschillende aspecten van de toestand van de patient

worden vastgeIegd. De "Timing studies of nursing care" is het enige

rapport dat hieromtrent een exacte beschriiving geeft.

Elk toestands-aspect is gerelateerd met een aantal punten. (Helaas

is niet duideIijk hoe men aan die punten-aantaIIen komt.)

Het totaal aantal punten is maatgevend voor de klasse.

De Oxford- studie (2) en het Zwitserse onderzoek (3) geven weI de

waarnemingsliist waarmee de patienten toestand werd vastgeIegd.

In het volgende hoofdstuk zullen we daarom voornameli.ik uitgaan

van deze 3 onderzoeken.
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III. Aspecten op grond waarvan de patiententoestand beoordeeld

kan worden.

Gezien de mate van overeenkomst van de verschillende rapporten

kunnen we uit de rapporten een lijst distelleren van in de li

teratuur voorkomende aspecten waarmee de patiententoestand beoor

deeld kan worden.

In de categorie algemeen dagelijkse levensbehoeften, ook wei basis

verzorging genoemd, onderscheiden we de aspecten:

· mobiliteit - wandelt zonder hulp

zit in stoel of wandelt met hulp

- ligt in bed

-zelf in bad

- met hulp in bad

- wordt gewassen in bed

- gaat zelf

- gaat met hulp

- is incontinent

• voeding - eet zelf

- eet met hulp - vast + vloeibaar

- aileen vloeibaar

- sondevoeding

• positioneren in bad.

Bij de categorie technische verpleging vinden we;

· suctie - van maaginhoud

- overig

• krijgt zuurstof toegediend

• toedienen medicamenten

• injecties

intensieve oogverzorging

• ademhalingstherapie/ademhaling op gang houden

• sondevoeding

• infusie, transfusie

• drainages

speciale kleding

· verzorging decubitus-wonden

• catheters

• nierdialyse

• verbinden
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• orthopedische behandelingen

• extra verplegend personeel is nodig

Onder de categorie observatie vallen de aspecten:

• hoe is bewustzijnstoestand - coma

- halfcoma

- bewust

• hoe is mentale toestand - verward

- emotioneel

- vereist meer dan normale zekerheid

- helder

• opnemen van vitale lichaamsfuncties

- bloeddruk (om de 2 uur of vaker)

- pols )

temperatuur~ (om de 4uur of vaker)

- ademhaling )

• aantal uren op - 3·of minder

- 3 tot 6

- 6 tot 9

- 9 of meer

• elektronische bewaking

Ais aparte categorieen vinden we (aIleen bij lit. (12»:

• het ontvangen van revaliderende behandelingen

• het opgenomen zijn in~een psychiatrische eenheid binnen het

algemeen ziekenhuis.

Beide aspecten beogen een nadere aanduiding van de patienten

toestand te geven.

In de literatuur behalve (2), (3) en (12) vinden we soms weI iets

andere classificaties, maar daarin komen we geen aspecten meer tegen

die aan deze lijst toegevoegd zouden kunnen worden, behalve enkele

meer losstaande beoordelingsmogelijkheden, die op het eind van dit

hoofdstuk ter sprake zullen komen.

Men kan zich nu afvragen of gegeven opsommingen voor de aspecten

van elk van de categorieen observatie, technische en basisverpleging

elk weI representatief zijn voor respectievelijk de werkelijk ver

richte observatie, de werkeIijk gegeven technische en de werkeIijk

gegeven basisverpleging. Wat betreft de laatste 2 categorieen lijken

de gegeven handelingen de meest essentiele en het meest tijdver

gende deel van de verpleging. Zij zijn voldoende karakteristiek
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ter aanduiding van de toestand van de patient.

Bij de THE-classificatie komen nog aspecten voor als manuren per

dienst voor een patient van een bepaalde klasse. Deze aspecten

lijken niet zo zinvol omdat deze zich meer lenen voor beoordeling

achteraf en men ook dan toch gaat bekijken welke handelingen aan

de patient zijn verricht, tijden daarvoorschat of overneemt, en

die gaat sommeren. Men kan dan beter die handelingen afzonderlijk

als beoordelingsaspect behouden. Aspecten als geheel en gedeelte

lijkhulpbehoevend zijn een te ruime omschrijving om een objec

tief criterium te kunnen zijn; bovendien is het aspect als zo

danig moeilijk een waardering naar zwaarte van arbeid toe te

kennen.

Wat betreft de eategorie observatie kan men zieh indenken dat door

de verpleging weI meer aspeeten geobserveerd worden die belangr~jk

zijn voor het genezingsproees van de patient. Of deze aspecten echter

relevant zijn als kenmerken van de toestand van de patient is de

vraag. Van deze aspecten noemen we als voorbeeld:

• ligt de patient nog weI in bed, zoals verwacht wordt

• voelt hij zich weI, voorzover zijn toestand dat toelaat

• is in een oogopslag te zien of zijn algehele toestand zich heeft

gewijzigd

Hoewel belangrijk voor de patient leggen deze kleine observaties

die elke verplegende- tussen andere werkzawmheden door doet weinig

gewieht in de schaal bij het beoordelen van de patiententoestand

en het berekenen van het arbeidsvolume.

Is nu de gehele lijst van genoemde punten representatief voor de

toestand van de patient? M.i. niet, omdat hij o.a. zeker niet ge

sehikt is voorverpleging van patienten met psychische stoornissen.

Hoewel dat van de beschreven onderzoeken meestal ook niet de be

doeling is geweest, lijkt het mij zinvol de lijst met nauwkeurige

beoordelingsmogelijkheden voor psychische toestanden en daartoe

ontvangenbehandelingen uit te breiden. Maar ook voor de beoorde

ling vande patiententoestand in algemene ziekenhuizen en ver

pleegtehuizen lijkt me de lijst niet volledig. Ten eerste is hij

aileen van toepassing op verpleging en verzorging. Zoals gezegd

revalidatie en bezigheidstherapie komen nauwelijks aan de orde.

Bovendien lijkt me dat 2 categorieen aspecten moeten worden t6ege

voegd.
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Een categorie die de behoefte aan begeleidins meet. Vooral in deze

tiJd waarin steeds meer aandacht besteed gaat worden aan het per

soonlijke element gaat de begeleiding meer nadruk krijgen. Het be

geleiden kan in verschillende vormen geschieden: praten, overleg,

instructie, opvoeden en misschien nog weI andere.

Dat niet de totale begeleiding van de patient aan de verpleging

moet worden overgelaten is evident. Daarom is deze categorie voor

berekeningen van arbeidshoeveelheden van het verplegend personeel

slechts belangrijk voorzover de begeleiding door de verpleging

wordt gegeven. Deze categorie beoordelingsaspecten is weI een nodige

aanvulling van de opgesomde lijst, omdat de mate waarin de patient

begeleiding ontvangt of er behoefte aan heeft kenmerkend is voor

zijn toestand.

Een tweede aanvullende categorie, die deels aandacht van een ver

plegende voor een patient, deels collectieve bezi~he«en beschouwt.

is een set beoordelingsaspecten om de behoefte van de patient aan

lege - of vrijetijdsbesteding te meten. Vooral voor het grote aan

tal patienten dat zichzelf niet kan bezighouden, niet wil bezig

houden, niet door anderen beziggehouden wordt, en daarmee anderen

in de weg loopt of misschien zelfs lastig valt, zal steeds meer ge

richt bezigzijn voor de minder zieken en langdurig zieke patient

ingebouwd moeten worden ,en ook een deel gaan uitmaken van het ar

beidspatroon van de verpleging. Deze categorie zal in algemene

termen omschreven worden, omdat opsomming van aIle mogelijke bezig

heden of handelingen niet mogelijk lijkt.

In de twee genoemde categorieen zullen we aspecten tegenkomen als:

• patient heeft veel/weinig/geen contact met zijn omgeving

• patient is opgewekt/indifferent/depressief

• trekt/geeft aandacht

• houdt zichzelf makkelijk/moeilijk/niet bezig,

• patient werkt actief/passief mee aan zijn herstel. enz. enz.

Hier en daar worden in de literatuur nog enkele (vaak losstaande)

aspecten genoemd die een rol zouden kunnen spelen bij de toestand

van de patient en daarmee bij de intensiteit waarmee hij verpleegd

wordt. Daarom moet bekeken worden of zij niet in een nieuw te ont

werpen classificatie of een te wijzigen, bestaande opgenomen moeten

worden.
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Genoemd werden:

• huwelijkse staat (lit. (4))

· leeftijdscategorie (lit. (2) en (3))

• diagnose en specialisme (lit. (3) en (4))

• plaats van herkomst (lit. (3) en (4))

• mogelijkheid van ontslag (lit. (4))

doorgemaakte kinderziekten

Verder zijn nog denkbaar:

• geslacht (per specialisme blijkt vaak een aanzienlijk ver-

schil tussen hoeveelheid verpleging gegeven aan mannen en vrouwen)

• gebrekkigheid of invaliditeit (waardoor de patient meer hulp dan

normaal behoeft)

We zouden deze aspecten in een categorie "algemeen" of "voorgeschie

denis" kunnen onderbrengen.

De 3 uit de bestaande onderzoeken verkregen categorieen plus de 3

voorgestelde categorieen geven een zodanige hoeveelheid aspecten

ter beoordeling van de patiententoestand dat dit beoordelen weI een

hele hoop werk oplevert. Wil men een handelbaar beoordelingsinstru

ment hebben dan zal men een snel te overziene en snel in te vullen

lijst moeten hebben. Daarom zal men uit de grote hoeveelheid toe

standsaspecten een gefundeerde keus moe ten maken. Per beoordelings

categorie lijkt het mij zinvol een aantal deskundigen op betreffend

terrein bijeen te brengen en middels daarvoor geschikte methoden

(bv. denktank of Delphimethode) een set beoordelingsaspecten op

te stellen. Kleine setjes van de 6 categorie~n samen lijken een be

hoorlijk beeld te geven van de algehele toestand van de patient.
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IV. Criteriawaaraan de beoordelingsaspecten van de patienten

toestand moeten voldoen.

In dit hoofdstuk zullen we proberen enkele criteria te ontwikkelen

waaraan de in het vorige hoofdstuk genoemde beoordelings

aspecten moeten voldoen en zullen we de aspecten op die criteria

toetsen om daarmede iets te zeggen over hun zin en bruikbaarheid.

1) Degene die per unit, afdeling of ziekenhuis plant, moet

duideli;k voor ogen staan wat en hoe hi; plant en m. b.v. welk

gereedschap. De classificatie moet dus op zich zo duideli;k en

eenduidig zi;n dat hij zonder meer toepasbaar is door degene

die verwacht wordt er mee te werken of de methode moet verge

zeld gaan van zoln duideliike instructie, dat het geheel voor

de hand ligt hoe de methode toe te passen is. Bovendien zal

lang niet alti;d een en dezelfde persoon er mee bezig bliiven;

daartoe is ook eenduidigheid gewenst, in zo hoge mate , dat

het werk overdraagbaar is zonder dat dit aan de resultaten

merkbaar is.

2) Als gereedschap gebruikt kunnen we aan de classificatie

methode nog de volgende eisen stellen: zi; moet makkeliik en,

snel te gebruiken zi;n. van de gene die de methode toepast,

mag niet teveel ti;d gevergd worden; hiertoe moeten de ver

schillende beoordelingsaspecten snel te overzien zi;n.

Men moet op grond van informatie die men over de patient heeft

op papier of in het geheugen direct kunnen zeggen of een

bepaald aspect op de patient van toepassing is en in hoeverre.

Zoals gezegd moet de methode ook makkelijk toepasbaar zijn.

In elke situatie, steeds weer opnieuw, moet beoordeeld worden

wat er aan de patiententoestand veranderd is.

Daarom stellen we aan de beoordelingsaspecten de eis, dat ze

gemakkeli;k te onderkennen zi;n, waartoe niet eerst moeiliike

handelingen of berekeningen moeten uitgevoerd worden.

3) Wil men de classificatie-methoden gebruiken voor planningsdoel

einden, dan moet ook per beoordelings-aspect vooraf te bepal~n

zi;n of dit aspect van toepassing is of niet en in welke mate.

Meestal zal het zo zi;n dat men op een bepaald moment, op grond

van kennis over de toestand van de patient tiidens een aantal

voorafgaande dagen, voor een aantal daarop volgende uren of
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dagen kan voorspellen hoe de toe stand zich zal ontwikkelen.

In het kader van de a1gemene verwachtingen van de patienten

toestand za1 men moeten bepalen of aspecten van de toestand,

zoals in vorig hoofdstuk aangegeven, van toepassing ziin

of welke handelingen gegeven zullen moeten worden.

4) De classificatie-methoden moeten ZQ eenvoudig zi;n, dat ze

gemakkeliik in zeer verschillende situaties toepasbaar zijn;

dus niet aIleen in verschillende ziekenhuizen, maar ook in

andere gezondheidscentra. Ook al wordt de methode dan in die

verschillende situaties toegepast, zij moet betrouwbaar

bliiven en een ob;ectief beeld geven van de toestand van de

patient. Daartoe is het nodig dat bi; het beoordelen van elk

aspect van de patiententoestand de persoonli;ke invloed op

het beoordelen te verwaarlozen is.

Het aspect moet een harde maatstaf zi;n, die niet aan inter

pretatieverschillen onderhevig ~s. Wil de methode bovendien

betrouwbaar zi;n, dan moet hii reproduceerbaar zi;n; dit

houdt in dat met dezelfde invoergegevens over de patienten

met een andere beoordeler in deze1fde situatie de subiectieve

elementen van die beoordeling geen rol spelen, zodat dezelfde

resultaten bereikt worden. Ook de situatie zou niet van in

vloed mogen zi;n op de beoordeling van de toestand.

AIleen binnen de verpleging li;kt dit a1 erg moeiliik.

De verplegenden zi;n gemakkeliik geneigd de patient die verzor

ging te geven, waarvan zij vinden dat hii die nodig heeft Lp.v.

hem die zorg te geven , welke hii werkeliik behoeft. Ais b.v.

een patient in een bepaalde menta1e toestand te weinig aandacht

kri;gt, zal hi i bii andere handelingen misscli.ien meer aan-

dacht vragen dan nodig is en bi; die handelingen dus meer aan

tiid vragen van de verpleging, wat in de beoordeling vaak

niet tot uiting zal komen. Toch zal het moeiliik ziin dit soort

e1ementen uit te schakelen. Het is n1. moeiliik te bepalen

. welke en hoeveel behoefte de patient precies heeft aan ver

pleging en verzorging.

Uaststelling door de verplegende enerzi;ds of de patient ander~·

zi;ds is te eenzi;dig;hieruit volgt automatisch de vraag wie

of welke instantie weI die behoefte redeliik obiectief zou

kunnen vaststellen.

5) Nuttig bi; dit alles zal het zijn om eventueel de verplegings-
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handelingen, doch in ieder geval de beoordelingsaspecten te

standaardiseren.Men heeft dan meer waarborg om tot vergeli;k

bare reRultatente komen. Daarbi; iR het raadzaam de ver

schillende beoordelingsaspecten onder te verde len in graden,

die elk duideli;k omschreven zi;n. Aan elke graad zou men een

waarderingsci;fer kunnen toekennen. Op zi;n minst voorkomt men

ermee dat de gradering van een bepaald aspect in woorden wordt

uitgedrukt, wat altijd een subjectief element in zich bergt,

zowel bi; het opstellen als bi; het interpreteren.

Dat waarderingsci;fer moet o.a. gecorreleerdzi;n aan de ver~.

pleegti;d.

Voor de in vorig hoofdstuk genoemde aspecten ter beoordeling van

de patiententoestand zullen we proberen aan te geven of zi; voldoen

aan de bovenvermelde\criteria.

vitale tekenen: van het opnemen van bloeddruk, temperatuur, pols~

slag en ademhaling is nauwkeurig te omschri;ven welke hande

lingen er toe behoren en aan de hand van de verpleegrapporten

is na te gaan in hoeverre dit bi; de patient gebeurd is. Ook is

tob.v. werkplanning makkeli;k vooraf te bepalen of en hoe vaak

deze handelingen zullen plaatshebben. Sub;ectieve interpretatie

of deze aspecten weI of niet zi;n opgetreden li;kt uitgesloten.

De handelingen zou men een waarderingsci;fer kunnen toekennen op

grond van het aantal keren dat zi; per dienst of per dag worden

uitgevoerd.

bewustzi;n: hier is het moeili;ker te omschri;ven wanneer de

patient precies in coma verkeerd en wanneer hi; half of helemaal

bi; bewustzi;n is. Er bestaan voldoende omschri;vingen voor de

comeuze toestanden, maar die toestandsbeschri;vingen beantwoorden

niet voldoende aan de criteria. Nergens komen we een voor de ver

pleging duideli;ke en bruikbare omschri;ving tegen, waarin belang

ri;ke kenmerken opgenomen als:

- patient vertoont motorische onrust

- patient delireert

- of halucineert, zoals b.v. kan voorkomen bi; ongevallen of hoge

koorts. We moeten er echter voor waken, dat hier aspecten v~n

psvchiatrische aard niet verward en gebruikt worden t.b.v.

beoordeling van coma of sub-coma.
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Men zou daarom met een groep deskundigen voor elk van de drie

toestanden: coma, sub-coma en 'bewustzi;n, duideli;k waar te

nemen kenmerken moeten opstellen, zodanig dat zi; de andere

toestanden tegeli;k uitsluiten, erbij op lettend dat ook

interpretatieverschillen niet mogen optreden. Ci~fermatige

waardering zou men kunnen toevoegen aan de hand van het aantal

keren observatie per dag of per dienst, duideli;k t.b.v.

decomeuze toestand.

mentale toestand: het is voor niet-deskundigen zeer moeilijk

een goed onderscheid te maken tussen de verschillende gradaties

als verward en emotioneel. Bovendien is niet duideli;k op welke

punten gelet moet worden ter beoordeling van de mentale toestand.

Objectiviteit, reproduceerbaarheid, duideliikheid en voorspel

baarheid, evenals makkelijk gebruik zi.;n niet gewaarborgd.

Hiertoe is eerst goede inventarisatie nodig wat men precies onder

verschillende aspecten van de mentale toestand verstaat; daarna

zal men een zeer goede definitie moeten geven. Beoordeling zal

dan geschieden op grond van tevoren opgestelde herkennings

symptomen die specifiek voor de gradaties van de toestand zijn

en andere gradaties uitsluiten. Cijfermatige waardering zou men

kunnen geven door schatting van de hoeveelheid tiid, die de ver

pleging aan observatie t.b.v. de mentale toestand besteedt.

aantal uren op:van te voren wordt meestal precies door de arts

vastgesteld hoelang de patient op mag. Daardoor kan dit aspect

van de patiententoestand een goede hulp bij de beoordeling zijn;

het is duideliik, snel te overzien, te voorspellen en obiectief.

Toch moet men oppassen, het is een van de aspecten waar erg makke

lijk de hand mee gelicht kan worden; de patient voelt zich goed

en mag van "de zuster" wat langer op, of hi; voelt zich niet

goed en bli 1ft maar in bed, met de gevolgen voor de intensiteit

waarmee hi; verpleegd moet worden. Hierdoor komt de nauwkeurigheid

van de patiententoestand in gevaar~ ll1aardering is b.v. toe te ken-

nen aan het aantal eenheden van 3 uur dat men uit bed mag.

Voor electrische monitoring,

gebrekkigheid en

technische verpleeghandelingen geldt m.i. dat terzake

deskundigen een zo nauwkeurige en eenduidige beschrijving

van handelingen kunnen geven dat daarmee voor ieder duidelijk is

in welke gevallen en in welke mate de handelingen van toepassing zi;n.
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ne nauwkeurige heschri;v:ing is tevens een waarhorg voor de

obiectiviteit in de beoordeling. Uit de verpleegrapporten bIi;kt

in hoeverre enige handelingen aan de patient is geschied.

Bii voorspellend gebruik is tevoren precies aan te geven welke

handelingen de patient moet ondergaan. Ciifermatige waardering

is bi; medici;nen en in;ecties geven te baseren op het aantal

keren per dag dat dit geschiedt. In de overige gevallen is de

waardering beter niet te geven door het aantal keren, maar

door het aantaI minuten dat de handeling per keer duurde of zal

duren.

Ret onderzoek genoemd in lit. (12) geeft van aIle handelingen

omschriivingen, die - hoewel ze summier Z11n - te gebruiken ziin,

als instructie bi; het waarnemingsformulier. De gegeven omschrii

vingen zi;n bi; enige terzakekundigheid van de gebruiker,

duideli;k genoeg , voldoende om eenduidigheid te verschaffen en

om ob;ectiviteit te waarborgen bi; gebruik onder verschillende

omstandigheden. Omschriiving bi; de toediening van zuurstof is

b.v.: "the administration of OXYgen by tent, mask or nasal catheter".

Rieronder vallen dan aIle voorkomende vormen van zuurstoftoediening

en zal het niet moeili;k te onderkennen ziin wanneer die behande

ling wordt toegepast.

Bi; de basishandelingen geldt voor de aspecten wandelen, in - en

uit bed gaan, baden, wassen, toilet en incontinentie, voeding en

in bed positioneren, dat ook voldoende nauwkeurig te beschri;ven

1S welke gebeurtenissen onder deze handelingen vallen. Roewel b.v.

wassen en baden in de ene studie slechts wordt ondergedeeld in

, handen en gezicht wassen' en in 'baden in bed' en in de andere

studie in 'wast zich geheel zelf', 'met hulp in bad'; wast zich

met hulp in bed', 'wordt gewassen in bed', toch is elk geval

duideli;k wat wordt bedoeld. Men zal echter afhankeliik van de

nauwkeurigheid van de planning of waarvoor men de classificatie.,
gebruikt,voor een grove of fi inere indeling kiezen.

Of de gebeurtenissen uit deze categorie op de patient van toe

passing ziin, is te bepalen doordat reeds tevoren uitgemaakt kan

worden wat de patient weI en niet zelf zal kunnen of door raad

nlegen van het verpleegrapport.

Wat bi; deze categorie moeiliiker ligt is de waardering van de

bezigheid. Ret ti;dsaspect is hier weI een goede maatstaf, maar

bii gebruik vooraf is niet precies te zeggen hoelang de hulp zal
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~aan duren. ~1en kan genoegen nemen met een schatting, b.v. 20 min.

voor wassen in bed en 5 min. voor wassen van handen en gezicht.

Meer aan te bevelen li;kt het gemiddelde ti;den vast te stellen door

waarneming door iemand van buitenaf en die ti iden eventueel onder

te delen in groepen per soort patient.

uooralsnog liikt het meest zinvolle, zolang nog geen richtci ;fers

uit waarnemingen bekend zi;n, deze handelingen een waarderingsgetal

toe te kennen door te bezien hoeveel eenheden van 5 minuten men per

patient nodig denkt te zullen hebben en elke eenheid van 5 minuten

een waardering toe te kennen. Bi; invullen achteraf kan het bestede

aantal minuten weI bekend zi;n, maar dan nog lijkt het zinvoller

~fe ti;d in te delen in eenheden van 5 minuten en die eenheden een

waardering toe te kennen omdat anders de kans bestaat dat het

waarderen te tijdrovend wordt en niet meer handelbaar is.

revalidatie: Welke handelingen tot de revalidelende behoren is na

een duidelijke omschriiving wat hieronder thuishoort, zeker weI

mogeli;k, maar het lijkt me dat de categorie te grof en te alge

meen is om ciifermatige waarderingen te kunnen toekennen en met

behulpdaarvan berekeningen omtrent de arbeidslast te maken.

Daarom zal eerst een duideliike onderverdeling in goed begrensde

groepen handelingen g~maakt moeten worden, die elk na waarnemingen

op grond van geconstateerde gemiddelde tiiden een waarderings

ci;fer toeg~kend kunnen worden. Over de categorieen begeleiding,

_. ~rije ti ;dsbesteding en psychiatrisc~~dienstverlening vaI0i~~~n

het kader van dit hoofdstuk niet veel te zeggen, omdat eerst

uitgemaakt moet worden wat men er precies onder verstaat en welke

handelingen en aspecten in deze categorieen begrepen moeten

worden. Voorlopig zou men kunnen werken met door een deskundige

geschatte tiiden. Van de aspecten van de voorgestelde categorie

algemeen kan men zeggen dat zi; aIle aan de criteria beantwoorden.

Er is van elk aspect eenvoudig aan te geven in welke hoedanigheid

dit voor de patient van toepassing is.

Een moeiliikheid doet zich voor als de patient zelf niet precies

weet of kan zeggen (b.v. wegens coma) wat het antwoord op de

nodige vragen is.

Verder ~s nog een moeili;kheid dat niet gemakkelijk te bepalen is

hoe zwaar de verschillende aspecten hun stempel drukken op de

toestand van de patient en is dus vooralsnog niet vast te stellen

hoe men deze aspecten een waarderingsci;fer zou kunnen geven.
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Pas na waarnemingen over een zeer groot aantal, t.o.v. deze

aspecten, verschiIIende patienten, die in overeenkomstige

situaties verkeren, zal men met enige zekerheid iets kunnen

zeggen over de invIoed van de aspecten op de patienten toestand.

Uit het voorafgaande bIiikt weI dat de meeste beoordelings

aspecten, vooral wegens hun summiere beschri;vingen, geen harde

maatstaven ziin tot beoordeling van de toestand van de patient.

Slechts zeer zorgvuldige en diepgaande bestudering kan hier

uitkomst brengen. Verder zal men in het kader van de eenduidig

heid er goed op moeten toezien dat geen overlap plaats vindt,

doordat arbeid dubbel genoteerd wordt. Dit zou mogeliik zi;n b.v.

doordat een aspect dat behoefte aan begeleiding aangeeft, ook in

zekere mate de behoefte aan psvchiatrische dienstverlening

bepaalt.
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V. Over gebruik van classificathiemethoden.

De Oxford Regional Hospital Board geeft op het eind van

haar rapport (2) schematisch aan waarde verschillende

vormen van classificatiemethoden nog meer toepassing

zouden kunnen vinden.

Er wordt niet dieper op ingegaan dan slechts een aangeven van

enkeli;ke mogeli;kheden. Volgens dit rapport zouden de

classificatiemethoden op theoretisch gebied gebruikt kunnen

worden t. b •v. :

- ziekenhuissimulatie

- verdere en langere termiin voorspellingen

- analyse van de tiid die men in een bepaalde verzorgins-

klasse doorbrengt

- vergeli;king tussen ziekenhuizen.

~eer practische toepassing wordt voorgesteld op de volgende

terreinen:

- management bi; de stafindeling, o.a. met het oog op de

flexibiliteit

- snellere terugkoppeling van patienten-informatie

- onderzoek naar hulpbronnen (b.v. aantallen bedden,

aanschaf apparatuur, e.d.)

- analyse verbli;fstijden in ziekenhuizen en verpleegklassen

- vergeli;king tussen ziekenhuizen

- kortere termiin planning (zie voorbeeld van ander gebruik

hieronder).

Een practisch gebruik, waarover zowel het Oxford als het

Zwitserse rapport spreken is de afhankeliikheidsketting.

Elke patient doorloopt meestal enkele stadia van verplegings

behoeften, die aan de verpleegklassen gerelateerd zi;n, hoewel

die stadia niet ZQ verschillend behoeven te ziin dat dit tot

uitdrukking komt in verbli;f in verschillende verpleegklassen.

Volgens de twee genoemde rapporten blijven erg veel patienten

in dezelfde klasse tijdens hun gehele verbliif in het ziekenhuis.

Het Zwitserse rapport spreekt van 60% van aIle patienten, terwi;l

het Oxford rapport spreekt van 28% bi; de afdeling chirurgie,

60% bi; interne geneeskunde en 19 % bi; gvnaecologie.
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Dit is nogal in tegenstelling met wat we vinden in het afstudeer

verslag van v.d.Lans (16), waar we in tabel 1 kunnen zien dat de

gemiddelde patient minstens 3 verpleegklassen (daar verpleeg

toestanden genoemd) doorloopt.

De overige patienten kunnen volgens de 2 genoemde rapporten

ti;dens verschillende fasen van het ziekte verloop in verschil

lende klassen ondergebracht worden.

Komt er b.v. een patient aan voor een spatader-operatie, dan loopt

hi; aanvankeli;k nog rond en behoort nog tot de self care (klasse 1),

na snelle voorbereiding wordt hi; geopereerd , is intermediate (2)

en wordt langzaam weer self care patient (1). De doorlopen klassen

1, 2 en I noemt men nu een afhankeli;ksheidketting 1-2-1.

,rele andere kettingen zi;n denkbaar. Na enig onderzoek is gebleken

dat per specialisme vele soorten kettingen voorkomen. Daarbii valt

echter op, dat enkele van die kettingen veel vaker voorkomen dan

de meeste andere bi; betreffend specialisrne en dat deze voor dit

specialisme min of meer specifieke kettingen ook vaker voorkornen

bi; dit specialisme dan bi; de andere specialismen.

Bii de Oxfordstudie komt men op de afdeling algernene interne ge

neeskunde de kettingen 1-2-1, 2-1, 2-1-2-1, 3-2 en 3-2-1 tegen;

de ketting 2-1 komt echter meer dan 7 maal zo vaak voor dan de

volgende meestvoorkomende. Ook in het Zwitserse rapport is de 2-1

ketting de meest voorkomende (23.8% van de gevallen).

Veel voorkomende kettingen bi; chirurgie zi;n: 1-2, 1-2-1, 1-3-2-1,

en 2-1 en bi; gvnaecologie: 1-3-1, 1-3-2-1, en 2-3-2-1.

Ook voor het onderscheid man-vrouw zi;n sommige kettingen vaak

specifiek.

Zo komt op de interne afdeling 1-2-) in 5 van de gevallen bi;

Mannen, tegen 8 bi; vrouwen voor; bi; de ketting 3-2 is di t 7 bi;

mannen op 3 bi; vrouwen.

Deze kettingen kunnen nu een belangriik hulpmiddel bi'; het plannen

maken bli;ken. Ais men weet dat bepaalde kettingen duideliik

vaker voorkomen, kan men de daarmee gekoppelde arbeidslast en even

tueel gebruik van bedden, ruimten en apparatuur plannen.

Overigens bestaat niet aIleen een relatie tussen specialisrne en

verpleegklassen, wat hierboven bleek, maar in de literatuur wordt

ook verondersteld dat er een relatie is tussen diagnose en ver

pleegklasse. Dit zou betekenen dat gegeven de diagnose een bepaald
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ziekteverloop, en dus een afhankeli;kheidsketting, voor

het. merendeel van de gevallen voorspeld kan worden.

~et de voorspelling is dus ook weer een bepaalde intensiteit

van de verpleging vast te stellen, welke de patient in de

verschillende fasen van zi;n ziekte doorloopt. Aan deze

intensiteit is automatisch weer een bepaalde hoeveelheid

werk gekoppeld.

Hierbi; moet men natuurli.;k weI oppassen, want aan de hand

van de diagnose is niet zonder meer vast te stellen in

welke fase van de ziekte de patient verkeert en is dus ook

weI zonder meer vaststelbaar tot welke verpleegklasse hi; zal

moe ten behoren.

De patient kan een acuut geval zi;n, maar ook als die

toestand reeds lang voorbi; is, of dat het ziekteproces

zich heeft gestabiliseerd, behoort hi; tot diezelfde

diagnosegroep.

Diagnotiseert men een patient met een acute hartaandoening

of een zware maagzweer, dan is biina met zekerheid te zeggen

dat hi; aanvankeliik tot de intensive care behoort (klasse 3).

Een patient met een lichte mate van multiple sclerose,

asmatische bronchitis, obesitas, lichte longontsteking e.d.

behoort meestal tot een minimum of self care (klasse I),

terwiil patienten met lever- en nieraandoeningen (b.v. ont

stekingen) en embolieen in de eerste fasen van hun ziekte vaak

tot de intermediate care behoren.

Dit de literatuur is hierover niet veel bekend en wil men

meer over de correlatie tussen diagnose en verplegings- en

verzorgingsbehoeften kunnen zeggen, dan is nadere bestudering

nodig.

Over verder gebruik van de classificatiernethoden is uit

de literatuur niets bekend. ~~isschien dat echter het gebruik

van de classificatiemethoden als management gereedschap voor

de planning op de zeer korte, tot planning op lange termiin,

zodanig zinvol liikt, dat verdere bestudering zeker gewenst is.
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VI. Slot opmerkingen.

Uit het voorgaande fIloge bliiken dat,ondanks de hoeveelheid

nublicaties die hieromtrent ziin verschenen, de classificatie

methoden nog verre van volmaakt ziin. De Jlleeste verslagen

ziin te summier om er veel mee te kunnen doen. Enkele ranporten

ziin de moeite van verdere bestudering waard, te weten (I), (2),

(3) en (12) en het boek (15), dat als een degelijk stuk

management gereedschap opgezet is.

ne voornaamste beperkingen die we over het algemeen aantreffen

zi in:

- De methoden meten over het algeJlleen slechts fvsieke behoeften

van de patient. Ret schijnt erg moeiliik te zi in criteria

aan te leggen voor het meten van psychische behoeften.

- Het gevolg is dat de methoden eigenli;k aIleen maar afgestemd

ziin op somatische behandelingen; d.w.z. ze zijn slechts

toepasbaar in. wat in onze ogen, een algemeen ziekenhuis is.

Uitbreiding tot gebruik in verpleegtehuizen, psvchiatrische

inrichtingen enz., lijkt zeker gewenst.

- Zelfs aan enkele eenvoudige criteria, zoals in hoofdstuk IU

genoemd, bliiken de methoden rtiet in die mate te voidoen,

waarin we dat voor nuttig gebruik zouden wensen.

- De vermelde onderzoeken beperken zich aIle voorlopig tot

bepaling van de kwantiteit van de behoefte aan verpleging

en verzorging en doen in het geheel geen uitspraken over

onderzoeking m.b.t. de kwaliteit.

Erg "kwantitatief zi;n de genoemde methoden overigens ook

niet.De indeling van patienten geschiedt vaak nog op vrii

arbitraire wiize en het geven van waarderingsciifers voor

de toestandaspecten is zo moeiliik dat we nog niet van een

harde, volledig kwantitatieve methode kunnen spreken.

Ondanks de vele op- en aanmerkingen bi; elk der beschreven

onderzoeken en ondanks de bovenvermelde beperkingen, is het

nagestreefde doel, de bepaling van behoefte aan verpleging

en daaruit bepaling
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van benodigde arbeid, zo belangri;k dat het zeker zinvol li;kt de

classificatie methoden verder te ontwikkelen; ook in de Nederlandse

situaties. Door verdere ontwikkeling van de classificatie methoden

zullen ze voor ons een bruikbaar instrument worden,waarvan de

toepassing kan leiden tot hogere effectiviteit en efficientie in

organisaties binnen de gezondheidszorg.

Ten behoeve van volgende onderzoekingen welke moeten leiden tot

verbetering van bestaande classificatie methoden of tot het ont

werpen van nieuwe methoden, kunnen we enkele suggesties geven

De suggesties zi;n deels uit de geraadpleegde literatuur overge-

nomen.

- Voor een eenvoudige en snelle toepassing van de classificatie

methoden, zou het misschien nuttig zi;n om in elke situatie

goede verzorgings- of verpleegrapporten op te stellen,evenals

goede statussen. Misschien zijn beide weI te combineren, wat een

voud in het werk bevordert en overlappend administratief werk

voorkomt. Het verdient aanbeveling deze rapporten en statussen

aan te passen aan de gebruikte classificatie methode. Dit zou

b.v. mogeliik ziin door als verpleegrapport voorgedrukte vellen

tegebruiken, waarop alle mogeli;ke toestandsaspecten per

patient van een bepaald specialisme of van een bepaaldediagnose

aangegeven zi;n in een omschri;ving en in een volgorde die

overeenkomt met de beoordeling t.b.v.de classificatie.

De toestandsaspecten zouden zodanig omschreven moe ten worden,

dat zii slechts aangekruisd behoeven te worden. Op deze manier

is snel overzicht mogeliik over de toestand van de patient en op

grond van goede informatie ziin ook gemakkeliiker verzamelstaten

per specialisme, per afdeling of per ziekenhuis te maken.

- Niet de verpleging moet uitmaken wat de behoefte van de patient

is aan verzorging en verpleging; er moeten richtlijnen opge

steld worden wie de behoefte vaststelt en hoe dat moet gebeuren.

Het gaat er om de werkeliike behoefte van de patient te onder

kennen en als verplegende daarnaar te handelen.

- Met het oog op de behoeften van de patient moet de verpleging

hem duidelijk informeren en instrueren wat kan, wat moet, wat

niet mag, waar hi; recht op heeft enz.

Bewerkstelligd moet worden dat de opleiding van de verplegenden



- 51 -

meer en meer wordt afgestemd op de behandeling van de patient

als mens, niet als object.

De verplegende moet :weten te onderkennen waar de patient behoefte

aan heeft. B.v. bij behoefte aan informatie en instructie zal

die gegeven moeten worden, waardoor de patient weer actiever

betrokken zal worden bi; ziin genezingsproces.

Bi; die behoeften zal ook de begeleiding ti;dens de ziekte en

genezing, bi; de terugkeer naar het dageliikse leven of bi; het

afsluiten van het leven een duideliike rol spelen, die deels

door de verpleging opgevangen moet worden.

Bij toekomstige onderzoekingen nagaan in hoeverre het kwali~a

tieve aspect van de verpleging er bi,i betrokken is. Juiste

inzet van de arbeidskrachten zal leiden tot verhoogde efficientie.

Daarbi; li;kt het raadzaam leerling- verplegenden niet in het

personeels bestand op te nemen. Dit o.a. doordat in enkele

situaties en in de toekomst misschien in vele huizen de leer

lingen slechts kort-durende stages lopen en geen in- service

training meer ontvangen. Deze wordt meer en meer vervangen door

dag- opleidingen.

Duidelijke richtlijnen en instructies opstellen voor allen die

classificatie methoden gaan gebruiken of er bij het gebruik

betrokken zijn. Dit om nauwkeurig gebruik van de methoden te

waarborgen.

Bi; het ontwerpen van een classificatie methode moet men pro

beren aan te sluiten bij bestaande methoden, zodat men van de

resultaten en vergissingen van voorgangers kan leren en er op

voort bouwen en opdat gewerkt wordt in de richting van de zo

gewenste standaardisatie.

Inrichting van verpleegafdelingen en hele tehuizen naar de

verschillende verpleegklassen maakt effectiever en sneller

handelen mogeli;k. Dit leidt dan tot meer bevrediging van de

verplegende in het werk en een meer bevredigende situatie voor

de patient, waardoor snellere genezing (en dus korter verblijf)

mogeli;k is.

In het oog houden dat

1) er vele beperkingen kleven aan de bestaande methoden, ook al

zullen ze als uitgangspunt gebruikt moeten worden.

2) de classificatie methoden eennuttig middel tot feed-back
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of controle van informatie over patienten en over verpleging

kunnen ziin.

Rest mi; slechts op te J'Ilerken dat dit verslag niet gezien moet

worden als een volledig verslag van de bestaande literatuur.

Ret heeft ook geen directe practische bruikbaarheid; maar gepro

beerd is enige duidelijkheid in de literatuur te verschaffen om

daarmee diegenen te helpen die verdere onderzoekingen op het

gebied van de classificatie methoden gaan verrichten, of die er

bi; betrokken ziin.
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