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Ter Inleiding. 

Voortbouwend op het colloquium over ziekenhuisorganisatie van de Afdeling 
der Bedrijfskunde van de Technische Hogeschool te Eindhoven is op 3 novem
ber door de Interacademiale Werkgroep Ziekenhuiswetenschappen een symposi
um gehouden. 
Deze werkgroep is ontstaan uit de samenwerking tussen het Instituut voor 
Ziekenhuiswetenschappen van de Faculteit der Geneeskunde van de Rijksuni
versiteit van Utrecht en bovengenoemde afdeling der Bedrijfskunde. 

Dit symposium is op de eerste plaats bestemd om de studenten en de onder
zoekers van de verschillende wetenschappelijke instituten door middel van 
korte wetenschappelijke mededelingen te informeren aangaande recent onder
zoek binnen de werkgroep. Het ligt dan ook in de bedoeling zo'n bijeen
komst minstens een maal per jaar te organiseren. Gezien de belangstelling 
en de noodzakelijke wisselwerking is dit symposium ook toegankelijk ge
steld voor geinteresseerden uit de wereld van de gezondheidszorg. 
Naar aanleiding van de grote vraag naar de papers van bovenstaand collo
quium is ook dit keer aan de inleiders, leden van de staven van beide deel· 
nemende instituten en binnen de werkgroep werkzame studenten gevraagd, htm. 
papers voor belangstellenden beschikbaar te stellen. De lezer gelieve deze 
bundel in het kader van de doelstelling van het symposium te beschouwen: 
een korte informatie over recent en vaak nog lopend onderzoek binnen onze 
werkgroep met de bedoeling van geinteresseerde zijde kritische steun te 
verkrijgen. 

R.J.M. ~rex 

secretaris 
Interacademiale Werkgroep 
Ziekenhuiswetenschappen 
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PROGRAMMA SYMPOSIUM 

OCHTENDZITTING. 

Vrijdag 3 november 1972 

Technische Hogeschool Eindhoven 

9.30 uur. Ontvangst, inschrijving, koffie. 

10.00 uur. Opening symposium door de Dekaan van de Afdeling der Bedrijfskunde, 

prof. ir. W. Monhemius. 

10.10 uur. Inleiding symposium door de voorzitter van de ochtendzitting, 

prof. dr. H. Feitsma. 

10.20 uur. "Een onderzoek naar de ontwikkeling van multi-phasic-screening", 

afstudeeronderzoek van J. Barella, student afdeling Bedrijfskunde. 

10.40 uur. "Een organisatie-onderzoek in eeri. polikliniek", afstudeeronder

zoek van F. van Alebeek, student afdeling Bedrijfskunde. 

11.00 uur. "De meso patient in de intra-murale gezondheidszorg", prof. dr. 

J. Hattinga Verschure, mede namens drs. J. Landman, chirurg en 

drs. J.J. Pinckaers, verpleegtehuisarts, Instituut voor Zieken

huiswetenschappen. 

11.20 uur. "Een evaluatie onderzoek in Nederlandse ambulatoria", mej. drs. 

W. van Gorp, sociologe Instituut voor Ziekenhuiswetenschappen. 

11.40 uur. "Een onderzoek naar gewenste bezoektijden en een respons-vergelijking 

bij enige padenten populaties", mej. drs. J .A. Verwey, sociologe 

afdeling Bedrijfskunde. 



12.00 uur. Discussie. -6-

12.30 uur. Sluiting ochtendzitting. 

Lunch, welke desgewenst op de TH genuttigd kan worden. (Bestellen via het 

aanmeldingsformulier). Gelegenheid tot informele kontakten en gedachtenwisseling. 

MIDDAG ZITTING. 

14.00 uur. Heropening symposium door de voorzitter middagzitting, prof, dr. 

J. Hattinga Verschure. 

14.05 uur. "Het plannen van de werkzaamheden op een chirurgische verpleegafdeling", 

stage-onderzoek van H. Nijhuis, student afdeling Bedrijfskunde. 

14.25 uur. "Loopafstanden op verpleegafdelingen". Een analyse van enige stage

onderzoeken, J.J. van der Heijden, student afdeling Bedrijfskunde. 

14.40 uur. "Een computermodel van een dienstrooster voor de verpleegafdeling, 

A. Abels, student afdeling Bedrijfskunde. 

15.05 uur. "Kwantificering van een sociotechnisch model". F.A. Alink, student 

wiskunde TH Delft~ mede ten behoeve van Instituut Ziekenhuiswetenschappen. 

15.20 uur. Theepauze. 

15.35 uur. "Een onderzoek naar de houding van verplegenden t.o.v. patienten, 

doctoraal onderzoek in het kader van de werkgroep, mej. G. Nillesen, 

studente van de vakgroep psychologie van arbeid en organisatie van 

de Kath. Universiteit van Nijmegen. 

15.55 uur. "De invoering van therma-verpleging in een ziekenhuis", R. Mercx, 

organisatiekundige afdeling Bedrijfskunde. 

16.15 uur. Discussie. 

16.45 uur. Samenvatting door de voorzitter. 

17.00 uur. Sluiting. 
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Een onderzoek naar de ontwikkeling van nn.llti-phasic-screening - Ir.C.P.M.Govers 

Dit onderzoek, uitgevoerd door J.M.Barella tijdens zijn afstudeerfase, was voor

namelijk gericht op de mogelijkheden en de te verwachten ontwikkelingen van Bio

metrische centra. 
We willen ons eerst afvragen wat is een Biometrisch Centrum? Wegens het ontbre

ken van expliciete definities zijn we aan de hand van literatuuronderzoek geko

men tot de volgende definities: 

Biometrisch onderzoek: het systematisch vergaren van informatie volgens een vast 

patroon t.b.v. voorkoming en herkenning van: 

- een breed spectrum van ziekten en 
- afwijkingen t.o.v. doelgerichte gezondheidsnormen. 

Alle mogelijke informatie kan relevant.zijn,inklusief fysiologische, bioche

mische, sociale en psychische informatie. De specifieke kenmerken van de wijze 
waarop deze informatie wordt vergaard, worden gegeven in de definitie van het 

onderzoekmiddel: het biometrisch centrum. 

Doelgerichte gezondheidsnormen: dit zijn normen die organisaties m.b.t. fysieke 

en/of psychische eigenschappen hanteren als geschiktheidscriterium. 

Biometrisch centrum: dit is een georganiseerd stelsel van mensen, medische ken

nis, procedures en tedinische middelen dat biometrisch onderzoek verricht 
en elk van de volgende kenmerken bezit: 

- tijdens het onderzoek ontbreekt de subjectieve relatie onderzochte-medi-

cus 
- het onderzoekprogramma is vast, vooraf gepland en gestandaardiseerd 

- de organisatie is afgestemd op massa- en/of serie-onderzoek. 

- het eindproduct is een rapportering van de uit het onderzoek verkregen 

informatie aan een medische instantie zonder hieraan een conclusie m.b.t. 

te nemen follow-up maatregelen te verbinden. 

Bij deze centra ligt de nadruk op het onderzoek van voornamelijk subjectief ge
zonden (personen die zich gezond voelen) op grote schaal en niet door artsen 
uitgevoerd •• 

In de~e samenvatting willen we niet te diep ingaan op bepaalde technologische 

details doch meer de nadruk leggen op het doel en de aanpak van het onderzoek. 

Dit is hoofdzakelijk exploratief uitgevoerd doch voor een deel is ook normatief 
te werk gegaan. 

Als het belangrijkste kenmerk van de huidige situatie kunnen we stellen dat de 

eisen van de onderzoekstechnieken nog onvoldoende zijn geformuleerd. Het doel 

van het onderzoek was dan ook het zoeken naar uitgangspunten voor een planning 
op langere termijn t.b.v.: 
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• de gezondheidszorg 
• industrieën;vanwege de, bij de opkomst van biometrische centra, te ver

wachten markt voor de inrichting van deze centra met onderzoeksmiddelen 
etc. 

Het onderzoek is aangevangen met het definiëren van een biometrisch centrum 
en het vastleggen van wat deze centra beogen. Er is nagegaan welke drijfver~ 
hebben geleid tot het ontstaan van deze centra en of deze in de huidige én 
toekomstige situatie eveneens aanwezig zijn. 
In 7 centra is de huidige situatie geanalyseerd met betrekking tot de kosten 
en de kwaliteit van het onderzoek. Deze gegevens vormden de basis voor 
een systematische en gestuurde oordeelsvorming van experts ten aanzien van 
de toekomstige ontwikkelingen (Delphi-onderzoek). 
Door middel van een enquete onder een aantal onderzochten bij een van de 
centra heeft een eerste oriëntatie plaats gevonden m.b.t. de attitude, 
belevingsfactoren etc. Hier zullen we echter niet verder op ingaan. 

Biometrische centra streven een verscheidenheid van doelstellingen na. 
Als belangrijkste kunnen we noemen: 
- verbetering van de kwaliteit van de gezondheidszorg (daling morbiditeit 

en mortaliteit) 
- vermeerdering van de epidemiologische kennis 
- verlaging van de kosten-effect verhouding van het bestaande medische 

onderzoek en de medische zorg. 
Hierbij ligt de nadruk vooral op het preventief karakter. We willen dit 
toelichten aan de hand van een sterk gegeneraliseerd verloop van een ziekte 
om aan te geven in welke fasen een biometrisch centrum kan opereren. 

verstoring 
normaal 
toestand 

Fig. 1 

t 

dood 
chronisch ziek 
genezen 

behandeling 
consultatie 
gewaarworden van symptonen 
normaal toestand 

normaaltoestand: met de huidige meetmethoden zijn er nog geen fysiologische 
veranderingen meetbaar 
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vóór het tijdstip ta is men gezond naar algemeen aanvaarde maat

staven; processen die verband houden met een ziekte zijn afwezig. 
men is blootgetseld aan een verhoogd risico m.b.t. een ziekte 
(b.v. tengevolge van de leeftgewoonte). 
de eerste processen treden op doch voor de patient zijn nog geen 
symptonen merkbaar. 
er treden merkbare symptonen op maar de patient is er zich niet van 
bewust of negeert ze. In de meeste gevallen consulteert hij niet 
direct een arts. 
na het consulteren van een arts kan een zekere vertraging optreden 
vóór de noodzakelijke behandeling wordt ingezet (b.v. ziekenhuisop

name). 

Men kan stellen dat de biometrische centra een overheveling beogen van 
curatieve- naar preventieve zorg. T.a.v. chronische zieken kunnen ze een 
taak hebben in de begeleiding b.v. in de vorm van periodieke controles. 
De verwezelijking van de doelstellingen is echter àfhankelijk van de ont
wikkeling in: 
- technologie (gevoelige, specifieke apparatuur) 
- medisch kunnen en kennen (ethiologie) 
- kosten versus baten. 

Uit de analyse van bestaande centra blijkt dat dezeonderlinggrote verschillen 
vertonen. Derhalve is een model gemaakt waarin alle centra naar hun functies 
uniform worden afgebeeld (zie fig. 2). 
In het onderzoek zijn de evaluatiefunctie, de administratieve functie en de 

materiaalvoorzieningsfunctie buiten beschouwing gelaten. 
In het model zijn de volgende stromen onderscheiden: 

onderzochte personen. 
administratieve informatie ter voorbereiding van het onderzoek 
informatie verkregen in de verschillende fasen van het onder
zoek 
materialen 

--- speciinën (bloed urine e.d.) 
Beinvloedingsfunctie: verzorgt de "zuigkracht" van het centn.nn op de populatie 

(voorlichting e.d.) 

Receptieftm.ctie 
Biornetrieftm.ctie 

Analysefunctie 

identificatie en instructie van de onderzochten 
de handelingen die gericht zijn op het verkrijgen van 
specimen en gegevens van de onderzochte 
ontleent de informatie aan de specimen uit de biornetrie
ftm.ctie en wordt uitgevoerd door een combinatie van: 
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- medische specialisten (voorzover deze (nog) niet te 
vervangen zijn i.v.m. de onderoeksmethode b.v. 
interpreteren ECG) 

- gespecialiseerd para-medisch personeel 
automatisch en niet-autómatische analyse-apparatuur 

Registratiefunctie: voor zover off-line wordt gewerkt moet de informatie 
op een voor data-processing geschikte informatiedrager 

lvorden geregistreerd. 

Verzamelfunctie 

Validatiefunctie 

de informatie komt ter beschikking op verschillende 

plaatsen en tijdstipoen. Indien alle informatie bijeen 
is gebracht kan men vervolgens overgaan tot automatische 
verwerking 

hier wordt beslist of de informatie bruikbaar is voor 
verwerking door: 

-het opsporen vanomissiesin de informatie 

- het opsporen van meetresultaten die buiten een be-
trollvbaarheidsinterval vallen 

- bij on-line verwerking terug te melden terwijl de onder
zochte nog in het station verblijft 

Normalisatiefunctie:onderzoekt de uit het voorafgaande verkregen informatie 

Rapporterings
functie 

Archieffunctie 

Evaluatiefunctie 

en voegt hieraan informatie toe (b.v. afleiden van 
risicofactoren, trendanalyse e.d.) 
het samenstellen van een rapport met als kenmerken: 
standaardformaat en standaardindeling, weergave positief 

beantwoorde ananmese vragen, lveergave van de afzonder

lijke meetresultaten én de resultaten uit de normalisatie
en interpretatiefunctie 

Opslag van de onderzoeksresultaten om, o.a. bij periodiek 
onderzoek, trendanalyse mogelijk te maken 

deze houdt weliswaar geen direct verband met de onder
zoeksprocedure doch bepaalt op langere termijn de aard 
en de inhoud van het onderzoek. 

Een aantal conclusies uit ditvergelijkendonderzoek van een 7-tal functionerende 
centra, kunnen we als volgt in het kort samenvatten: 
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- er bestaat een geringe diversiteit in de biometriepropgramma's; deze 
omvatten ongeveer 14 standaardfasen waarin centraal staan anamnese en 
het bloed en urine onderzoek. 

- men maakt gebruik van conventionele niet~geautomatiseerde onderzoeks
middelen. 

- analyse vindt plaats via conventionele klinisahe kanalen. 
- o.a. vanwege het ontbreken van on~line verbindingen treden er vaak dagen-

lange vertragingen op. 
centrale data-processing is, vooralsnog, van geringe invloed op de 
kwaliteit van de resultaten; interpretatie- en normalisatiefuncties worden 
onvolledig uitgevoerd. 

- er wordt gestreefd naar toename van het aantal on-line verbindingen om 
onmiddellijk validatie mogelijk te maken en ter vermijding van manuele 
registratie. 

In het onderzoek is ook aandacht besteed aan de kosten van een biometrisch 
onderzoek. De conclusies komen globaal hierop neer, dat het invoeren van 
biometrische centra voor bevolkingsonderzoek vooralsnog een relatief dure 
toevoeging t.o.v. de huidige uitgaven voor volksgezondheid zal betekenen 
temeer daar de verhouding kosten/baten moeilijk te schatten is. Daar staat 
tegenover dat er grote mogelijkheden zijn indien men deze centra inzet voor 
het doen van keuringen (sport, levensverzekering e.d.). 

Ten aanzien van de kwaliteit van de onderzoekprogramma's moeten we er van uit
gaan dat biometrische centra te maken hebben met een populatie die bestaat 
uit: 
. groot aantal subjectief gezonden 
• weinig positieve gevallen (0,5 - 15%) 
• geringe afwijkingen t.o.v. de normaaltoestand. 

Dit vereist i kennis van ethiologie en risicofactoren 
i specifieke, sensitieve tests met een constant kwaliteitsniveau 
~ gerieflijke middelen. 

Om deze redenen zijn als minder of niet acceptabel voor biometrisch onder
zoek te kwalificeren: 

- onderzoeksmiddelen waarbij het gedrag van de onderzochte de resultaten kan 
beïnvloeden (b.v. spirometer) 

- onderzoeksmiddelen die een veelvuldige kritische instelling vereisen 
- routine handelingen die door personen moeten worden verricht b.v. analyse-

functies (i.v.m. gering aantal positieven en saai werk) 

- niet gestandaardiseerde resultaten 
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De ontwikkeling van biometrische centra zal gunstig worden beïnvloed wanneer 
men gedetailleerde kennis heeft van risicofactoren en men kan beschikken 
over geschikte middelen voor het vroegtijdig opsporen van cerebrale en 
perifere vaatafwijkingen en voor (gerieflijk) maag/darm onderzoek. 
Met betrekking tot de mogelijkheden t.a.v. toekomstige ontwikkelingen 
werden aan de hand van deze gegevens 51 vragen geformuleerd op medisch en 
technologisch gebied, waarover in een Delphi-onderzoek uitspraken werden 
gevraagd. 

Voor de oordeelvorming omtrent ontwikkelingen op lange termijn (.:!:, 25 jaar) 
kan men gebruik maken van de Delphi-methode. De resultaten zijn dan gebaseer~ 
op de mening die zich via een gestuurd proces vormt in een groep experts. 
Het gaat hierbij om inzichten in grijpbare, voorzienbare ontwikkelingen 
waarvan niet vast staat óf en in welk tempo deze zich zullen voltrekken en 
dus niet om tijdens het proces te bedenken oplossingen of uitvindingen. 
De oordelen van de experts worden in meerdere ronden verzameld d.m.v. 
questionnaires of intervieuw-technieken. 

Via de Delphi-onderzoeker wordt men in de tweede en volgende ronden geconfron
teerd met de standpunten van de .andere,, anonieme experts en de door hen 
gehanteerde argumenten. 
De rol van de onderzoeker is van wezenlijk belang. Hij stuurt en richt naar 
eigen inzichten de informatiestroom tussen de experts op een wijze die tot 
een zo goed mogelijke concensus van de groep leidt. 
Aan dit onderzoek werd deelgenomen door 12 medici en 12 vertegenwoordigers 
van andere diciplines. De meningsvorming kwam tot stand in 3 ronden, waarvan 
de laatste onder 2/3 van het aantal deelnemers (n.l. zij die verder van de 
modus verwijderd waren). 

Ter illustratie enige resultaten van dit onderzoek op technologisch en 
medisch gebied: 
x belangrijke toename van ultra-sonisch onderzoek 
x het operationeel worden van patroonherkenning 
x diagnostische classificatieprogramma's t.b.v. longfunctie en cardiovasculair 

onderzoek 
x inzicht in risicofactoren. 

Eveneens werden een aantal elementen die van belang zijn voor de toepassing 
van Biometrische centra alsmede een eventuele toekomstige structuur onderzocht 
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op hun mogelijke realiseerbaarheid. 
Een mogelijk structuurmodel wordt gegeven in Fig. 3. Het biometrisch 
centrum neemt hierin een belangrijke plaats in t.b.v. keuringen, ziekenhuis
admissie en periodieke controle; het geeft diagnostische ondersteuning aan 
medici (b.v. aan groepspraktijken) en kan, wanneer het beschikt over een data
file c.q. communicatie centrale, trendanalyses uitvoeren. Aan een dergelijk 
centrum zou een infonnatiebureau verbonden k:tm.nen worden t.b.v. voorlichting 
en para-medische begeleiding (b.v. verandering van leef- en eetgewoonten). 
Bij dit model kan worden aangetekend dat sommige centra in de U.S.A. 
(o.a. Kaiser Foundation) iets dergelijks nastreven. 

De toekomstige ontwikkelingen van de elementen uit dit model werden in het 
onderzoek als volgt voorspeld: zie fig. 4. 
Ter beschrijving van de ontwikkelingen worden de medianen van de 90%-prognose 
uit de derde ronde als mijlpalen gehanteerd (rangordeschaal). Er worden 
dus situaties weergegeven die, op de vermelde tijdstippen (tijdschaal), 

' 
(vrijwel) zeker gerealiseerd zijn. Vaak wordt in een Delphi-onderzoek slechts 
een prognose van de "zekere" realisaties gevraagd. Hier is zowel een 50% 

(gearceerd) als 90% (zwart) prognose gevraagd om de volgende redenen: 
• uit de resultaten is een groeigebied af te leiden 
• deelnemers kunnen zich genuanceerder opstellen. 

Als slotconclusie zou men kunnen stellen dat er zeer reëele mogelijkheden zijn 
voor de ontwikkeling van biometrische centra; in eerste instantie voor het 
doen van keuringen en in een later staditnn, ~ 1988, voor algemene toepassing 
n.l. wanneer een systematische indeling in risico-groepen mogelijk zal zijn. 

De verwezelijking is echter afhankelijk van een groot aantal factoren waarvan 
de politieke en economische toch wel de belangrijkste kunnen zijn. 
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Eén organisatieonderzoek in een polikliniek - F. van Alebeek. 

Centrum voor Routine diagnostiek bij de centrale polikliniek van het 
academisch ziekenhuis te Leiden. 

De voordracht tijdens het symposium behandelde slechts een gedeelte van 
mijn afstudeeraktiviteiten. Ook het verslag van de voordracht beperkt zich 
tot die aktiviteiten. Tijdens het symposium werd aangesloten op het 
afstudeeronderzoek van Dhr. Barella JE. Diens voordracht behandelde het 
voor en tegen van biometrische centra en de toekomstverwachtingen voor 
deze centra. Een centrum voor routine diagnostiek vertoont overeenkomsten 
echter ook verschillen met deze biometrische centra. De opkomst van centra 
voor routine diagnostiek (CVRD) verbonden aan de centrale polikliniek en 
met nauwe relaties met het onderzoeks- en behandelcentrum van een 
ziekenhuis valt binnen afzienbare tijd te voorzien. Naast Leiden wordt 
thans ook gewerkt aan plannen voor een dergelijk centrum bij de 
academische ziekenhuizen te Rotterdam en Amsterdam. Een zelfstandig 
biometrisch centrum is vooralsnog een te dure zaak om snel in ons stelsel 
van gezondheidszorg .ingepast te worden. Inhoud en vorm van een CVRD dienen 
telkens aangepast te worden aan het ziekehuis/polikliniekcentrum waaronder 
het gaar ressorteren en aan de specifieke situatie van de regio. Onder
staande is een verslag van de onzderzoeksaktiviteiten en resultaten zoals deze 
voor het akademisch ziekenhuis Leiden zijn ondernomen in verband met het 
CVRD. 

Mijn afstuderen is begonnen op het architectenadvies-bureau 00205 te 
Delft. Naar aanleiding van hun aktiviteiten in de ziekenhuisbouw (medische 
faculteit Rotterdam, verbouwing Dijzigt ziekenhuis) was er behoefte aan 
een basisfilosofie van het ziekenhius. De basisfilosofie zou ontwikkeld 
moeten worden vanuit de kernfunktie van een ziekenhuis nl. onderzoek 
en behandeling. Steeds meer zien wij deze funktie ook, geografisch ge
centreerd in een onderzoeks- en behandelcentrum (OBC) waarin o.a. ook 
zijn ondergebracht: centrale laboratoria, operatiekamers, r8ntgenkamers, 
klinische fysiologie. Mede door de toename van het polikliniekbezoek 
en het onderzoek en/of de behandeling die daar uit voortvloeien en door 
de aard van dit poliklinisch proces (variaties in aankomstenpatroon en 
behandelingstijd en het optreden van wachten) zien wij vaak een sterke 
relatie tussen onderzoeks- en behandelfaciliteiten en spreekuurruimten. 

lE Zie pag. 7 
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Ten behoeve van het nieuw te bouwen OBC te Rotterdam zou worden nagegaan 

- de interne en externe relaties van OBC en spreekuurruimten 
- de gewenste organisatie van de processen in het OBC en de spreekuur-

ruimten 
- maatschappelijke ontwikkelingen en de daaruit voortvloeiende behoeften 

aan mate van flexibiliteitvoor de diverse funkties. 

Dit onderzoek naar kwantitatieve gegevens voor het te bouwen onderzoeks
en behandelcentrum (OBC) bij het akademische ziekenlruis Rotterdam kon door 
omstandigheden niet te Rotterdam zelf worden uitgevoerd. Teneinde alsnog 
gegevens te verzamelen is toe het akademisch ziekenlruis Leiden (AZL) ge
kozen. Deze keuze heeft een nadelige invloed gehad op.,P.e bruikbaarheid 
van de gevonden gegevens en verbanden bij de overplaatsing hiervan naar 
de Rotterdamsesituatie. Ook de direkt betrokken personen (artsen, perso
neel) te Rotterdam hebben aldus weinig kunnen meedenken, waardoor de 
kans op een succesvol OBC zeker niet vergroot is. 
Deze onderzoeksaktiviteiten in Leiden hebben wel geleid tot een extra 
aktiviteit nl. het meedenken en het ontwerpen van een centrum voor 
routine diagnostiek te Leiden om zodoende het polikliniekproces te 
stroomlijnen. 

De grote klachten in de polikliniek betreffen steeds de wachttijden voor 
patiënten en de piekbelastingen voor het personeel. Daar de ziekenhuizen 

er steeds meer op uit zijn (vooral de akademische) 001 "goed op de markt 
te liggen" en daar uit onderzoek 1) blijkt dat het image van een zieken
huis sterk afhangt van de mate waarin men er in slaagt een prettige, 
goed georganiseerde polikliniek op te zetten is het voor het gehele 
ziekenlruis van belang 001 een goede polikliniekorganisatie op te bouwen. 
Globaal gesproken ontstaan problemen zoals wachten op capaciteit en 
"onderbezetten van de produktiemiddelen" door een onaangepast zijn van 
aank001sttijden en bedieningstijden. Maatregelen die een gunstige invloed 
hebben op deze problemen zijn in het algemeen 
a. samenvoegen van "loketten", oftewel centra~,isatie van unifonne facil i

teiten of aktiviteiten zoals EeG-onderzoek, bloed- en urineafname, 
anamnese, lengte- of gewichtbepaling. 

b. aanpassen aankomsttijden met bedieningstijden, bijv. door maast het 
afspraaksysteem ook de variatie in bedieningstijden te verminderen 
(het invoeren van standaardgangen van onderzoek) of het opzetten van 
een planningsysteem dat capaciteiten volplant en tevens een acceptabel 
onderzoeksprogramma voor de individuele patiënt opstelt. 
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Het CVRD is enerzijds een reorganisatie (zie a.) omdat een aantal bestaande 

aktiviteiten gecentraliseerd worden, anderzijds wordt er gebruik gemaakt 

van standaardgangen van onderzoek (zie b.). Alhoewel een planningsysteem 

(zoals onder b. venneldt) noodzakelijk is bij het verder opvoeren van de 

bezettingsgraad van personeel, apparatwr en ruimte en het verder ver

minderen van wachttijden van patiênten laten wij dit voorlopig buiten 

beschouwing. Het centraal infonnatiesysteem (CIS-projekt) dat thans in 

Leiden wordt ontwikkeld gaat hier wel in op. 

Routinematig onderzoek dat. veel voorkamt vij de nieuwe poliklinische 

patiênten betreft o.a. thorax-foto, electro•cardiogran, spirometrie 

SMA.- 1?,bezinking, hemoglobine, eenvoudig urineonderzoek en· hematologisch 

onderzoek. Daarnaast zijn er standaardaktiviteiten die bij alle nieuwe 

patiênten van alle specialismen voorkamen zoals: lengte, gewicht, 

pasfoto, anamnese. 

Deze routineaktiviteiten zijn thans per specialisme verschillend georga

niseerd, vaak moet de patiênt naar vijf of zes verschillende stations 

am alle onderzoeken (ook afname bloed en excreta) en bepalingen te 

ondergaan. De infonnatieverzameling is dan ook vaak een langdurig proces 

terwijl personeel, apparatuur en ruimte (zusters, electrocardiografen, 

laboratorium uitrusting, laboratoria ruimten, bloeddrukmeters etc)inefficiênt 

gepruikt worden. Door de sterke variateis in werkhoeveelheid per specia

lisme en per dag is veel overcapaciteit aanwezig. Ook in het bezoek dat 

de patiênt aan de specialist brengt wordt veel tijd besteed aan routine 

matige handelingen (anamnese lijst) die elders beter en goedkoper 

gedaan kunnen.worden.De uitslagen van het routineonderzoek verschaffen de 

specialist en basis hoeveelheid infonnatie waardoor het eerste bezoek 

zowel korter als effektiever ·kan zijn dan in de huidige situatie. Ook 

herhalingspatiênten moet vaak bloed en/of excreta afgenomen worden. 

- hetgeen dan ook kan plaatsvinden in het CVRD - waarna al dan niet 

routinematig onderzoek plaats vindt (in het routine laboratorium dan wel 

de centrale laboratoria). 

Doelstellingen en uitgangspunten voor het CVRD kunnen als volgt gefor

ruleerd worden. 

Uitgangspunten: Alvorens een definitief CVRD te realiseren lijkt het 

verstandig eerst een experiment op te zetten met een 

beperkt aantal specialismen. 

• Het is een interne reorganisatie van het poliklinisch 
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routine-onderzoek. Dit CVRD kan later eventueel uitgebreid 
worden tot een multiteststation t.b.v. screening, keuringen, 
check-up etc. 

Doelstellingen • service-verlening aan de patiênt door vereenvoudigen van 
het afspraken- en looppatroon. 

• serviceverlening aan specialist door overname van diens 
routinezaken en door een snelle rapportering van een serie 
routine-onderzoeken. 

• efficiency verhogen van personeel, apparatuur en ruimte door 
centralisatie. 

• kwaliteitsverhoging van de bepalingen door standaardisatie. 
i.v.m. acade- verzamelen van statistisch bewerkbaar materiaal. 
mische funktie • 

• garantie t.o.v. patiênt van een volledig routine-onderzoek 
ondanks wisselende kwaliteit i.v.m. opleiding en onderwijs. 

Tevens sluit dit CVRD aan bij de Multitest ervaring zoals deze in Leiden 
aanwezig is (900 studenten ondergaan in sept. '71 een "screening" op het 
AZL). 

Alvorens ook maar ruwweg bepaald kan worden in welke mate deze doelstellingen 
breikt worden zullen wij eerst de omvang en inhoud van de eerste fase van het 
centrum nader moeten omschrijven. 
a. Populatie. Besloten werd am te starten met de nieuwe poliklinische 

patiênten van de specialismen Algemeen Intern, Neurologie en 
Ret.mlS.tologie C.:, 40 patiênten per dag). Reden hiervoor zijn •. 
1 • deze pa tiroten ondergaan reeds tijdens het eerste bezoek 

routinematig onderzoek. 
2. het huidige onderzoek speelt bij de specialismen Algemeen 

Intern en Neurologie een grote rol.en vormen een voldoende 
aantal am een overzicht te krijgen van de optredende 
mogelijkheden en moeilijkheden bij een definitief CVRD. 

3. deze drie specialismen zijn - in de definitieve fase van 
het CVRD - verarttwoordleijk voor ~ 30% van de ''nieuwe 
patiroten" voor het centrum (capaciteit 130 nieuwe patiênten). 
Het bleek dat bij deze specialismen 30% van de nieuwe 
patiënten binnen een maand 'verdwenen" · waren, ofwel door
verwezen naar andere specialismen, ofwel terug naar de 
huisarts, ofwel uit observatie. Deze beslissingen werden 
vaak genomen op basis van de uitslagen van het routing-onder
zoek. 
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De taken die het CVRD gaat vervullen kunnen wij als 

volgt groeperen. 

1. verwerven van materiaal (bloed, excreta). 

2. eenvoudig bloed- en urineonderzoek (in routine-lab.). 

3. uitvoeren eenvoudig biometrisch onderzoek (lengte,gewicht, 

bloeddruk, pols, huidplooi). 

4. frequente biometrie (ECG, Thorax, Spirometrie). 

5. zintuig biometrie (oog en oor). 
6. checken vragenlijst. 
7. neurologisch onderzoek (standaardtesten voor spreken, 

schrijven, lopen). 
8. transport verzorgen van de materialen (bloed, excreta) 

naar de centrale laboratoria. 
In de experimentele opzet van het CVRD te Leiden zijn de taken 

5 en 7 nog niet opgenomen. 

Na deze inperking van het CVRD zijn er nog diverse alternatieven te bestuderen 
zoals 

• mate van automatisering van de diverse bepalingen 

• wijze van interpretatie van ECG, en thorax 
• opzet van anamnestische vragenlijst 

• mate van automatisering van de data-verwerking 

• lay-out van het cetnun, aantal m2 per funktie 
• situering van het geheel t.o.v. spreekuurruimten en onderzoeks- en 

behandelfaciliteiten. 

De experimentele opzet van het CVRD gaat uit van een interne reorganisatie 
van bestaand onderzoek. Daarvoor is eerst nagegaan welke routine-bepalingen 
de nieuwe patiënten van AI, Neurologie en Rheumatologie ondergingen. Sommige 
van de taken die in het CVRD routinematig geschieden aan iedere patiënt, 

gebeuren in de huidige situatie slechts bij een deel van de patiënten. 
Hierdoor gaan extra kosten optreden. Het is nog moeilijk om na te gaan 

waar en welke mate van besparingen gaan optreden, dit is mede afhankelijk 
van het succes der reorganisatie. 

In de experimentele opzet wordt verder gebruik gemaakt van 
- bestaande appar.atuur (röntgen, ECG, spirometrie, bloeddruk meters etc.) 
- automatisch. analyse apparatuur van de centrale laboratoria 
- bestaande transportdienst 

- bestaande - enigszins aange?aste - rUimte in het centrale polikliniek-

• 
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gebouw, en grenzend aan de röntgenafdeling. 

- een vragenlijst die gebruikt wordt bij algemene interne (ontwikkeld 
door Dr. Pais). 

In de naaste toekomst bestaan goede mogelijkheden cm opgenomen te worden 
in het centraal infonnatiesysteem (CIS-projekt) waardoor de mogelijkheden 
gaan bestaan. 
- snelle data-transmissie van centrale lab. naar het CVRD. 
- mogelijkheden om ECG automatisch te interpreteren. 

- automatisch opstellen van het eindverslág. 

On het CVRD te starten behoeft slechts een investering van f 30.000,.= 
gedaan te worden in automatische ontwikkelapparatuur voor de thorax-foto's. 
Er zal een samenwerking moeten ontstaan met de afdeling radio-diagnostiek 
en cardiologie i.v.m. het interpreteren van thorax-foto's en electrocardiogrammen. 
Er dient ook samenwerking te ontstaan met de "prikdienst", de diverse 
afdelingen (personeel en apparatuur) en de medische administratie i.v.m. het 
ontwerpen van meet- en registratieformulieren, dit dient ook weer gecoördi-
neerd te worden met de formulier.en en methoden van het CIS-projekt. 

Met belrulp van voorafgaande uitgangspunten en aannames m.b.t. populatie en 
taken van het CVRD kunnen het centrum schematisch als volgt voorstellen: 

[ b~ordeelkamer ECG thorax 1--- ---, 

maken r---. opnemen 
thorax-foto l~~te/ge-5 4 j\vJ.C t 

T garda-
robe 

kleedhokjes 3 

T 

r- verwerven ~-· 
materiaal 2 Routine-

T lab 

?eceptie 
1 ... I ... ___ __, 

r-- ... uitslagen 
centrum 

f-t-
opnemen ECG 

bloeddruk/po~s 

! 
kleedhokjes 71 

pasfoto,. 
spirometrie 
lruidplooi 8 

l 
vragenlijst 
checken 

9 
I' 
Ij 

' 
10 
!-- -~ --- --

---

I inclusief 
I foto en ECG 
I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

_J 
- gang van de papiênt 
-uitslagen, interpretaties 

metinven.etc. 
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De benodigde tijd voor de diverse stations is bepaald m.b.v. analyse van 
de huidige toestand en door interviews. 

station 1 3 min. station 6 8 min. 

station 2 6 min. 

station 3 4 min. 

station 4 5 min. 

station 5 3 min. 

Doorlooptijd 

station 

station 

station 

station 

60 min. 

7 

8 

9 

10 

4 min. 

8 min. 
8 min. 

10 min. 

Teneinde alle uitslagen van een pati~nt bij een te hebben zodra deze 

het CVRD doorlopen heeft zal een zodanige transportorganisatie dienen 

te bestaan dat de tijd tussen afname van het bloed of urine en de 

uitslagen van de bepalingen maximaal 40 minuten is. Wij kunnen deze 

situatie bereiken indien iedere 20 minuten transport van bloed en urine 

naar de laboratoria plaatsvindt én indien de uitslagen van de bepalingen 
binnen 20 minuten ter beschikking kamen. 
Bij de nieuwbouwplannen voor het akademisch ziekenhuis te Amsterdam (en 
dus ook voor de nieuwbouwplannen te Leiden en Utrecht!) wordt ook rekening 
gehouden met een CVRD (zie bijlage A). 

Ook hier gaat het CVRD eerst funktioneren t.b.v. de polikliniek terwijl 
uitbreidingen mogelijk zijn (donorkeuringen,screening,etc.). 

Uit interviews te Leiden bleek dat bij een definitieve opzet van het CVRD 

rekening gehouden moet wo~den met een verwerkingscapaciteit van 60% van 
de nieuwe polikliniek pati~nten voor een volledig routine-onderzoek (+ 130 

pati~nten per dag) en met 55% van de herhalingsbezoeken ( + 500 pati~nten 
per dag) die ttitsluitend kamen voor afgifte van bloed en/of urine. 

Onderstaand schema geeft een beeld hoe het definitieve CVRD zou kunnen 
funktioneren. 

openingstijd populatie soort routineonderzoek opstellen eindverslag 

8-12 nieuwe pati~nten volledig aansluitend 

8-14 herhalings pat. partieel 1) 

12-20 overige groepen 2) later 

1) afhankelijk van de wens van de specialist. 
2) afhankelijk van het doel van het onderzoek en de populatie. 

Openingstijden zijn gekozen i.v.m. de soort populatie de omvang van 
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deze populatie en de duur van het onderzoek. 

Door invoering van een CVRD treden wijzigingen op in effektiviteit en 
efficiency van het poliklinisch onderzoeks- en behandelproces. Met 
behulp van o.a. stroomschema's van patiënten is getracht deze wijzigingen 
te analyseren en te kwantificeren. Bij het opstellen van het verslag 
waren deze analyses nog niet afgesloten, wel bleek dat 

a. de patiënten van de specialismen die gebruik maken van het CVRD brengen 
gemiddeld één bezoek minder aan de polikliniek dan voorheen. Ofwel 

de herhalingsfaktor wordt met één verminderd. Dit wordt bereikt door 

het opvoeren van de behandelingsintensiteit en het afnemen van de 
faktor ''wachten op uitslag". 

b. Het eerste polikliniek bezoek duurt gemiddeld één uur korter, veroor
zaakt door een betere organisatie van het routine onderzoek. 

c. OVerige polikliniek bezoeken duren een half uur korter o.a.,doordat 

de faktor ''wachten op uitslag" van minder gewicht wordt. 
d. De specialist spaart een half uur tijdens het eerste bezoek door het 

elimineren van routineonderzoek. 

Efficiencyverhoging van personeel en apparatuur en kwaliteiteverbetering 
van de bepalingen d.m.v. standaardisatie zijn effekten van het centrum 
waaraan door niemand in het akademisch ziekenhuis Leiden wordt getwijfeld. 
Identieke taken worden thans nog sterk gedecentraliseerd uitgevoerd. Als 

problemen zien de specialisten vooral 
- het op deze wijze afnemen van de onderwijs mogelijkheden aan studenten en 

specialisten in opleiding. 
- nieuwe patiënten kunnen niet meer gezien worden "als de specialist het 

fit is, nl. 's morgens als eerste patiënt". 

Voor de kosten van de gezondheidszorg is het van belang op te merken dat 
routinemat~g onderzoek toegepast op alle patiënten extra kosten met zich 
mee brengen. Onderzoek hiernaar in Leiden gaf als eerste indicatief 15,= 
Onderstaand voorbeeld geeft -met fiktieve cijfers - aan hoe deze f 15,= 
getnterpreteerd dienen te worden. 
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Op een aantal gebieden zal nog aktie ondernarren moeten worden al vorens 
het CVRD-AZL gerealiseerd kan worden. Wij noemen 
- overleg met betrokken specialisten en diens hoofden teneinde medewerking 

te verkrijgen en de opzet van het CVRD eventueel aan te passen. 
- voor een aantal testen kunnen waarschijnlijk leeftijdscriteria worden op

gesteld (thorax, ECG, spiranetrie) 
- er zal een projectcommissie samengesteld moeten worden ter begeleiding 

van de realisatie van het CVRD. Hierin hebben o.a. zitting 
- direktie 
- betrokken specialismen en hoofden van dienst 
- röntgen en lab. 
- medewerkers CIS-projekt 
- polikliniekcommissie 
- noogleraar huisartsengeneeskunde. 
Informatieuitwisseling met andere ziekenhuizen waar deze centra gepland 
worden (akademische ziekenhuizen Amsterdam en Rotterdam). 

Als algemene conclusie kunnen wij stellen dat bij de bouw van nieuwe 
ziekenhuizen of bij de reorganisatie van bestaande ziekenhuizen het steeds 
aanbeveling verdient om de mogelijkheid van een CVRD verbonden aan de 
polikliniek na te gaan. 

Literatuur. 

1. Enquete onder ex-pati~nten van de ziekenhuizen te Eindhoven en Geldrop 
(Verslag van deze enquete in het blad van deze ziekenhuizen ''Vrij 
bezoekuur" jaargang 1 nr. 4). 

2. Informatiemap M.lltit.est-Center. 
uitgegeven door Searle Medidata Inc. 

Wiegabrumlaan 7S 
Uithoorn 
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3. Voorlopig programma van eisen voor het poliklinisch routine diagnos

tisch centrum t.b.v. het akademisch medisch centrum te Amsterdam. 
Opgesteld door Berenschot, adviseurs voor organisatie en beleidsvorming. 
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('!) 

KLEEIIIOKJES 27 stuks 10 min. 1,20 x 1,50 m incl. invalidehokjes 53 

WAÓITHAL 30 m 2 30 

@ 

~ ..... 
1/l 

RECEPTIE 24 m 2 24 

rorAAL 459,6 m2 
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De klinische opvang van "mezo"-patienten - J .C.M. Hattinga Verschure, 

J .N. Landsman en J .J. Pinckaers. 

Samenvatting voorlopige mededeling Symposium Ziekenhuiswetenschappen 
3 november 1972 aan de Technische Hogeschool te Eindhoven. 

1. Inleiding. 

Een onzer ontwikkelde een typologie van de klinische gezondheidszorg op basis 

van zorgmaatstaven (1), het "P-model". 
Onderzoekt men de duur van klinische zorg dan vindt men 2 soorten bedden, 
"kortdurend" in het ziekenhuis (gemiddelde opnameduur in de grootte-orde van 
20 dagen) en "langdurend" in het verpleegtehuis (gem. opnameduur in de grootte
orde van 2 jaren). Patienten die gedurende meerdere maanden opname behoeven en 
daartoe vrij langdurig in een ziekenhuis verblijven, vormen een middengroep die 
onvoldoende, te kostbare of onjuiste zorg ontvangt. In het ziekenhuis zijn zij 

vaak ongewenst omdat hun verpleegduur circa 6 x zo lang is dan het gemiddelde. 
In hun plaats zouden dus zes "gewone" ziekenhuispatienten leurmen worden geak
komodeerd. Zij 'verstoppen" een bed. In het verpleegtehuis werden zij tot nu 
toe meestal niet opgenomen omdat zulk een opname "slechts voor enkele maanden" 
zou zijn. Deze groep patienten, die op ziekermuisindicatie wordt opgenomen in 
een ziekenhuis en waarbij tijdens dit verblijf, de opname indicatie geleidelijk 
overgaat in een verpleegtehuisindicatie voor enkele maanden, zonder dat daaraan 
gevolg wordt gegeven, valt tussen wal en schip. 
De vraag naar ''het juiste bed" kon voor deze groep niet worden beantwoord. 
Deze groep is onderwerp van dit onderzoek. Wij gaven deze patienten de naam 
''mezo"-patienten, daarmee de middellange duur van hun klinische zorgbehoefte 
aangevend. 

2. Probleemstelling. 

Het scheppen van "mezo"-bedden in een verpleegtehuis. Het ontwikkelen van een 
samenwerking tussen zulk een verpleegtehuis en een ziekenhuis. Het evalueren 
van de overplaatsing van ''mezo"-patienten in zulk een experimentele opzet. 

3. Onderzoek. 

Dit vond plaats met als ziekenhuis het 0.1. Vrouwe Gasthuis (800 bedden) en 
het verpleegtehuis Vreugdehof (280 bedden), beiden te Amsterdam. Tussen de 
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besturen en direkties werd overeenstemming bereikt omtrent het vernemen van 
mezo-patienten voor een experimentele periode. 
Van de GG en GD werd medewerking verkregen. 
De patienten stammen in het bijzonder van de chirurgische en deels ook ortho
paedische afdeling van genoemd ziekenhuis. 
Als kontaktpersoon zijdens de specialisten trad steeds op dr.J.Landsman (chi
rurg), en zijdens het verpleegtehuis dr.J.Pinckaers (verpleegtehuisarts). Zij 
regelden de dagelijkse samenwerking en het overleg. Bij overdracht werd de 
revalidatie in het bijzonder geregeld. Deze voltrok zich onder toezicht en 
verantwoordelijkheid van de verpleegtehuisstaf. De specialisten zagen de over
genamen patienten wekelijks in consult in het verpleegtehuis. Het systeem werk
te goed doordat voor elk der inrichtingen één arts de kontakten verzorgde. 

Duur van de experimentele periode: 1 juli 1970 - 1 juli 1972. 
Aantal overgeplaatste ''mezo"-patienten: 279 waarvan S8 mannen en 221 vrouwen. 
De leeftijdsverdeling: 77% van de overgeplaatsten was tussen SS en 8S jaar met 
een top voor de groep van 6S tot 7S jaar. De leeftijdsverdeling sloot dus goed 
aan op de populatie van het verpleegtehuis. 
De opnameduur bedroeg gemiddeld 113 dagen. Hiervan werden gemiddeld 40 in het 
ziekenhuis en 73 in het verpleegtehuis doorgebracht. 
Uitgedrukt in verpleegdagen betekent dit, dat de onderzochte groep in de onder
zoekperio~e heeft doorgebracht: 

11.216 verpleegdagen in het ziekenhuis 
20.472 verpleegdagen in het verpleegtehuis 

31.688 totaal aantal verpleegdagen 

Diagnosecategorieën. 
a. traumatologische patienten 

(collumfrakturen e.a.) 
167 

b. electieve orthopaedische op.pat. 
(heupprothesen en steotomieën_e.a.) S9 

c. overige patienten S1 

Overdrachtscriterium. 
Zodra de medische specialistische zorg vermindert en de revalidatiebehoefte 
overheersend wordt, ontstaat een moment, arbitrair bepaald, dat de patient 
niet slechts ''verantwoord" naar het verpleegtehuis kan worden overgeplaatst, 
maar dat de wenselijkheid duidelijk wordt, de patient in het genot te stel-
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len van een "revalidatie klimaat" dat in het verpleegtehuis sterker heerst 
dan in het ziekenhuis. 

üverdrachtsfreguentie. 
Deze bedroeg 6% van de ziekenhuisopname op de chirurgische afdeling (4.656 
opnamen in de onderzoekperiode). 
Doordat de verpleegduur van deze patienten zo sterk boven de gemiddelde ver
pleegduur ligt van de ziekenhuispatienten betekent hun verblijf meer dan uit 
deze 6% blijkt. Uitgedrukt in verpleegdagen, zou deze groep circa 30\ van de 
capaciteit van de afdeling in beslag hebben genomen! Door overplaatsing na 
gem. 40 dagen ziekenhuisopname nam zij nog slechts 12% van de capaciteit van 
de afdeling in beslag. Dit betekent dat in de onderzoekperiode op de afdeling 
circa 1000 personen met gemiddelde verpleegduur meer konden worden opgenomen 
dan zonder de overplaatsing van de mezo-patienten naar het verple~gtehuis mo
gelijk zou zijn geweest. 

Evaluatie: 
Deze wordt nog afgerond door enquêtering van de ontslagen patienten. De voor
lopige evaluatie van verplegenden, verzorgenden, fysische therapeuten, mezo
patienten, chronische verpleegtehuispatienten, pastorale werkers, betrokken 
medici is overwegend zodanig gunstig, zowel voor het leefklimaat van de patien
ten t. als voor het werkklimaat van de medewerkenden, dat de experimentele perio
de na afsluiting, is voortgezet als een routine samenwerking. 
Een aantal verschijnselen bij patienten en medewerkenden is kort gereleveerd. 

Conclusie: 
Het mezo-projekt verdient op nationale schaal te worden toegepast ten voordele 
van een groep van patienten die (in dit onderzoek) de grootte-orde heeft van 
tenminste 4\ van de ziekenhuisopnamecapaciteit. De klinische zorg voor bijna 
2/3 van de opnameduur in het verpleegtehuis is bij goede begeleiding en bij 
een geregeld samenwerkingsverband voor de mezo-patienten gunstig en heeft in 
het algemeen een goede invloed op de patientenpopulatie en de werksfeer in het 
verpleegtehuis, terwijl het ziekenhuis in meerdere mate beschikbaar is voor 
haar specifieke taak. 
Bij gelijkblijven van de totale opnameduur van de mezo-patienten (hetgeen glo
baal het geval is), betekent de overname een kostenbesparing, gelijk aan het 
verschil in verpleegprijs tussen ziekenhuis en verpleegtehuis, vermenigvul-
digd met het aantal verpleegdagen, doorgebracht in het verpleegtehuis. Bij lan
delijke toepassing wordt een reële kostenbesparing verkregen van de grootte-orde 
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van 40 millioen gulden per jaar. 

(1) Ontwikkeling van zorgcriteria voor herstructurering van de gezondheids
zorg- Prof.dr.J.C.M.Hattinga Verschure, Het Ziekenhuis, jrg. 2 (1972), 

nr. 9. 
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Patient en ambulatorium, een vergelijkend onderzoek- Mej. drs. H. van Gorp. 

Dit onderzoek is opgezet als onderdeel van een studie die tot doel heeft het 

door Hattinga Verschure gekonstrueerde gezondheidszorgmodel - het P-model -

op haar waarde te toetsen. Het ambulatorium is een onderdeel van dit model. 

Een ambulatorium heeft de volgende eigenschappen: 

a. het opnemen van ambulante patienten. 
b. het ruimte geven aan vrijheid en zelfst&ndigheid van de hierin opgenomen 

patienten. 
c. x aantal patienten per slaapkamer. 

d. x hoeveelheid ruimte om te kunnen eten, lopen, bezig zijn. 

e. x aantal personeelsleden voor begeleiding en verzorging. 

Een ambulante patient is: 
Een patient die in staat is tot het zelfstandig uitvoeren van algemeen 

dagelijkse levensverrichtingen, be~.taande uit wassen, kleden, lopen, eten 

naar toilet gaan en dergelijke. 

Het ambulatorium vervult twee doelstellingen: 

De eerste doelstelling is af te leiden uit de algemene doelstelling van het 

ziekenhuis, waar het ambulatorium een onderdeel van is. Dekker heeft deze 
doelstelling als volgt geformuleerd (1): 

'het verlenen van zodanige diensten dat een de gezondheid ernstig bedreigde 
aandoening wordt genezen of in ernst wordt verminderd'. 

De tweede doelstelling is af te leiden uit het specifieke van de situatie 
dat op deze afdeling alleen ambulante patienten worden opgenomen: 

'door middel van aan behoefte van de patient aangepaste organisatie en 
akkommodatie, de patient in staat te stellen de 'zelfzorg' zo veel mogelijk 
weer zelf uit te voeren en aldus een geleidelijke inschakeling in het dage
lijkse levenspatroon te bevorderen, dan wel het dagelijkse levenspatroon zo 
veel mogelijk intakt te laten' (voor nadere informatie omtrent het begrip 

'zelfzorg' verwijzen wij naar een artikel van Hattinga Verschure hierom

trent (2)). 
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Probleemstelling van het onderzoek: 
Een aantal ziekenhuizen hebben afdelingen opgezet die de naam ambulatorium 
of observatorium dragen. At random hebben wij vier van dit soort afdelingen 
in ons onderzoek betrokken. Deze afdelingen hebben wij met elkaar vergeleken 
kwa doelstelling, akkommodatie, personeelsbezetting en opnamecriteria. 
Verder hebben wij aan de hand van enquêtes onder de hier opgenomen patienten 
gemeten in hoeverre de afdelingen de hiervoor genoemde doelstellingen ver
wezenlijken en in hoeverre de verschillen in waardering van de patienten 
zijn terug te voeren op het in meQfdere of mindere mate verwerkelijken van 
deze doelstellingen. 

Enkele algemene gegevens van de onderzochte afdelingen: 

afd. I afd. II afd. III afd. IV 

aantal bedden 
d.d. feb. '72 35 20 23 24 

aantal patien- drie/ drie/ 
ten per kamer ...... vier ...... vier een een 

geopend in 
weekend ja neen ja neen 

dagbezetting 2 ged.A 3 ged.A 1 ged.A 2 ged.A 
verplegend 4 leer- 4 ged. zie- 4 leer-
personeel lingen lingen 

huishoude-
lijke hulp 2 1 4 1 

Akkommodatie: alle afdelingen hebben een afzonderlijke eetzaal en konversatie
zaal/koffiekamer voor de patienten. 

Samenvattende gegevens m.b.t. motivatie tot oprichting en opnamecriteria: 
Van deze vier afdelingen is er slechts één die genoemde doelstellingen in 
haar basisfilosofie heeft opgenomen. Deze afdeling is ontstaan vanuit de 
visie dat een bepaalde kategorie patienten in de huidige ziekenhuisorgani
satie niet de adekwate verpleging en verzorging krijgen die zij nodig hebben. 
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Het gaat hier om de ambulante patienten. De basisfilosofie is dat psychische 
begeleiding aan en ontplooiing van deze patienten in een afdeling die kwa 
organisatie en akkommodatie aangepast is aan hun behoefte, een bijdrage 
levert aan de genezing. In hoeverre deze uitgangssituatie doorwerkt in de 
praktijk zullen wij in het hierna volgende zien. 

Wat opnamecriterium betreft: alle patienten moeten in principe bij opname 
zichzelf kunnen wassen, kleden, eten en lopen. Dit betekent echter niet dat 
bedverpleging in het geheel niet voorkamt op deze afdelingen. Uitzonderings
situaties kamen voor omdat op één van de afdelingen ook niet ambulante 
patienten worden opgenomen bij een tekort aan bedden op de verpleegafdelingen. 
Verder kamt het voor dat patienten die voor speciaal onderzoek zijn opge
nomen 24-uurs bedrust nodig hebben vóór of ná de behandeling. Dit kan voor 
de afdeling de volgende konsekwenties hebben: bedverpleging betekent meer 
verpleegkundig werk, dus meer personeel. Voor de patient zelf kan bedverple
ging op deze afdeling een betrekkelijke isolatie met zich meebrengen, omdat 
de overige patienten allen rondlopen. 
Het is waarschijnlijk dat bedverpleging het meest zal voorkomen op afdeling II 
waar uitsluitend patienten voor observatie of kortdurende intensieve behande
ling rechtstreeks worden opgenomen. Dit in tegenstelling tot de overige af
delingen waar ook overplaatsingen van de verpleegafdelingen voorkomen van 
die patienten die in een stadium verkeren waarin geen bedverpleging meer nodig 
is. Het is mogelijk dat deze situatie op afdeling II doorwerkt in de waardering 
van de patienten op deze afdeling. 

Uitkomsten van de patientenenquête. 
In totaal zijn 50 patienten geïnterviewd ten tijde van de opname. De uit
komsten zijn gegroepeerd in drie klusters, die een operationalisering zijn 
van de doelstellingen van het ambulatorium. 
Kluster I: formeel open konmrunikatie, d.w.z. wordt aan de patient informatie 
gegeven over: 
a. de gang van zaken in het ziekenhuis (introduktie). 
b. de te volgen procedure bij behandeling. 
c. doel van opname en van behandeling. 
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Kluster II: emotioneel open kommunikatie te verstaan als 'wordt de patient 
in de gelegenheid gesteld over zijn zorgen te praten in verband met zijn 
ziekte', geoperat~onaliseerd als: 
a. hoe is het kontakt met arts en verpleegsters geregeld. 
b. krijgt de patient d.m.v. informele kontakten met verplegenden de gelegen

heid zichzelf te uiten. 
Kluster III: beoordeling van de patienten van de afdeling wat betreft akkom
modatie en sfeer in vergelijking met een gewone verpleegafdeling. 

Uitkomsten m.b.t. kluster I 
Formeel open kommunikatie. 

a. introduktie en informatie over de gang van zaken aan de patienten. 

Tabel .1 

code: 

1. ontvangen door 
verpleegster, naar 
kamer gebracht, bed 
gewezen 

2. als 1 + rondge
leid op de afdeling 

3. als 2 + huisre
gels meegedeeld, ken
nis gemaakt met ver
pleging 

4. als 3 + voorge
steld aan patienten 

afd. I 

9 

2 

2 

afd. II afd. III afd. IV totaal (50) 

2 11 

10 2 13 

2 2 6 

5 14 20 

Wanneer we van deze tabel de totaalkolom bekijken kunnen we het volgende kon
kluderen: de helft van het aantal respondenten geeft te kennen dat zij bij 
opname op de afdeling op zeer summiere wijze worden voorgelicht over de gang 
van zaken. Aangezien op deze afdelingen de regels toch wel afwijken van die 
van een algemene verpleegafdeling, lijkt het zeer gewenst dat goede informatie 
over de gang van zaken gègeven wordt. Bovendien is ter bevordering van een 
open klimaat kennismaking met de verpleging wel aan te bevelen. Omdat de 
formele kontakten door minder verpleegtechnisch werk toch al geringer zijn, 
moeten de informele kontakten niet belemmerd of vertraagd worden doordat de 
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patient niet weet tot wie hij/zij zich kan wenden voor informatie e.d. 

b. informatie over de te volgen procedure bij behandeling. 

Antwoorden op de vraag in hoeverre de patient van te voren op de hoogte gesteld 

wordt van op handen zijnd onderzoek en behandeling: 

Tabel 2 

code: afd. I afd. II afd. III afd. IV totaal (50J 

1. je wordt opgeroepen 6 2 3 11 

op moment dat je 
ergens heen moet 

2. bij nuchter blijven 6 3 2 11 

e.d. wordt dit avond 

te voren meegedeeld, 
ander onderzoek vlak 

van te voren 

3. programma voor 2 14 3 9 28 
volgende dag wordt 

avond te voren 
meegedeeld 

c. informatie over doel van onderzoek en behandeling. 
Vindt de patient dat hem in voldoende mate wordt uitgelegd waarom een bepaal ( 1 

onderzoek of behandeling moet plaats vinden: 

Tabel 3 

code: afd. I afd. II afd. III afd. IV totaal (50) 

1. nee, wordt niet/ 5 5 4 15 
niet voldoende uit-

gelegd 

2. ja, wordt door 8 8 5 8 29 
arts of verpleegster 

uitgelegd. 

Restkategorie, n.v.t. 1 1 2 2 6 

geen onderzoek 
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Heeft de arts voldoende verteld over het doel van opname en behandeling: 

code: afd. I afd. II afd. III afd. IV totaal (50) 

1. verteld alleen 2 3 5 4 14 
wat hij kwijt wil; 
moeilijke termino-
logie 

2. als je vraagt 1 6 1 3 11 
legt hij alles uit 

3. legt alles uit; 10 5 3 7 25 
verteld uit zichzelf 

4. geen antwoord 1 

Wanneer we deze tabellen van links naar rechts lezen en de totaalkolommen 
bekijken, kunnen we de volgende konklusies trekken: 
Door de meerderheid van de respondenten wordt de medische en verpleegkundige 
uitleg wel bevredigend gevonden. Dit kan gezien worden als een indikatie 
dat dit element van therapeutisch gedrag wel voorkomt op de afdelingen. 
Cassee die het probleem van kommunikatie tussen therapeut en patient benaderd 
heeft van de kant van de verpleging, kwam tot een vergelijkbare konklusie: 
één element van therapeutisch gedrag is in de verpleegstersrol ingebouwd, 
n.l. het geven van verpleegkundige infor.matie aan de patient (3). 

Uitkomsten m.b.t. kluster II 
Emotioneel open kommunikatie. 

Antwoorden m.b.t. frekwentie van kontakt met arts en bekendheid met het tijd
stip waarop hij komt zijn in de volgende tabel weergegeven: 



Tabel 5 

code: afd. I 

1. arts maakt gere- 12 

geld de visites, maar 
voor de patient op 

onbekende tijden 

2. arts maakt gere-
geld de visites en voor 
patienten ongeveer 
bekende tijd 

3. kontakt met arts 
wordt d.m.v. afspraak 
geregeld 

Kontakt met verpleegster: 

2 
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afd. II 

5 

4 

5 

afd. III afd. IV totaal (50) 

2 7 26 

6 7 19 

5 

De volgende tabel geeft antwoorden weer op de vragen: 'Kamt de verpleegsters 
wel eens zo maar een praatje met u maken; komt zij wel eens praten als u 
moeilijkheden of zorgen hebt in verband met uw ziekte?' 

Tabel 6 

code: 

1. nee, ze hebben 
geen tijd; moeilijk
heden worden niet 
gesignaleerd, heb 
er geen behoefte aan 

2. ja, ze kamen 
langs om te vragen 
of alles goed is; 
ze vangen je goed 
op ze komen er bij 
als we koffie drinken 

afd. I 

7 

7 

afd. II afd. III afd. IV 

9 5 3 

5 3 11 

Bekijken we de totaalkolommen van deze tabellen. 

totaal(50) 

24 

26 

Het afspraaksysteem met arts blijkt nauwelijks te worden toegepast. De patienten 
zijn nog grotendeels overgeleverd aan de willekeur van de arts. Hij is ten 
gevolge van de regel dat hij de afdeling niet mag verlaten vóórdat de dokter 
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geweest is, een groot deel van de dag aan de afdeling gekluisterd aangezien 
hij niet weet wanneer zijn arts verschijnt. Zou er een afspraaksysteem ingevoerd 
worden in de vonn van een spreekuur waar de patient op eigen gelegenheid heen 
kan gaan of indien dit niet mogelijk is d.m.v. individuele afspraken tussen 
arts en patient, dan is er niet meer zozee.r sprake van een machtsrelatie 
tussen arts en patient (de patient wacht toch wel), maar ontstaat een meer 
gelijkwaardige relatie tussen beiden. Bovendien kan de patient nu de tussen
liggende tijden waarin ''niets" aan hem gedaan wordt naar eigen welbevinden door
brengen: wandelen, studeren, hebbies uitoefenen, bezoek ontvangen e.d. 

Wat betreft het verpleegsterskontakt het volgende: door analyse van de ant
woorden blijkt dat door de patienten duidelijk gesignaleerd wordt dat het 
minder drukke verpleegtechnische werkprogramma en de hotelachtige sfeer van 
de afdeling de infonnele kontakten gemakkelijker doen gedijen. 
Hiennee wordt ons inziens een aanzet gemaakt am via informele gezelligheids
kontakten (samen koffie en thee drinken} een meer open klimaat te scheppen. 
Anderzijds worden moeilijkheden minder snel gesignaleerd volgens de patienten. 
Zij zijn ogenschijnlijk gezond, omdat ze allen rondlopen. 
Het feit dat zij in dagelijkse kleding rondlopen versterkt waarschijnlijk het 
idee bij de verpleging dat zij weinig begeleiding nodig hebben. 
Ter illustratie de mening van een tijdelijk hoofd van een der afdelingen: 
"als verpleegkundige schiet je hier wel aan je doel voorbij • Er is hier haast 
niets te doen, de patienten zijn hier allen bijna ontslagen. Op een gewone 
afdeling kun je wat voor de patienten betekenen". Het begeleiden van patienten, 
die bovendien gezond lijken te zijn, wordt kennelijk nog steeds niet gezien 
als een verpleegkundige taak. Het lijkt er wel op dat het kontakt tussen ver
pleegsters en patienten nog te veel een vrijblijvende zaak is en afhankelijk 
van de persoonlijke inzet van de individuele verpleegster. Om deze reden zou 
men bij het aanstellen van een hoofd op zo'n afdeling bijzonder veel aandacht 
moeten besteden aan de motivatie van de desbetreffende persoon om hier te 
gaan werken. 
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Uitkomsten m.b.t. kluster III 

Beoordeling van de patient van de afdeling kwa akkommodatie en sfeer. 

In het nu volgende zal de mening van de patienten t.a.v. opname op een afdeling 
voor ambulante patienten naar voren komen. Uiteraard is in deze mening interes

sant in hoeverre deze afJeling gewaardeerd wordt boven een algemene verpleeg

afdeling. 
De vraag wat betreft opname is als volgt gesteld: 'Als u deze afdeling vergelijkt 

met een 'gewone' verpleegafdeling, zijn er dan dingen die u bijzonder opvallen 
in positieveen/of negatieve zin'. De antwoorden op deze vraag moeten dus steeds 
gezien \vorden als meer of beter, resp. minder of slechter dan op een algemene 
verplee gafdel ing. 

J)e volgende tabel geeft de verdeling weer van het aantal respondenten die 
alleen positieve antwoorden gaven in verhouding tot het aantal respondenten 

<lie zowel positieve als negatieve antwoorden gaven. 

Tabel 7 

allen positief ~~ 

zowel pos. als neg. 5 

afd. II 

6 

8 

afd. III 

5 

3 

afd. IV 

10 

4 

totaal (50) 

30 

20 

Antwoorden m~b.t. de waardering van de afdeling in vergelijking tot een 
'gewone' verpleegafdeling: 
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Tabel 8 

code: afd. I afd. II afd. III afd. IV totaal (502 

1. motieven van vrij- 5 10 2 13 30 
heid, zelfstandig-
heid niet aan bed 
gekluisterd 

2. motieven van pri- 8 6 14 
vacy, in afzondering 
kunnen ontvangen 
van arts, bezoek, je 
terug kunnen trekken 

3. geen ernstige 3 3 7 6 19 

zieken om je heen, 
lijkt hotel rond 
kunnen lopen in 
dagelijkse kleding 

4. verveling, minder 3 4 3 2 12 
kontakt met verpleging 

5. je leert patienten 1 2 3 
niet kennen door te 
kort verblijf 

6. er wordt alleen 3 1 5 
over ziekte gepraat 

7. geen voorkeur voor 1 3 4 
deze of andere afdeling 

Deze tabellen bekijkend kunnen we konkluderen dat van het totaal aantal patienten 
de meerderheid zeer positief staat t.o.v. deze afdelingen. (Totaal 30 resp. die 
alleen positief antwoordden). Als voornaamste motieven worden genoemd de vrijheid 
en zelfstandigheid die men op deze afdeling geniet aangezien men gewoon kan 
rondlopen en bezig zijn i.t.t. op een algemene verpleegafdeling waar het voor
naamste deel van de dag zich in of rond het bed afspeelt. Dit aspekt van voor
deel wordt in totaal door 30 respondenten genoemd (tabel 8). Ter illustratie 

vermelden wij enkele antw6orden: '··op een normale afdeling is het bed de 
centrale plaats, daar zit je in, op of rond je bed, hier niet, hier kun je je 



-41-

eigen gang gaan' 'ze moesten meer van dit soort afdelingen maken, lijkt me ook 

heerlijk om na te kuren na een operatie, dan is de overgang naar huis niet 

zo groot' 'op een verpleegafdeling ga je van verveling maar weer naar bed, 

en dan voel je je veel zieker'. 

Motieven van privac)' worden slechts op twee afdelingen genoemd. Dit is volkomen 

verklaarbaar aangezien men op deze afdelingen éénpersoonskamers heeft voor 

de patienten. 

Van het aantal patienten dat ook negatieve aspekten aan de afdeling verbonden 

zag, wordt door 12 respondenten genoemd de verveling, minder levendig dan een 

gewone verpleegafdeling, niets kunnen doen voor anderen, minder kontakt met 

verpleging. 

Hieraan zouden wij de volgende opmerking willen vastknopen. De respondenten 

die deze negatieve aspekten signaleerden, noemden.toch ook steeds als voordeel 

dat men hier meer vrijheid en zelfstandigheid heeft dan op een andere afdeling. 

Over het algemeen gaf men ondanks verveling e.d. toch de voorkeur aan deze af

deling. 

Rest nu nog een vergelijking van de verschilJende afdelingen met elkaar. 

In de nu volgendc tabel zijn Je vier afdelingen met elkaar vergeleken op alle 

aspekten die in het voorgaande behandeld zijn. Door in de codering van de 

vragen een rangorde aan te geven van negatief naar positief, is het mogelijk 

iedere afdeling een rangnurruner te geven. De afdeling met het hoogste rang

mnnmer is op dat aspekt het hoogst ge\vaardeerd. 

Door alle rangnummers op te tellen krijgen we een totaalscore. De afdeling 

met de hoogste score beantwoordt het meest aan de genoemde doelstellingen. 

Tabel 9 ----
afd. I afd. 11 afd. III afd. IV 

1. introduktie 1.6 2.0 3.5 4.0 

2. programmering 1.7 3.0 2. 1 2.5 

van onderzoek 

3. uitleg over 3 . ..J. 2.7 2.5 3. 1 

onderzoek 

4. informatie over 1.6 1.6 1.8 1.7 

doel opname en beh. 

s. kontakt arts 1.1 2.0 1.7 1.5 

6. kontakt verpleging 1.5 1.3 1.3 1.7 

7. waardering [ 
1.6 1.7 

12.5 14.0 14.5 16.2 
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Afdeling IV heeft de hoogste totaalscore als gevolg van de hoogste score 
op de punten 1, 6 en 7. 

Dit is daarom interessant omdat juist deze afdeling als uitgangspunt voor de 
opzet een betere aansluiting aan de behoefte van de patienten voorstond wat 
betreft begeleiding, verzorging en akkommodatie van de afdeling. 
Deze afdeling scoort het hoogst wat betreft introduktie en kontakt met ver
pleging. Het is mogelijk dat de motivatie van de initiatiefnemer doorwerkt 
in de rol en taakopvatting van de verpleegsters die hier werken. 

Tot besluit: 
Zou men op grond van de waardering van de patienten van hun vrijheid en zelf
standigheid de opzet van dergelijke afdelingen willen stimuleren, dan moet 
men er rekening mee houden dat met deze vrijheid meer eenzaamheid en zelfs 
verveling onlosmakelijk verbonden is. Dit is echter een verschijnsel van 
iedere welvaartsmaatschappij waar principes als privacy en zelfstandigheid 
hoogtij vieren en waar de mens omringt door welvaart en luxe de eenzaamheid 
bij zich in huis heeft gehaald. 

Literatuurverwijzing: 

(1) Dr. E. Dekker: ''Therapeutisch gedrag en democratisering van het ziekenhuis" 
in Het Ziekenhuis, 2e jrg. no~ 8, aug. 1972. 

(2) Prof. dr. J.C.M. Hattinga Verschure: "Ontwikkeling van zorgcriteria voor 
hers tnlkturering van de gezondheidszorg" in Het Ziekenhuis , 2e j rg. no. 9, 
sept. 1972. 

(3) E.Th. Cassee: "KoiTDlU.lilikatie en Therapeutisch gedrag" in Mensen in het 
Ziekenhuis, Nieuwe vormen van leiding geven en kommunikatie. Wolters
Noordhof, 1971 (Hfd.VI). 
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Een onderzoek naar gewenste bezoektijden en een respons vergelijking van 
een 'drietal' steekproeven uit een P?Pulatie patienten. -drs. J.A. Verwey. 

Doel en opzet van het onderzoek. 

Er zijn twee globale probleemstellingen geformuleerd waarop door een onder
zoek in de vorm van een enqu@te een antwoord moest worden gevonden. 

Het onderzoek zoals dit binnen het 'Ziekenhuis Research Project' plaatsvindt 
heeft duidelijk een toegepast karakter. Dit kan betekenen dat een probleem 
vanuit het veld wordt aangedragen waarvoor we door middel van een onder
zoek een oplossing trachten te vinden. 
Het aangedragen probleem moet wel enige relevantie hebben voor de zieken
huis problematiek in het algemeen, of op enigerlei wijze, in dit onderhavige 
onderzoek door het combineren met een andere probleemstelling, zinvol in 
het Research Project zijn in te passen. 

Probleemstelling ziekenhuis: Hoe is de mening van onze oud-patienten ten 
aanzien van de bezoekregeling en bezoektijden. Het Diaconessenhuis te Eind
hoven waarvoor in eerste instantie het onderzoek is uitgevoerd kende voor 
het weekend en de werkdagen verschillende bezoekuren. ~n had het vermoeden 
dat de bezoektijd op werkdagen te lang was. Bovendien vond men met name 
het verplegend personeel en naar hun mening ook de patiënten, het bezwaar
lijk dat de avondmaaltijd in de bezoekuren viel. 

Probleemstelling Ziekenhuis Research Project: Op welk tijdstip (vóór of ná 
ontslag uit het ziekenhuis) kunnen 'oud'-patienten voor het verkrijgen van 
betrouwbare informatie het beste naar hun mening worden gevraagd. 

Onderzoek en speciaal Sociaal Wetenschappelijk Onderzoek in ziekenhuizen is 
van recente datum. 
Het is uitermate belangrijk dat het 'lijdend voorwerp', de patient, waar de 
ziekenhuisorganisatie qua doelstelling 'het genezen van de patien1! c.q. 'het 
verlichten van zijn lijden' rond gecentreerd en voor is opgericht, in het 
onderzoek wordt betrokken. 
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Een relevante, maar tot dusver nog niet beantwoorde vraag: wat is het geschikste 

moment (in of buiten het ziekenhuis resp. v66r of ná ontslag) waarop de patient 

voor het verkrijgen van betrouwbare informatie het beste naar zijn mening 

kan worden gevraagd. Dit wellicht mede afhankelijk van de aard van de gestelde 

vragen (bijv. abstract/algemeen vs concreet, meer neutrale vs emotionele 

vragen). 
De Finse Uuskallio· stelt dat in de meeste onderzoeken de patient bij het ont-

slag uit het ziekenhuis, hetzij door middel van interview~n. hetzij door . 

enquttteren naar zijn mening wordt gevraagd. In zulk een volgens haar voor de 

patient ambigue situatie kan de patient zich dankbaar voelen ten opzichte 
van het ziekenhuis en zich tegelijkertijdopgeluChtvoelen dat hij het mag 

verlaten. 
Voorts meent zij dat ook de hierbij gekozen methode, (intervieuwen of enquêteren, 
opzich . een systematische vertekening kan geven van de onderzoeksresultaten (1). 

Een veronderstelling is dat de situatie waarin de patient zich bevindt ( - in 

dit onderzoek het tijdstip of het moment waarop de vragen worden voorgelegd-) 

van invloed is op de beantwoording van de gestelde vragen (1) (2). 

Wat nader geprecisieerd: dat naarmate men zich meer afhankelijk voelt ten 

aanzien van de behandeling en verzorging, dus het zich bevinden in een bepaalde 

stress-situatie(voorlopig los van de vraag of deze door fysiekeen/of sociale 
factoren wordt veroorzaakt) men des te positiever zal scoren. Door een 
bepaalde opzet van ons onderzoek te kiezen wilden we trachten daar een ant
woord op te vinden, althans enige inzicht te krijgen in het al dan niet plausibel 

zijn van deze veronderstelling. 

Opzet van het onderzoek. 
In de populatie 'oud'-patienten van het desbetreffende ziekenhuis zijn twee 

categoriëën patienten onderscheiden. De ene categorie bestond uit oud-patienten 

die gedurende de maanden augustus en september 1971 ontslagen waren (steek

proef I). Deze categorie heeft het enquête-formulier begin november 1971 toe
gestuurd gekregen met het verzoek het, na invulling, naar het ziekenhuis 
terug te willen sturen, response ontvangen van 456 oud-patienten dit is 63%. 

Een andere onderscheiden categorie bestond uit 'oud'-patienten die gedurende 
de maanden november en december 1971 uit het ziekenhuis ontslagen zijn (steek

proef II). De patienten uit deze categorie hebben het enquête-formulier op de 

dag van of v66r ontslag ontvangen met het verzoek, het na invulling, in 
de daarvoor bestemde bussen op de afdelingen te willen deponeren: respons ont

vangen van 443 'oud'-patienten dit is 49%. 
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De verdeling van de variabelen: geslacht, leeftijd, burgelijke staat, verblijfs
duur en wijze van verzekeren bleken voor beide onderscheiden categorieën niet

statistisch significant van elkaar te verschillen. De beide categorieën zijn 
daarom verder opgevat als steekproeven die afkomstig zijn uit één en dezelfde 

populatie patienten. Het enige verschil is het tijdstip van trekken van de 

steekproeven d.w.z. het moment waarop de vragenlijst is toegestuurd (ná ont

slag) resp. is uitgereikt (v66r of op de dag van ontslag) aan de (oud)-patienten. 

In de enquête zijn een aantal 'tevredenheidsvragen' opgenomen en bovendien 
een aantal vragen uit een onderzoek van mijn collega R.J.M. Mercx: 'Meningen 

van verplegenden en patienten over de verpleegafdeling" dat in 1970 in hetzelfde 

ziekenhuis is gehouden (3). 
Als na toetsing blijkt dat ook deze derde onderscheiden categorie patienten 

('steekproef' III) evenals dat voor de steekproeven I en II het geval bleek, 
als een steekproef uit dezelfde populatie patienten mag worden opgevat, dan is 

het hopenlijk mogelijk dat binnen bepaalde betrouwbaarheidsgrenzen een antwoord 
kan worden gegeven op boven geformuleerde probleemstelling. Dit moet mede 

worden geëvalueerd met betrekking tot de praktische haalbaarheid en problemen 
die zich bij een bepaalde wijze van benaderen van de patienten voordoen. 

Voorlopige resultaten. 
De respondenten bleken over het algemeen tevreden tot zeer tevreden met een 

aantal aspecten betreffende het verblijf in het ziekenhuis, met dit verschil 
dat steekproef II (op de dag van of v66r het ontslag) bij de beantwoording 
van de vragen in veel gevallen statistisch significant positiever scoort dan 

steekproef I (ná ontslag). Statistisch significant wil zeggen dat er een zeer 

kleine kans van bijv. 1% of 5% bestaat dat een gevonden verschil tussen beide 
steekproeven aan het toeval te wijten is. 

Positiever scoren in de betekenis van: 
- een relatief groter percentage dat de bestaande regelingen en/of bezoektijden 

als goed kenmerkt. . 
- een relatief groter percentage dat op de 'tevredenheidsvragen' extreem posi-

tief scoort. 

Uit een eveneens globale analyse van het eerder genoemde onderzoek van Mercx dat 

door middel van gestructureerde 'interviews aan het bed' is afgenomen valt te 
constateren, dat 

- in deze onderscheiden categorie patienten ('steekproef' III) een nog relatief 
hoger percentage extreem positief scoort. 
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- patienten die wisten wanneer ze naar huis mochten minder extreem positief 
scoorden dan degenen die dit niet wisten. 

Samenvattend: degenen die het·enquête-formulier thuis gestuurd hebben gekregen 

( steekproef I ) scoren positief; degenen die het enquête-formulier op de 
dag van of vóór het ontslag hebben uitgereikt gekregen (steekproef II) scoren 
positiever; degenen die 'aan het bed zijn geïnterviewd' ('steekproef' III) 
scoren het meest positief. 

Het onderzoeksmateriaal moet nog nader worden geanalyseerd. Leeftijd zo 

blijkt uit de enquête is bij het beantwoorden van de vragen een belangrijke 
factor, in mindere mate de verblijfsduur in het ziekenhuis en in sommige 
gevallen het geslacht van de respondenten. 
Veel vragen zijn gecorreleerd met de afdeling waarop men de langste tijd 
heeft doorgebracht. Een en ander betekent dat een aantal gevonden verbanden 
tussen variabelen voor zowel de *steekproef' I als steekproef II per af
deling bekeken zullen moeten worden. 

Bij deze wil ik mijn collega ir. J. Praagman van ons rekenbureau bedanken 
voor zijn hulp bij de analyse van het onderzoeksmateriaal en het feit dat 
deze voorlopige resultaten nog tijdig beschikbaar kwamen. 

Ter illustratie van de voorlopige resultaten volgt onderstaand, zij het 
zonder nadere interpretatie, de verdeling van een tweetal vragen. 

Algemene vraag: Hoe vond U de sfeer in ons ziekenhuis? 

Voor ontslag II % Na ontslag I 

zeer goed matig slecht zeer 
goed slecht 
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Een meer concrete vraag: in het algemeen hadden de verpleegsters weinig be

langstelling voor mij. 

Voor ontslag II + III 

r------. 

geheel 
niet 

mee 

eens 

(overgenomen uit het onderzoek van Mercx.) 
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geheel 
mee 
eens 

Na ontslag I 

r---

geheel 
niet 

mee 

eens 

r--

r---

De stippellijnen geven de verdeling van de vraag uit het onderzoek van 

Mercx weer ('steekproef' III). 

l 

geheel 
mee 

eens 

In de literatuur worden voor het verschijnsel positief scoren in onderzoek 

tijdens het verblijf in het ziekenhuis een aantal factoren genoemd. 

- de rol van de patient wordt gekenmerkt door passiviteit en afhankelijkheid. 
De patient is niet geneigd en bereid tot het geven van kritiek. Voor een 
deel wordt dit geweten aan Je verwachtingen die men in de ziekenhuis orga
nisatie ten aanzien van het gedrag van Je patient koestert (conditionering) 

voor een deel aan een toestand van regressie die veroorzaakt wordt door 
het ziek-zijn. Deze regress in verband met het ziek zijn betekent dat 

de houding van de patient ten opzichte van het ziekenhuis eerder tè posi
tief dan werkelijk kritisch is (1). 
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- in een ander onderzoek wordt als verklaring gegeven dat het er sterk op 

leek dat patienten geen kritiek wilden uiten, omdat zij. volgens de inter
viewers, meenden dat ze dankbaar moesten zijn dat ze in het ziekenhuis 
konden worden opgenomen (2). In hetzelfde onderzoek wordt vermeld dat de 
houding ten opzichte van de mede-patienten tamelijk kritisch was. Dit blijkt 
ook uit ons onderzoek. 

- uit experimenteel onderzoek - niet onder patienten - is gebleken dat onder 
condities van bescheiden stress de antwoorden naar meer extreme categorieën 
verschuiven (4). 

Bovengenoemde factoren geven géén verklaring voor het feit dat, zoals uit 
ons onderzoek blijkt, de categorie ná het ontslag geënquêteerden (steekproef I) 
zij het in mindere mate dan de andere onderscheiden categorieën vrij positief 
scoort. 

Verondersteld mag worden, dat indien 
- de opvatting over h~t rolgedrag van de patient en daarbij vigerende normen 

en verwachtingen verandert, 
- in het ziekenhuis met name op de verpleegafdeling een meer open communica

tie met en rond de patient ontstaat, 
dan de spreiding van de antwoorden voor de diverse te onderscheiden catego
rieën patienten zal verschuiven naar meer negatieve antwoordmogelijkheden. 

Hetgeen dan niet negatief mag worden uitgelegd in de zin dat de patient minder 
tevreden zou zijn, maar eerder als positief zal moeten worden ervaren. De 

situatie zal dan ontstaan dat alle betrokkenen bij het genezingsproces van 
de patient een feedback d.w.z. zinvolle informatie verkrijgen over het eigen 
handelen en gedrag in de ziekenhuisorganisatie. 
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Het plannen van de werkzaamheden op een chirurgische verpleegafdeling. - H. Nijhuis. 

Ook op de verpleegafdeling van een ziekenhuis moet men vooraf kunnen zeggen, 
hoeveel personeel er nodig is. Hierbij gaat het niet alleen am de hoeveelheid 
in dienst te nemen personeel, maar ook am dienstroosters te kunnen maken en am 
dagelijks het werk te kunnen verdelen. Om nu over deze behoefte aan personeel 
iets te kunnen zeggen is door mijn kollega Jeurissen een planmethode ontwikkeld, 
die uitgaat van de patienten. In het Majella-ziekenhuis in Bussum is deze 
methode onlangs uitgeprobeerd. Als stage bij mijn studie in de bedrijfsktmde 
heb ik dit experiment begeleid. In deze voordracht wil ik u daarover iets 
vertellen, in het bijzonder over de gehanteerde.methode en de bereikte resultaten. 

Planmethode. 

Bij de door ons gebruikte methode werd dagelijks door het afdelingshoofd een 
planbord (fig. 1) ingevuld. Voor iedere patient werd daarop vastgelegd, hoeveel 
minuten werk van een bepaalde soort deze de volgende dag zou vragen. De gebruikte 
tijden waren beschikbaar uit vroegere arbeidsstudies. 

wassen bedver- medi- verbin- eten + opname + overig pat. 
PATIENT zorgen cijnen den drinken operatie afhankelijk 

Hr. G.A.L. Blaas 15 10 6 20 10 
Hr. P.A. Tient 10 10 2 10 15 
Mv. A.P. Pendix 10 15 10 
Mej. Lies Breuk 15 4 10 

Fig. 1. Indeling van het planbord. 

Per patient werd een regel op het bord uitgetrokken en per soort werk een kolom. 
Totaaltelling op dit bord levert zo horizontaal de hoeveelheid werk per patient 
en vertikaal per soort. Tellen we nu alle soorten op, dan krijgen we voor één 
dag het werk, voor zover dit afhangt van de aard der patienten. Dit wordt in 
Berenschot' s onderzoek 'Arbeids technische splitsing van uitvoerende arbeid' 
gerekend tot Categorie I op grond van de afhankelijkheid van de aard der patienten. 
Daarnaast worden nog twee categoriën onderscheiden: 
Categorie II: het werk, dat uitsluitend afhangt van het aantal patienten (b.v. 
temperatuur opnemen). Dit valt te berekenen, door dit aantal te vermenigvuldigen 
met een konstant aantal minuten (C II). 
Categorie lil: het werk, dat niet direkt afhangt van de aard, noch van het 
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aantal der patienten. (b.v. voorraden bijvullen). Hiervoor kan per dag een 
vast aantal minuten (C III) gerekend worden. De geplande hoeveelheid werk 
voor een dag wordt dan: 

PLANTIJD = totaal van het planbord + C II ~ (het aantal patienten) + C III 
+ (inproduktieve tijd). 

Het resultaat kan dan weergegeven worden als in fig. 2 in de kolom PLANBORD. 

PLANBORD M.M.O. 

Wassen 660 621 

Bedverzorgen 695 532 

Medicijnen 190 248 

Verbinden 150 130 

Eten + drinken 578 809 

Opn. + operatie 120 -
Overig patient afhankelijk 300 197 

TOTAAL Cat. I 2693 2237 

Cat. II + III 1528 2069 

Inproduktief 469 326 

TOTAAL . 4690 4632 

Fig. 2. Vergelijking tussen het planbord en de M.M.O. voor een willekeurige 

dag. (cijfers ~ minuten per dag) 

Kontrole van de planning. 

Om de juistheid van de planning na te gaan werden tijdens het experiment 
dagelijks Multi-Moment-Opnamen (fvMJ) gemaakt. Eens per vijf minuten liep een 
waarnemer met een formulier de afdeling rond. Voor ieder personeelslid werd 
op dat formulier een turfje gezet bij het soort werk, waarmee deze bezig was. 
De indeling van het werk kwam daarbij overeen met die van het planbord 

(echter uitgebreid met cat. II, III en inproduktieve tijd). Ook werd per dag 
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genoteerd, hoe lang iedereen werkte om de totaal beschikbare 'personeelstijd' te 
kunnen berekenen. In dezelfde verhouding als de MMO-turfjes werd nu de personeels
tijd over de verschillende soorten werk verdeeld. Het resultaat hiervan werd 
weergegeven als in fig. 2 in de kolom MMO. Met behulp van deze tabellen konden 
we dagelijks vergelijken en (vooral in het begin) de planning bijsturen. 

Kodering van patienten. 

Bij dit experiment werd ook in een mogelijkheid tot vereenvoudiging voorzien. 
Daarvoor kende het afdelingshoofd dagelijks aan iedere patient een kode toe, 
bedoeld als maat voor de hoeveelheid werk, di~ deze vroeg. De kode bestond uit 
één van de cijfers 1 t/m 4 voor de behoefte aan verzorging en een a, b, c of d 
voor de behoefte aan verpleging. Zo ontstond een indeling van patienten in 16 
groepen (1a t/m 4d). Achteraf is voor iedere groep de gemiddeld geplande hoe
veelheid werk per patient berekend. Met behulp van deze gemiddelden is een ver
eenvoudigde planning per dag gemaakt. 

Voornaamste korrekties. 

Uit de ervaringen met dit experiment kwamen de volgende belangrijke korrekties 
naar voren: dagelijks trad een belangrijk verschil op tussen MMO en planning in 
de groep 'overig patient-afhankelijk werk'. Dit bleek veroorzaakt door de niet 
planbare handelingen, zoals ten gevolge van plotseling optredende kamplikaties 
bij patienteri. Het verschil is toen ondervangen, door dagelijks bij het 'overig 
patient-afhankelijk werk' een vast aantal minuten als onvoorzien bij te plannen. 
Hoeveel werk gepland werd, hing uitsluitend af van de patienten. Hoeveel werk 
uitgevoerd werd, hing natuurlijk ook nog af van de beschikbare 'personeelstijd'. 
Ondat deze in ons experiment nog niet door de planning bepaald werd, hebben we 
de verkregen gegevens hiervoor moeten korrigeren. In plaats van voor iedere dag 
de bijbehorende 'personeelstijd' is ~rvan een gemiddelde gehanteerd bij de ver
werking der MMO. 

Resultaten. 

Het invullen van het planbord nam oorspronkelijk ruim een uur van de tijd van 
het afdelingshoofd. Later liep dit terug tot minder dan een half uur. Achteraf 



-53-

beschikten we zo per dag over twee planningen (volgens het bord en volgens de 
patientenkodering) en een 'werkelijkheid' (de MMO). Vooral op het werk uit 
categorie I (afhankelijk van de aard van de patienten) kan de planning getoetst 
worden. De rest van het werk is zelfs voor een deel naar een andere dag te 
verschuiven, zodat daarvoor een gemiddelde tijd gehanteerd kan worden. De 
korrelaties die berekend werden, om de planmethoden te toetsen, richtten zich 
dan ook op het patient-afhankelijk werk. De resultaten daarvan vinden we in 
fig. 3. 

PLANNING 
PATrENTEN

KODERING 

~ 

PLANNING 
BORD 

WERKELIJKHEID 

M.M.O. 

~ 
p = O, 72 sign. p = 0,47 sign. 
a = - 14% a = + 14% 

p = 0,34 n.s. 
a = + 18% 

Fig. 3. Toetsing van de planmethoden. 

p = correlatie-coëfficiënt. 
a = max. afwijking 

Wegens de signifikante korrelatie tussen 'bord' en MMO' kunnen we stellen, 
dat het werk op een verpleegafdeling goed planbaar is. Een gedetailleerde 
planmethode als hier gebruikt, is als experiment zeer geschikt voor het 
vinden van standaardtijden en het toetsen van vereenvoudigingen. Voor lang
durig gebruik zal de benodigde inspanning echter niet tegen het resultaat 
opwegen. Omdat de korrelatie tussen 'kodering' en 'bord' sterk signifikant 
is, blijkt vereenvoudiging goed mogelijk. Tussen 'kodering' en 'MMO bestond 
echter geen signifikante korrelatie, hetgeen geweten moet worden aan de 
methode van patienten-kodering. In de praktijk blijkt daarbij vooral de 
definiëring en de instruktie problemen op te leveren. Het perfektioneren van 
deze methode heeft dan ook nog steeds onze aandacht. 
Van de geplande tijd moet het deel C II ~ (aantal patienten) + C III korreleren 
met het aantal patienten. Omdat dit niet zo blijkt te zijn, kan in plaats 
van deze term beter een konstant aantal minuten worden gehanteerd. 
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Besluit 

Dit experiment heeft in hoge mate het inzicht vergroot in de wijze, waarop de 
personeelsbehoefte op een verpleegafdeling bepaald wordt door de patienten. 
Verder is aangetoond dat zelfs het sterk wisselende werk op een verpleegaf
deling planbaar is. Ook is een eerste stap gezet om met minder gegevens toch 
een betrouwbare voorspelling te doen. Voortgaande in deze richting, kunnen we 
de dagplanningen gaan gebruiken als bouwstenen van voorspellingen over de 
langere termijn. In het bijzonder zal ik dit gaan doen bij de inmiddels hervatte 
ontwikkeling van een wiskundig model van de verpleegafdeling. 
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Loopafstanden op de verpleegafdeling. ~ J.J. y.d. Heijden 

Een van de problemen uit de ziekenhuiswereld, dle de laatste jaren sterk naar 
voren zijn gekomen, is de enorme stijging van de kosten. 
Het is dan ook niet vezwonderlijk, dat naar middelen gezocht wordt om op de 
verpleegafdeling de efficiency te verhogen. Iedereen die weleens buiten het 
bezoekuur op een verpleegafdeling is geweest, weet dat er enorm druk over 
de gang heen en weer wordt gelopen. 
Als we dat geloop wat nader bekijken dan kunnen we de volgende vragen stellen: 
- wat is de invloed van de lay-out van de verpleegafdeling (opzet, ruimtelijke 

indeling) op de te lopen afstanden? 
- zijn er misschien nog andere faktoren van invloed op de loopafstanden? 
Om op deze vragen een antwoord te kunnen geven, is het nodig het begrip loop
efficiency te definiëren. 
Loop-efficiency = hoeveel moet er gelopen worden om de vereiste taken uit te 

voeren? 
Het probleem kan dan als volgt geschetst worden: 

L---------- -----1 

1,2, ••• ,n =aantal vertrekken. 
a.. = afstand tussen kamer i en kamer j. 
1J 

f.. = frekwentie van het verkeer tussen i en j per tijdseenheid. 
1J 

Het doel is nu omE E a ..• f .. te berekenen; dit is de totaal gelopen afstand 
i j 1J 1J 

per tijdseenheid. 
In de literatuur zijn de volgende onderzoeken te onderscheiden, zoals vermeld 
door ir. A. Rambouts (1) 
- Zweeds onderzoek. fuor prof. M. Ljungdahl is onderzocht welke faktoren van 

invloed zijn op het aantal verplaatsingen buiten de kamers. Men onderscheidde 

de volgende: het aantal patiënten per ziekenhuisvertrek, het arbeidsvolume per dag 
en de mate waarin er een goed ronde systeem is. 

- Nederlands onderzoek. Het Bouwcentrum heeft een aantal studies verricht, waar
uit eveneens een verband blijkt tussen de grootte van de kamer (aantal patienten) 
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en het aantal verplaatsingen buiten de kamers per dag. 
- Engels onderzoek. De opzet van dit onderzoek in een 3-tal ziekenlruizen, wijkt 

af van de Zweedse opzet. In plaats van uit te gaan van de kamers, nam men 

als uitgangspunt de verplaatsingen tussen de bedden. De resultaten zijn 

daarom niet vergelijkbaar met die van andereonderzoekingen. 

Keren we nu even terug naar het uitgangspunt: de probleem-stelling, dan valt 

in bovenstaande onderzoeken op, dat voomarnelijk aandacht is besteed aan de 

fij' de frekwentie. 
Door R.J. Pelletier en J.D. Thampson (2) werd de z.g. Yale-index ontwikkeld met 

het doel de verschillende opzetten van de verpleegafdelingen onderling te kunnen 
vergelijken wat betreft de efficiency van de opzet. 
Om aan materiaal te komen werden metingen verricht in. recent gebouwde zieken
huizen. Van elke verplaatsing op de verpleegafdeling werd genoteerd: 

- wie 
- waar vandaan -+ waar heen 

- wanneer 

Men onderscheidde 16 afzonderlijke gebieden. 
Het bleek dat 91% van alle verplaatsingen slechts 7 gebieden betrof (14 kombi
naties daartussen). 
Men veronderstelde nu, dat deze 14 verbindingen bepalend zouden zijn voor de 
loopefficiency. 

Door de afstanden (aij) tussen de 14 verbindingen op te meten en te vennenig
vuldigen met het gemiddeld vastgestelde procentuele aandeel in het totale aan
tal verplaatsingen (fij), verkrijgt men de Yale-index. Tot zover de opzet van 
Pelletier + Thompson. 

Er zijn echter een aantal redenen, waarom de Yale-index in Nederland niet zonder 
meer toe te passen is. 
Het kritieke punt is het bepalend zijn van de 14 verbindingen met hun frekwenties. 
Op de eerste plaatsvoldoet het merendeel van de verpleegafdelingen in Nederland 

niet aan de eisen die gesteld waren in het Amerikaanse onderzoek (interkommuni
katie systeem, individuele toiletten met bedpan en urinaal speelmogelijkheid). 
Deze eisen zijn n.l. van grote invloed op het verkeerspatroon. 

Op de tweede plaats wordt door de Amerikaanse onderzoekers impliciet aangenomen, 
dat de frekwenties van voorkomen van de 14 verbindingen altijd dezelfde waarden 
zullen hebben. 
Op de derde plaats worden verbindingen als patient-kamers -- patient-kamers niet 
verder opgesplitst. Daardoor is het ook niet mogelijk om de afstanden van deze 
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samengestelde verbindingen te bepalen. 
Het lijkt reeeler om van het volgende model uit te gaan 

lay-out -

,, 
loopefficiency 
I: I: a. . f .. 
i j l.J l.J 

praktijk 
van het lopen 

verpleeg
systeem 

ronde
systeem 

De ruimtelijke indeling is bepalend voor de te lopen afstanden. 
Het verkeerspatroon wordt bepaald door de praktijk van het lopen. Deze is weer 
afhankelijk van het type verpleegsysteem. Zo kan bijvoorbeeld een bepaalde 
lay-out, gekombineerd met het funktionele verpleegsysteem (prikzuster, medicijn
zuster, polszuster ••••• ) inefficient zijn. Wanneer echter bij dezelfde lay-
out groepsverpleging wordt toegepast, kan wellicht een betere efficiency 
bereikt worden. 
De invloed van het ronde-systeem, dit is het al dan niet georganiseerd werken, 
is duidelijk. 

Teneinde de Yale-index in de Nederlandse situatie als meetinstrument te gebruiken 
bij het vergelijken van lay-outs van verpleegafdelingen is het noodzakelijk dat 
verkeerspatronen bepaald worden bij verschillende waarden van de variabele: 
"praktijk van het lopen". 
Met dit onderzoek is een aanvang gemaakt. 
In het kader van het ziekenhuis research projekt zijn door diverse bedrijfskunde 
studenten stages verricht op verpleegafdelingen. Tijdens deze stages zijn o.a. 
waarnemingen gedaan m.b.t. de loopfrekwent i es. Het betrof hier 8400 waarnemingen 
op 4 verpleegafdelingen in 2 ziekenhuizen. (Alle afdelingen zijn in de laatste 
10 jaar gebouwd). 
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Doordat de verwerking per komputer ging, was het mogelijk om verbindingen als 
patient-kamer -- patient - kamer verder op te splitsen. 

Hieronder de bereken41.e Yale-indices per afdeling: 

Ziekenhuis 
A B 

Afdeling Afdeling 

1 2 3 4 

2080 1996 1771 1651 

Hieruit blijkt duidelijk een verschil tussen de afdelingen van ziekenhuis A 
en ziekenhuis B. 
Dit verschil wordt veroorzaakt, zowel door verschillende lay-outs, als door 
een ander verpleegsysteem. In ziekenhuis A ging het om een normale enkel
corridor afdeling en het normale verpleegsysteem (alle verplegenden zorgen voor 
alle patienten). In ziekenhuis B werd unitgewijs verpleegd (d.w.z. verplegenden 
van een unit verzorgen alleen de patienten van die unit), en was de lay-out 
anders door dat er o.a. individuele bedpan- en urinaalspoelmogelijkheden per 
zieken vertrek waren, en er drie zuster posten op de afdeling waren: 

A 

41 bedden 

traditioneel 
verpleegsysteem 

chirurgische + 

interne afd. 

B 

38 bedden 

unit verpleeg 
systeem 

indiv. spoel
ruimte per vertrek 

chirurgische + 

interne afd. 

Verder bleek het verkeerspatroon in de 2 ziekenhuizen duidelijk verschillend te 
zijn; dit is in overeenstemming met de eerder geuite bezwaren tegen de Ameri
kaanse opzet van het Yale onderzoek. 
Uit de gegevens is een voOrlopig basis verkeerspatroon te destileren, voor afde
lingen met het normale verpleegsysteem. 
Hierin zijn de resultaten van andere Nederlandse studies verwerkt: 
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1 - 1 18% 1 = patientenkamer 

2 - 1 15% 2 = spoelkeuken 

3 - 1 8% 3 = keuken 

4 - 1 7% 4 = linnenkamer 

7 - 1 11% 7 = berging (verpl.k. artikelen) 

8 - 1 8% 8,= kamer verpl.k. afd. hfd. 

7 - 2 4% 

3 - 2 4% 

Het is echter voorbarig om déze cijfers al te hanteren bij efficiencyverge

lijkingen tussen lay-outs. 

Om tot een meer betrouwbare lijst te komen zal onderzoek in nog enkele zie

kenhuizen noodzakelijk zijn. 

Bovendien zal nader bestudeerd moeten worden, hoe je tot een betrouwbare af

standsbepaling komt, met name van samengestelde verbindl.J!gen (pat. kamer - pat. 

kamer). 

Dat het zeer wel de moeite waard is dit nader te bestuderen moge uit het volgen

de blijken: 

Als de frekwentie cijfers voor Nederland bepaald zijn, is het zeer eenvoudig 

an de index te bepalen. Het is dan slechts een kwestie van.:!:_ 10 afstanden opre

ten en te vennenigwldigen met een afweegfaktor, en deze produkten te sollliTeren. 

Het volgende rekensommetje maakt duidelijk wat de konsekwenties zijn van een 

verschil in index. 

Neem het verschil in Yale-index tussen de afdelingen van ziekenhuis A en B 

(2000 resp. 1700). Gaan we uit van 1000 verplaatsingen per dag (wat een reeële 

benadering is) dan betekent dit een verschil in gelopen afstand v.an .:!:_ 3 km I per 

afdeling I per dag (20 km resp. 17 km). In een ziekenhuis met 10 afdelingen zijn 

dit 10 manuren per dag. wat neerkomt op 't theoretische aantal van 0,2 verpleeg

sters per afdeling. Afhankelijk van de gevolgde afrandingsprocedure bij de bepa

ling van het personeelsbestand kan dit ofwel een extra verplegende per afd. be

tekenen,of wel achteruitgang in kwaliteit van het werk. 

Verder kan de Yale- index gebruikt worden om na te gaan in hoeverre, gegeven een 

bepaalde lay-out, het invoeren van een ander verpleegsysteem de loopefficiency 

beïnvloedt. 

De veronderstelling is n.l. dat het invoeren van groepsverpleging een gunstige 

uitwerking heeft op de loopefficiency. 
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Deze hypothese zal als onderdeel van het evaluatieprogranma bij de invoering van 
groepsverpleging in een ziekenhuis,getoetst kunnen worden (zie inleiding dhr 
Mercx). 

Hopelijk zal de verdere ontwikkeling van de Yale-index als meetinstrument een 
bijdrage kunnen leveren aan de verhoging van de efficiency op de verpleegafde
ling en daarmee tevens aan een kwaliteitsverbetering in de totale gezondheids
zorg. 

Literatuur: 

1. Rombouts, A. L. G.M. 

2. Pelletier, R.J. en 
J.D.Thompson 

"Enige beschouwingen over de loopwegen van het 
personeel van verpleegafdelingen". 
Het ziekenhuiswezen, jan. 1970, pag. 8 - 15. 

''Yale-index measures design efficiency" 
The Mbdern Hospita!, vol. 95, no. 5, nov. 1960, 
pag. 73 - 77. 
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Een canputennodel voor een dienstrooster voor de verpleegafdeling - A. Abels. 

Inleiding 

Een computermodel voor een dienstrooster voor de verpleegafdeling kunt u ver
gelijken met een voorschrift. De computer moet volgens dit voorschrift een 
dienstrooster maken; het zal duidelijk zijn dat dit heel wat eisen stelt aan 
het model. Het model is een weergave van de regels die gehanteerd worden door 
degene die nu het rooster maakt, kortweg de roosteroloog. Het model zal zoda
nig in elkaar moeten zitten, dat het mogelijk wordt de roosteroloog te ver
vangen door de computer. Deze vervanging heeft o.a. de volgende voordelen: 

a) De verplegende die nu als roosteroloog optreedt, wordt veel werk uit han
den genomen, waarvoor ze niet is opgeleid. 

b) Het rooster wordt volgens een bepaald vaststaand model gemaakt, dit kan er-
toe bijdragen dat de verplegenden eerder tevreden zijn met het rooster. 

Aan het model wordt al enige tijd gewerkt binnen het Ziekenhuis Research Pro
jekt. Aanvankelijk was het de bedoeling dat ik verder zou werken aan een mo
del dat al ten dele ontwikkeld was. Bij nadere analyse bleek echter dat het 
model niet zou voldoen. Er is toen aan een nieuw model begonnen, hier wordt 
behalve door mij ook door de heer Praagman aan gesleuteld. De heer Praagman 
is wetenschappelijk medewerker bij de afdeling Bedrijfskunde en is wiskundig 
ingenieur. 
Over het laatst genoemde model zal ik het een en ander vertellen, maar ik be
gin met een stuk algemene informatie en een korte behandeling van het oor
spronkelijk model. Ik beperk mij tot het globaal aanduiden van de bezwaren 
tegen dit model. 

I.1. Enkele algemene gegevens 

Binnen een verpleegafdeling kunnen we diverse categorieën verplegenden onder
scheiden, te weten: 

1 ) 1 s te jaars 
2) 2de jaars 
3) 3de jaars 
4) 4de jaars 
5) gediplomeerden 
6) de staf 

Voor een verpleegafdeling zullen er verplegenden in diverse diensten moeten 
werken, de diensten zijn: 
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1) dagdienst 

2) avonddienst 
3) nachtdienst 

Een verplegende kan iets op het rooster hebben staan als les, vakantie en snip

perdag, dit zijn dagen die gelden als werkdag. De verplegende is dan niet be

schikbaar om werk te doen op de afdeling. 

Twee algemene dingen over het rooster: 

a) Het rooster wordt gemaakt voor een week, dat is vanaf zondag t/m zaterdag. 

Het rooster wordt voor deze periode gemaakt omdat de roulatie van de verple

genden plaatsvindt op zondag. 

b) Het rooster is twee weken voor de dag van ingang bekend, dit is de reden dat 
we een rooster voor een week maken. Het maken van een rooster voor een lan

gere periode heeft twee bezwaren: 

1) Veranderingen die hebben plaatsgevonden in roosters die afgewerkt zijn, 

krijgen pas de kans een rol te spelen lang nadat ze zijn opgetreden. 

2) De activiteiten als les, vakantie en snipperdag moeten langer van te 

voren bekend zijn naarmate het rooster een langere periode beslaat. 

I.2. Regels en informatie voor de roostereloog 

Informatie: 
1) Historische informatie is informatie als: hoelang is het geleden dat ie

mand een vrij weekend heeft gehad, hoelang is het geleden dat iemand nacht

dienst heeft gedaan, enz. 

2) Het gedeelte van het rooster dat al gepland is; hier heeft hij zich aan te 

houden. Het betreft hier bv. les- en vakantiedagen. 

3) Iemand heeft een voorkeur uitgesproken voor een bepaalde dienst of voor een 

vrije dag op een bepaalde dag. 

Regels: 

1) Het patroon van 5 dagen werk en 2 dagen vrij moet zoveel mogelijk benaderd 

worden. 

2) Er moet iemand in de nachtdienst. 

3) De nachtdienst beslaat een bepaalde periode in dit rooster vanaf vrijdag 

t/m donderdag. 

4) Voor en na de nachtdienst 2 dagen vrij, als het kan na de nachtdienst 4 da

gen vrij. 
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5) Van de diverse categorieën verplegenden moet een bepaald aantal aanwezig 
zijn per dag, verdeeld over de avond- en dagdienst. 

6) De verplegende voor de nachtdienst mag alleen een Zde, 3de, 4de jaars of 
gediplomeerde zijn. 

Dit is niet alle informatie en het zijn niet alle regels, het is alleen de 
bedoeling u hiervan een idee te geven. Alle regels en infonnatie moeten nu 
op de een of andere manier in een model veiWerkt worden. Het model is name
lijk niets anders dan een weergave van de werkelijkheid zoals ik eerder al 
gezegd heb. Het is uiteindelijk de bedoeling de volgende overgang te bewerk
stelligen: 

nu: 

toekomst: 

Fig. 1. 

gegevens 
> 

gegevens 
) 

Het essenti~le verschil is: 

lroosteroloogl 

T 
regels 

computer 

i 
model 

rooster 

rooster 
) 

Een roosteraloog kan denken, de regels en infonnatie aan elkaar koppelen. 
Een computer kan niet denken, hij kan alleen doen wat hem opgedragen wordt 
volgens van te voren vastgestelde regels, hij neemt geen beslissingen. De 

computer moet voorgeschreven worden welke beslissing hij moet nemen in een 
bepaalde situatie. Dit maakt een computennodel voor een dienstrooster zo 
moeilijk. 

II. Het oorspronkelijk model 

Dit model valt in 3 delen uiteen: 
1) De bepaling van de verplegende voor de nachtdienst. 
2) De bepaling van de verplegenden die moeten werken. 
3) De bepaling van de verplegenden voor de avonddienst. 

De bezwaren tegen dit model zitten vooral in het Ze deel. De 2 belangrijkste 
bezwaren zijn: 
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1) Over een lange periode gerekend is het niet gegarandeerd dat voor een ver
plegende tegenover het aantal dagen dat er gewerkt is, het juiste aantal 
vrije dagen staan. 

2) Een benadering van het patroon 5 dagen werken 2 dagen vrij wordt door de 
gebruikte strategie·niet bereikt. 

Hiermee heb ik de belangrijkste bezwaren tegen het oorspronkelijke model 
weergegeven. Deze twee bezwaren zijn ondervangen in het nieuwe model. 

III. O.O. Het model 

Evenals het oorspronkelijke model valt het model dat ik gedeeltelijk voor u 
zal beschrijven, in drie delen uiteen, te weten: 

1) De bepaling van de verplegende voor ~ nachtdienst en een reserve voor de 
nachtdienst. 

2) De bepaling van de verplegenden die moeten werken en de verplegenden die 
vrij hebben. 

3) De bepaling van de verplegenden die avonddienst hebben. 

De eerste twee delen zal ik voor u beschrijven, het derde deel is nog niet af. 

III. 1.0. De nachtdienst 

Bij de bepaling van de nachtdienst is de in fig. 2 aangegeven periode van 
woensdag t/m zaterdag van belang. 

de periode die vrij moet zijn 

"< nachtdienst )i . 

fu * N ~ ful~.~ fu.* lli.~·~fu ~.~ 
Fig. 2. 

In de aangegeven periode mag er nog niets voor een verplegende gepland zijn, 
wil de verplegende voor de nachtdienst in aarunerking komen. Als we een verple
gende willen aanwij zen voor de nachtdienst, beginnen we met de verplegenden 
aan te wijzen die aan de bovengenoemde voorwaarde voldoen. Uit de geselecteer
de verplegenden kiezen we de verplegende voor de nachtdienst en de verplegende 
die reserve wordt, met behulp van de waarde die volgt uit: 
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(WK - L) x C = CW 

WK = het aantal weken geleden dat een verplegende nachtdienst heeft gedaan. 
L = het aantal weken dat tussen twee opeenvolgende nachtdienst-perioden moet 

zitten. 
C = een waarde die afhankelijk is van de categorie waarin de verplegende zich 

bevindt. De invoering van deze variabele hangt samen met het feit dat ver
plegenden uit de verschillende categorieën niet evenveel in de nachtdienst 
komen. 

Voor iedere verplegende wordt de CW waarde bepaald. De verplegende met de hoog
ste CW komt in de nachtdienst, de verplegende met de op een na hoogste CW wordt 
reserve. We wijzen een reserve voor de nachtdienst aan om van te voren te bepa
len wie de nachtdienst moet overnemen als de verplegende in de nachtdienst ziek 
wordt. 
De mogelijkheid bestaat dat een verplegende voorkeur heeft voor de nachtdienst 
of juist een bepaalde periode niet in de nachtdienst wil. Met deze mogelijkheid 
wordt rekening gehouden. Hoe dit gebeurt, daar ga ik nu niet op in. 

III. 2.0. Wie vrij, wie niet 

III. 2.1. Het aantal verplegenden dat moet werken 

Het gaat erom dat we niet te veel verplegenden laten werken met als gevolg dat 
iedereen te veel werkt. Er moeten ook niet te weinig verplegenden werken, dit 
zou tot gevolg hebben dat de verplegenden meer vrij krijgen dan toegestaan is. 
Globaal zal ik hier aangeven hoe we het aantal verplegenden berekenen dat per 
dag moet werken. We doen dit met de volgende fonnule: 

SxN-NK 

7 

N = het aantal verplegenden op een afdeling. 
NK = 'de capaciteit die niet in aanmerking komt om te werken op de afdeling. 

Nu kunnen zich twee problemen voordoen: 

a) De uitkomst is geen geheel getal. 

b) Het is ook mogelijk dat er op zaterdag en zondag minder verplegenden nodig 
zijn, dan op de andere dagen. 

Het zou te ver voeren de.voorschriften die hiervoor ontwikkeld zijn, uit de 
doeken te doen. 
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III. 2.2. De VW waarde 

De VW waarde is het resultaat van de formule: 

5 V - 2 W = VW 

Iedere verplegende heeft een VW waarde; deze waarde wordt met 5 opgehoogd in
dien de verplegende een dag vrij krijgt en daalt met 2 als de verplegende een 
dag moet werken. Op grond van de VW waarde van een verplegende wordt beslist 
over vrij krijgen of werken. In het ideale geval zou het verloop van de VW 
waarde als volgt zijn: 

VWS 
4 

3 

2 

1 

0 

-1 

-2 

-3 

-4 
-5 

Fig. 3. 

Als de vwwaarde inderdaad dit verloop zou hebben zou het betekenen dat de ver
plegende altijd dezelfde dagen vrij zou hebben. Allerlei storingen zorgen er
voor dat dit niet gebeurt. 
Uit de figuur valt te halen dat als een verplegende een hoge positieve VW heeft, 
deze moet werken. Een lage (negatieve) VW heeft tot gevolg dat een verplegende 
vrij moet hebben. Een te hoge of te lage VW betekent dat een verplegende resp. 
te veel vrij heeft gehad en dus lang moet werken om weer vrij te krijgen of te 
lang heeft gewerkt. Deze beide situaties mogen uiteraard niet voorkomen. Dit 
mechanisme zorgt ervoor dat aan de bezwaren tegen het oorspronkelijke model te
gemoet wordt gekomen. 
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III. 2.3. Het rooster voor de verplegende in de nachtdienst en de reserve 

In de week waarvoor we het rooster maken is nog niet bepaald wat de verplegen

de in de nachtdienst en de reserve voor rooster hebben van zondag t/m dinsdag. 

Dit rooster moet zodanig zijn dat het verloop van de VW waarde voor de beide 
verplegenden redelijk het patroon benadert, dat ik eerder getekend heb, voor 

de periode van 14 dagen getekend in fig. 4. 

De week waarvoor het 
rooster gemaakt werd 

Zo Ma Di Wo Do Vr Za Zo Ma Di Wo Do Vr Za 

Voor deze periode is het rooster al bekend 

Fig. 4. 

Ik zal hierbij niet verder ingaan op details. Ik volsta ermee u te verwijzen 
naar bijlage 1, hierin ~t u zien welk rooster er ontstaan is als de VW waar

de voor de zondag ligt tussen -2 en -9. 

III. 2.4. Wie vrij, wie werken· 

Ik zal beginnen met het omschrijven van een stel variabelen die ik in dit on
derdeel zal gebruiken. 

NO = het aantal verplegenden dat op een dag moet werken, dit getal is de uit
komst van de formule 5 x~- NK, die al eerder beschreven is. 

NB = het aantal verplegenden dat op de dag waarvoor we het rooster maken niet 
beschikbaar is voor de afdeling. Dit kan zijn door les, vakantie, snipper
dag of een vrij dag voor of na de nachtdienst-periode of de reserve periode. 

N = het aantal verplegenden op een afdeling. 

NA = het aantal verplegenden dat op de dag waarvoor we het rooster maken, in 

principe ter beschikking is. 

NA·= N - NB 

V = het aantal verplegenden dat de vorige dag vrij heeft gehad en waarvan de 
VW waarden nog niet zo hoog zijn. Deze verplegenden kunnen dus nog een dag 

vrij krijgen. 
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BE = het totaal aantal verplegenden uit de diverse categorieën dat op de dag 

waarvoor we het rooster maken aanwezig moet zijn. De verplegende in de 
nachtdienst is hierbij inbegrepen. 

Voor een bepaalde dag in de week moeten we een rooster maken, dit gaat volgens 
procedure 1 of 2 resp. in het geval NA = NO of NA groter dan NO. 

procedure 1 

NA = NO d.w.z. het aantal verplegenden dat moet werken is gelijk aan het aan
tal dat we ter beschikking hebben. 
De procedure is dan laat alle NA verplegenden werken, dit betekent dat op 

deze dag niemand vrij krijgt. 

procedure 2 

NA groter dan NO d.w.z. het aantal verplegenden dat we ter beschikking hebben 
is groter dan het aantal verplegenden dat moet werken. We moeten hier dus be
slissen wie moeten er werken en wie krijgen er vrij. Dit gaat volgens de vol
gende procedure: 

a) Selecteer uit de N verplegenden NA. 

b) Selecteer uit de NA de verplegenden voor BE. De verplegenden die geselecteerd 
worden zijn degenen met de hoogste VW waarden. De verplegenden laten we eerst 
buiten beschouwing. 

c) Mbcht BE nog niet compleet zijn omdat een of meer verplegenden uit een of 
meer categorieën nog ontbreken, dan proberen we de aanvulling te vinden bij 
de V verplegenden. De verplegenden die in aanmerking komen als aanvulling 
zijn degenen met de hoogste VW waarden. Ontbreken er nog verplegenden voor BE 
dan kunnen we er niets meer aan doen, we hebben immers geen andere meer. 

d) Het aantal verplegenden dat vrij kan krijgen is NA - NO. De verplegenden die 
het eerst vrij krijgen is de groep V eventueel alleen wat hier nog van over 
is. Kunnen we nog meer verplegenden vrij geven omdat het aantal dat vrij kan 
krijgen nog niet bereikt is, dan maken we het aantal vol met verplegenden met 
de laagste VW waarden. 

e) De verplegenden die nog over zijn (deze zullen er zijn als BE kleiner is dan 
NO) laten we werken. 

f) Als laatste punt rest nog het bijwerken van de VW waarden. 
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IV. :Besluit 

Het rooster dat gemaakt wordt met dit model hoeft niet het uiteindelijke 

rooster te zijn, het kan ook gebruikt worden als basis bij het bepalen van 

het uiteindelijke rooster. 

Het is moeilijk nu al te zeggen, wanneer dit model voltooid zal zijn. Het 

derde gedeelte van het model moet nog ontwikkeld worden, voor het tweede 

gedeelte van het model ben ik het computerprogramma aan het schrijven. 

()n toch enig idee te geven wanneer het model gereed zal zijn, kan ik zeg

gen dat ik velWacht het derde deel in januari af te hebben, waarna het ge

hele model eerst nog getest zal moeten worden. Hierna ktnmen we bepalen 

of het in gebruik genomen kan worden. 

.. 
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Kwantificering van een socioteelmies model. - F.D. Alink.~) 

Een systeem kan gedacht worden te bestaan uit objekten. Elk van deze objekten 

heeft een input en een output. In een technies systeem zijn de objekten van 

technies-definiëerbare aard. Voor elk van de objekten is de output een funktie 

van de input. 

In een uitwisselingssysteem beschouwen we de uitwisselingsrelaties tussen elk 

paar objekten. In een organisatie spelen naast techniese faktoren ook sociale 

faktoren een rol. Daarom spreken we van een sociotechnies systeem. Sociale 

systemen worden veelal beschouwd als uitwisselingssystemen. In elke uitwisselings
relatie is het eigen gedrag de output en het gedrag van een ander de input. 

Iemands gedrag is nu een funktie van zijn situatie. 

Ieder objekt kiest zijn gedrag zodanig, dat de waardering van zijn gedrag in de 
gegeven situatie door deze keuze wordt gemaximaliseerd. Dit noemen we de keuze

funktie, gedefiniëerd over de situatie en een waarderingsfunktie. In het socio
technies model geldt nu voor het gedrag van ieder objekt deze keuzefunktie. 

Van het sociotechnies model is een mathernaties model te maken. Dit is na een 

aantal vereenvoudigingen terug te brengen tot de vorm: maximaliseer voor elk 
objekt een bij dit objekt behorende funktie naar de bij het objekt behorende 

variabele. 
Langs wiskundige weg is nu een oplossingsmethode af te leiden, die werkt onder 

daarbij behorende voorwaarden. 

De funkties moeten differentiëerbaar zijn. Soms kunnen ze benaderd worden door 

differentiëerbare funkties en in veel gevallen is langs andere weg een mogelijk
heid aanwezig om de methode te gebruiken. Voor het geval de oplossingsmethode 

niet bruikbaar is, is er een hieruit afgeleide alternatieve oplossingsmethode. 
Deze stelt geen voorwaarden aan de funkties en is niet te gebruiken om aan 
problemen een wiskundige ondergrond te geven. Indien de funkties meerdere maxima 
of randmaxima hebben, dan zal het gebruiken van tests helpen. 

Bij sociotechniese systemen is het sociale gedeelte gesteld in termen van het 
relatiesysteem, het techniese gedeelte in termen van het techniese systeem. Om 

tot een sociotechnies model van de eensoortige, hier ontwikkelde, struktuur te 
komen, dient het modelgedeelte met techniese struktuur omgezet te worden in een 
modelgedeelte met een relatiestruktuur. Hiertoe zijn omzettingsfunkties ont

wikkeld, die in het relatiemodel een maxirm.Jm geven, waar in het technies model 
een goede oplossing gevonden wordt. De keuze van zo'n omzettingsfunktie is van 
invloed op de specifieke oplossingsmethode. 
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Indien men in staat is om inverteerbare omzettingsfunkties te vinden, dan 
kan men daannee ook van een relatiemodel tot een teelmies model komen. Op 

deze wijze is het misschien mogelijk sociologies gedefiniëerde probleemstellingen 
met een teelmiese aanpak op te lossen. 

De voorwaarden waaronder de alternatieve oplossingsmethode een oplossing vindt 
komen overeen met de voorwaarden waaronder een interaktiepatroon beschouwd 
mag worden als ontstaan uit elkaar opvolgende gedragingen. 

I) De t 1 . . he . kenhu. gro e camp ex1te1t van t z1e Is-gebeuren vraagt om bestudeerd te 
worden met de meeste geavanceerde teclmieken. Een hiervan is de mathematisch 
georienteerde systeembenadering. Een eerste verkenning in deze richting 
heeft o.a. geresulteerd in de bijdrage van de heer Alink aan dit symposium, 
waarvan hier de door hem geschreven samenvatting. 
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Een onderzoek naar de houding van verplegenden ten opzièhte van patiënten. 

Gerdie Nillesen. 

Met dit onderzoek wordt beoogd een eerste aanzet te geven voor de ontwikkeli.r;g 

van een meetinstrument voor therapeutisch klimaat. 

Wat wordt verstaan onder therapeutisch klimaat? 

Het genezingsproces van een patiënt in het ziekenhuis wordt: bepaald door 

- de zuiver medisch- en verpleegtechnische verzorging (behandeling, medicatie, 

diëet). 
- de setting waarbinnen en de wijze waarop deze wordt verricht: het klimaat. 

Het gaat ons nu om de invloed van de sociale setting op de effectiviteit va11 

de geneesktmdige behandeling van de patiënt of: de mate waarin dit klimaat 
therapeutisch werkt. Nader toegespitst veronderstellen we Jat de volgende 

factoren direct of indirect het therapeutisch klimaat bepalen: 

1. De commtmicatie tussen patiënt en medicus. 

2. De communicatie tussen patiënt en verplegenden. 

3. De communicatie tussen medicus en verplegenden. 

4. De communicatie tussen verplegenden onderling. 

5. Aktieve inschakeling van Je patiënt in zijn genezings- en verz.orgingsproces. 

6. Perceptie van de patiënt m.b.t. de sfeer in het ziekenhuis. 

In onderstaand model zijn de.. relaties geplaatst tegen de acl1tergrond van de 

materiële voorzieningen van het ziekeru1uis, variërend van bouw, inrichting, 

de diverse diensten, keuken tot temperatuur en vochtigheidsgraad van de kam.cr. 

--·-·---·--·-0.}-
soc. A01TERGR. -

BEZOEK!!: 
--· ---

' ""'- . - . .I 
. _.:_"""-_ _:__ . --.. 
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1..---J ___ ..~ I 

. I 

MEDEPATIENTEN 
I 

!1: f arni J ie 

beruep 
vrienden 
huisarts 

pastor 
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Indien wij in staat zijn elk van deze factoren te operationaliseren en hun rela
tieve invloed op de a~ankelijke variabele (genezing) te achterhalen, is het 
mogelijk op basis van deze resultaten uiteindelijk inzicht te krijgen in het 
therapeutisch klimaat. 

Deze studie heeft betrekking op de in het model aangegeven en m.i. zeer 
belangrijke relatie tussen patiënt en verplegenden. 
In een onderzoek van Ph.A. Tryon (1966) is aangetoond dat de sociale interactie 
tussen patiënt en verplegende van beslissende invloed is op zijn acceptatie 
van de behandeling en de effectiviteit van de procedure. 
In het verleden is in overigens niet geheel onaanvechtbare experimenten melding 
gemaakt van pijnreductie, het achterwege blijven van postoperatief braken, 
vroegtijdige ontlasting (hetgeen weer een indicatie was voor ontslag) ten gevolge 
van een specifieke aanpak van de verpleegkundige. 
Placebo-experimenten (Ph.G. Zimbardo, 1966; Beecher, 1959) wezen uit dat in 50% 
van de gevallen niet de medicijn op zichzelf genezing bewerkstelligt, maar de 
persoon door wie en de wijze waarop deze wordt toegediend. 
De patiënt zelf is het die op emotioneel en cognitief niveau aan zijn fysiologisch 
herstel meewerkt, met name in stress-situaties, welke ziek zijn en ziekenhuis 
met zich meebrengen. 

Een invloedrijk persoon nu, de toekomstige verpleegkundige, ondergaat als leer
ling in het ziekenhuis een langdurig en intensief socialisatieproces; zij inter
naliseert waarden, nonnen en attitudes in navolging van hoofden, gediplomeerden 
en pleegoudsten. Doordat zij tevens in een leersituatie verkeert is zij sterk 
genegen om het gedrag van hen bij de patiëntenzorg over te nemen. 
De interactie verplegende-patiënt uit zich in verbale en non-verbale gedrags
eenheden die observeerbaar zijn voor collega verplegenden en patiënt. Deze 
verpleeghouding is de neerslag van persoonlijkheidskenmerken, attitudes, leer
ervaringen en structurele invloeden. Uit het beeld dat een patiënt van een 
verpleegkundige heeft vloeien interactiepatronen voort die min of meer bevredigend 
zijn voor beiden. In de huidige situatie hebben zich zekere attitudes met de 
bijbehorende gedragscomponenten geconsolideerd; het is m.i. dan ook overmoedig 
te verwachten dat met de invoering van groepsverpleging alleen deze orde door
broken wordt en een open persoonlijke tegemoettreding plus informatieve voor
bereiding goede gewoonte worden. 
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üpzet van het onderzoek. 

Met gebruikmaking van de Likert-schaal is een enquete opgesteld om self-ratings 
van verplegenden, peer-group ratings en patient ratings te verzamelen. 
Om het gehele scala van verpleeghoudingen te vatten is daarbij op basis van 
literatuurgegevens en praktijkobservaties uitgegaan van vier veronderstelde 
typen: 

lliEMJ-NURSE non-directieve benadering van de patiënt, person-oriented 
een verplegende die onder meer dat gedrag aan de dag 

legt wat men in de literatuur therapeutisch noemt. 

TASK-ORIENTED NURSE dominerend, sterk medisch-technisch geïnteresseerd met 
de nadruk op de rol van arts-assistente. 

OVERGEVOELIGE TYPE trekt zich lijden en dood in de ziekenhuiswereld te zeer 
aan en is niet op haar taak berekend. Dit type is door 
R.J.M. Beekers bij onderzoek aangetroffen. 

NURTURANT ID1HER Sterk gericht op verzorging, hoge affiliatiebehoeften, 
koesterend, werkt infantilisering van de patient in de 
hand. Waarschijnlijk wordt dit type meer aangetroffen in 
verpleegtehuizen en in de zwakzinnigenzorg. 

De enquête is in een ziekenhuis op drie afdelingen afgenomen bij 80 patiënten 
en bij 60 verplegenden. Op deze experimentele afdelingen wordt begin november 
gestart met teamverpleging. 
Blijken de items te discrimineren naar verpleeghoudingen, dan is hiermee de 
mogelijkheid gegeven om het verpleeggedrag als variabele te hanteren. 
Daarnaast is voor patH~nten een aangepaste satisfactieschaal (S. Wiegersma en 
W. Gemert, 1966) ingelast om althans een voorlopige index te verkrijgen voor 
zijn perceptie van de sfeer in het ziekenhuis (6). 
De aspecten 1,3,4 en 5 van het therapeutisch klimaat zijn door J. van der Heijden 
in klein bestek vervat en in de enquête opgenomen. 
Op korte termijn zullen met de gecorrigeerde schaal de overige afdelingen van 
het ziekenhuis in het onderzoek betrokken worden. Later zal bovendien een 

replicatie-onderzoek worden verricht op de experimentele afdelingen zodat de 
veranderingen t.g.v. teamverpleging geëvalueerd kunnen worden. 
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De invoering van "therno"-verpleging in een ziekenhuis. - R.J .M. Mercx. 

Het invoeren van "themo"-verpleging in een ziekenhuis brengt daar een grote 
verandering teweeg. Jarenlang heeft men daar volgens een vast stramien gewerkt. 

Een stramien dat vroeger klaarblijkelijk zeer effectief was, maar zoals Van 
Bergen op het vorige colloquim heeft aangetoond, rnamenteel hier in Nederland 

sociaal, cultureel en organisatorisch achterhaald is1). De therno-verpleging, 
het vorige keer door mij ontwikkelde concept waarbij groepsverpleging is 
ingebed in een specifieke aangepaste organisatiestructuur, vraagt aan ver
pleging en specialisten namelijk een verandering in hun rolconcept, uitgaande 
van een hernieuwd functioneel inzicht in het huidige en toekomstige ziekenhuis
gebeuren2). Het zal u derhalve duidelijk zijn dat dit veranderingsproces zeer 

ingrijpend is en dus met zorg moet worden voorbereid, begeleid en geëvalueerd. 

Er is in de literatuur, met name de laatste jaren nogal veel geschreven over 
dergelijke veranderingsprocessen. Gezien het belang hiervan voor de bedrijfs

kunde, is hieraan binnen onze afdeling aandacht besteed. Voor een theoretisch 
overzicht wil ik verwijzen naar de rapporten van mijn collega Houben4). Meer 
applicatorisch is de literatuur die mijn collega mej. Verwey verzameld heeft 
voor haar werkcollege "Reorganisatie-vraagstukken". Met name uit deze litera
tuur heb ik enige beschouwingen gehaald, die ik voor dit onderwerp relevant 

vond. 

Allereerst dient de vraag ''wat is een veranderingsproces" beantwoord te worden. 
In feite bedoelen we hiermee in dit kader, een geïntegreerd en begeleid proces, 
waarin de bepaalde traditionele patronen van werken en samenwerken, omgebogen 
worden naar een nieuwe doelgerichte conceptie. 

Een doelgerichte conceptie ••••••• Dit betekent, dat er met dit proces een 
doel en dus een verbetering in de situatie wordt nagestreefd. Dit betekent ook, 
dat er een probleem was, dat men hiermee op een zo adekwaat mogelijke manier 
hoopt op te lossen. Zo redenerend, kan ik veel voelen voor de mening van Verwey 
die stelt, dat een veranderingsproces in wezen te herleiden is tot "problern

solving" en "decision-making" processen. We zullen dit eens verder uitwerken 
(schema 1) • 



''Problem-solving" 
proces 

1) fomruleren van het probleem 

4) voorbereiden invoering gekozen 
oplossing 

S) invoering. 
6) evaluatie 
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"Dec is ion-making'' 
proces 

2) analyseren probleemgebied en ontwerpen 
van mogelijke oplossingen. 

3) nagaan van konsekwenties van die oplossing
en, het kiezen van het ''beste" alternatief. 

Schema 1 • Uitwerking veranderingsproces. 

Meestal loopt het in de praktijk niet zo makkelijk als dit schema aangeeft. 
Het echte model zal ingewikkelder zijn, met vele lussen: 
- het probleem kan meer-dimensionaal zijn, 
- bij het nagaan van de konsekwenties zullen er nieuwe problemen tevoorschijn 

kamen die opgelost moeten worden, 
- bij de evaluatie kunnen ook nog dergelijke problemen zichtbaar worden, 
- vaak is het zinvol de cyclus voorbereiding, invoering en evaluatie in enige 

concentrische fasen te laten geschieden etc. 
Een aardig schema van dit model heb ik gevonden bij Schein5). De cijfers in het 
vorige schema (schema 1) verwij zen hiernaar. 
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6 5 

Tak.ing 
action 
steps 

Schema 2. Model van "problem-solving" volgens Schein. 

Een ander in dit kader relevant artikel is dat van Kolb_en Frohman, dat afgestemd 
is op het werk van een change agent6). 
Ons model blijkt dan te moeten worden uitgebreid met twee voorbereidende fases: 
- "scouting", het wederzijds kennismaken van elient en adviseur. 
- "en try", de manier waarop de adviseur de organisatie van de elient binnenkomt, 

met welke functionarissen en in welke volgorde de adviseur gesprekken voert, 
zodanig dat hij een goed startpunt heeft voor zijn activiteiten en in de 
eindfase. met: 

- "tennination", de manier waarop de adviseur de opdracht afsluit, en ervoor 
zorgt na zijn vertrek een zekere interne continuering van zijn werk achter te 
laten. 

Tegen de achtergrond van de zo verkregen theoretische modellen wilde ik u iets 
vertellen van de realiteit van de invoering van de thema-verpleging in een 
ziekenhuis. 

"Problem fonnulation" 
Voor de eerste fase in het model, "het formuleren van het probleem" geeft Schein 
een aantal noodzakelijke stappen aan: 
a. Aanwezig zijn van gevoelens van frustratie en spanning. 
b. Het identificeren van bepaalde symptonen die door deze gevoelens veroorzaakt 

worden. 
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c. Het analyseren van deze syrnptonen. 

d. Het generaliseren van deze waarnemingen tot het wezen van het probleem. 

e. De probleemstelling. 

Dit proces is zowel op de TH als waarschijnlijk in het betreffende ziekenhuis 

doorlopen. In het ziekenhuis heb ik dit proces niet gevolgd: ik kan u derhalve 

alleen over de gang van zaken aan de TH in het kort rapporteren. 

Zowel uit de literatuur als uit persoonlijke ervaringen tijdens onderzoek, er

voeren we de aanwezigheid van gevoelens van frustratie en spanningen in de ver

pleging. Door toevallige omstandigheden kwamen we in kontakt met een doctoraal
student in de sociologie Van Berg~n, die een afstudeerscriptie wilde maken 

over een ziekenhuisonderwerp. Deze was hierin bijzonder geïnteresseerd omdat 

hij als werkstudent geruime tijd als hulpverpleger werkzaam was geweest. Tijdens 
ons eerste gesprek sneed ik de door mij opgemerkte spanningen aan, die hij 

onmiddellijk herkende. We kwamen overeen, dat hij hieraan zijn scriptie zou wijden. 

In deze scriptie is hij vanuit de literatuur en observatie gekomen tot de 
probleemstelling: het momenteel in-adekwaat functioneren van de verpleegafdeling7). 

"Decision-making" proces. 
Het daaropvolgende decision-making proces, om van de probleemstelling via 

alternatieve constructies tot een mogelijk haalbare oplossing te kamen, is met 

inbreng van ervaring en literatuur, alsmede gesprekken met verplegenden door 

mij achter mijn werktafel doorlopen, en zoals reeds vermeld in het vorig collo

quium beschreven2). Uitgaande van de probleemstelling en analyses van Van Bergen 

heb ik de structurele en organisatorische mogelijkheden met elkaar. vergeleken. 

Aan de hand van een daartoe opgesteld programma van eisen voor een adekwaat 

funktienerende verpleging heb ik vervolgens gekozen voor groepsverpleging, ingebed 

in een linking-pin organisatie met een matrix-struktuur binnen de afdeling: 
het themo-concept. 

"Scouting" 
In de diskussie op dat colloquium bleek bij monde van de directrice, dat het Binnen

ziekenhuis te Eindhoven bij een soortgelijk proces tot de konklusie was gekamen 

dat groepsverpleging dé oplossing zou kunnen vormen voor een aantal daar gecon
stateerde problemen. Zij had daartoe nogal wat literatuur doorgenomen en in 

het buitenland, met name Zwitserland de praktijk van de groepsverpleging bestu

deerd. 
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Alleen waren ze het helemaal niet eens met de door mij voorgestelde grootte 
van de afdeling (80 bedden). De rest van de thema-opzet, de linking-pin en 
matrix struktuur bleek hen daarentegen wel aan te spreken. Ze verzochten Van 
Bergen en mij, samen met de directrice, een voorlichtingsbijeenkomst te houden 
voor de medische staf, de hoofden van diensten en de verpleegkundige afdelings
hoofden. Dit werd een succes, vooral ook omdat enige specialisten tijdens de 
discussie te kennen gaven hier wel wat in te zien. Toen ook bleek dat ik de 
80 beds-afdeling niet als een conditio sine qua non beschouwde, doch dit 
wilde laten afhangen van de gezamenlijke conclusies na het experimenteren met 
40 beds-afdelingen, vroeg de directrice mij of ik mee wilde werken aan het 
begeleiden van het reorganisatieproces in dit ziekenhuis. On hiermede ervaring 
op te doen in de ziekenhuissector en de mogelijkheid te hebben het thema-
model in de praktijk op zijn bruikbaarheid te toetsen, ben ik hier gaarne op 
ingegaan. 
We besloten te beginnen met een stuurgroep, die tot taak had de problemen rondom 
de invoering af te tasten en op te lossen. Aan deze stuurgroep namen deel de 
directrice, hoofd verpleging, hoofd opleiding, hoofd personeelszaken en de 
socioloog van personeelszaken, de arbeidskundige, een specialist, ~rie hoofden 
van verpleegafdelingen en ondergetekende. Later werden hieraan nog een aantal 
begeleiders toegevoegd: drie verpleegkundigen en een bedrijfskundig student, 
die het veranderingsproces zouden gaan begeleiden. De notulering berustte bij 
de directiesecretaris. Het bleek qua aantal en samenstelling een bijzonder 
goed funktienerende groep te zijn. 

''En try" 
Het voorzitterschap van de stuurgroep berustte oorspronkelijk qualitate qua 
bij de directrice. Na enige bijeenkomsten vroeg zij mij, en dat werd later 
door de andere directieleden ondersteund, het voorzitterschap over te nemen. 
Men wilde met name de traditionele hierarchische en structurele verhoudingen 
in deze vergadering niet accentueren. Ik kon deze argumenten onderschrijven 
en zag bovendien hierdoor de scouting-fase haast automatisch in een goede 
entry-fase overgaan. Onder voorbehoud dat men van mij geen onpartijdige voor
zittersrol mocht verwachten, hetgeen geaccepteerd werd, nam ik dit voorstel 

aan. 
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Simultane processen. 
Binnen de stuurgroep kwamen tengevolge van een probleem-inventarisatie een 
groot aantal simultane "problem-solving" en "decisiornnaking" processen op gang. 
Er werden 5 werkgroepen ingesteld: struktuurproblemen, funktioneren van de 
groepsverpleging, bijscholing, interne public relations en evaluatie. Deze werk
groepen, soms bestaande uit een aantal leden van de stuurgroep ad hoc werkend 
met anderen zoals in de verpleging, soms bestaande uit 2 leden, brachten hun 
conclusies in de stuurgroep in. Dit blijkt zeer efficient en effectief te 
werken. In functionele zin, vanwege de grote denkkracht en deskundigheid van 
deze groepen. In psychologische zin, omdat men al denkend en pratend over deze 
materie anticipeert op de toekomstige situatie. Een aantal toekomstige uit
voerders nemen op deze wijze zeer intensief deel aan het besluit vormingsproces 
betreffende de reorganisatie. De positieve invloed hiervan op zo'n proces is 
al jaren uit de literatuur bekend8) 9)· 

"Action planning" en "Action staps". 
De action planning gebeurt in grote lijnen binnen de stuurgroep. Er is besloten 
eerst de drie afdelingen van de in de stuurgroep.aanwezige verpleegkundige 
afdelingshoofden, over te laten gaan op groepsverpleging. Dit zal nu over een 
paar dagen gaan gebeuren. De verpleegkundige administratie op deze afdelingen 
is herzien, er zijn ideëen over het functioneren van de verschillende leden van 
de teams die in functie- en taakomschrijvingen zijn vastgelegd. Dit alles 
tesamen met de ideëen over het groepsgesprek, dagindeling etc. etc. zijn, in 
een inmiddels gestart bijscholings programma voor alle verplegenden verwerkt. 
Hiervoor is ook een externe free lance psycholoog aangetrokken. 
Er zijn verder interne begeleiders en opleiders in opleiding, ter voorbereiding 
van de "termination" van de externe adviseurs. Ook is er een begin gemaakt met 
het vastleggen van de beginsituatie om t.z.t. tot een verantwoorde evaluatie 
te kunnen geraken. Over een gedeelte hiervan hebt u zojuist een verhandeling 
van mej. Nillesen gehoord. De evaluatie is zowel bedoeld voor een geregelde 
feedback tijdens het veranderingsproces als voor een tussentijdse en een eind
evaluatie. Tenslotte zijn er voor alle betrokkenen-niet verpleegkundigen voor
lichtingsbijeenkomsten. Het resultaat van deze voorlichtingsbijeenkomsten is 
o.a. dat een tiental specialisten verzocht hebbenook een bijscholingscursus 
te mogen volgen. 
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''Evaluation" en ''Tennination" 
Zoals ik u al verteld heb zijn er al een aantal zaken voorbereid om de ''Eva
luation" en ''Tennination" goed te laten verlopen. Veel waarde wordt gehecht 
aan de directe evaluatie tijdens het proces, ten behoeve van training en 
bijsturing. Hiervoor zijn tijdens de overgangstijd op de drie proefafdelingen 
drie verpleegkundigen, een bedrijfskunde student - die hier op afstudeert -
en eerdergenoemde psycholoog beschikbaar. Van de verpleegkundigen is er één 
toegevoegd aan het hoofd verpleging, de andere twee zijn docenten. Zij zullen 
tijdens deze periode de betrokken afdelingen behulpzaam zijn met het perio
diek evalueren van de stand van zaken. Na een paar maanden zal er een algemene 
evaluatie komen van het veranderingsproces op de proefafdelingen. Mede aan 
de hand hiervan zal in de stuurgroep een "action planning" ontstaan voor de 
overgang van de andere afdelingen van het ziekenhuis. Dan komen er ook nog 
twee andere verpleegkundigen, die hiervoor een training in Zwitserland hebben 
gevolgd, ter beschikking voor de begeleiding van dit proces. We menen dan, dat 
er dan door de aanwezigheid van eigen know-how en ervaring in dit ziekenhuis 

een goede basis is gelegd voor fase vande ''Tennination". 

Dames en heren, 
Ik heb u hier in korte trekken een indruk trachten te geven van de achter
gronden en de aanpak van dit reorganisatieproces. Een experiment in een organi
satie,die volgens Lammers geneigd is behoudend te reageren10). Ongetwijfeld 
zullen wij hier komende maanden een groot aantal onvoorziene problemen tegen
komen. Dank zij het enthousiasme en de bereidwilligheid van de betrokkenen 
zien we evenwel de goede afloop met stijgend optimisme tegemoet. 



-83-

Literatuur: 
1. B.J.A. van Bergen: De sociale structuur van de verpleegafdeling. Inleiding 

colloquium Zièkenhuisorangisatie Eindhoven, 7 maart 1972. Ziekenhuis Research 
Project Rapport no. 2, Technische Hogeschool Eindhoven, afd. der Bedrijfs

kunde. 
2. R.J.M. Mercx: De toekomstige structuur van de verpleegafdeling, mede in 

verband met vernieuwingsplannen in de opleiding van verplegenden. Inleiding 
colloquium Ziekenhuisorganisatie Eindhoven, 7 maart 1972. Ziekenhuis Research 
Project Rapport no. 2, Technische Hogeschool Eindhoven, afd. der Bedrijfs
kunde. 

3. R.J .M. Merc:x: De verpleegkundige op we.g naar nieuw beroepsbeeld. Tijdschrift 
voor Ziekenverpleging (1972), no. 30. 

4. G. Houben: Organisatie ontwikkeling. Eindhoven 1970. Technische Hogeschool, 
afd. der Bedrijfskunde, rapport 19 en 21. 

5. E.H. Schein: Proces consultation: its role in organization development. 
Reading Massachusetts, 1969. 

6. D.A. Kolb and A.L. Frohman: An organization development approach to con-
sulting. Sloan Management Review Fall 1970. 

7. B.J .A.M. van Bergen: De verpleegafdeling. Traditionele structuur en structu
reringsmogelijkheden. Eindhoven 1971. Ziekenhuis Research Rapport no. 1. 

8. F.C • .Mann: Studying and creating change: a means to understanding social 
organization uit: R.A. Intermeister: People and productivity New York, 1963. 

9. Foundation for research on human behavier. Managing major change in ergani
zations. Ann Arbor 1961, Se druk 1969. 

10. C.J. Lammers: Het ziekenhuis als kaste maatschappij. Sociologische Gids, 14, 
1967. 


