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Hoofdstuk I Inleiding. 

I.I.Overwegingen. 

Deze studie over de positie van de medicus in de ziekenhuis

organisatie is een poging enige klaarheid te brengen in een 

complex probleem. 

De motivering tot dit onderwerp stamt uit een drietal catego

rieen van overwegingen. 

I-macro ontwikkelingen: 

Het zal genoegzaam bekend zijn dat de kosten van gezondheids

zorg en met name van ziekenhuizen de laatste jaren sterk zijn 

gestegen. Ter illustratie voIgt hieronder een tabel met enkele 

cijfers. 

Tabel I. 

Nationaal inkomen in miljoenen 

guldens. 

Kosten ziekenhuizen in miljoe

nen guldens 

Idem in % van het nationaal 

inkomen 

Kosten per verpleging 

1965 

56,177 

968,2 

1,72 

45,12 

1975 

163.,850 

5641 

3,44 

243,30 

Bron: Statistisch Zakboek 1976 van het Centraal Bureau voor de 

Statistiek. 

Duidelijk blijkt dat ook een relatieve kostenstijging heeft 

plaats gevonden en dat het streven naar kostenbeheersing 

zeker gerechtvaardigd is. 

Dat daarbij de invloed van de medicus een rol speelt, ligt 

voor de hand omdat hij immers in sterke mate bepaalt wat de 

inhoud van onderzoek en behandeling zal zijn. 
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Een andere overweging 1S dat de medische wetenschap zich 

nog steeds verder ontwikkelt en dat de technische mogelijk

heden zich daattoe uitbreiden. We kunnen daarbij denken aan de 

transplantatie van organen, toepassing van computers bij onder

zoek en behandeling, laboratoriumontwikkelingen enz. 

De realisering van verschillenden mogelijkheden wordt mede 

bepaald door de arts. 

Tenslotte wil ik nog noemen de maatschappelijke ontwikkelingen 

welke gaande zijn en welke eveneens hun invloed uitoefenen op 

de wijze waarop en het kader waarbinnen de intramurale gezond

heidszorg wordt uitgeoefend. 

Men denke hierbij aan b.v. democratisering, het actief betrek

ken van de patient bij zijn eigen genezingsproces, de gewijzig-

de verhoudingen tussen artsen, paramedisch personeel en patienten. 

Kortheidshalve wil ik hier volstaan met een verwijzing naar de 

losbladige uitgave "Ziekenhuis menselijk en modern" (Deventer 

1972) waarin aan diverse veranderende factoren aandacht wordt 

besteed en waarbij in het laatste deel wordt ingegaan op mo

gelijkheden tot concretisering van het modern en menselijk 

ziekenhuis. 

2- mijn vorige werkkring. 

Na een opleiding en ervaring welke technisch is gericht (HTS 

chemische techniek en laboratorium - en bedrijfservaring) 

heeft zich na een achttal jaren de mogelijkheid voorgedaan om 

via een personeelsfunctie in het organisatie-advieswerk van het 

St. Radboudziekenhuis te Nijmegen tien jaar actief te kunnen zijn. 

Ik ben daarbij tijdelijk in functie geweest als stafmedewerker 

in het zo genoemde Directoraat Klinieken. 

Dit directoraat is op voorstel van het adviesbureau Mc. Kinsey 

toegevoegd aan de oorspronkelijke directie (medisch directeur 

en financieel-economisch directeur) en bestaat uit drie artsen 
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die elk part-time functioneren als directielid. De oVer

wegingen voor deze constructie zijn als voIgt te formuleren: 

Voor een goede gerichtheid op het primair proces (=daad

werkelijke uitvoering van patientenzorg) is meer betrokken

heid van de medische staf bij het tot stand komen van het 

beleid vereist. Immers aIle beleidsbeslissingen grijpen ook 

op het klinisch gebeuren in. Het beleid moet worden bepaald 

door een management dat werkelijk perspectief op het geheel 

heeft. 

AIleen dan is grip te krijgen op individuele activiteiten en 

kan een goede onderlinge afstemming worden bereikt. 

De geschetste directiesamenstelling is voor de Nederlandse 

situatie uniek en men kan zich afvragen of een soortgelijke 

opzet in het algemeen wenselijk is of dat de topstructuur van 

een ziekenhuis varieert met de "plaatselijke" toestand. 

3- Vergelijking met het bedrijfsleven: 

Ten opzichte van bedrijven valt de grote invloed op van een kate

gorie werkers - i.e. de specialisten - , die 

a. 1n dienst is van het ziekenhuis, dan weI faciliteiten huurt. 

b. niet als enige een kernfunktie vervult, maar met een aantal 

andere disciplines, zoais de verpleging, het primaire proces in 

gang houdt. 

Onduidelijke en sorns konfliktueuze situaties kunnen hiervan het ge

volg zijn. De vraag rijst dan ook hoe een zodanige integratie te 

realiseren dat de energie, die verloren gaat in ergernis over on

bevredigende toestanden, beter is te benutten ten faveure van dege

ne om vie het eigenIijk gaat: de patient. 

Overwegingen zoals hierboven omschreven, kunnen objectief stimuleren 

tot een studie als deze. 

Ik geloof dat het belangrijk is de motivering nader aan te geven 

omdat objectiviteit daarin ook anderen kan aanzetten tot studie 

en onderzoek. De motivering zal eveneens van invloed zijn op de 

te volgen methode en op de conclusies. 
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I.2 De keuze van de invalshoeken. 

De titel van dit stuk laat de meest relevant gedachte gezichts

hoeken zien nl. de medicus en de ziekenhuisorganisatie. 

Waarom gaat het in een ziekenhuis? 

Een ziekenhuis heeft een primaire taak te verrichten namelijk 

de zorg voor de patient. 

Initiator daarbij is de arts, die beslist of iemand ziek of 

gezond is en wat in het eerste geval moet gebeuren. AIle para

medische disciplines handelen in opdracht van de arts. De ont

wikkeling van het beroep van de arts is zodanig geweest dat de 

beoefenaren ervan een grote invloed uitoefenen op de gang van 

zaken in een ziekenhuis. 

Ret ziekenhuis verschaft de middelen (personeel, apparatuur, 

ruimte en financien) om de patientenzorg mogelijk te maken. 

Ret schept de condities om bepaalde vormen van zorg te rea

liseren. 

We gaan ervan uit dat de condities voor het bereiken van het 

primaire doel optimaal moe ten zijn, anders gezegd er moe ten 

zo weinig mogelijk belemmeringen zijn. Voor de beschrijving van 

het doel verwijzen we hier naar de begrippenlijst. 

De belemmeringen kunnen liggen in het vlak van 

a) beschikbare middelen. 

b) de wijze van gebruik van de middelen. 

Een ziekenhuis is een collectieve voorziening dat wil zeggen 

wordt gefinancierd uit algemene middelen (van overheid, 

ziekenfonds of verzekeringsmaatschappijen). 
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De gezondheidszorg staat reeds langer in het middelpunt van 

de belangstelling vanwege de hoge kosten (zie ook tabel I). 

Immers wat meer aan de gezondheidszorg moet worden uitgegeven 

gaat ten koste van andere collectieve voorzieningen. 

We komen nu in het confiictveld management/medische staf. 

De laatste is vanuit een lange traditie gewend zelf te be

palen wat moet gebeuren. Het management echter vraagt steeds 

meer om een verantwoord gebruik van middelen omdat dit van 

buiten af wordt opgelegd (bezuinigingsmaatrege~en). 

Het gaat daarbij niet aIleen om efficiency maar ook om het 

scheppen van organisatorische voorwaarden voor een efficient 

en effectief gebruik van beschikbare mogelijkheden. 

1.3 Begrenzing van het onderwerp. 

Het onderwerp is beperkt tot de positie van de medicus voor 

zover die voor het bereiken van het doel van een ziekenhuis 

relevant is. 

Uit de vorige paragraaf blijkt dat ook het aantal invalshoeken 

beperkt is nl. tot die welke zicht geven op belemmeringen 

in het functioneren van een ziekenhuis. (definitie zie be

grippenlijst). Deze belemmeringen vloeien voort uit tegenge

stelde belangen (niet aIleen financieel) van het ziekenhuis en 

de arts als individuele professionele werker. 

Lievegoed formuleert het als voIgt: 

"De specialisten in ziekenhuizen zijn professionals, die vaak 

weinig begrip tonen voor de verzorgings- of dienstverlenings

organisatie van het ziekenhuis" (20 bIz. 148). 

Het is natuurlijk mogelijk vanuit de patient de onderhavige 

problematiek te bestuderen. Ik wil dit hier echter niet do en 

omdat de belemmeringen juist gevoig zijn van de unieke 

positie van een professioneel werker in een organisatie waar

van ook de patient als onderdeel kan worden gezien. 
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1.4 De indeling van dit rapport. 

Na deze inleiding behandelt hoofdstuk 3 de historische ont

wikkeling van het ziekenhuis en de evolutie van de medische 

professie. 

De gesciiedenis is daarom relevant omdat daaruit kan blijken 

wat bijvoorbeeld de zin is van hierarchie in het ziekenhuis, 

en of de plaats van de mediaus zich wijzigt met de positie 

van de professie en met de ziekenhuisorganisatie. 

Naarmate we immers beter begrijpen hoe een eeuwenoude ins tel

ling als het ziekenhuis zich heeft ontwikkeld, kunnen we ook' 

beter bijdragen aan een~rdere evolutie. 

Vervolgens geeft hoofdstuk 4 aan de doelstellingen van het 

hedendaagse ziekenhuis en wordt in hoofdstuk 5 nader ingegaan 

welke soorten van beslissingen moeten worden genomen om 

gestelde doe len te bereiken. Daarmee wordt het beter mogelijk 

te zien wat daarbij de invloed van de arts en van de organi

satie is. 

Hoofdstuk 6 gaat dieper in op de medische professie als be

grip. we zullen zien dat het beroep medicus een professie 18 

in de betekenis die Freidson eraan geeft. De laatste ont

wikkelingen op het stuk van professionalisatie binnen het zie

kenhuis worden geschetst, waarna we de objectief juiste po

sitie van de arts trachten aan te geven. In hoofdstuk 7 schet

sen we aan de hand van de relatie doel, structuur, technologie 

de ontwikkelingen in de ziekenhuisorganisatie. Nu wordt het 

mogelijk af te leiden in welke mate de arts zou moe ten zijn 

geintegreerd. 

Het gehanteerde criterium daarbij is de betrokkenheid (invloed) 

bij beslissingen. 

Hoofd8tuk 9 houdt in het resultaat vaneen korte orientatie naar 
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de huidige positie van de medicus in het ziekenhuis op basis 

van beschikbare literatuur en mogelijk te houden interviews. 

Hoofdstuk 10 sluit af met de conclusies en met enkele 

suggesties. 
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oofdstuk 2. Probleemstel1ing. 

We kunnen verschillende structuren voor ziekenhuizen onder

kennen. Deze zijn deels historisch gegroeid, deels bewust 

gekozen. 

De medicus neemt in de ziekenhuizen een zeer gevarieerde 

plaats in. De vraag is nu of een meest adequate vorm is aan 

te geven waarin de arts in de ziekenhuisorganisatie moet 

zijn geintegreerd. Uitgaande van de sterkst bepalende aspec

ten zal worden getracht een geeigende opzet te vinden voor 

de positie van de medische professie en daarbij tot een al

gemene toepasbare uitspraak te komen. 
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Hoofdstuk 3 Ontstaan en evolutie van ziekenhuizen. 

3.1 Drijfveren tot ontstaan en evolutie van de ziekenhuisfunctie. 

De gedachte, dat de zieke of anderszins door het noodlot getrof

fen mens hulp moet worden geboden, komt sterk tot ontwikkeling 

in de Middeleeuwen. Dit geldt niet aIleen voor Mohammedanen 

en Joden maar ook v~~r de Christenen. 

Aparte instellingen voor ziekenzorg zijn echter al bekend v66r 

onze jaartelling. Tempels vormen daarvan een voorbeeld. Ook 

in de Romeinse tijd bestaan er plaatsen voor het onderdak bren

gen en verzorgen van zieken. De motieven voor het oprichten en 

in stand houden ervan blijken duidelijk militair en economisch 

van aard en in verband te staan met structuur en doel van de 

Romeinse staat. (verzorging van militairen en slaven). 

Andere waarden liggen ten grondslag aan het oprichten van hos

pitalen bij de opbloei van het Christendom (later in de Ro

meinse periode en in de Middeleeuwen). Bet gebod van de naasten

liefde is het zwaarst wegend en legt de Christen de plicht op 

te zorgen voor de zieke en hulpbehoevende medemens. Formeel 

komt dit tot uiting in de verplichting van elke bisschop vreem

delingen en behoeftigen in zijn huis te nntvangen en hospi

talen op te richten in elke stad met een kathedraal. (Concilie 

van Nicaea anna 325). Een andere Christelijke waarde namelijk 

het bereiken van redding en zaligheid door het geven van aal

moezen, versterkt het liefdadigheidsmotief. De uitspraak van 

Christus "Wat ge aan de minsten der mijnen hebt gedaan, hebt ge 

aan mij gedaan", wordt tijdens de gehele Middeleeuwse periode 

gehanteerd. 

De eerste instituten combineren aociale en medische functies. 

Later vinden wij ook gespecialiseerde inrichtingen, waarvan 

we hier vermelden: het nosocomium (ziekenhuis), xenodochium 

(opvang van reizigers en pelgrims), gerocomium (bejaardenhuis) 
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en het lobotrophium (tehuis v~~r invaliden en lepralijders). 

Verdere impulsen tot het oprichten van ziekenhuizen stammen 

zowel van kerkelijke als wereldlijke zijde. Op het concilie 

van Aken anne 816 wordt besloten dat bisschoppen en abten 

een toevIuchtsoord voor de armen (h6spitale pauperorum) moeten 

inrichten. Langs de routes van de kruistochten worden eveneens 

ziekenhuizen gevestigd. Bekende namen zijn hier de Johanniter

orde en de Malthezer ridders. 

Diverse weldoeners stichten om allerlei redenen tehuizen voor 

zieken, armen en invaliden, bejaarden en andere hulpbehoeven

den. Ook de giiden bewegen zich op het terrein van de medische 

en sociale zorg. Zo wordt in 1371 door het giide van hande

laren en kooplieden in York het Hospital of the blessed Mary 

and the Holy Trinity gebouwd. 

Zo ontstaat als gevolg van aIle genoemde ontwikkelingen, in 

Europa een netwerk van ziekenhuizen. 

Met het concilie van Vienne in 1311 kamt de wereldlijke lief

dadigheid meer op gang d.w.z. het beheer over hospitalen en 

gasthuizen wordt overgedragen aan niet-kerkeIijke instanties. 

Een andere trend naar het ziekenhuis in zijn hedendaagse 

vorm begint met het verval van de herbergfunctie 15e en 16e eeuw. 

Coopmans verwoordt het in zijn stelling IX (2)"door een af

splitsing van de herbergfunctie uit het totaal der hulpverlenende 

diensten van het gasthuis en een overgaan van deze functie naar 

een econamische bedrijfsvorm was voor deze instelling de weg 

vrij naar een concentratie op de ziekenzorg". 

De armen-functie vermindert met als gevolg een concentratie 

van invaliden en chronisch zieken zodat de medische functie 

steeds duideIijker naar voren komt. WeI zijn het aIleen arme 

zieken die worden verzorgd. Welgestelden ontvangen thuis behande

ling en verzorging. Tot op dit moment heeft het on de rwi j s geen 

rol gespeeld. Geleidelijk aan kamt daarin verandering. 
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We kunnen stellen dat in ~ns land omstreeks 1700 met Boer

haave in Leiden het klinisch onderwijs op gang komt en van

daar uit verspreiding vindt door Europa ( 10 bIz. 8). 

Tot in de negentiende eeuw verandert er niet veel. Dan komt 

er steeds in sterkere kritiek op de weI zeer verouderde 

bouw, inrichting en regime. 

Verder ontwikkelt de medische we tens chap zich zodanig dat het 

ook v~~r meer bemiddelde zieken zin heeft hers tel in een 

ziekenhuis te zoeken. Een aantal items ken dit illustreren: 

invoering van narcose, antisepsis en asepsis 

(het laatste vraagt apart ingerichte ruimten) 

- de ontdekking van rontgenstralen waarvoor moeilijk 

verplaatsbare apparatuur nodig is. 

Al deze feiten leiden mede tot het ontstaan van particuliere 

ziekenhuizen die streven naar betere patientenzorg. Op hun 

beurt trekken zich daaraan de openbare ziekenhuizen op. 

Ret ziekenhuis wordt zo tot een geneeskundig centrum waar vele 

voorzieningen zijn geconcentreerd. 

Tot slot van deze paragraaf resumeren we de ontwikkelingen: 

Beginnende bij de Middeleeuwen kunnen we het ziekenhuis zien 

als kerkelijke instelling waarbij de patientenzorg niet voorop 

staat. 

Rond de zestiende eeuw krijgt het ziekenhuis een sociaal doel 

d.w.z. het draagt bij tot instand houden van een sociale orde 

door de zorg voor zieken en behoeftigen. 

Ret moderne ziekenhuis is door industriele, wetenschappelijke 

en maatschappelijke ontwikkelingen geworden, tot een medisch 

centrum, waar patienten onderzocht, behandeld en vapleegd 

worden. 
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3.2 Informatie over verwerving van middelen en over de 

ziekenhuisorganisatie in het verleden. 

In de bestudeerde literatuur is nagegaan of en zo ja welke 

informatie over deze onderwerpen beschikbaar is. 

Wat de midde1en betreft het vo1gende: 

In de Middeleeuwen blijkt de middelenvoorziening nauwe1ijks 

prob1emen op t.e leveren: aa1moezen, legaten, schenkingen, 

zoenen (= boete voor een vergrijp) maken een adequate zorg 

mogelijk. Voegen we daar nog bij de kosten1oze inzet van re-

ligieuzen dan is duideIijk dat een rede1ijke 

nauwelijks problemen moet hebben opgeleverd. 

Andere bronnen van inkomsten blijken te zijn: 

"bedrij fsvoering" 

- overheidsfaciliteiten in de vorm van b.v. belastingverminde

ring, pacht van overheidseigendommen enz. 

proveniersge1den (proveniers kochten zich in in een gasthuis 

om tqgen een som geld ouderdomsverzorging te genie ten) 

Ret merendee1 van de middelen is echter conjunctuurgevoe1ig 

zodat in slechte tijden de gasthuizen de tering naar de nering 

moe ten zetten. 

Conc1usie voor deze studie is dat de midde1enstroom op ghee1 

andere leest is geschoeid maar dat in tijden van schaarste het 

economisch principe waarschij~k gehanteerd zal zijn. 

(I - bIz. 63 tIm 69). 

Over de organisatievorm kan hier worden gezegd (op grond van 

de beschikbare informaties) dat in vroeg stadium a1 sprake is 

geweest van specia1isatie, taakverdeling en hierarchieke ver

houdingen. 

Zo telde het hospitaal van Cappadocie (anno 396) aparte afde

Iingen voor reizigers, zieken,zwakken en behoeftigen (5 - bIz. 
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3 en 4) Querido (I) verm.eldt dat in de 17e eeuw afdelingen 
, 

met verschillende bestemming bestaan hebben. Hij neemt, 

hoewel dit niet direct specialisatie mag heten, mannen

afdelingen, vrouwen en kraamvrouwenafdelingen. 

Een indeling samenhangend met de taakverdeling tussen chirur

gijns en doktoren is de splitsing in' verband- en ziekenzalen. 

Traditioneel zijn de diaconeasen de eerste verpleegster ge

weest. Mannen zowel als vrouwen konden "diakonein" (dienaar 

van de kerk) zijn; zij verzorgden ook in die functie arm.en 

en zieken. In Caesarea wordt rond 370 een ziekenhuis gestichi 

door bisschop Basilius de Grote. De zieken worden door ducto

res in de stad opgespoord en naar het ziekenhuis geleid. 

Na 533 (synode van Orleans) wordt de verplegende functie waar

genomen door geestelijke orden. 

De kennis van de oude hospitalen wordt geput uit de stichtings

akten. Daaruit is onder meer afgeleid dat het hospitaal in Con

stantinopel gesticht door Johannes II Comnenos een poiikliniek 

en vijf verschillende seC ties voor onderscheiden ziektes heeft 

geteld en bedden in reserve had voor acute gevallen en ernstig 

zieken. 

Uit dezelfde akte blijkt een taakverdeling binnen de medische 

staf en een hierarchie .• (de leiding berustte bij twee artsen). 

5-blz. 5. 

Freidson geeft nog meer voorbeelden (5-blz.7) 

Querido, Coopmans en Freidson (resp. 1,2 en 5) schrijven allen 

dat het bestuur de top vormt van de hospitalen. 

Dit blijkt althans duidelijk uit de taken die op dat niveau 

worden vervuld. 

Gezien de betrekkelijke relevantie hier, wordt daarop niet 

verder ingegaan. We kunnen nog opmerken dat in vroeger tijden 

de besturen (regenten, directeurs, overlieden enz. ) zich meer 
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met dagelijkse zaken dan met externe betrekkingen en beleids

aangelegenheden hebben bemoeid (I - bIz. 80-82). 

3.3 De plaats van de arts ten opzichte van het ziekenhuis 

in de loop der tijden. 

De relatie arts-ziekenhuis verandert in de loop van de tijd. 

In het oude Egypte en het keizerlijke Rome zien we artsen in 

loondienst van overheid of particulieren ten behoeve van de 

verzorging van militairen, slaven en armen. 

De oorsprong van het moderne ziekenhuis ligt bij de komst van 

het Christendom. Aanvankelijk zijn geen medici in de zieken

huizen werkzaam en wordt het noodzakelijke werk gedaan door 

leken die enigszins medisch zijn onderlegd. 

Met de groei van de steden en de opkomst van de medische pro

fessie verandert het een en ander. 

Chirurgijns en doktoren oefenen thuis of bij de patient aan 

huis hun beroep uit. In de grotere steden worden ze geleidelijk 

door de religieuze ziekenhuisleiding gevraagd voor behandeling 

van arme zieken ( 4- bIz. 30). 

In ons land wordt het medisch element vrij laat toegang ver

leend. In de vijftiende eeuw worden de Amsterdamse stads

chirurgijns belast met de ziekenzorg in het gasthuis. Zij krij

gen daarvoor een vaste,beloning (I-bIz. 82). 

De visites zijn aanvankelijk weinig frequent en de doktoren 

hebQen een zeker toezicht op de chirurgijns. (Doktoren hebben 

eenuniversitaire opleiding; chirurgijns zijn medis che am

bachtslieden en vaak tevens barbier). 

Regenten kunnen de overlieden een oordeel vragen als ze het 

werk van een chirurgijn niet vertrouwen. 
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In de hollandse ziekenhuizen worden weI "cureerders" voor 

een bepaalde kuur ingehuurd. Zij zijn eigenlijk de specia

listen van die tij d. Na de achttiende eeuw zi~n wij ze 

vervangen door vast benoemde chirurgijns en doctoren. 

Met de vooruitgang van de medische wetenschap en de techno

logie is de positie van de arts steeds belangrijker geworden 

in het gebeuren rond de patient. 

Daarbij komt nog de introductie van het klinisch onderwijs. De 

hoogleraar vormt een nieuw, van het bestuur onafhankelijk 

element, en neemt het toezicht op de behandeling over van de 

gasthuisdokter. Zijn positie geeft een overwicht op de overige 

werkers in het ziekenhuis. De autoriteit van de hoogleraar 

straalt af op andere artsen ook in niet-academische zieken

huizen. 

Gevolg is dat de bestuurscolleges rond de negentiende eeuw 

gaan inzien dat zij niet kunnen oordelen over een terrein op 

welks gebied zij door gebrek aan kennis niet bevoegd zijn 

te oordelen. 

Daarmee is het instituut geneesheer-directeur geboren. 

De relatie van de medici met het ziekenhuis hangt verder samen 

met de omvang ervan (aantal bedden, patienten, artsen, overig 

personeel enz.). Op deze plaats gaan we daarop niet verder in. 

we verwijzen slechts naar Roemer en Friedman (5- met name 

hoofdstuk 8). 

We kunnen voorlopig concluderen dat de positie van de arts 

steeds belangrijker is geworden en dat een verdere uitwerking 

van deze studie zeker interessant is. 

Opmerking: 

De historie van de medische professie is hier slechts even 

aangestipt. 
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We gaan in hoofdstuk 6 dieper in op de meer recente ont

wikkelingen nadat we hebben laten zien dat door formalisering 

van bepaalde kenmerken het beroep arts tot professie uit

groeit. 
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Hoofdstuk 4 Doel en taken van een ziekenhuis. 

4.1 Nadere orientatie. 

We kunnen het ziekenhuis omschrijven al~ een instituut waar

in patienten worden onderzocht, behandeld, verp1eegd en 

verzorgd. Bij deze omschrijving en in deze paragraaf vo1gen 

we onder meer van Wijmen die in zijn dissertatie bij het 

ziekenhuis, doe1 en taken ervan, sti1staat. (3-hoofdstuk 3). 

Hij haa1t aan de Wet Ziekenhuisvoorzieningen (38) waar in 

artike1 1.1 het ziekenhuis wordt gedefinieerd a1s een inrich

ting, waarin personen worden opgenomen voor "het ondergaan 

van een genees-, hee1- of ver10skundig onderzoek of van een 

genees-, hee 1- of ve r10skundige behande ling" • 

Artike1 1. 2 vult nog aan met "Voor de toepassing van het bij 

of krachtens deze wet bepaalde wordt onder een ziekenhuis mede 

verstaan een verp1eeginrichting, een po1ik1iniek en een met 

het ziekenhuis verbonden of ten behoeve van een of meer zieken

huizen fungerende bouwkundige voorziening". 

We halen hier de wet aan omdat de overheid in ons land een 

stempel drukt op de taken van een ziekenhuis, anders gezegd: 

het ziekenhuis functioneert in het kader van de gezondheids

zorg. De doe1stel1ing van de gezondheidszorg is: het bevorderen 

van de gezondheid en het voorkomen of bestrijden van ziekte. 

(Leenen geciteerd door van Wijmen, 3-blz. 90). 

Van Wijmen stelt dat de wet Ziekenhuisvoorzieningen in haar 

omschrijving in artike1 1.1 voorbij gaat aan de poliklinische 

functie van het ziekenhuis (3-blaz. 92), gezien artikel 1,2 

mijns inziens weI wat ver gezocht. WaarschijnIijk bestaat op 

dit punt verschil in opvatting. Het lijkt mij daarom goed uit 

te gaan van een definitie die de feitefijkheid aanduidt. De 

hierna te geven definitie van doel en taken houdt hiermee 

rekening. 
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In ons land wordt onderscheid gemaakt tussen: algemene, aca

demische, categorale ziekenhuizen en sanatoria. We bepalen ons 

hier tot de algemene ziekenhuizen omdat deze in ons land het 

meest voorkomen en omdat de andere categorieen kunnen worden 

gezien als bijzondere vormen van de eerste. 

Algemene ziekenhuizen zijn instellingen waarin geneeskundig 

onderzoek en behandeling, revalidatie, verpleging en verzorging 

worden aangeboden aan patienten die dagelijks medische huip 

nodig hebben op specialistisch niveau. (definitie van de Werk

connnissie "Korte Termijn" van het college voor ziekenhuis

voorzieningen, aangehaaid bij van Wijmen (-3 bIz. 93). 

4.2 Doel en taken. 

Definitie: doel van het ziekenhuis is gezondheidszorg binnen 

landelijke en regionale plannen op korte, middellange en lange 

termijn door middel van: 

- onderzoek, behandeling, verpleging en verzorging (korte termijn). 

- opleiding, en wetenschapsbeoefening (middellange en lange ter-

mijn). 

Door het scheppen van de juiste condities tracht het ziekenhuis 

ook op lange termijn, het vervullen van de taken mogelijk te ma

ken. 

In de uitvoerende sfeer onderscheiden we: 

1- de medische specialist die de zorg heeft voor dat onderdeel 

van de specialistische behandeling van de patient waartoe 

hij bijzondere kennis en kunde heeft verworven en met het 

oog waarop hij aan de ziekenhuisorganisatie is verbonden. 

(van Moll cit. 3- bIz. 103). 

Gezamenlijk vormen de specialisten de medische staf, die een 

brugfunctie vervult tussen professie en bureaucratie. (3-

bIz. 103). 
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2- de verplegingsdienst die is belast met de verpleegkundige 

zorg van de patient, waaronder in onderscheiden definities 

wordt verstaan "therapeutisch handelen onder leiding van een 

arts" maar ook "zelfstandig begeleiden van de patient op weg 

naar zijn hers tel". 

We abstraheren hier verder van de soms heftige discussies en 

polemieken op het terrein van de beroepsinhoud van de verpIe

ging. 

3- para-medische diensten: 

Hieronder worden verstaan aIle diensten die de medische activi

teiten (na opdracht/verzoek van de behandelende arts) onder

steunen. Voorbeelden hiervan zijn: apotheek, bloedtransfusie

dienst, klinisch-chemisch laboratorium, rontgenafdeling, 

fysiotherapie enz. 

4- overige diensten. 

deze categorie omvat de afdelingen, die niet direct medische 

gerichte werkzaamheden vervullen (zoals administratie, tech

nische dienst, civiele dienst enz.) maar die als het ware de 

ondersteunende voorwaarden scheppen welke nodig zijn voor 

de vervulling van de reeds genoemde taken. 

Bestuur en directie dragen zorg voor de juiste condities op 

lange termijn. 

Het bestuur fungeert als beleidsbepalende instantie (in de prak

tijk sterk verschillend!), de directie als beleidsvoorbereidende 

en uitvoerende instantie. 

Doel, taken en taakverdeling zijn in de ziekenhuiswereld van 

tegenwoordig dikwijls in discussie. 

Weergeven van de diverse gezichtspunten is hier echter niet 

relevant. 
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Hoofdstuk 5. Beslissingsniveauts in een ziekenhuis. 

Allereerst behandelen we aan de hand van een stroomschema 

het hoofdproces in een ziekenhuis: 

de "doorstroming " van de patient. 

Vervolgens geven we in navolging van Malotaux en in tt Veld 

{14 bIz.} deel 2 bIz. 1-17) aan welke niveauts van beslis

singen worden genomen en illustreren dit met enkele voorbeel

den. 

5.1 Ret primaire proces. 

Onder het primaire proces verstaan we de uitvoering van onder

zoek, behandeling, verpleging en verzorging van de patient. 

Figuur I geeft schematisch het doorstromingsproces. We abstra

heren hier van de afdelingen en diensten die in aIle afdelingen 

een bepaald aspect van de ondersteuning van het proces behar

tigen. (b.v. personeelsdienst, administratie, informatie

verwerking, organisatie, technische dienst enz.). 

Verder is het model in zoverre algemeen, dat specifieke behandel

en onderzoekafdelingen niet apart zijn getekend. (b.v. verlos

kamer, audiologisch centrum, endoscopieruimte enz.). 

Acute patienten komen meestal binnen via de afdeling eerste hulp 

(I) en kunnen daarna ofWel direct belanden in polikliniek, 

ofwel op verpleegafdeling of operatiekamer. 

De overige patienten worden doorgaans door een andere arts 

(huisarts of speci~list) verwezen, en bezoeken dan de polikli

niek. (II). Daar beslist dan de specialist of nader onderzoek 

gewenst is. Daartoe staan afdelingen als .radiologie t EEG, 

cardioloaie en andere ter beschikking, terwijl de laboratoria 
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worden ingeschakeld middels monsters van bloed, urine ed. 

vergezeld van een aanvraag (IIa). 

Poliklinische behandelingen zijn eveneens mogelijk. 

Na diagnose en advies (III) kan worden besloten tot verdere 

behandeling (IV) of opname (V) of tot verwij zing naar een 

andere specialist of instantie. 

Opname is niet in aIle geva~len direct mogelijk, reden waarom 

een wachtlijst wordt gehanteerd. 

Op de verpleegafdeling (V) worden die patienten opgenomen waar

voor am diverse redenen een langduriger verblijf noodzakelijk 

is. 

Bet gaat hier b.v. om: 

- continu observatie (b.v. hartpatienten). 

- specialistische of langdurige onderzoeken (b.v. hartcathe-

risatie). 

- bepalen van meest geschikte gelleesmiddelendosering (b.v. 

bij diabetes). 

- operatie en voorbereiding daarvoor. 

- post-operatieve zorg. 

- verzorging van aandoeningen die klinisch moeten worden be-

handeld. (b.v. verband wisselen bij huidtransplantaties). 

- bijzondere voeding (b.v. bij couveusekinderen). 

verpleging en verzorging onder speciale omstandigheden. 

(b.v. steriele verpleging van transplantatiepatienten). 

In geval van operatie m0et de patient na onderzoek en voorbe

reiding op de operatiekamer worden behandeld waarna hij via 

de verkoeverkamer (recovery-room) weer naar de afdeling gaat(VI). 

Waarom nu aileen het primaire proces geschetst? 

Ret primaire proces is het hoofdproces van het ziekenhuis en 



- 22 -

direct afgeleid uit de doelstelling op korte termijn. Vele 

andere afdelingen werken, geisoleerd gezien, eveneens proces

matig (men denke aan b.v. de dagelijkse patientenstroom die een 

rontgenafdeling "verwerkt"). Ze zijn echter alleen conditie

sch~ppend voor het primaire proces; ze ondersteunen of zijn 

ervan afgeleid. 

Een ander argument schuilt in het gegeven dat juist het primaire 

proces het centrum is van het conflictveld professie/organisatie 

immers voor de voortgang van het proces zijn de beslissingen van 

de medicus bepalend en voor het scheppen van de condities de 

bes lissingen van anderen in -,de organisatie (bestuur, directie, 

hoof den van ondersteunende diensten). Ret gaat in deze studie 

juist om het mogelijk opheffen van het conflictveld door een 

goede integratie van professie en organisatie. 

5.2 De beslissingsniveau's. 

Malotaux en in 't Veld stellen dat het schema dat zij geven kan 

worden gebruikt als diagnostisch hulpmiddel bij de analyse van 

concrete situaties (14-bb I-deel 2 Blz.9). Uit eigen ervaring 

kan ik deze stelling onderschrijven. Een ander voordeel is de 

modulaire toepasbaarheid van het schema d.w.z. het is zowel 

bruikbaar voor b.v. een taakverdeling tussen individuele perso

nen op diverse niveau's als voor omvangrijke organisaties. Elke 

functie is namelijk te zien als een proces en het proces vormt 

hier uitgangspunt voor het denken van beide auteurs. 

Figuur 2 is een weergave van genoemd schema aangepast aan deze 

studie. 

Dit schema is te zien als een praktische uitwerking van de ge

dachten ontwikkeld door Thompson (14a), die stelt dat rationeel 

handeaende organisaties hun kernactiviteiten afschermen tegen 

externe invloeden. Fluktuaties in de omgeving worden opgevangen 

of afgevlakt door andere organisatorische eenheden dan die welke 

de kernactiviteiten uitvoeren. 

Uitgangspunt is het primaire proces dat de reden van bestaan 

vormt voor een organisatie. Dit proces moet zodanig verlopen dat 

het kan blijven voortgaan. Op het uitvoeringsniveau treffen we 

dan ook het onderhouden van het proces door de zorg voor invoer, 

doorvoer en uitvoer. 
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~illen voldoende middelen binnenstromen dan moeten invoer van 

productiefactoren. doorvoer van het proces en uitvoer (afzet) 

goed verlopen. Daarvoor zijn activiteiten nodig zoals in het 

schema genoemd. Voor het garanderen van groei en/of continui

teit is ontwikkeling van producten en diensten vereist. We 

"belanden" daarmee op het ontwikkelingsniveau waar een aan

tal activiteiten plaats vinden welke voldoende garanties voor 

het voortbestaan kunnen bieden. 

Tegelijkertijd moeten volgende niveau's expliciet gemaakt worden 

irumers we dienen vast te stellen dat we willen ontwikkelen~ 

wanneer en in we lk tempo (het prograrumeringsniveau). 

Een goede prograrumering is echter eerst goed mogelijk wanneer 

we duidelijk weten wat uiteindelijk moet worden gerealiseerd. 

"Wat is het beleid?" is hier de vraag. (beleidsniveau). 

Onder beleid verstaan we:het globaal aangeven van wegen en 

middelen voor het bereiken van een zeker doel. 

De onderscheiden niveau' s 

- uitvoering 

- on twikke ling 

- prograrumering 

- beleid 

zijn oplopend naar het risico dat daarbij wordt gel open en in 

de tijdsduur die verstrijkt, tot het resultaat bekend is. 

Uitvoering is snel te co~rigeren en speelt zich op relatief 

korte termijn af. Beleid strekt zich uit over langere termijn 

en levert meer dsico op omdat de resultaten eerst later bekend 

worden en omdat tussentijds moeilijk is bij te sturen. 

We volgen verder figuur 2 en "vertalentl de verschillende 

onderdelen naar de ziekenhuissituatie door het geven van een of 

meer voorbeelden. 

Uitvoeringsniveau 

- Zorg v~~r invoer: reguleren van patientenaanbod door afspraak

systeem. 
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• aantrekken van gekwalificeerd personeel. 

• verzorging van accomodatie. 

· inkoop van instrumenten, geneesmiddelen, 

apparatuur. 

onderzoek en behandeling van patienten. 

verwijzing naar derden. 

• advies aan huisarts. 

· bepalen van behoeften aan operatiecapaciteit 

voor b.v. openhartoperatie. 

• verzorging van refereeravonden. 

-"productontwikkeling" : • uitbreiding van specialismen. 

ontwikkelen en invoeren van nieuwe 

onderzoekmethoden. 

-"productieontwikkeling": . aantrekken van specialisten. 

_" aanvoeron twikke ling ": 

x Programmeringsniveau: 

x Beleidsniveau: 

• opleiding operatiekamerpersoneel. 

• preventief onderhoud medische apparatuur. 

• aanpassing van opnamecriteria. 

• afspraken met pharmaceutische groothandel 

om te komen tot geregelde aflevering van 

geneesmiddelen. 

• productie van bloedfracties uitbesteden 

of in eigen beheer ter hand nemen. 

• opstelling bouwplan voor ziekenhuis of 

onderdelen daarvan. 

• beslissing over opleiding van specialisten. 

• beslissing over aan te trekken specialismen. 

• overleg regionaal en landelijk over taak

verde ling in geval van calamiteiten, of 

bij beslissing waar bepaalde categorieen 

van behandeling worden geconcentreerd. 

(b.v. radiotherapie met behulp van lineaire 

versneller) • 
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Met deze "vertaling" is de bruikbaarheid van het schema voor 

de ziekenhuisorganisatie geindiceerd. 

Na het ingaan op de pro£essie en op hetziekenhuis als organisa

tie zullen we op deze voorbeelden terugkomen, om te komen tot 

een inzicht in de gewenste betrokkenheid van de artsen op de 

hier onderscheiden beslissingsniveau's. 



- 26 -

ofdstuk 6 De medische professie. 

6.1 Bet begrip professie. 

Eeuwenlang zijn er reeds beroepen of ambten geweest die een 

bijzondere plaats in de maatschappij innemen; zo kennem we 

de priester, de beroepsofficier, de arts. Van de eerste twee 

is de glans de afgelopen jaren aanzienlijk verminderd door ver

schillende ontwikkelingen. 

Wat is nu eigenlijk een professie? Hoewordt een beroep een pro

fessie en wanneer degradeert een ambt tot een ambacht? Deze vra

gen roepen de behoefte op aan nadere infonnatie. Het uitgroeien 

tot professie, het professionaliseren, verduideli;ikt Fokkink 

(16-blz. 42-48) door een drietal benaderingen te schetsen: 

I - aspectbenadering: 

slechts een aspect wordt gezien als voldoende om van profes

sionalisering te spreken. 

• technisch: toenemende vakkundigheid of toenemend gebruik 

van deskundigheid in een groter geheel. 

• economisch:toenemende mate van belangenbehartiging, van 

salariering van activiteiten. 

• cultureel: modernisering in de zin van toenemende secula

risering van vrijwilligersactiviteiten (b.v. 

charitas), van toenemende "verwetenschappelijking" 

van hogere opleidingen, van toenemendeverschui

ving in omvang van de beroepsgelaagdheid met als 

consequentie b.v. handhaving van maatschappelijke 

ongelijkheid. 

2 - modelbenade'ring: 

deze benadering, waarbij een complex van kenmerken uitgangs

punt vormt, komt vaker voor • 

• historisch: hier worden twee verschillende wordingsgeschie

denissen onderscheiden n1. "traditioneel" en 
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"modern". In het eerste geval hebben de beoefe

naren hun activiteiten zelf tot beroep verheven 

en zich vanuit een hoge maatschappelijkestatus 

onbaatzuchtig bezig gehouden met individuele pro

blemen van derden. De dienstbaarheid aan de heer

sende groep levert zelfverheffing op als contra

prestatie. Nadruk ligt op de integriteit van de 

beroepsbeoefenaar, het vooropstellen van het indi

vidueel belang van de client, collegialiteit. Men 

idealiseert de stand van de groep in het werk dat 

men doet. 

Voorbeelden: arts, priester, rechter, notaris e.a. 

Ret tweede geval betreft beroepsgroepen die zijn 

ontstaan als gevolg van de ontwikkeling van de 

wetenschappen. Nadruk ligt op competentie en 

carriere. Het beroep is niet zelf ontwikkeld, maar 

onder verwijzing naar de traditionele professie 

verheven tot moderne professie. Voorbeelden: 

natuur- en gedragswetenschappers, economen, accoun

tants, ingenieurs enz . 

we vinden hier het modellepaar "tradi doneel" 

(kenmerkendrager) "neo" (kenmerkenverwerver). 

In het eerste geval is er betrokkenheid op cen

trale individuele waarden (gezondheid, vorming, 

onderwijs enz.) in het tweede op centrale, collec

tieve waarden (veiligheid, welzijn, welvaart enz.) 

Kennis en vaardigheden kunnen traditioneel nauwe

lijks worden gedelegeerd: in het andere geval is 

dit weI mogelijk • 

• op identificerende gronden: 

Op basis van een nauwe relatie met de traditionele 
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professie is beroep te zien als semi

professioneel (b.v. verpleegkundige) of als 

traditioneel professioneel (arts). 

Hierna geeft Fokkink een aanzet tot een model-evolutie door het 

omschrijven van een professioneel beroep als een beroep dat vol

doet aan de eisen: 

a: een door de samenleving gelegitimeerde verantwoordelijkheid voor 

vitale individuele belangen van de bevolking. 

b: scholing op tertiair niveau, met een erkende universitaire 

hoedanigheid. 

c: een duidelijk herkenbaar en omstreden terrein van bemoeienis. 

d: eenduidelijke herkenbaarheid als beroepsgroep. 

e: een hoog maatschappelijk aanzien. 

f: een niet- commerciele inkomensvorming. 

Een semi-professioneel beroep is een beroep dat tenminste in be

perkte mate aan ieder van de eisen voldoet. 

3-structureel-organisatorische beschouwing: 

Fokkink stelt dat het professiemodel stoelt op een individueel 

uitgangspunt vanuit client en wellicht sterker nog vanuit de 

professional. Als reactie op de steeds complexer wordende ar

beidsorganisatie ontstaan buiten-arbeidsorganisationele functie

combinaties. Ret traditionele professiemodel wordt hardnekkig 

gehandhaafd. Daartegenover staat dat men in de hedendaagse sa

menleving niet ontkomt aan toenemende concentratie van activiteiten 

in arbeidsverbanden. Toenemende functionalisering van de maat

schappij,scheiding van functie en persoon, streving naar directe 

zeggenschap, naar openbaarheid en zelfbepaling, naar afnemende 

betekenis van de specifieke arbeidsplaats, maar vooral de toe

nemende accentuering van het individuele welzijn met de aaarbij 

behorende eis van voortdurende beschikbaarheid van voorzieningen 

vormen aIle aanleiding tot een modernisering van het professionele 

be roepsmode 1. 

Professionalisering ziet Fokkink hier als de ontwikkeling van 

een .arbeidsorganisatie analoog aan de evolutie van ambachtelijk 

en ambtelijk beroepsmodel tot arbeidsorganisatie respectievelijk 

bestuurlijke arbeidsorganisatie. 
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Freidson begint in zijn boek "Profession of medicine" (9) het 

beroep van medicus te beschrijven als "een georganiseerd consul

terend beroep dat kan dienen als ontdekker, drager en toepasser 

van bepaalde kennis, maar dat geen kennis vormt op zicht". 

Ret is dus allereerst een beroep en alleen "bij gelegenheid" 

professie. ( 9 bIz. 5). 

Na een beschouwing over de politieke organisatie als factor die 

bepalend is voor de professionele autonomie en na een hoofdstuk over 

de medische arbeidsverdeling, die wordt bepaald door de medische 

professie, komt hij tot de formele karakteristieken van een 

professie. (9-hoofdstuk 4) 

Hij citeert daarbij William J. Goode, die twee hoofdkenmerken 

noemt waarvan vele andere, dikwijls aangehaalde, criteria zijn af te 

leiden. 

Deze karakteristieken zijn: 

- een langdurige gespecialiseerde opleiding in een abstracte kennis, 

- een gemeenschapsgerichte of dienende orientatie. 

In een kritische behandeling van de hoofdkenmerken komt Freidson 

tot de conclusie dat 

a.: het minder gaat om de opleiding op zich, maar eerder om de 

autonomie t.a.v. en controle op opleiding welke is toegestaan 

door een elite of publieke opinie. 

b.: de dienende instelling is toegeschreven in een proces waarin 

de professionele leiders de gemeenschap hebben kunnen overtui

gen autonomie toe te staan en te ondersteunen. 

Freidson ontleent daarbij een overweging aan Goode: aIleen naar 

de mate waarin de maatschappij gelooft dat de professie wordt 

gereguleerd door een gemeenschapsorientatie is ze bereid de 

professie veel autonomie en vrijwaring van lekensupervisie en 

controle te geven. 
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Het enige werkelijk belangrijke en uniforme criterium dat een 

beroep van een professie onderscheidt, is de autonomie. 

Autonomie is de kritische uitkomst van de interactie tussen 

politieke en economische macht en beroepsvertegenwoordiging, 

een interactie die soms wordt vergemakkelijkt door opleidings

instituties en andere middelen die doen overtuigen dat het 

werk betrouwbaar en waardevol is. Het gaat in feite om het 

overtuigingsproces zelf en in mindere mate om de middelen 

waarmee wordt overtuigd. 

(9 bIz. 82-84). 

De professionele autonomie is een eigensChap van de professie en 

vormt het raamwerk waarbinnen het gedrag van de individuele 

professional zich afspeelt. 

Een beroep bereikt de status van professie wanneer het auto

noom is. 

Zoals autonomie bepalend is voor deze status zo is zelfregule

ring de maatstaf voor professionele autonomie. 

Richten wij ons nu op het rapport t~nelpunten in de juridische 

structuur van het algemeen ziekenhuis" deel II (15). 

In dit rapport wordt onder meer ingegaan op het begrip professie 

op basis van Iiteratuur. 

De schrijver,van Manen, onderscheidt twee categorien van definitie 

n1.: 

- professie gedefinieerd aan de hand van een aantal kenmerken. 

- professie als middel om de eigen definitie van de beroepsacti-

viteiten aanvaard te krijgen door relevante personen en 

groeperingen: opdrachtgevers, afnemers, overheid, concurrenten. 

Van Manen kiest voor de zijns inziens dynamische definitie omdat 

daarmee ook achterhaald kan worden waardoor een beroep is gepro

fessionaliseerd. 
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Professie is dan een beroep waarvan de beoefenaren een grote 

mate van autonomie hebben bij het bepalen van doel en middelen, 

terwijl deze autonomie is geaccepteerd door relevante individuen, 

groeperingen en instanties. 

Voor deze acceptatie, het legitimeringsproces,is een aantal ele

menten van belang zoals opleidingsniveau, eigen tuchtrecht en 

regels enz. Professionalisering is dan de accumulatie van deze 

elementen. De kans van slagen van het legitiemeringsproces is 

groter naarmate het verschil in kennis tussen professional en 

leek groter is en naarmate de professional potentieel minder ver

vangbaar is. 

Eveneens is van belang de mate waarin de afnemersgroep heterogeen 

verdee1d en groot is en de mate waarin de professionals toegang 

hebben tot bestaande machtsgroeperingen. Tot slot' noemt Johnson 

(cit. 15 bIz. 6) als kans-beinvloedende factor de maatschappe

lijke ontwikkelingen. 

Fokkink onderscheidt professie en professionaliseren waar Van 

Manen spreekt van respectievelijk kenmerken en een dynamische defi

nitie van de professie. Freidson maakt geen expliciet verschil, 

maar geeft duidelijk de kerneigenschap van een professie namelijk 

autonomie, en de acceptatie ervan door relevante personen, 

groepen of instituties., 

Men kan vele kenmerken aanhalen welke een beroep tot een professie 

maken. Nadere beschouwing leert dat de meer fundamentele en 

abstracter omschrijving van Freidson a1 deze kenmerken omvat. 

We zullen daarom verder van zijn omschrijving uitgaan. 

6.2 Medicus, beroep of professie? 

De autonomie en de erkenning daarvan door relevante personen, 
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groepen of instituten maken een beroep tot een professie. In 

deze paragraaf zullen we op een drietal niveau's zien dat 

sprake is van een erkende professionele autonomie bij het 

beroep van arts. 

x Micro-niveau: 

Bet gaat hierbij om de relatie arts-patient. 

In deze verhouding bepaalt de dokter of diegene die hem 

consulteert ziek is of gezond. 

De arts kan dit doen omdat hij daarvoor de noodzakelijke kennis 

en vaardigheden bezit. De patient kan zichzelf niet genezen; 

hij is daarvoor volledig afhankelijk van de medicus. In deze 

"one-to-one"-relatie is de laatste autonoom en wordt ook als 

zodanig erkend door de zieke. Er is sprake van een vertrouwens

relatie beveiligd door het beroepsgeheim. Het blijkt zelfs dat 

de arts de behandeling verbreekt wanneer het vertrouwen is of 

dreigt te worden verstoord (44-blz. 82). 

Vanaf het begin van het ziekteproces tot de genezing bepaalt de 

arts wat er moet gebeuren. 

De erkenning van de autonomie in dit geval gaat zelfs verder dan 

de interpersoonlijke relatie. Het ziek zijn heeft namelijk ook 

sociale implicaties omdat er maatschappelijk betekenis aan 

.{ wordt toegekend. Dit blijkt uit de aspecten van de "sick role" 

zoals Parsons ze noemt. (geciteerd bij Freidson 9-blz. 227): 

- de zieke wordt niet verantwoordelijk gesteld voor zijn toestand. 

- zijn onvermogen is reden tot vrijstelling van normale ver-

plichtingen. 

ziek zijn is het in staat zijn legitiem afwijkend gedrag te 

vertonen. De legitimiteit is echter voorwaardelijk en geldt zo

lang de zieke erkent dat ziekte ongewenst is. 

- voorzover hij zichzelf niet kan redden, wordt hij geacht compe

tente hulp te zoeken en zich cooperatief te tonen bij pogingen 

hem te genezen. 

Met name het zoeken naar competente hulp doet veronderstellen 
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dat ook uit de omgeving van de patient een zekere erkenning 

ligt van de medische professionele autonomie. 

x Meso-niveau: 

We richten ons hier op de situatie, waarbij een professional 

binnen een organisatie actief is. 

Zuiver medisch-professioneel gezien moeten we stellen dat de 

specialist in een ziekenhuis in feite, direct of indirect, 

aIle activiteiten initieert die het raison d'etre van een 

ziekenhuis vormen. 

Daarmee is een stuk gelegitimeerde autonomie gegeven. Dat de 

ziekenhuisorganisatie om een aantal redenen medische activi

teiten kanaliseert (b.v. via een afspraaksysteem) doet aan 

deze autonomie niets af. 

De arts "mag" van het ziekenhuis initieren. Wij hebben nage

gaanof de autonomie van de specialist in het ziekenhuiswordt 

erkend en een bevestigend antwoord gevonden in een enquete 

ui tgevoerd ten behoeve van het rapport "Knelpunten in de 

juridische structuur van het algemene ziekenhuis" (15). Ret 

betreft een onderzoek van zestien standaardovereenkomsten. 

Zonder Ietterlijk formuleringen te herhalen willen we hier 

verwijzen naar de samenvatting van de bevindingen over de pro

fessionele vrijheid. 

Bet zeker stellen van professionele autonomie is het meest dui

delijk terug te vinden in regelingen omtrent het niet beginnen 

of onderbreken van een behandeling. (IS-bIz. 54). Formuleringen 

als "De behandeling van patienten geschiedt door de specialist 

onder zijn persoonlijke verantwoordelijkheid" (41-art.2 lid 6) 

wijzen eveneens op een autonomie. Persoonlijke verantwoordelijk

heid wordt hier opgevat in de zin van zelfstandigheid bij 

medische behandeling, een betekenis die er in het prae-.advies van 

de zogenaamda Statuscommissie en het GITP aan wordt gegeven (42-

bIz. ». 
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x Macro-niveau: 

Hieronder wordt verstaan de vrijheid om eigen activiteiten in 

de gemeenschap te bepalen en om eigen controle op het professio

nele handelen. 

Op dit niveau gaat het om de maatschappelijke erkenning van het 

beroep medicus als professie. Wanneer aan bepaalde voorwaarden 

is voldaan, zal de professie worden gelegitimeerd. 

Voor de Nederlandse situatie willen we achtereenvolgens wijzen 

op de universitaire opleiding van de artsen, de statuten van de 

KNMG onder meer handelend over erkenning en registratie (36 

hoofdstuk XVI) en over tuchtrechtspraak (36 hoofdstuk 10), op de 

Nederlandse wetgeving op het stuk van bevoegdheid en tuchtrecht, 

uitgebreid behandeld door van der Mijn (44), op de Hyppocratische 

eed, op het zg. "blauwe boekje" (flMedische Ethiek en Gedrags

leer" van de KNMG) en op de wet op de ui toefening van de ge

neeskunst (49). 

De vele.privaatrechtelijke en publiekrechtelijke regelingen schep

pen de condities op grond waarvan de gemeenschap een zodanig ver

trouwen in de medicus kan hebben, dat ze vrijheid van beroepmatig 

. handelen kan toestaan. 

Deze vrijheid vinden we bij van der Mijn beSchreven als: 

- vrijheid van keuze van therapie, mits verantwoord volgens de 

huidige stand van de medische wetenschap en ervaring. 

- v~ijheid van voorschrijven van geneesmiddelen. 

- vrijheid van patientenkeuze (de arts moet vrij z1Jn een patient 

te weigeren als de vertrouwensrelatie arts/patient is of dreigt 

te worden verstoord). 

- het beroepsgeheim, dat in de wet met waarborgen is omgeven. 

(44 - bIz. 81 en 82). 

We hebben ons in deze paragraaf uitsluitend gericht op de pro

fessionele autonomie en gezien dat op dit punt het beroep van 

medicus past binnen de omschrijving zoals we die kunnen destilleren 
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uit de studie van Freidson (9): 

De medische professie is een beroep waarvan de beoefenaren een 

grote· mate van vrijheid hebben bij het bepalen van doel en midde

len met betrekking tot hun activiteiten, terwijl de professionele 

autonomie is geaccepteerd door relevante individuen, groepen 

en instituties. 

6.3 De Iaatste ontwikkelingen. 

In de vorige paragraaf is in feite het sluitstuk geschetst van 

een langdurige ontwikkelingsgang die nog niet is voitooid. 

Ligt aanvankelijk de nadruk op de uitbreiding van de kennis 

(ontwikkeling van de anatomie, fysiologie en chirurgie enz.) en 

de opkomst van het klinisch onderwijs, in later jaren treffen we 

naast belangrijke ontdekkingen de oprichting van instituties aan 

als de Koninklijke Nederiandse Maatschappij tot bevordering der 

Geneeskunst. 

Men wilde met de laatste bereiken: 

1. herziening van de geneeskundige staatsregeling. 

2. verbetering van de geneeskundige opleiding. 

3. opbeuring van de geneeskundige stand. 

(43 bIz. 2). 

Het streven is erop gericht lijn te brengen in de geneeskunde en 

de medische we tens chap te doen bloeien. 

Deze min of meer recente ontwikkelingen hebben de acceptatie van 

de professionele autonomie als het ware maatschappelijk verankerd. 

Maar, zoals gezegd, de ontwikkeling gaat verder. Er zijn in het he

dendaagse ziekenhuis nieuwe disciplines met een professioneel karak-

_ ter geintroduceerd. Zo heeft b.v. de klinisch chemicus en de psycho

loog zijn entree gemaakt. Daarbij komt dat verschillende para

medische beroepen zich verder ontwikkelen en professionaliserings

tendenzen vertonen. Voegen we daar nog bij dat ook in de sfeer van 
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management en ondersteuning gesproken kan worden van professionali

seren, in de betekenis die Fokkink eraan geeft, dan is het duide

lijk dat we een multiprofessionele fase hebben bereikt. 

6.4 Positie van de professie in de vrije maatschappij. 

Men hoort tegenwoordig nogal eens de bewering verkondigen dat 

het leven zo ingewikkeld is geworden, dat we het aIleen nog maar 

redden met specialistische kennis. 

Leken worden buiten discussies gehouden welke speciale deskundig

heid vereisen, zelfs wanneer het hun eigen welzijn raakt. 

Freidson (9.deel IV) gaat vrij fundamenteel in op de positie van 

de professie en zijn logisch opgebouwd betoog heeft zo'n kracht 

dat de aanbevelingen op basis van zijn redenering de moeite van 

het opvolgen waard lijken. 

Hij baseert zijn adviezen op het onderscheid tussen specialistische 

kennis als zodanig en de toepassing ervan. 

Daaruit vloeien twee evaluatieproblemen voort namelijk: 

- ten aanzien van de betrouwbaarheid van de toegepaste kennis. 

2 - ten aanzien van de capaciteit van de expert het publiek te 

verzekeren dat expertise onpartijdig, competent en in het al

gemeen belang wordt toegepast. 

Ad I. Het gaat hier niet aIleen om de inhoud van de kennis maar ook 

om de relatie tussen kennis en werkinhoud. 

In een analyse van een viertal elementen van professioneel 

werk (theorie en empirische kennis; selectieve aanleg die 

sammige verschijnselen tot ziekte maakt en andere niet; medi

sche wetenschap wortelt in vele basisdisciplines en omvat em

pirische technieken; beroepsgewoonten) stelt Freidson dat de 

kern van de professionele expertise stoelt op kennis van de 

aard van de ziekte en behandelingsmethode maar niet van sociale 

organisatie en administration. 
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Hij spreekt in navolging van Becker (9-blz. 252) van een 

moral entrepeneur en bedoelt daarmee dat door een verschijn

sel tot ziekte te bestempelen een sociale en daarmee een 

morele betekenis aan dat verschijnsel wordt gegeven; het 

krijgt maatschappelijke implicaties. 

Ad 2 Zuivere wetenschap is moreel neutraal, toegepaste kennis niet. 

Daar komt nog bij dat men (de medici) belang hecht aan indi

viduele ervaring en de vrijheid daarnaar te handelen. 

Professionele kennis kan daarom nnoit zo gezaghebbend zijn 

dat ze zichzelf niet hoeft te rechtvaardigen als ze naast 

objectieve logica ook eigen ervaring hanteert. 

Op grond van deze overwegingen concludeert Freidson dat er beper-

kingen moe ten zijn aan de professionele autonomie met betrekking 

tot de toepassing van de verworven kennis en met name ten aanzien 

van het bestemmen van een verschijnsel tot ziekte en ten aanzien 

van de organisatie van de behandelingsmethoden. 

Hij is van mening dat leken tegenwoordig meer en meer kunnen bij

dragen aan evaluatie van een streven naar oplossingen die professio

nals bieden voor hun problemen. 

Verder stelt hij zich als twee belangrijke rechten van clienten voor 

dat de professie: 

- haar visie op wat ziek is niet mag opdringen. 

- de morele identiteit van een volwassene tijdens de behandeling 

niet mag aantasten. 

Bij zijn aanbevelingen voor het beperken van de professionele 

autonomie stelt Freidson twee principes centraal: 

- bij het bepalen van.wat in het algemeen belang is moet als pri

maire waarde staan de hoogste waarde van een vrije maatschappij: 

het recht van iedere mens zelf te bepalen wat hij wil en het 

recht op burgerlijke gelijkheid. 

- professionele autonomie moet nooit zo groot worden dat de controle 

van de professional verder gaat dan het gebied van zijn competentie, 

inclusief de zelf-regulatie. 
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Uit deze principes volgen een aantal aanbevelingen: 

I. professionals moeten worden gerecruteerd uit een veelheid van 

popu laties • 

2. het bestaande systeem van professionele scholen moet zodanig ver

anderen dat de opleiding van de professional niet geheel wordt 

gedomineerd vanuit het begrensde perspectief van zijn eigen pro

fessie. 

3. isolatie moet met aIle middelen worden tegengegaan. De individuele 

beoefenaars moe ten worden aangemoedigd tot integratie bij gere

gelde interactie met andere collega's geleid vanuit gezichts

punten van buiten de professie en aanspreekbaar voor clienten. 

4. van de professie moet worden verlangd mechanismen uit te werken 

waardoor de leden geregeld elkaars doen en laten bezien en tevens 

elkaars economische en sociale praktijken kritisch onderzoeken, 

zowel tegen het licht van professionele als lekenstandaards. 

Ook moe ten procedures worden geeist waardoor professionals die 

voortdurend afwijken, worden verhinderd hun clienten onjuist 

te behandelen. 

We zullen de geest van de principes es aanbevelingen volgen bij 

de bepaling van de wijze waarop de arts het best in de zieken

huisorganisatie kan worden gerntegreerd. 

Overigens blijkt de in principe morele benadering van Freidson 

ook terug te vinden bij Lievegoed als hij schrijft: 

"De geestelijk verder ontwikkelde mag aHeen werken via geeste

lijke overtuiging en moet afwachten of anderen zijn gezichtspunten 

in vrijheid erkennen of niet" (20 bIz. 270). 
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ioofdstuk 7. De ziekenhuisora8nisatie in ontwikkeling. 

7.1 Technologie, structuur en doeleinden. 

In deze paragraaf volgen we de opvattingen van Perrow (17 hoofd

stuk 22) omdat we deze gestaafd vinden in de dissertatie van Damen 

(18) en omdat ze zijn te illustreren aan de hand van ontwikkelingen 

in de ziekenhuiswereld. 

Organisaties worden beinvloed door drie factoren die onderling 

afhankelijk zi~n: 

- doeleinden, of we I de waarden en overtuigingen die in een bepaalde 

cultuur bestaan. 

- technologie, of we I de teChniek of een complex van technieken 

gev~lgd om materiaal (menselijk en stoffelijk) op een voorziene 

wijze te veranderen. 

- structuur, ofwel de opbouw in taken en personen, inclusief 

lijnen van authoriteit, verantwoordelijkheid en communicatie. 

Complexe organisaties zoals ziekenhuizen zijn het resultaat van 

de onderlinge inwerking van technologie, structuur en doeleinden. 

Op lange termijn lijkt het culturele systeem bepalend, op 

middellange termijn de technologie en op korte termijn de structuur. 

\ Organisaties worden gevestigd op basis van culturele waarden of 

overtuigingen die binnen ruime grenzen de doeleinden bepalen. 

De technieken stammen in algemene zin, uit de heersende 

cultuur, ze zijn immers voortgekomen uit bestaande kennis uit de 

maatschappij. 

Cultuur en techniek zijn interdependent. Structuur is relatief 

autonoom maar is ook een deel van de technologie en vindt zijn 

basis ook weer in de culturele omgeving. 

Van Manen (IS-blz.13) vat een en ander met betrekking tot 

ziekenhuizen samen in een tabel waarvan we een deel weergeven en 

waaruit de relatie doel/structuur blijkt. 
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lFase Opkomende in- Doe1 van Functie van 

vloedsgroep deze groep deze groep 

~Non-professionee1 Besturen Charitas Fondsverwerving 

en acceptatie 

2Mono-professionee1 Medici Genees- Medis che be-

kunde handeling 

3Multi-professioneel Economen Efficiency Management 

verpleging verpleging verpleging 

paramedici enz. enz. 

N.B. Ret opkomen van andere inv10edsgroepen betekent niet dat de 

voorgaande groepen hun invioed volledig verliezen. 

We hebben in hoofdstuk 3 reeds Iaten zien dat het waardenpatroon, 

dat de doeistellingen van het ziekenhuis bepaalt, verschuift van 

charitas via sociale orde naar recht op gezondheidszorg, dat de 

wij ze van middelenverwerving daarmee verandert en dat de "koers

bepalende" groeperingen in de ziekenhuisorganisatie veranderen. 

Een ander voorbeeld illustreert eveneens de samenhang van de drie 

genoemde factoren in ziekenhuizen. 

De medische technologie heeft een enorme ontwikkeling doorgemaakt. 

Daaruit is een omwenteling voortgevioeid in structuur en doeleinden. 

Allereerst bIijkt de techniek aIleen beheersbaar door medici met 

als gevolg dat deze groep grotere invloed krijgt dan de besturen. 

Op de tweede plaats komen betalende welgestelden naar het zieken

huis , maar gezien hun eigen eisen waaraan in de hospita1en van 

die dagen niet kan worden voldaan, komen de particuliere zieken

huizen op. 

Op hun beurt spiegelen de overige ziekenhuizen zich weer aan de 

particuliere. 
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Tot slot nog een voorbeeld vanuit de structuur gezien: 

Met de opkomst van nieuwe specialismen ontstaat de structuur 

van medische staf. 

Daarbij komt dat de toenemende complexiteit van de ziekenhuisor

ganisatie enkel te hanteren is door een goed bestuurs- en beheers

apparat. 

We zien dan ook een versterking optreden van het administratieve 

apparaat en een hantering van nieuwe technieken (automatisering, 

organisatie en administratie). Ook in de verschillen tussen 

Amerikaanse en Europese ziekenhuizen vinden we indicaties voor de 

relatie doelstelling, structuur en technologie (17 bIz. 952). 

7.2 Ontwikkelingen. 

In de vorige paragraaf hebben we reeds kunnen zien dat met ver

schillende ontwikkelingen zich veranderingen voordoen in de zieken

huisorganisatie. 

Bij de inleiding in hoofdstuk I hebben we aangegeven dat we de po

sitie van de medicus willen bepalen voor zover die relevant is voor 

het bereiken van het doel van het ziekenhuis. 

We hebben daarbij gesteld dat daartoe zo min mogelijk belemmeringen 

moeten bestaan, die wij vooral zien door het conflictveld medische 

staf/management. We stellen ons nu de vraag of er organisatie

structuren mogelijk zijn welke een oplossing bieden voor het poten

tiele conflict dat in een ziekenhuis steeds sluimert door de tegen

stelling professie/organisatie. 

Rappoport geciteerd door van Manen (15-blz.7) vermeldt behoefte 

aan autonomie als fundamentele bron van conflicten. 

Een indicatie dat integratie hiervoor een oplossing vormt, kunnen 

we afleiden bij Perrow (17 bIz. 966) als hij schrijft dat de groeien

de convergentie van professionele en bureaucratische aspecten bij 

rollen in organisaties het best is te begrijpen vanuit de taken. 



- 42 -

(Voor de goede orde vermelden we de kenmerken van bureaucratie 

en professional (17 bIz. 958): 

bureaucratie: rationele, efficiente organisatie van statussen, 

gekenmerkt door hierarchie, arbeidsverdeling op ba

sis van competentie, systematische regels, onper

soonlijkheid. 

professional: bezit gespecialiseerde kennis en scholing verkre-

gen na langdurige opleiding; hij gebruikt zijn ta

lenten in overeenstemming met zijn professie, hij 

wijst bureaucratie niet af maar benadrukt zelfbe

stuur en autonomie binnen professionele grenzen. 

Ofschoon hij is gebonden aan arbeidsverdeling en 

specialisatie, zijn de administratieve aspecten daar

van in conflict met zijn binding aan zelfbestuur. 

Door deze convergentie met name door opnemen van bureaucratische 

aspecten in de professie, raken professie en organisatie meer op 

elkaar aangewezen. 

Er kunnen vernieuwingen zijn in structuur en techniek maar deze 

moeten elkaar weI ondersteunen. In veel gevallen hangt de struc

tuur sterk af van de technologie. Voor ons betekent dit dat een 

convergentie van aspecten moet worden ondersteund door een ge

integreerde organisatiestructuur. 

Een sterker argument is de feitelijke onderlinge afhankelijkheid 

van de verschillende disciplines in het hele ziekenhuisgebeuren. 

We verwij zen hier enkel naar de hoofdstukken 4 en 5 waar de 

onderlinge samenhang blijkt uit de verschillende functies (para

graaf 4.2. en 5.1.). 

Er zijn vele groepen in het ziekenhuis welke professionalisering

tendenzen vertonen waardoor evenzovele conflictvelden kunnen 

ontstaan. 

De oplossing hiervoor zou eveneens integratie kunnen zijn in de 

zin van volgende beschrijving: 

We kunnenpas spreken van een juiste integratievorm als daarin d~ 
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doelstellingen van de verschillende elementen /voldoende tot hun 

recht komen en als tevens de doelstelling van! het geheel haal

baar blij ft. 

Vertaald naar deze studie betekent het dat zowel professie als 

organisatie en de combinatie ervan hun reeV gestelde doel kunnen 

bereiken zonder dat de functie van het ziekenhuis daarmee in het 

gedrang koml. 

Dit moet te bereiken zijn door een zodanige organisatiestructuur 

dat op aIle beslissingsniveau's in het zi~kenhuis de medicus zo

danig betrokken is dat de professie ~bjec~i~f "aan haar trekken 

komt" en het ziekenhuis haar taak in de ge~ondheidszorg kan blij

ven vervullen. Uitgangspunt van alle organiilsatie-elementen moet 

zijn dat ze in hun handelen aIleen autonoom zijn zolang ze andere 

betrokken disciplines niet raken. 

We volgens dus de opvattingen Freidson en Lievegoed in het vorige 

hoofdstuk beschreven. Ze komen erop neer dat autonomie ophoudt 

als ze sociale implicaties krijgt. Zoals Bucher en Stelling 

schrijven is het daarvoor nodig dat de normen en waarden van alle 

betrokken disciplines geexpliciteerd en vervolgens gecombineerd 

worden. 

Zolang dit niet gebeurt, zullen spanningen ontstaan tussen verschil

lende groepen, die ieder onder verwijzing naar eigen professionele 

criteria en het succes van hun werk geneigd zijn meer autonomie na 

te streven. (15a). Ook nu blijkt weer de samenhang doel en structuur. 

Op welke wijze moet de integratie nu gestalte krijgen? Vollebergh 

behandeld bij Marx (37), zoekt de oplossing in een samenwerking waar

bij managers meer bij hun taken passende kennis verwerven en specia

listen meer expliciet dragers van macht worden. De professionele 

organisatie, waartoe ziekenhuizen behoren (kenmerk: de kernfunctie 

wordt vervuld door personen met een relatief hoog geprofessionali

seerd beroep) zou de voordelen van de bureaucratie en de professie 

moeten verwerven (voor korte beschrijving: zie paragraaf 7.2) en 
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de nadelen van beide moe ten elimineren. 

Onderstaand schema geeft een overzicht van de voor- en nadelen. 

Voordelen Nadelen 

~ure aucratis che Efficient en Risico van degenera-

prganisatie doelgericht tie. Afremmen van ver-

nieuwing. 

Professionele Creativiteit Versplintering en on-

organisatie en vernieuwings- derlinge tegenwe rking 

vermogen. 

Een te starre professionele organisatie zou dan meer professionele 

elementen moeten opnemen en een versplinterde meer bureaucratische 

elementen. In de voorwaarden waaraan voldaan moet zijn, komt onder 

meer voor dat men zich moet bezinnen op de mate van autonomie welke 

men kan claimen. (samenhang, doel en structuur). Overigens geeft 

Vollebergh de samenwerkingsstructuur niet expliciet aan. Groffen 

(45) stelt de zogenaamde entente organisatie voor. Daarbij heeft 

iedereen besli~singsgebied waarbinnen hij relatief onafhankelijk 

beslist en daarnaast een terrein waar over gemeenschappelijke zaken 

in onderling overleg gezamenlijk wordt besloten. De specialistische 

activiteiten zijn gefundeerd in een gemeenschappelijke activiteit 

op een werkterrein waar slechts groepsbeslissingen kunnen worden 

genomen; op deze wijze wordt integratie verkregen. Op grond van de 

ontwikkelingen in de ziekenhuiswereld, concludeert Groffen dat de 

entente-structuur de aangewezen organisatie-vorm is voor een zieken

huis. 

Voor de medicus omvat het individuele gehied: de professionele ac

tiviteiten, en het activiteitsterrein van de medische staf: bij

voorbeeld het vaststellen van regels en afspraken die hun verhouding 
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regelen ten opzichte ~an technische, administratieve en verpleeg

kundige activiteiten en diensten in het ziekenhuis (45 -bIz. 104) 

Zowel Marx (37) als Groffen (45) gaan beiden uit van waarden; 

in het eerste geval gaat het om in te bouwen professionele waarden 

in het tweede gevaI, om maatschappelijke waarden als vrijheid, ge

lijkheid en goede verstandhouding (45 - bIz. 15). 

Marx stelt als concrete samenwerkingsvorm de projectorganisaties 

voor die ondanks enkele nadelen (verwarring en hoge eisen aan 

roiflexibiliteit) een ingebouwde flexibiliteit heeft, waardoor zo

weI aan de doelstellingen van het project als aan de behoeften 

der participanten wordt tegemoetgekomen (37). 

De hantering van de term projectorganisatie is wat ongelukkig 

gezien de betekenis van het woord: tijdelijk samenwerkingsverband 

met een eenmalig doel. Het gaat hier immers om blijvende samen

werking. 

We geloven weI dat de projectorganisatie geziell onze uitgangspunten 

een goede integratievorm is; een duidelijke voorkeur voor de entente

organisatie hebben we niet omdat Groffen zelf aangeeft dat op 

afdelingsniveau de entente-organisatie niet zo duidelijk is behan

deld. Daarvoor heeft hij nauwer contact met ziekenhuisfunctionaris

sen nodig. 

In het volgende hoofdstuk zullen we behandelen welke betrokkenheid 

van de arts bij beslissingen noodzakelijk is om een goede integra

tie in stand te houden. 
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De gewenste integratie van de arts in de ziekenhuisorganisatie. 

8. I Inleiding. 

Bij onze uitwerking van het begrip medische professie hebben we 

aan het eind van hoofdstuk 6 gezien dat aan professionele autono

mie grenzen moeten worden gesteld. Deze beperkingen zijn gebaseerd 

op de sociale implicaties die professionele beroepsui toefening 

met zich kanbrengen. Alles wat buiten de eigen competentie 

gaat, moet in principe met derden worden beslist of door hen 

worden gecontroleerd. In hoofdstuk 7 zijn we ingegaan op wense

lijke ontwikkelingen in het ziekenhuis. 

We hebben daarbij gesteld, dat voor een goed functioneren belem

meringen door conflicten moeten worden vermeden.Verder hangen vele 

activiteiten in het ziekenhuis vrij nauw samen met elkaar en heb

ben beslissingen soms wijdvertakte gevolgen. 

Voor een juiste beperking van de autonomie, voor conflictbeheersing 

en vermijding en voor een goede afstemming van activiteiten is 

integratie vereist. Een criterium voor integratie is de betrokken

heid bij de beslissingen die moeten worden genomen. Betrokkenheid 

heeft zowel een functionele als een normatieve kant en werkt daar

om integratie in de hand (zie tevens begrippenlijst). 

We zullen hier abstraheren van de concrete uitvoeringsvormen van de 

betrokkenheid (communicatie- en organisatiestructuren) en in het 

volgende hoofdstuk onderzoeken of de cODstructies die we in het 

beschikbare feitenmateriaal hebben gevonden een voldoende mate van 

integratie kunnen opleveren. De feitelijke wijze van uitvoering 

hangt van meerdere factoren af zoals omvang van het ziekenhuis, 

aard van de aanwezige specialismen, .geografische indeling enz. 

Hoofdstuk 5 geeft enig inzicht in de beslissingsniveau's die 

zich in een organisatie voordoen. De voorbeelden die we daarbij 

hebben gegeven, zullen we verder hanteren en daarbij de gewenste 

positie van de arts aangeven, waarbij eventueel wordt verwezen 

naar andere literatuur dan die welke voor de opbouw van ons 

betoog tot nu toe is gehanteerd. 
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8.2 Uitwerkins: 

In het algemeen zal op elk beslissingsniveau de medische pro

fessie een inbreng moeten hebben omdat elke beslissing direct of 

indirect het professioneel handelen zal raken. De mate waarin 

de stem van de medicus doorslaggevend is, hangt af van de mate 

waarin dit implicaties heeft voor andere disciplines; hoe meer 

betrokken disciplines en hoe ingrijpender de consequenties, hoe 

minder de arts een dominante positie kan innemen, of beter ge

zegd: er zullen meer disciplines en externe ins tan ties bij be

slissingen betrokken moe ten zijn naarmate er meer aspecten wor

den onderkend en de reikwijdte groter is. Onderstaande grafiek 

beeldt uit hoe de invloed op de onderscheiden beslissingsniveau's 

uitvoering, ontwikkeling, programmering, beleid zou moeten ver

lopeno Op de horizontale as staan de beslissingsniveau's vanaf 

volledig autonoom professioneel handelen tot en met beleids

decisies. 

De verticale as geeft het continuUm aan varierend van "geen in

vloed" tot "autonome beslissing" (in het laatste geval is de be

slissing van de arts volledig bepalend voor verdere activiteiten). 

De figuur laat rechte lijnen zien. Ret is de vraag of het ver

band tussen beide variabelen exact volgens de tekening verloopt. 

De bedoeling van de afbeelding is echter aIleen te laten zien 

dat de invloed van de arts meer wordt begrensd door niet-medische 

aspecten. 

Meer disciplines krijgen eveneens invloed. 

Autonome 

bes lissi~g 1 
I 'M 

<M 00 .-! on 
00 (j) 4-\ • ..., 00 = 
O'M""M (j)'M 
p.. 4-\ ro,.Q,.c 00 

Geen invioed 

geen 

invloed 00 

11 .~ 
• .-4 (j) I .-! 
I'.Il·M 00 p.. 
o 4-\ 'M 'M 
p.. "t1 <J 

~ __________ ~ ____________ ~ ______________ ~ ______ ~autonome 

Uitvoering Ontwikkeling P rogramme ring Beleid beslissing 
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De vier niveaus zijn als gebieden geschetst. Het is immers zo 

dat per categorie beslissingen de invloeden van arts en andere 

disciplines kunhen varieren met de zich concreet voordoende gevallen. 

- Het uitvoeringsniveau: 

Geheel links op de horizontale as treffen we het geneeskundig hande

len in strikte zin aan, door Thiadens en Bakker omschreven als 

"het opheffen van de ontregeling op organisch-biologisch niveau, 

een opheffen dus van een disfunctioneren dat zich richt op een 

micro-gebeuren, op het zieke organisme. Hij (de arts) legt dit 

disfunctioneren zoveel mogelijk vast door objectieve metingen" 

(46, bIz. 2.4-01 en 02). Hier is de arts volledig autonoom en moet 

hij vrij gebruik kunnen maken van de beschikbare middelen (accomo

datie, personeel, enz.). Van zijn persoonlijke beslissingen is de 

patient afhankelijk, zeker in acute gevallen. Men mag verwachten 

dat andere disciplines zich volledig naar zijn beslissingen zullen 

richten. De voorbeelden uit paragraaf 5.2 die hierop van toepassing 

zijn, betreffen onderzoek en behandeling van patienten (zorg voor 

doorvoer) alsmede verwijzing naar derden en advies aan de huisarts 

(zorg voor uitvoer). 

Bij de zorg voor invoer ligt de situatie iets anders. Diverse niet

professionele werkers kunnen hierbij betrokken zijn. Voor een af

spraaksysteem zal de arts zich, na overleg, meer kunnen richten 

naar deskundigen op dit gebied. Hetzelfde geldt voor aantrekken 

van personeel (met personeelsdienst), voor verzorging van accomo

datie (met technische dienst) en voor inkoop van hulpmiddelen 

(met inkoper). 

- Het ontwikkelingsniveau: 

Reeds op het vorige niveau heeft het medisch handelen consequen

ties voor de ziekenhuisorganisatie. Naarmate de gevolgen diepgaan

der en omvangrijker zijn, zal de specialist meer rekening moe ten 

houden met de mogelijkheden die het ziekenhuis kan bieden. De be

langen van andere specialismen kunnen hierbij een rol spelen. 

Activiteiten op dit niveau reiken inderdaad verder; ze zijn name

lijk gericht op continuiteit, groei en vernieuwingen en kunnen lei

den tot verschuiving van prioriteiten. 

Is de verzorging van referaten op zich een meer professionele aan

gelegenheid, de gevolgen voor het ziekenhuis (b.v. toename in pa-
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tientenaanbod na een lezing over een bepaalde behandelirrgsmethode) 

moe ten kunnen worden opgevangen. 

We zullen hier kortheidshalve niet verder ingaan op de andere voor

beelden. Ze spreken voor zich. 

- Het programmeringsniveau: 

In tijd en omvang gezien is hier sprake van een nog grotere invloed 

op het ziekenhuisgebeuren. Regionale en landelijke plannen kunnen 

daarbij een rol spelen. Zo zullen de bouwplannen van een ziekenhui

binnen extern afgesproken grenzen moe ten blijven en uitgewerkt moe

ten worden met aIle organisatie-onderdelen die er uiteindelijk mee 

te maken krijgen. Dit zijn niet aIleen de gebruikers. 

- Het beleidsniveau: 

De horizon van deze categorie van beslissingen is nog ruimer. Niet 

aHeen zullen de gevolgen merkbaar zijn voor aHe werkers in het 

ziekenhuis, maar ook kunnen, evenals op het voorgaande niveau, 

externe organisaties hun invloed doen gelden. 

Opleiding van specialisten is onder meer een zaak van over leg met 

onder meer de KNHG, de opstelling van een rampenplan met ins tan

ties als b.v. Bescherming Burgerbevolking. 

Het is duidelijk dat met grotere gevolgen voor meer disciplines 

en verder.strekkende beslissingen de ziekenhuistop steeds directer 

ensterker is betrokken. Het oordeel van de medici is echter ook 

hier van belang omdat, zoals eerder gezegd, de professionele ac

tiviteiten het raison d'etre van het ziekenhuis vormen en omdat 

daarin juist sprake is van een erkende autonomie. Op aIle niveaus 

zullen de medici zelf moeten beoordelen wat professioneel gezien 

verantwoord is en ook kunnen verlangen dat daaraan wordt voldaan. 

De professie moet dan ook duidelijk betrokkenzijn bij het te 

voeren beleid. Het vooraf expliciet maken van de waarden en nor

men, die men als uitgangspunt voor het handelen wil hanteren, moet 

voorkomen dat, al werkende, misverstanden ontstaan. 

De arts moet verantwoordelijk kunnen blijven voor hetgeen hij doet. 

Het - do en - expliciteren van uitgangspunten den wij als taak 

van de ziekenhuistop (met betrekken van de medici). De uitgangs

punten zijn immers even zovele vertrekpunten voor een beleid. 
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Een interessante uitwerking van deze gedachte vinden we bij 

Adam (19). Hij stelt dat het voor rationeel handelen noodzake

lijk is dat de beslissers kunnen beschikken over een doelsysteem. 

Dit doelsysteem bestaat uit: 

1. het actieveld van het ziekenhuis. 

2. de categorale en economische doe len ter beoordeling van de 

verschillende handelingsalternatieven binnen het actieveld. 

Ad I. Onder het actieveld verstaat Adam de diverse specialismen 

en "behandelingsdiepte" en intensiteit (b.v. welke specialistische 

operaties worden binnen een chirurgische afdeling uitgevoerd). De 

keuze van het werkterrein van het ziekenhuis wordt in de eerste 

instantie bepaald door nog niet vervulde behoeften aan medische 

zorg, het ontwikkelingsniveau van de wetenschap en op sociologische 

en psychologische eisen aan de behandeling te stellen. Reeds bij 

deze keuze van het actieveld moe ten de economische consequenties 

worden getrokken. 

Ad 2. Voor de bepaling van handelingsalternatieven ziet Adam een 

tweetal opeenvolgende stappen: 

behandelingsmethode en organisatie van behandeling, verpleging 

en verzorging moeten in overeenstemming zijn met het niveau van 

de medische wetenschap, de sociale standaards van de maatschappij 

en de waardigheid van de patient; 

- toepassing van het economische principe, d.w.z. het alternatief 

dat voldoet aan minima Ie kwaliteitseisen tegen de laagste kos

ten, wordt gekozen. 

De kwaliteitsnormen zijn dus niet economisch bepaald maar de cate

gorale doelen (ad 2) worden aangevuld met economische. De aanvul

ling vloeit direct voort uit het feit dat het ziekenhuis een col

lectieve voorziening is, d.w.z. bekostigd uit algemene middelen. 

Tot slot nog een opmerking over de "hardheid" van deze uitwerking. 

We kunnen concluderen dat de gewenste betrokkenheid van de medicus 

er moet zijn maar dat er meer anderen betrokken moeten zijn naar

mate de te nemen beslissingen voor de organisatie verder reiken. Ver

der dan de wat kwalitatieve aanduiding meer/minder komen we niet. 

Dit lijkt overigens moeilijk haalbaar omdat studies als deze moeL

lijk tot kwantitatieve resultaten leiden en bovendien uit de be-
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schikbare literatuur geen cijfermatige gegevens beschikbaar zijn. 

Het is wel noodzakelijk tot een goede integratie te komen om tegen 

te gaan dat door autonome oorzaken op een bepaald moment de wal 

het schip moet keren, zoals tegenwoordig blijkt uit de vragen om 

kostenbeheersing en bezuiniging in de gezondheidszorg. 
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Resultaten uit literatuuronderzoek en andere informatie 

Tot hier toe is de studie vrij theoretisch benaderd en gestaafd 

met literatuurinformatie. 

In dit hoofdstuk zullen we nagaan in hoeverre in ons land een af

lopende lijn van betrokkenheid bij en invloed op beslissingen is 

te onderkennen (van uitvoerings- tot beleidsniveau). 

We baseren ons daarbij op gegevens welke landelijk van belang zijn 

zoals: wetgeving en adviezen welke voor aIle ziekenhuizen conse

quenties hebben. Verder gaan we na of en in hoeverre in ziekenhui

zen dezelfde lijn van betrokkenheid c.q. invloed wordt gevolgd en 

hanteren daarbij informatie welke uit interviews, enqueteresulta

ten en adviesrapporten is verkregen. 

9.1. Landelijk relevante informatie 

De wet op het wetenschappelijk onderwijs (40 art. 62 undecies) voor

ziet in eenbetrekken van de medische staf via een .zogenaamd staf

convent in het bestuur van het academisch ziekenhuis. Het gaat 

daarbij onder meer om: 
, 

a. verlenen van medewerking aan de voorbereiding van het ontwikke-

lingsplan, het financiele schema en de jaarlijkse begroting van 

het ziekenhuis; 

b. het desgevraagd of eigener beweging verstrekken van advies aan 

het bestuur over aangelegenheden, behorende tot het terrein van 

de afdelingen en andere onderdelen van het ziekenhuis; 

c. het doen van voorstellen aan het bestuur inzake de personeels

bezetting, volgens in het bestuursreglement te stellen regelen; 

d. het verstrekken van advies aan het bestuur over de aan bouwvoor

zieningen te stellen eisen en over de inrichting van de afde

lingen en andere onderdelen van het ziekenhuis; 

e. het verstrekken van advies aan het bestuur over de besteding 

van op de begroting uitgetrokken gelden ten behoeve van de ma

teriele uitrusting van het ziekenhuis in die gevallen, waarin 

dit in het bestuursreglement is voorgeschreven. 

Ter illustratie van de betrokkenheid van medici in landelijke aan

gelegenheden citeren we artikel 29 van de Gezondheidswet (39): 
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"De voorzitter van de Gezondheidsraad is bevoegd deskundigen 

op een bijzonder gebied van de volksgezondheid tot het deelnemen 

aan de vergaderingen ~an de Raad of van de commissies uit de Raad 

en tot het deelnemen aan een onderzoek als bedoeld in artikel 33, 

lid I, uit te nodigen". 

We kunnen daaruit concluderen dat, algemeen gesproken, een betrok

kenheid c.q. invloed van medici in beleids-, programmerings- en 

ontwikkelingsaangelegenheden enige wettelijke basis heeft. 

Het zogenaamde "Rapport van Leeuwen" behandelt in Medisch Contact 

(31) en adviserend inzake de relatie tussen ziekenhuis en specia

list, geeft geen expliciete adviezen over de betrokkenheid van de 

arts bij beleidsbeslissingen. De Lange doet voorstellen hiertoe 

in een artikel (48) waarbij hij deze wenseIijkheid baseert op de 

concept-erkenningsnormen voor ziekenhuizen. 

Richten we ons nu op het prae-advies van de zogenaamde statuscom

missie (42). We halen dit rapport aan omdat wedit gezien de sta

tus van de opdrachtgevers (landeIijke organisaties) en de samenstel

ling van de adviesgroep (leden van de statuscommissie - waaronder 

artsen - en het GITP) ook van 1andelijk belang achten. 

Het rapport hanteert"een aanpak vanuit de leer der organisatie 

omdat de bestudering der organisatieproblemen rond de positie van 

de specialist in het ziekenhuis de gehele prob1eemstelling weI 

zeer concreet en direct aan de orde stelt" (42 - voorwoord). 

De samens tellers adviseren een bepaalde s truc tuur ui t drie a1 ter-' 

natieven maar sluiten beide andere mogelijkheden niet uit omdat 

"in de praktijk de keuze mede bepaald zal worden door een aantal 

praktische omstandigheden",(42 - bIz. 3). Voorbeeiden daarvan zijn 

grootte en functie van het ziekenhuis, belang van bepaaide specia

lismen, geografische ligging, enz. 

Door deze opmerkingen wordt het betoog weI enigszins ontkracht. 

De positie van de medisch specialist wordt vooral bepaaid door de 

mate van betrokkenheid en inv10ed bij beslissingen. Deze betrokken

heid is universeel en minder afhankelijk van specifieke omstandig

heden. Op deze manier kunnen we eerder tot verantwoorde algemene 

uitspraken komen en de wijze waarop een en ander wordt gerealiseerd 

gemakkelijker mede laten bepalen door de situatie. 
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Voor ons is hier relevant of in de argumentatie voor het prae

advies iets van betrokkenheid/invloed bij beslissingen is terug 

te vinden. 

Allereerst wordt de medicus volledig autonoom geacht bij het me

disch handelen, ook bij het inschakelen van para-medische diensten 

(42 - bIz. 33). De medische staf is bevoegd algemene regels op te 

stellen ter zake de medische behandeling; dit betreft conditie

scheppende maatregelen als b.v. medische registratie om controle 

op de kwaliteit van de medische behandeling mogeUjk te maken (42-

bIz. 34). Voor specifieke aanwijzingen t.a.v. verpleging heeft de 

specialist bindende bevoegdheden. Voor het overige heeft hij in 

het uitvoerende vlak slechts een adviserende stem (42 - bIz. 34). 

Ala afdelingsarts kan de specialist enkel adviseren of recht heb

ben op gezamenlijke besluitvorming (42 - bIz. 36). 

De bevoegdheden van de staf, het opstellen van regels en de con

trole op de naleving ervan; ze raken aIleen de professie (42 -

bIz. 41). Vanwege de onderlinge betrokkenheid tussen medici en 

andere disciplines is overleg gewenst waaruit advies aan de di

rectie voortvloeit (42 - blz. 46 en 47). 

Ten aanzien van zaken die van rechtstreeks belang zijn voor de 

medische behandeling, is het gewenst dat het bestuur de medische 

staf raadpleegt. Gezien de omschreven taken van het bestuur zien 

we dus een duidelijke betrokkenheid bij beleidszaken (42 - bIz. 50 

en 5]). Ret rapport geeft aan een adviesrelatie tussen directie 

en medische staf. 

De argumentatie die voor het advies is gegeven, valt uiteen in 

twee categorieen: 

- m.b.t. noodzakelijke bestuurskracht om het ziekenhuis goed te 

laten functioneren; 

- m.b.t. garanties waarmee de autonomie van de specialist wordt 

omgeven. 

Tot slot hebben we onderzocht of in de modelovereenkomst zieken

huis/medische specialist relevante informatie is te destilleren. 

Het betreft een model waarvoor in 1974 overeenstemming is be

reikt tussen de Sec tie Algemene Ziekenhuizen van de Nationale Zie-
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kenhuisraad en het Centraal Bestuur van de Landelijke Special is

ten Vereniging (LSV). 

Ret contract bevst nauwelijks meer aanbetrokkenheid/invloed dan 

een beroepsmogelijkheid tegen aanwijzingen ter bevordering van 

orde en de goede gang van zaken (art. 4, lid 4) en overleg over de 

eisen te stellen aan apparatuur en accomodatie (art. 9, lid 2) en 

over het eventueel aantrekken van een andere specialist (art. 17, 

lid 1). 

Voorlopig willen we enkel concluderen dat, behalve in het prae

advies dat toch wel landelijke betekenis lijkt te hebben, in formele 

wettelijke en contractuele regelingen onduidelijk blijft wat de 

betrokkenheid bij c.q. invloed op beslissingen is. Voorzover een en 

ander is gevonden past dit in de lijn die wij hebben geschetst in 

het vorige hoofdstuk. 

9.2. Bevindingen uit enkele ziekenhuizen 

- Enquete standaardovereenkomsten: 

In het rapport "Knelpunten ••• " (15) is in een analyse van aan 

zestiental overeenkomsten tussen ziekenhuizen en specialisten in

gegaan op de aspecten "invloed van de organisatie" (15 - blz. 39 

e. v.) en "behandelingsvrijheid" (15 - b lz. 50 e. v.) • 

Uit de resultaten m.b.t. het eerste aspect blijkt niet dat de arts 

buiten het uitvoerend niveau, de beddenverdeling, investeringen en 

opvolgen van directie-aanwijzingen rechten tot beslissen c.q. mede 

beslissen aan zijn contract kan ontlenen. 

De behandelingsvrijheid is wel contractueel vastgelegd. Wellicht is 

het zo dat veel verborgen ligt in de verplichting tot opvolgen van 

directie-aanwijzingen en in de stafreglementen. 

We hebben daarom getracht andere informatie te achterhalen voor 

het toetsen van onze ideeen. 

- Sint Antoniusziekenhuis te Sneek. 

In dit ziekenhuis is indertijd met begeleiding van Groffen een be

gin gemaakt met de invoering van de ententestructuur. Een telefo

nisch interview met de huidige begeleider leverde een positieve 

reactie op de stelling "Autonomie/invloed van de medicus op de 

beslissingen dient af te nemen met het toenemend aantal niet-medische 
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aspecten en met toenemende reikwijdte van de beslissing". 

Op de vraag of de entente hiertoe mogelijkheden bood, kwam even

eens een bevestigend antwoord. Opgemerkt werd echter dat de en

tentegedachte juist in de richting van de medische staf nog niet 

was uitgewerkt. 

Men blijkt doende een medische coordinator aan te trekken, een arts 

die het gemeenschappelijk gebied "zichtbaarn moet maken. De me

dische vraagstukken kunnen zo worden geexpliceerd en gecoordineerd. 

We zien hierin een indicatie dat, zoals reeds in paragraaf 7.2 ge

steld, eerst normen en waarden van aIle betrokken disciplines wor

den geexpliciteerd en vervolgens gecombineerd. 

- Ret "Gemeinnutzigen Gemeinschaftskrankenhaus" te Rerdecke: 

Aakster beschrijft kort de structuur van dit door een aantal antro

posofen opgerichte ziekenhuis (35 - blz. 99 en 100). Deze instelling 

is volledig democratisch georganiseerd en is eigendom van een ver

eniging waarvan iedere medewerker (mits eigen-bescheiden-financiele 

inbreng) lid kan worden. 

Ret ziekenhuis wordt bestuurd door een collectief waarin dertien 

vertegenwoordigers van alle belangengroepen gezamenlijk het beleid 

bepalen. Volgens de schrijver heeft de bouw relatief weinig inves

tering gevergd doordat de aanstaande arts-gebruikers sobere v66r 

representatieve bouw hebben verkozen. Verder blijkt men tot de 

goedkoopste ziekenhuizen te behoren. 

Enkele punten welke voor ons relevant lijken, zijn de collectieve 

verantwoordelijkheid, eigen initiatief en samenwerking en roulatie 

op afdelingsniveau. Er is een ombudsraad als scheidsrechter inge

steld. 

Afgaande op de globale informatie lijken de verschillende disci

plines elkaar te hebben gevonden en mag voldoende inbreng op alle 

niveaus worden verwacht. In hoeverre de positie van de medici bij 

opklimmend niveau minder relevant wordt, is uit de omsehrijving 

niet af te leiden. 

- Sint Radboudziekenhuis te Nijmegen; 

In ]972 is door het adviesbureau Me.Kinsey een advies uitgebracht 

betreffende de topstructuur van aeademisch ziekenhuis en medische 
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faculteit. Na uitbrengen van het advies zijn de aanbevelingen in 

een aantal werkgroepen nader uitgewerkt en sinds medio januari 1976 

is de nieuwe structuur in werking getreden. We beperken ons hier 

tot die onderdelen waarbij de positie van de medicus is betrokken. 

De voorstellen van McKinsey zijn onder meer gericht op beleids

integratie, een managementstructuur met optimale gerichtheid op 

primaire taken, verduidelijking van operationele verantwoordelijk

heden, en op adequate procedures en systemen. 

De wijze waarop de professie in de organisatie moet worden geinte

greerd komt tot uitdrukking in: 

i. de samenstelling van de directie en de taak van de medici daarin; 

2. positie en taak van het stafconvent (een gekozen vertegenwoor

diging van de artsen in het ziekenhuis). 

Ad 1. De directie bestaat uit: 

- een financieel-economisch directeur 

- een directeur medische diensten 

- een directoraat klinieken (PK), drie medici die part-time 

als directeur fungeren en verder hun taak als klinicus 

vervullen. 

In de taak van het DK worden drie gebieden onderscheiden: 

a. het leiding geven aan klinieken en afdelingen alsmede aan inter

klinische samenwerkingsverbanden; bijvoorbeeld nota nemen van 

~ensen en het medewerken aan het oplossen van problemen door kli

nieken en afdelingen rechtstreeks aan het DK voorgelegd; 

b. het behartigen van andere specifieke taken in de ziekenhuisor

ganisatie; bijvoorbeeld het zich orienteren ten aanzien van 

de ontwikkelingen op medisch gebied en het inbrengen daarvan in 

het beleidsproces. 

Bij algemene beleidszaken op medisch-organisatorisch terrein 

wint het DK advies in van het stafconvent; 

c. specifieke inbreng bij het directiebeleid. 

Bijvoorbeeld inbreng bij het directiebeleid van de mogelijkheden 

en beperkingen bij klinieken en afdelingen die onder het DK re-

sorteren. 

- behartiging van medisch-professionele overwegingen bij het 

totale directiebeleid. 

De gegeven voorbeelden stammen uit de taakomschrijving van het DK 

en zijn enigermate illustratief voor de drie genoemde taakgebieden. 
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Ad 2. Het stafconvent. 

Ret stafconvent is vertegenwoordiger van de medische staf als 

professionele groep en vertolkt het standpunt van de medici ten 

aanzien van: 

• belangrijke beleidsbeslissingen die de staf raken 

• vraagstukken van algemeen medisch-professionele aard 

• belangenbehartiging voorzover deze niet op andere wijze binnen 

de organisatie plaats vindt. 

Van belang is nog te vermelden dat: 

• het stafconvent kan adviseren aan de directie als geheel, of 

aIleen aan het DK of aan het bestuur 

• beslissingen inzake medisch-professioneel handelen zoveel moge

lijk in overeenstemming met het stafconvent tot stand worden ge

bracht. 

Uit het reglement van het stafconvent blijkt dat duidelijk wordt 

voorzien in: 

• bewaking van etische standaards en kwaliteit van medisch handelen 

• adviseren ten aanzien van benoeming van leden van het DK 

• verlenen van medewerking aan het bestuur door b.v. voorstellen 

inzake personeelsbezetting 

adviezen over programma's van eisen voor bouwkundige voorziening. 

Ook hier is de opsomming niet uitputtend maar enkel illustratief. 

IIet te kiezen stafconventbestuur draagt ervoor zorg dat het staf

convent zijn taken kan uitvoeren. 

Deze beschrijving overziende, kunnen we stellen dat door deze opzet 

enerzijds het belang van het ziekenhuis als organisatie wordt be

hartigd terwijl anderzijds de professionele aspecten worden geres

pecteerd en betrokken. Op dit moment is het rapport Me.Kinsey nog 

niet nader uitgewerkt op het niveau van de afdelingshoofden. We 

kunnen weI concluderen. dat er sprake is van betrokkenheid en invloed 

van de professie in het ziekenhuisgebeuren op beleids-, programme

rings- en ontwikkelingsniveau. 

Op uitvoerend niveau kan ook in dit ziekenhuis, zoals overal, 

sprake zijn van een autonome positie van de arts. Men denke b.v. 

aan een vereiste spoedingreep bij levensgevaar van de patient. 

Daar voIgt ieder de aanwijzingen van de verantwoordelijke medicus. 
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In al deze gevallen blijkt dat het niet eenvoudig is de dominan

tie van de medici - gevolg van een autonomie in de loop der tijden 

uitgegroeid buiten de directe competentie - de juiste proporties 

te geven. Zo is de ententestructuur nog niet doorgevoerd binnen de 

medische staf. In het radenziekenhuis hebben de specialisten de 

gtootste stem in het kapittel. (We kunnen veronderstellen dat deze 

situatie acceptabel is voor de overige medewerkers door de belang

rijk geachte, gemeenschappelijke antroposofische grondslag van dit 

ziekenhuis.) 

Ook in het Sint Radboudziekenhuis is de invoering van de nieuwe 

structuur niet zonder diepgaande discussie verlopen. Eerst nadat 

de staf verzekerd was van voldoende invloed werd een verandering 

eerst goed mogelijk. 
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Samenvatting en conclusies 

In deze studie hebben we geprobeerd enig zicht te krijgen op een 

ingewikkeld probleem. 

We zullen nu trachten een antwoord op te bouwen voor de probleem

stelling "een algemeen toepasbare uitspraak over de vorm waarin 

de arts in de ziekenhuisorganisatie moet zijn geintegreerd om zon

der belemmeringen doelstellingen te bereiken". 

We zijn begonnen met een beschrijving van de evolutie van het zie· 

kenhuis (van godshuis tot ziekenhuis) en hebben gezien dat de mo

tieven voor instandhouding van een dergelijke ins telling in de 

loop der eeuwen veranderen en dat daarmee de middelenverwerving, 

de structuur en de positie van de arts wijzigt en met name de 

laatste belangrijker is geworden (hoofdstuk 3). Voor een beter be

grip van wat het hedendaagse ziekenhuis inhoudt, zijn we daarna 

ingegaan op doe I en taken en hebben globaal de verschillende on

derdelen aangeduid (hoofdstuk 4) alsmede het zg. primaire proces 

(paragraaf 5.1). Wil een instelling als de onderhavige in stand 

kunnen blijven, dan zullen juiste beslissingen moeten worden ge

nomen en opgevolgd. De verschillende beslissingsniveaus in het 

ziekenhuis hebben we;verduidelijkt aan de hand van het schema 

Malotaux/in It Veld, dat als middel voor analyse van een organisa

tie bruikbaar blijkt. 

De ziekenhuisorganisatie op zich is daarmee voor ons doel voldoende 

belicht. We hebben in het inleidende hoofdstuk (paragraaf 1.2) ge

steld dat voor een goed functioneren de belemmeringen als gevolg 

van het potentiele conflictveld management/medische staf moeten 

worden geelimineerd. 

Na enig zicht op het ziekenhuis wordt daarom in hoofdstuk 6 de 

meuische professie nader onderzocht. Na het weergeven van diverse 

benaderingen, kiezen we voor de fundamenteler karakterisering van 

Freidson. Ret beroep medicus blijkt als professie te kenmerken, het

geen consequenties heeft. Een van de gevolgen is dat de professie 

binnen zekere grenzen autonomie kan worden toegekend omdat in dat 

gebied geen sprake is van morele of sociale implicaties. Daarbui

ten is autonomie niet zonder meer mogelijk. Aan de hand van de 

samenhang tussen doel, structuur en technologie zoals Perrow die 
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schetst komen we uiteindelijk tot de wenselijkheid van een werke

lijke integratie van de diverse onderdelen van de ziekenhuisorga

nisatie (hoofdstuk 7). 

Ais criterium voor de integratie van de medicus hanteren we de 

betrokkenheid bij c.q. invloed op de verschillende beslissingsni

veaus. We kiezen daarvoor omdat, zoals bijvoorbeeld blijkt uit 

het bestudeerde prae-advies van de statuscommissie (hoofdstuk 8) 

de structuur (waarin de positie beter lijkt aan te geven), ook 

door andere factoren wordt bepaald. Het komt erop aan zowel norma

tieve als functionele integra tie te realiseren. 

Daarbij komt dat het voorwerp van handelen in een ziekenhuis, de 

patient, voorop staat. Van iedere ziekenhuiswerker mag worden ver

wacht dat hij zich daarvoor inzet en bepaalde inconvenienten accep

teert omwille van het belang, soms het leven, van de zieke medemens. 

Overeenstemming over te hanteren normen en over samenwerking is 

daartoe vereist. Consensus bevordert immers de integratie. We zien 

beide vormen van integratie realiseerbaar, wanneer de medicus op 

de verschillende beslissingsniveaus een objectief juiste invloed kan 

uitoefenen. 

Conclusies 

1. Ervan uitgaande dat de integratie blijkt uit de relatie met be

slissingen stellen we dat naarmate beslissingen in een zieken

huis meer disciplines betreffen, en de reikwijdte groter is, de 

invloed c.q. betrokkenheid van de arts met meerdere disciplines 

gedeeld moet worden zonder tot nihil te naderen; elke beslissing 

zal het zuiver professioneel handelen niet mogen aantasten. 

2. We nemen de uitspraak van Bucher en Stelling over dat de normen 

en waarden van aIle betrokken disciplines moeten worden geexpli

citeerd en vervolgens gecombineerd (paragraaf 7.2) omdat we dit 

zien als een voorwaarde waaraan moet zijn voldaan wil een objec

tieve inbreng van elke discipline mogelijk zijn. 

We hebben getracht op basis van informatie uit literatuur en uit 

enkele ziekenhuizen na te gaan of beide conclusies juist zijn (hoofd

stuk 9). 
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3. De beschikbare informatie verschaft onvoldoende duidelijkheid 

over meer of Minder invloed van de arts naargelang het beslis

singsniveau~ zodat we deze conclusie voorlopig handhaven. De 

tweede uitspraak vinden we enigszins bevestigd in de situatie 

van het Sint Antoniusziekenhuis te Sneek (medisch coordinator). 

Enkele praktijkgerichte suggesties 

Het zal de lezer duideIijk zijn dat voidoende condities geschapen 

moeten worden wil integratie, zoals in dit artikel bedoeld, vorm 

kunnen krijgen. We noemen er een aantal ter overweging en wellicht . 

ter discussie: 

- geinstitutionaliseerd werkoverleg per verpleegafdeling waarbij, 

zoveel als zinvol mogelijk disciplines zijn betrokken; 

- getrapt overleg volgens de "linking-pin" constructies. 

Beide vormen van overleg kunnen te ver doorgegroeide autonomie be

perken. 

- Voorwaarde is dat dominantie niet te ver kan gaan. Directie en 

bestuur moeten kunnen sturen. Dit vraagt niet aIleen bevoegdheden 

maar ook kwaliteiten. Dienstverband schept weliswaar mogelijkhe

den dominantie te reguleren, maar het lijkt zeer weI mogelijk in 

toelatingscontracten afspraken vast te leggen gericht op het weg

nemen van belemmeringen in het functioneren van ziekenhuizen. 

- Andere disciplines dan de medische moe ten zich evenzeer ervan 

bewust zijn, dat ook hun competentiegebied beperkt behoort te 

zijn tot hetgeen zij werkelijk kennen en kunnen. 

Medical Audit en Hospital Utilization Review scheppen in principe 

de mogelijkheid competenties vast te stellen doordat ze mede een 

evaluerend karakter hebben. Probleem is echter dat criteria voor 

beoordeling moeilijk zijn vast te stellen. 
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BIJLAGE I 

Omschrijving van gehanteerde begrippen 

Ziekenhuis 

We hebben ons bepaald tot de omschrijving van het algemene 

ziekenhuis. 

Dit is een ins telling waarin geneeskundig onderzoek en behande

ling, revalidatie, verpleging en verzorging worden aangeboden 

aan patienten die dagelijks medische hulp nodig hebben op spe

cialistisch niveau (zie paragraaf 4.1). 

Doel van het ziekenhuis is gezondheidszorg binnen landelijke en 

regionale plannen op korte, middellange en lange termijn. Ret 

realiseert dit doel door: 

onderzoek, behandeling, verpleging van verzorging (korte 

termijn); 

- opleiding en wetenschapsbeoefening (middellange en lange ter

mijn) (zie paragraaf 4.2). 

Arts 

Onder arts verstaan we aIle personen die bevoegd zijn tot het uit

oefenen van de geneeskunst door het voldoen aan daartoe geldende 

professionele normen (universitaire opleiding, eventueel aanvul

lende specialisatie). 

Integratie 

Integratie is een proces waarin samenstellende delen van een or

ganisatie worden verenigd zodat ze een geheel vormen. In een zie

kenhuis moet sprake zijn van zowel normatieve als functionele inte

gratie. 

Normatieve integra tie is gebaseerd op gemeenschappelijke waarden 

welke binnen een organisatie bestaan en zijn geinternaliseerd door 

de leden. 

Functionele integratie is gebaseerd op complementaire relaties 

tussen gespecialiseerde en onderling afhankelijke delen. 

Coordinatie zorgt voor vestigen en onderhouden van de relaties. 

Definities ontleend aan Olsen (47 - bIz. 157 tIm 16]). 
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In deze studie hanteren we als criterium de betrokkenheid (mate 

van invloed) bij beslissingen omdat hierinzowel een normatief 

als een functionsel aspect opgesloten ligt. De positie van het 

individu in een structuur wordt bovendien door andere factoren 

bepaald. 

Professie 

Een beroep dat de status van autonomie heeft bereikt bij het be

palen van doel en middelen. waarbij deze status is geaccepteerd 

door relevante individuen en instanties (zie paragraaf 6.1). 

Professionaliseren 

Het proces waarbij een beroep zodanige kenmerken verwerft,dat 

het de status van professie benadert. 
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