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Samenvatting

In het onderhavige rapport wordt een onderzoek nasr het verloop en

het ziekteverzuim onder gediplameerde verpleegkundigen in zes alge

mene ziekenhuizen beschreven. Voar dit onderzoek is gebruik gemaakt

van gegevens die in de personeelsdassiers van de betreffende zes

ziekenhuizen aanwezig waren.

De prableemstelling van het anderzaek was tweeledig. In de eerste

plaats diende er een beeld te ontstaan van het verlaap en het ziekte

verzuim bij deze graep werkers in de gezandheidszorg. De samenhang

van een aantal, hoofdzakelijk individuele kenmerken met deze groot

heden moest daarbij worden bekeken. In de tweede plaats moesten er

twee ziekenhuizen worden uitgekazen met zo groot magelijke verschil

len in verlaap en ziekteverzuim. Nader onderzoek van deze twee zieken

huizen zau informatie op kunnen leveren over de arganisatiekenmerken

die van invlaed zijn op de haagte van het verloop en het ziekteverzuim.

De in het tweede hoofdstuk gerapparteerde literatuurverkennillg leverde

een theoretisch kader waarbinnen de onderzoeksresultaten werden gein

terpreteerd.

In haafdstuk III wardt de onderzaeksopzet beschreven: er worden resul

taten gegeven van enkele kontrastgraepenanalyses en van elk van de

zes ziekenhuizen worden prafielen gegeven vaar wat betreft verlaop,

stabiliteit in de personeelsbezetting en ziekteverzuim.

In hoofdstuk IV wordt beschreven ~n hoeverre een aantal variabelen

een samenhang laten zien met het verlaop en het ziekteverzuim.

Verloop (en ook mobiliteit) en ziekteverzuim zijn hier bekeken als

individueel gedrag. De mogelijk verklarende variabelen waren voor

een deel pure persoonskenmerken zoals leeftijd, geslacht, etc.

Andere variabelen waren gegevens over de voorgaande beroepskarriere

en positie ~n het ziekenhuis van anderzoek (bv. het aantal voorgaande

werkgevers en iemands rang). Tevens werd het ziekenhuis waar men werkte

ais variabele gebruikt. Aansluitend op dit gedeelte van de samenvatting

kan men paragraaf IV.4. lezen, waar de resultaten van het eerste ge

deelte van de analyse worden samengevat.

j
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In hoofdstuk V worden het verloop, de stabiliteit in het personeels

hestand en het ziekteverzuim meer als organisatiekenmerken beschre

ven. Ret ziekenhuis was dan ook de analyse-eenheid. Op grond van de

zes profielen wordt er nagegaan of er op ziekenhuisnivo een verhand

1S tussen verloop, stabiliteit en ziekteverzuim. Voorts zijn er aan

de hand van de profielen twee ziekenhuizen gekozen voor nader onder

zoek. Aansluitend op dit gedeelte van de samenvatting kan men de

slotparagraaf van hoofdstuk V lezen, waar de resultaten van het tweede

deel van de analyse worden samengevat.
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I Inleiding.

1.1. Een deelonderzoek binnen een groter projekt.

In 1971 werd aan de Technische Hogeschool Eindhoven (afdeling der

Bedrijfskunde) in het kader van het Ziekenhuis Research Projekt

door Drs. J.A. Verwey een langlopend onderzoek gestart naar de

opleidings-I'werksituatie van verpleegkundig personeel (leerlingen

en gediplomeerden) in enkele algemene ziekenhuizen in de regio

Eindhoven. Aanleiding voor dit onderzoek was het feit dat de be

leidvoerders in veel ziekenhuizen werden gekonfronteerd met het

prableem van een hoog verloop onder de verpleegkundigen, hetgeen

schadelijke gevolgen heeft of kan hebben voor de kwaliteit en de

kontinuiteit van het werk op de verpleegafdelingen.

Als men sociaal-wetenschappelijke literatuur over het personeels

verloop in organisaties bekijkt, ziet men dat het veelal wordt be

schouwd als een typisch organisatiekenmerk dat gedeeltelijk door

andere organisatiekenmerken kan worden verklaard. In dit kader is

onder leiding van Drs. Verwey in 1971 een onderzoek gestart naar

de opleidings- en de werksituatie van leerlingen van de inservice

opleiding voar verpleegkundigen in twee Eindhovense ziekenhuizen

(deelonderzoek I). Later werd oak de experimentele dagopleiding

voor verpleegkundigen (M.B.O.V.), die in september 1972 voor het

eerst van start ging in Eindhoven, in het onderzoek betrokken (deel

onclerzoek II). In 1976 zal oak onder de gedipiomeerden een onderzoek

worden uitgevoerd naar de werksituatie en hun perceptie daarvan

(deelonderzoek III). Deels ter aanvullingen deels ter voorberei

ding van dit derde deelonderzoek werd eerst het onderhavige onder

zoek uitgevoerd op basis van gegevens uit de dossiers van de

afdelingen personeelszaken van de zes algemene ziekenhuizen in de

regio Eindhoven.

1.2. Probleemstelling.

De nauwe samenhang van dit onderzoek met de andere onderzoeken

blijkt duidelijk uit de probleemstelling. Deze probleemstelling 1S

tweeledig en \l7erd als volgt geformuleerd:

a. wat zijn de kenmerken van mobiliteits-, verloop- en ziekteverzuim

patronen van gediplomeerde verpleegkundigen en hangen deze patro

nen samen met individuele (achtergronds)kenmerken en gegevens

betreffende de beroepskarriere?
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b. selekteer twee ziekenhuizen welke het beste in het laatste deel

onderzoek nader onderzocht kunnen worden m.b.t. organisatieken

merken die oorzaken van een hoog verloop zouden kunnen zijn.

Oplossing van deze probleemstelling zal vermoedelijk enige aanwij

zingen opleveren waar er verder gezocht client te worden naar faktoren

die van invloed zijn op de hoogte van het verloop in ~lgemene zieken

huizen.

1.3. Werkverdeling binnen dit onderzoek.

De werkverdeling binnen het ond~rzoek ~s de volgende geweest.

Drs. F. Boomsma heeft bij de afdelingen personeelszaken van enkele

ziekenhuizen nagegaan welke gegevens er zoal in de personeelsdos

siers aanwezig waren. Op basis daarvan werd een formulier opgesteld

waarop de verkrijgbare en voor ons relevante gegevens konden worden

gekodeerd. De daarop volgende dataverzameling is ook door Boomsma

verricht, daarbij geassisteerd door voornamelijk J. Kuepers en

M. Naus. De analyse werd verricht door ondergetekende ~n meer of

minder nauwe samenwerking met Drs. J.A. Verwey en Ir. J. Praagman.

De inbreng van Verwey was voornamelijk inhoudelijk: welke informatie

~s wel en welke niet relevant, vooral gezien vanuit de andere deel

onderzoeken. Praagman's inbreng was hoofdzakelijk van statistische

aard. Naast Praagman droeg vooral R. Kieft voor de komputerverwerking

zorg.

1.4. De hoofdstukkenindeling.

Deze onderzoeksrapportage bestaat uit zes hoofdstukken met de

volgende inhoud. Hoofdstuk II bestaat uit een verslag van en enkele

konklusies uit literatuuronderzoek m.b.t. verloop, mobiliteit en

ziekteverzuim. In hoofdstuk III wordt de werkwijze bij het dossier

onderzoek beargumenteerd. De hoofdstukken IV en V laten de onder

zoeksresultaten zien, korresponderend met respektievelijk de sub

probleemstellingen a en b. Hoofdstuk VI tenslotte geeft enige

konklusies en suggesties voor verder onderzoek.
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II Verloop, mobiliteit en ziekteverzuim.

2.1. Inleiding.

Het nu volgende theoretische hoofdstuk over verloop, mobiliteit en

ziekteverzuim is geschreven aan de hand van een literatuuronderzoek

hierover. Het gedeelte hieronder gaat over verloop en mobiliteit. In

het daarop volgende gedeelte wordt het ziekteverzuim behandeld. Ten

slotte wordt ingegaan op een mogelijk verband tussen verloop en

ziekteverzuim als zijride verschijnselen die men beide als afwezig

heidsgedrag kqn zien.

2.2. Verloop en mobiliteit.

Als men over het verloop uit een organisatie spreekt, bedoelt men

het aantal mensen dat in'een bepaalde periode vertrekt uit de orga

nisatie. Het verlooppercentage wordt meestal berekend over de ge

middelde personeeisbezetting gedurende die bepaaide periode of het

aantal personeeisleden aan het begin van die periode.

Algemeen gangbaar is het onder scheid tussen onvermijdbaar ofwe 1

natuurIijk verioop enerzijds en vermijdbaar verloop anderzijds.

Onder onvermijdbaar verloop wordt verstaan dat verloop waarvan de

hoogte niet of nauwelijks vanuit de organisatie zelf kan worden

beinvioed terwijl dat bij het vermijdbare verioop weI mogelijk is.

Voorbeeiden van redenen voor onvermijdbaar verioop zijn overlijden,

arbeidsongeschiktheid, pensionering} verhuizing van de echtgenoot

die tevens kostwinner is, etc .. Voorbeelden van redenen voor ver

mijdbaar verloop zouden kunnen zijn: men vertrekt vrijwillig omdat

men bijv. de huidige baan niet meer aantrekkelijk vindt.

Met betrekking tot de onderscheiding onvermijdbaar/vermijdbaar ver

loop moet nog worden opgemerkt dat de grens tussen deze kategorieen

niet haarscherp is. Ais voorbeeld van een grensgeval kan worden ge

noemd het verloop vanwege huwelijk van een vrouwelijke werknemer.

Hoewel dit veelal als onvermijdelijk verloop wordt aangemerkt is

het beinvloeden door bepaaide faciliteiten te bieden die het

buitenshuis werken aantrekkelijk maken.

De grootte van het vermijdbare verloop nu wordt veelal beschouwd

als indikator voor het al dan niet deugdelijk funktioneren van de

organisatie en voor de werkvoldoening van het personeel. Revans

(1964) noemt de hoogte van het verloop een typisch organisatieken

merk. In zijn onderzoek onder het verplegend personeel in vijf

ziekenhuizen vond hij een verband tussen de hoogte van het verloop
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en de kwaliteit van de menselijke verhoudingen, de effektiviteit

van de informatieuitwisseling en de mate van stress bij de verpleeg

kundigen. Wieland (1969) vindt verbanden tussen enerzijds de hoogte

van het verloop en anderzijds de duidelijkheid van rolverwachtingen

("role clarity") en tevredenheid. Lyons (1968) rapporteert overeen

komstige bevindingen in ziekenhuizen: een slecht kommunikatie- en

koordinatiesysteem gaat samen met een hoog verloop. Deze onder

zoeksresultaten zijn begrijpelijk als men het verloop ziet als een

vorm van afwezigheidsgedrag van individuen, beinvloed door de orga

nisatie waarin zij werken.

In navolging van o.a. Segers (1968) kan men het veranderen van ar

beidsplaats op twee manieren bekijken. Enerzijds is het de beslis

sing om een arbeidsplaats te verla ten (ofwel een beslissing tot

non-partieipatie). Anderzijds is het de keuze voor een andere of

geen arbeidsplaats. Hieruit kan worden afgeleid dat verloop meer is

dan aIleen a£wezigheidsgedrag. Verioop kan ook gezien worden als

soeiale mobiliteit. x

Het makro-soeiale versehijnsel soeiale mobiliteit uit zieh in een

organisatie als verloop.

Soeiale mobiliteit als soeiologiseh versehijnsel wordt veelal be

studeerd binnen een grater kader dan dat van een enkele organisatie.

Arbeid en beroep vormen dan het meest gebruikte "kriterium" van

mobiliteit; men spreekt van arbeidsmobiliteit (Segers, 1968) of

beroepsmobiliteit (Brutsaert 1972).

In een artikel in het Tijdsehrift vaar Soeiale Wetensehappen geeft Brutsaert

(1972) een overzieht van de literatuur over soeiale mobiliteit. Hij

komt dan tot de volgende indeling van vier terreinen van studie:

a. literatuur over beroepsmobiliteit,

b. literatuur over determinanten van mobiliteit,

c. literatuur over "kanalen ll (channels) van mobiliteit (onderwijs

b ij v . ) ,

d. literatuur over gevolgen van mobiliteit.

N.B. Studies over wat Segers arbeidsmobiliteit noemt, vallen hier

onder kategorie a.

Arbeidsmobiliteit en daarmee ook personeelsverloop zlJn tot op

x Sociale mobiliteit is verandering van positie 1n een soeiale

struktuur (van Doorn en Lammers, 1958).
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zekere hoogte op te vat ten als arbeidsmarktgedrag van mens en die

in het arbeidsproces zijn betrokken. Ret verloop in ziekenhuizen

wordt dan ook mede bepaald door de alternatieven die de mensen op

de arbeidsmarkt hebben en percipieren en waaraan ze op een gegeven

moment, op welke grond dan ook, de voorkeur kunnen geven boven hun

huidige werkkring. In dit geval ~s het van belang om te weten of

men binnen een ander beroep gaat werken of binnen hetzelfde beroep

blijft.

Voorts wordt het verloop onder verpleegkllndigen in ziekenhllizen

deels bepaald door.het gegeven dat het hier gaat am een vrij spe

cifiek gedeelte van de beroepsbevolking. Er zlJn vrij veel jonge

vrouwen onder die het verpleegkundig beroep niet Zlen als "iets

voor het leven", maar als een werkkring die duurt tot hun huwelijk

of tot de komst van het eerste kind.

Overigens ~s het hanteren van personeelsverloop als een soort indi

kator van problemen in een organisatie geen ideale werkwijze. De

gevonden korrelaties z~Jn veelal niet zo hoog. O.a. Bowey (1969)
*)

pleit in dit verband voor het hanteren van een stabiliteitsindex

die wordt berekend over de frekwentieverdeling over de variabele

datum indiensttreding van het personeel dat op een bepaalde datum

ergens werkt. In het voorbeeld (grafiek I)wordt een grafiek ge

geven van zoln frekwentieverdeling. Van het personeel dat op

1-]-1975 ergens in dienst was, was 80% op }-1-1970 ook al ~n

dienst en 50% al op 1-1-1965, etc.

x)
Zie pag. 5a.
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Grafiek 1. Percentage van het personeel in 1975 dat al ~n

voorgaande jaren in dienst was.

75

50

25

\~'5r-10---\9'5-5--19'6~0--1-9-'6-'-5--1-9"'7-0--\""(h-5 •

j aartallen

Uit een dergelijke grafiek kan men dus de stabiliteit van het

personeelsbestand van een bepaalde arbeidsorganisatie beoordelen:

is er een grote "harde kern" van mensen die er al vele jaren werken

of bestaat het overgrote deel uit pas aangenomen werkers. Het lijkt

aannemelijk dat een dergelijke wijze van werken een beter beeld

geeft van de stabiliteit iri een organisatie (en daarmee waarschijn-

x)

100,x

De stabiliteitsindex wordt in z'n eenvoudigste vorm uitge

drukt in de volgende formule:

Ln

nxN

waar~n Ln = de geakkumuleerde diensttijd van aIle N aanwezige

werknemers over de afgelopen n jaar. Voor een goede praktische

bruikbaarheid z~Jn verfijningen van de index echter noodzake

lijk. Men kan bv. de expansie van de organisatie over een

aantal afgelopen jaren in beschouwing nemen. Zie hiervoor

bv. Bowey (1969).
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lijk kontinuiteit ~n het werk) dan verlooppercentages. Als zelfs

de harde kern van het personeel ontslag neemt, lijkt het aanneme

lijk dat er problemen in de organisatie liggen. Met name vaor ver

pleegafdelingen kan er op deze wijze zinnige informatie worden ver

kregen: een graep gediplomeerden, ~ 40%, waarvan een dee1 part-time,

met veelal hoag verloop, 60% leerlingverplegenden met een vrij hoog

verloop, die bovendien nog rouleren over de verschillende afdelingen,

en daarnaast een vrij snel doorstromende patientenbevolking. De

relevantie van dergelijke informatie ligt in de vraag of gedurende

een gegeven periode de stabiliteit binnen een organisatie of deel

ervan weI groat genoeg om bepaalde soorten relaties (therapeutische

relaties bijv.) uberhaupt mogelijk te maken.

Als konklusie kan hier gesteld worden dat het verloop uit ziekenhui

zen gedeeltelijk wordt bepaald door faktoren die buiten en gedeeltelijk

door faktoren die binnen de organisatie zijn gelegen (waarmee niet ge

zegd wil zijn dat deze onafhankelijk van elkaar zouden zijn). De rnoge

lijkheid om het verloop vanuit de organisatie te beinvloeden ligt bij

het vermijdbare verloop. Orndat verloop meer is dan alleen een vorm

van afwezigheidsgedrag t.o.v. een organisatie kan tevens worden ver

ondersteld dat de hoogte van het verloop in het algemeen gesproken

een niet al te sterke indikator is van de kwaliteit van de arbeids

verhoudingen en het funktioneren van een organisatie.

Een en ander kan nu meer op onderzoekworden toegespitst. En ook

in andere deelonderzoeken gehanteerde driedeling van mogelijk oar

zakelijke variabelen m.b.t. verloop is de volgende:

a. kenmerken van individuen (leeftijd, geslacht, attituden, e.d.),

b. kenmerken van organisaties (taaksegmentatie, mate van burokra

tisering, stijl van leidinggeven e.d.),

c. kenmerken van de omgeving, de maatschappij (situatie op de

arbeidsmarkt, kentering van ideeen over bepaalde dingen e.d.).

Vanuit het gezichtspunt van mobiliteit zullen vooral korrelaties

met variabelen uit de kategorieen a en c en ontwikkelingen in de

~ ijd v.w.b. deze zaken relevant zijn. Is men geinteresseerd ~n

verloop als organisatieproblematiek dan zal men meer letten op

variabelen uit de kategorie b; eenheid van analyse zal dan oak m

e~rste inscantie de organisatie zijn en niet het individu.
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2.3. Verzuim: ziektegedrag en afwezigheidsgedrag.

De variabele ziekteverzuim wordt in dit onderzoek ook gemeten omdat

evenals bij verloop, de omvang ervan veelal wordt gezien als een

indikator van het al dan niet deugdelijk funktioneren van een orga

nisatie. Naar aanleiding van het met name sinds 1955 in Nederland

sterk toegenomen ziekteverzuim is vooral door het N.I.P.G. veel

onderzoek gedaan op dit terrein. Met name is bekend het onderzoek

van Philipsen (1969) wiens theoretisch model hier voornamelijk ge

hanteerd zal worden. Behalve door medische faktoren blijkt de omvang

van het ziekteverzuim mede bepaald te worden door een sociaal-weten

schappelijke faktor ais arbeidsvoidoening, welke op zijn beurt weer

door bepaalde organisatiekarakteristieken wordt belnvloed. Essentieel

bij onderzoek van het ziekteverzuim is de keuze van de eenheid van

analyse: het individu, de bedrijfsafdeling of de gehele organisatie.

Philipsmgeeft in een artikel in de Sociologische Gids (1970) twee

voorbeelden van onderzoeken naar een eventueel verband tussen arbeids

voldoening en ziekteverzuim waarbij het individu analyse-eenheid was.

Gadourek (1965) en Beinberg (1952) vonden op deze wijze vrijwel geen

verband tussen beide grootheden. Ook Philipsen zelf vond bij hante

ring van het individu ais analyse-eenheid geen verband. Toen echter

afdeling of vestiging van een bedrijf als analyse-eenheid werd ge

bruikt werden er duidelijke korrelaties gevonden: naarmate ~n

arbeidseenheden, met de omvang van een afdeling of groter, de werk

beleving ongunstiger is, zijn er meer ziekmeldingen. Philipsen

(1970) verklaart deze schijnbare tegenstrijdigheid als voIgt. Men

dient zich te realiseren dat de medische faktor belangrijker is dan

de sociale faktor.

"De grote meerderheid van de mensen moet namelijk eerst door een

griepje overvallen zijn voordat men zich ziek meldt. De kansen op

als ziekte gedefinieerde Iichte stoornissen van de gezondheid zijn

niet gelij kelij k verdeeld lover de individuen"

"Men kan daarom de werking van de sociaal-wetenschappelijke faktoren

eerst dan aantonen als men de medische konstant houdt".

Dit nu gebeurt als men grotere arbeidseenheden met elkaar verge

lijkt voor \"at betreft de orilvang van het ziekteverzuim. Het is
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, ,. " ,. maat~chap'p:1j

.,

1mmers niet aannemelijk dat het personeel van het ene bedrijf in

z'n geheel een slechtere of betere gezondheid geniet dan het per

soneel van een ander vergelijkbaar bedrijf. Verschillen in ziekte

verzuim tussen bedrijven moeten dus voor een groot deel door niet

medische faktoren worden verklaard.

Ter verduidelijking van het gedrag bij een verzuimgeval volgt hier

een schema van Smulders en Draaisma (1975).

, SchQffia '1:':Gedra~~o~~i' van;'he{;!:hdivrdu :'me(\d'a:fi:[l~i~ad; ~~n~~~';(,'''::;':i7:
,,' ,';;~'OmgeV1ngSfaktore,O':' ,I ;};.~~. ",...~,': i ';~'~.,;"~l~f:;'.:,\;t\'",;'~,;.j':,;'~iY.';:h,~r\, .• ~"

,
29 vraag van het 1ndividuf'

Heb ik verzuimg'elegenheid?
," ,.

In~loeden ~aarbijl

·persoonskenmerken (eigan norman)
- omgevingsinvloeden: • thuis

• medici
• bedriji' '
• maatschappij

nset...-

.,..'

;., "l,

gaen verzuim'

Ihet verzuimgeval ontstaat I

39 vraag van het 1ndiv1du:

Is er aanleiding langer ta verzuimen
tegen het eind van het genezings·
proces?
Invloeden daarbij:

• soort aandoening/ziekta
- persoonskenmerken
• omgevingsinvloeden: • thuie

• beclrijf
• struktuur gs

zondheidszorg
• maatschappij

werkhervatting.
eindet verzu1mgeval

I
~ jaI v-.-----ti voortzstting verzuimgeval ,I
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Hier wordt i.p.v. het model van Philipsen dat van Smulders en

Draaisma gegeven omdat het wat beknopter is; het model is overigens

grotendeels op dat van Philipsen gebaseerd.

Essentieel 1n het model z1Jn de drie beslissingspunten en de ver

schillende faktoren die hierbij een rol spelen. De twee beslissingen

die een konkreet ziektegeval marker en zijn de ziekmelding en een

bepaalde tijd later de herstelmelding. (dan weI een arbeidsongeschikt

heidsverklaring na I jaar). Het veelgebruikte ziektepercentage

(ziektepercentage of verzuimpercentage is het percentage dagen per

jaar (ink. zon- en feestdagen en vakantie) dat verloren gaat wegens

ziekte)nu wordt opgebouwd uit twee grootheden nl. het aantal ziek

meldingen en het aantal ziektedagen. Beide zijn aan verschillende

faktoren gerelateerd. De eerste grootheid, aantal ziekmeldingen,

ook weI ziektefrekwentie genoemd wordt sterk beinvloed door het

aantal meldingen wegens minder ernstige ziektegevallen, gepaard

gaande met een korte afwezigheid.Juist hier zullen subjektieve af

wezigheidsnoodzaak, afwezigheidsbehoefte en de door de organisatie

bepaalde afwezigheidsgelegenheid een rol spelen. Het aantal ziekte

dagen zal ook sterk worden beinvloed door de langdurige ziektege

vallen, waar men aan het eind van de ziekte enige vrijheid heeft om

de dag van hervatting van het werk te bepalen (Philipsen, 1969).

Voor de soorten van faktoren die mogelijk van invloed zijn op de

omvang van het ziekteverzuim gebruik ik weer de volgende driedeling:

a. kenmerken van individuen (bijv. leeftijd, geslacht ,e.d.),

b. kenmerken van organisaties (bijv. taaksegmentatie, mate van

burokratisering, stijl van leidinggeven e.d.),

c. kenmerken van de maatschappij (bijv. veranderende opvattingen

np bepaalde terreinen).

ad a. Vit onderzoekingen blijkt dat het a1 dan niet hebben van een goede

gezondheid zoals zich dat uit in het al dan niet vatbaar zijn voor

verschillende aandoeningen de belangrijkste bepalende faktor is voor

de hoogte van het persoonlijke ziekteverzuim. Twee faktoren die

enige invloed blijken te hebben zijn leeftijd en geslacht. Het ver

band tussen leeftijd en ziekteverzuim is in vele onderzoeken aan

tl~toond. Philipsen (1969) illustreert het met een N.r.p.G. diagnose~·

statLstiek over een representatieve groep .organisaties in Nederland.

Het blijkt dat de gemiddelde ziekteduur stijgt met de leeftijd. Het
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verband tussen leeftijd en ziektefrekwentie is iets minder duidelijk.

Tot ongeveer 35 jaar neemt de frekwentie toe, daarna weer af.

Uit o.a. de N.I.P.G.-statistieken blijkt datde verzuimpatronen

van mannen en vrouwen nogal uiteenlopen. Was het verzuimpercentage

van. vrouwen meestal iets lager dan dat van mannen, vanaf 1969 is

dat andersom en werd het verschil ook steeds groter. In 1974 was

het verzuimpercentage van mannen 8,7% en dat van vrouwen 10,6%. Het

verschil bestaat hierin, dat vrouwen vaker maar korter verzuimen.

We kunnen dus konkluderen dat als men organisaties wil vergelijken

m.b.t. hun ziekteverzuimcijfers, het belangrijk ~s om de faktoren

leeftijd en geslacht konstant te houden.

ad b. Kenmerken van organisaties. Hierbij valt te denken aan arbeidsom

standigheden die de arbeidsvoldoening nadelig beinvloeden; men

heeft minder plezier ~n het werk en de afwezigheidsbehoefte neemt

toe en kan zich evt. in een ziekmelding uiten. Philipsen (1969)

noemt faktoren als ploegendienst en autoritaire leiding welke met

verzuim samenhangen. Voorts is van belang de afwezigheidsgelegen

heid of de afwezigheidsdrempel. Revans (1964) geeft hier als voor

beeld een ziekenhuis waar het voor interne leerlingverplegenden zo

onaantrekkelijk werd gemaakt om ziek te zijn dat ze zich aIleen ~n

het uiterste geval ziek meldden.

Als voorbeeld van de invloed van verschillende organisaties op de

zelfde individuen geeft Philipsen (1969) een tabel uit het onderzoek

van Revans (1964). Leerling-verpleegkundigen werken gedurende twee

jaar achtereenvolgens drie maanden in het hoofdziekenhuis, dat als

opleidingsinstituut fungeert, en daarna ~ drie maanden in van de

kleinere ziekenhuizen in de omgeving. Dezelfde leerlingen zijn tel

kens als ze in het hoofdziekenhuis werken ongeveer anderhalf maal

zo vaak ziek als in de stageperioden. Bovendien duren de ziektege

vallen ongeveer tweemaal zo lang.

Ook ekonomische dwangmiddelen zouden het ziekteverzuim naar beneden

kunnen brengen.

ad t. Kenmerken van de maatschappij. Hier gaat het met name am makro

sociale ontwikkelingen. Na de tweede wereldoorlog en vooral sinds

1955 is in de westerse industrielanden het ziekteverzuim over de

gehele linie toegenomen (zie by. Jones, 1971). Dit is niet omdat

d.' volksgezondheid zo snel achteruitgaat maar meer omdat men anders

over ziekzijn is gaan denken. Vroeger kon men zich aIleen op duide

lijk aantoonbare medische gronden ziekmelden terwijl ziekte boven

dien nog onaangename financiele konsekwenties had. De laatste
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twintig jaren is met name 1n Nederland de wetgeving op dit gebied

vrij ingrijpend veranderd. Men kan zich ook ziek melden op grond

van klachten die medisch wat minder duidelijk aantoonbaar zijn en

tevens zijn de financiele konsekwenties geringer. Misschien is

tevens het arbeidsethos de laatste jaren enigszins veranderd t wat

zijn invloed op het ziekteverzuim kan hebben. Er zijn mij echter

geen afgeronde onderzoekingen bekend die het verband tussen deze

faktoren en ziekteverzuim empirisch aantonen.

Een vergelijking tussen ziekenhuizen en andere organisaties.

Vanaf 1972 zijn in de jaarlijkse verzuimoverzichten vanhet N.I.P.G.

ook de ziekenhuizen opgenomen. De hieronder volgende tabellen It 2

en 3 laten een vergelijking zien van de verzuimcijfers van vrouwen

1n ziekenhuizen en aile bedrijvenX over de jaren 1972 t 1973 en 1974.

xxTabel 1. Aantal ziekmeldingen per 1000 vrouwen

!
1799 2024 2234

2509 2586 2837

ziekenhuizen

aIle bedrijven

verschil

1972

"710

1973

562

1974

633

Tabel 2. Verzuimpromillage vrouwen.

1972 1973 1974

ziekenhuizen ! 59 64 66

aIle bedrijven 89 101 106

verschil 30 37 40

Een door het NIPG gehanteerde kategorie nl. aIle onderzochte

organisaties.

xx
Jmdat mannen en vrouwen yerschillende verzuimpatroneu l~toF. ~ian

en het ziekenhuispersoneel voor ongeveer 80% uit vrouwen bestaat

worden hicr de cijfers voor vrouwen bekeken.
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Tabel 3. Gemiddelde duur ~n dagen per verzuimgeval bij vrouwen

1972 1973 1974

ziekenhuizen

alle bedrijven

verschil

1---:-:---+---;4-

1 --+---;4-

1

--

3 3

De belangrijkste konklusie moet zijn dat het ziekteverzuim in de

ziekenhuizen lager ligt dan bij de kategorie aile bedrijven.

Voorts stijgt het ziekteverzuim over de gehele linie. Wat betreft

het verzuimpromillage, dat niet zozeer sociaal-wetenschappelijk

maar wei ekonomisch van belang is, blijft de stijging in de

ziekenhuizen achter bij die in aile bedrijven.

Bij ziektefrekwentie en de ziekteduur, waar het promillage uit ~s

opgebouwd, ligt deze "tendens" iets minder duidelijk. In de

ziekenhuizen neemt het aantal ziekmeldingen toe evenals in aile

bedrijven. M.b.t. de verzuimduur ziet men geen duidelijke

tendens, in de ziekenhuizen is ze korter en het verschil met

alle bedrijven wordt ook iets groter.

2.4. Verloop en ziekteverzuim

In het voorgaande is beschreven dat zowel verloop als verzuim

kunnen worden gezien als vormen van afwezigheidsgedrag. Dit

suggereert een verb and tussen beide grootheden. March en Simon

(1958) - ook geciteerd door Verwey in tussentijdse werkstukken,

bijv. juni 1974 - stellen dat de motivatie om via verzuim ver

lichting van het werk te zoeken nauw is verbonden met de motivatie

om de organisatie te verlaten. Uit verschillende onderzoekingen

~s gebleken dat een aantal organisatiekenmerken zowel met de

hoo~te van het verloop als met de hoogte van het ziekteverzuim

samenhangen. Tevens is enige malen gekonstateerd dat organisaties

met een hoog verloop worden gekenmerkt door een hoog verzuim~.

Er valt echter geen eenvoudige konsistente korrelatie te ver

wachten tussen verloop en verzuim. Als illustratie hiervoor

~{

Voor literatuuroverzichten hieromtrent z~e Philipsen (1969)

en Verwey (1974).
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geeft Philipsen het onderzoek van Revans (1964), waarin 1n vier

ziekenhuizen een samenhang werd gevonden tussen verloop, verzuim

en slechte menselijke verhoudingen. Het vijfde ziekenhuis echter

vormde een uitzondering: extreem slechte menselijke verhoudingen,

een zeer hoog verloop, maar een niet al te hoog ziekteverzuim.

Door bepaalde beleidsmaatregelen was het "ziek zijn" voor het

personeel echter zeer onaantrekkelijk gemaakt; de grote afwezigheids

behoefte uitte zich in een hoog verloop.

Men kan stellen dat het van de omstandigheden afhangt hoe een

bepaalde afwezigheidsbehoefte van de mensen ineen organisatie

zich uit. Een voor de hand liggende redenom geen al te hoge

korrelatie tussen verloop en ziekteverzuim te verwachten is de

volgende. Als men de beide grootheden slechts als afwezigheids

gedrag ziet hanteert men slechts een beperkte optiek vanuit de

organisatie; verzuim is echter vooral ziektegedrag en verloop is

ook de keuze van een andere (of geen) arbeidsplaats. Het lijkt

duidelijk dat het lijden onder een slechte gezondheid niet sterk

samenhangt met het percipieren van aantrekkelijke alternatieven

op de arbeidsmarkt. Anders gezegd: als men verloop en verzuim ziet

als afwezigheidsgedrag, dan bekijkt men slechts dat ene aspekt

dat be ide gemeen!?chappelij:k hebben. In feite hebben deze ver

schijnselen meerdere niet !gemeenschappelijke aspekten waardoor

de korrelatie geringer wordt.

Fi guur..:2~.~I~.~__.. ~__~,......:::==::= .......... _
~~

W H ziekte
H ~

~ ~ gedrag
~ ~

arbeids

marktgedrag



I
III De opzet van het onderzoe~

- ]4 -

3.1. Inleiding

In hoofdstuk I werd verme~d dat het onderhavige onderzoek deels ter

aanvulling en deels ter v~orbereiding van deelonderzoek III werd

verricht. Met de omschrij~ing liter aanvul1ing" werd bedoeld dat het

in dit onderzoek gaat om Jeer algemene zaken dan in deelonderzoek III.

Hier worden zes ziekenhuizlen bekeken. Verloop wordt behalve als

organisatiekenmerk ook beJaderd vanuit het meer algemene gezichtspunt

van arbeidsmobiliteit. Er kordt gezocht naar aanwijzingen ter beant

woording van de vraag of die hoogte van het verloop iiberhaupt als een

zinvolle indikator van problemen in een organisatie beschouwd kan

worden. Ook het ziekteverz 1m 1S hier in de analyse opgenomen. Voorts

is er bij dit onderzoek ge n sprake van een momentopname, maar er

wordt een periode van twee'nhalf jaar bestreken. Bovendien nemen de

individuele en omgevingsva iabelen hier een belangrijker plaats in

dan in deelonderzoek III. n deelonderzoek III gaat het om het door

lichten van twee ziekenhuiren voor wat betreft de aldaar bestaande

werksituatie op de verpleerafdelingen, met het doel om organisatie

faktoren op te sporen die ran invloed zijn op de hoogte van het ver-

loop. I

De omschrijving "ter voorbrreiding" slaat met name op het tweede gedeel

te van de probleemstellingf nl. het kiezen van twee ziekenhuizen uit

de zes, om deze in deelondtrzoek III nader te bekijken.

Het onderzo.ek zal tevens etn hypothesevormende funktie hebben voor

deelonderzoek III.

De beschrijving van de OPzft van het onderzoek is als voIgt opgebouwd.

In 3.2. wordt de dataverza~eling geschetst en wordt de onderzoekspopu

latie omschreven. Het analtseschema wordt in 3.3. uiteengezet en beargu-

menteerd. I

I

3.2. Dataverzameling en onderzoJkspopulatie

Zoals eerder vermeld, zij~de gegevens over gediplomeerde verpleegkun

digen verzameld uit de dosJiers van de afdelingen personeelszaken van

de zes ziekenhuizen in de Jegio Eindhoven. Onder deze zes ziekenhuizen

zijn drie stadsziekenhuizeJ (twee R.K. en een Protestants) en drie

~~reekziekenhuizen (alle dJie R.K.).

De gegevens zijn gekodeerd op speciale formulieren x die vervolgens

x . . '.Z1e b1J l.age 1.
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geheel automatisch konden orden verwerkt.

De volgende gegevens bleke zodanig betrouwbaar en volledig te z~Jn

dat ze bruikbaar waren VOG de analyse:

- woonplaats,

- geslacht,

- burgerlijke staat,

- geboortedatum,

- vorige werkgever,

- aantal voorgaande werkge ers,

- datum indiensttreding vo rgaande werkgever(s),

- datum indiensttreding huidige werkgever,

- rang,

- aantal rangmutaties (= verandering van rang),

- algemene vooropleiding,

- datum van diplomering,

- plaats van diplomering,

- ontslagreden,

- ontslagdatum,

- verzuimde perioden (= aa tal ziekmeldingen),

- verzuimde dagen (tussen 1-1-1972 en 1-7-1974),

- ziekenhuis waar men werkt(e).

De dossiers van de ziekenhuizen bestonden uit een "huidig bestand"

(per J juli 1974) en een edeelte "vertrokken" (tweemaal vanaf

1 januari 1973 en viermaal vanaf I januari 1972). Er werden zodoende

min of meer volledige geg vens verkregen over 1528 personen.

De variabele "afdeling waJr men werkt(e)" staat weliswaar op het

kodeformulier, maar bleek jammer genoeg betrekkelijk vaak niet bekend.

De percentages ontbrekend waarnemingen waren per ziekenhuis respek

tievelijk 23, 18, 35, 31, 31 en 11%. Deze percentages zijn te hoog om

deze variabele op te neme in het hieronderbeschreven analyseschema.

De konsekwentie hiervan w s dat er bij de analyse een aggregatieniveau

weg moest vallen; de nive us ziekenhuis en individu bleven over.

Analyseschema I

Gegeven is de probleemste~ling:

a. wat zijn de kenmerken Jan mobiliteits-, verloop- en ziekteverzuim

patronen van gediplome rde verpleegkundigen, hangen deze patronen

met elkaar samen, hang n ze samen met individuele (achtergronds)

varl.·abelen en hangen zt samen met gegevens betreffende de beroeps

karriere?
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b. selekteer twee ziekenh~izen welke het beste in deelonderzoek III

nader onderzocht kunne1 worden m.b.t. organisatiekenmerken die

aorzaken van een hoag ierlooP zouden kunnen zijn.

De tweeledige probleemsteliling maet begrepen worden ap grand van de

onderliggende redenering J~t we bezig zijn met bet inpetken van een

probleemgebied. In het vorl1ge hoofdstuk werd duidelijk dat een hoog

verloop in een organisatie op twee manieren kan worden gez1en. Het

makro-sociale verschijnsel arbeidsmobiliteit m.n. manifesteert zich

in arbeidsorganisaties als verloop. Tevens kan een hoog verloop uit

een organisatie een symptoom zijn van het niet al te best funktioneren

van een organisatie. In deelprobleemstelling a. nu ligt de nadruk op

de arbeidsmobiliteit. Konkrete vragendie men hierbij kan stellen zijn

de volgende:

- hoe lang blijft de gediplomeerde na diplomering nog 1n het zieken

huis van opleiding?

- wat is de gemiddelde len~te van het dienstverband, ook weI 1I1evens

duur ll genoemd, na indienlsttreding?

- wat is de gemiddelde lenrte van het dienstverband 1n de eerste,

tweede, ..... werkkring?

Als bij deze vragen de invloed van rang en eventuele rangmutaties (be

vorderingen) wordt bekeken gaat de analyse al meer naar de organisatie

problematiek toe.

In deelprobleemstelling b. ligt de nadruk op de organisaties. Hier

worden de zes ziekenhuizen vergeleken op verschillen in verloop/mobili-

teit van de verpleegkundig relevantie van het meenemen van het

ziekteverzuim als variabel werd in hoofdstuk II aannemelijk gemaakt.

Er zal worden gepoogd am t ee ziekenhuizen te vinden die kwa verloop

zodanig van elkaar verschillen dat deze verschillen niet volledig door

kenmerken van individuen erklaard kunnen worden.

Vrijwel analoog aan het tw eledige karakter van de probleemstelling

is oak het analyseschema i tweeen te verdelen. Deze twee gedeelten

worden ook in deze volgord behandeld.

Deelprobleemstelling a I

Be~innen we met verloop/moriliteit. Er Z1Jn gegevens beschikbaar

O/LC 1528 mensen over een feriode die per ziekenhuis varieert van

anderhalf tot tweeenhalf. j ar (resp. twee en vier ziekenhuizen). Op

basis van deze gegevens lS een aantal, voornamelijk individuele,
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variabelen, te definieren. om nu het verloop te lokaliseren is ge

kozen voor de kontrastgroepenmethode x Deze geeft het meest duide

lijk de informatie die hier gewenst is: de populatie wordt op grond

van bepaalde bekende variabelen (onafhankelijke variabelen) gesplitst

in een aantal groepen die maximaal kontrasteren voor wat betreft hun

waarde op de afhankelijke variabele, het verloop. Twee voordelen van

de kontrastgroepenmethode zijn:

dat naast variabelen die op interval- en rationiveau Z1Jn gemeten

er ook variabelen kunnen worden opgenomen die op nominaal of ordi

naal niveau zijn gemeten,

- dat interakties tussen variabelen duidelijk naar voren komen.

In dit onderzoek wordt de kontrastgroepenanalyse niet gebruikt om

groepen te kreeren die later diepgaander onderzocht worden (zoals

bij Segers (1968) bijvoorbeeld), maar veeleer om verbanden tussen

variabelen na te gaan. Dat wil zeggen dat bekeken wordt hoeveel

verklaring onze onafhankelijke variabelen opleveren voor verloop en

ziekteverzuim. Er is echter een moeilijkheid bij de interpretatie van

de kontrastgroepenanalyse. De methode heeft als eigenschap dat de

splitsingen geschieden rechtstreeks op grond van het kriterium van

maximale verklaring ~an variatie in statistische

betekenis. Dit zal vaak tengevolge kunnen hebben dat als onafhanke

lijke variabele a. wordt gebruikt voor een splitsing, die daarmee

vrij nauw samenhangende onafhankelijke variabele b. in het verdere

spel niet meer mee doet, hoewel deze b. weI degelijk van invloed

kan zijn op de afhankelijke variabele. Bij de interpretatie van de

resultaten worden dan ook niet alleen de "analysebomen" (schematische

overzichten van groepen en splitsingen) bekeken maar ook de tabellen

m~t :

- het verklarend vermogen van elke variabele 1n elke groep (voorzover

relevant),

- frekwentieverdeling van elke variabele binnen elke groep (indien

spreiding aanwezig is), waarbij voor elke klasse wordt aangegeven

wat de waarde is op de afhankelijke variabele.

x Voor een beknopte beschrijving van de kontrastgroepenmethode

plus literatuurverwijzing zie bijlage 2.
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op deze w~Jze ~s het bovengenoemde aan de kontrastgroepenmethode

klevende bezwaar van een niet altijd eenvoudige interpretatie enigszins

te ondervangen.

Als afhankelijke variabele werd gedefinieerd het al of niet vertrek

ken van een persoon uit het ziekenhuis binnen een bepaalde periode.

De onafhankelijke variabelen waren de volgende:

I. ziekenhuis,

2. datum indiensttreding,

3. aantal rangmutaties,

4. rang,

5. aantal voorgaande werkgevers,

6. algemene vooropleiding,

7. woonplaats,

8. burgerlijke staat,

9. geslacht,

10. leeftijd.

Aan de hand van deze kontrastgroepenanalyse kan worden bekeken welke

kategorieen individuen de grootste vertrekgeneigdheid laten zien.

De variabelen 2, 3 en 4 geven vooral de plaats in de organisatie aan,

terwijl de variabelen 5 tot en met 10 zaken betreffen die los van de

organisatie staan. Op deze wijze kan een beeld ontstaan van de mobili

teit onder de verpleegkundigen. Via de frekwentieverdelingen over de

variabele "ontslagreden" voor de eindgroepen van de kontrastgroepen

analyse kan duidelijk worden waar voornamelijk het vermijnbare ver

loop plaats vindt. De frekwentieverdeling over de variabele "nieuwe

werkgever" geeft aanwijzingen m.b.t. de vraag of we met verloop uit

het beroep of met verloop uit de instelling van doen hebben.

Een splitsing op variabele 1 kan een aanwijzing z~Jn dat er organi

satiefaktoren ~n het spel zijn waarop ziekenhuizen onderling ver

schillen. Organisatiefaktoren die karakteristiek zijn voor het zieken

huis an sich vallen in deze kontrastgroepenanalyse uiteraard buiten

de waarneming; ze zijn hier konstant.

Vervolgens is ook het ziekteverzuim d.m.v. de kontrastgroepenmethode

bekeken. Als afhankelijke variabele werd gebruikt de verzuimfrekwentie

gedurende een bepaalde periode. De onafhankelijke variabelen waren,

(;"0na15 bij de kontrastgroepenanalyse over verloop, de volgende:
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- ziekenhuis,

2 - datum indiensttreding,

3 - aantal rangmutaties,

4 - rang,

5 - aantal voorgaande werkgevers,

6 - vooropleiding,

7 - woonplaats,

8 - burgerlijke staas

9 - geslacht,

10 - leeftijd.

Ook hier kan, evenals bij de vorige konstrastgroepenanalyse weer

worden bekeken wat de invloed is van:

- persoonlijke faktoren

plaats in de organisatie

- ziekenhuis waar men werkt.

De spreiding in de verzuimcijfers per ziekenhuis werd vergeleken

met de spreiding in dezelfde cijfers binuen eengroep van 60 door

het Nationaal Ziekenhuis Instituut onderzochte ziekenhuizen.

Om iets te kunnen zeggen over een eventueel verb and op individueel

niveau tussen verloop en ziekteverzuim, zal een vergelijking worden

gemaakt tussen de beide kontrastgroepenanalyses. Uitgebreidere kwan

titatieve gegevens over de kontrastgroepenanalyse dan in dit rapport

worden gegeven, zijn te vinden in het analyse rapport van J. Praagman (1975).

3.3.3. Deelprobleemstelling b

Ter oplossing van dit gedeelte van de probleemstelling werd van elk

van de zes ziekenhuizen een profiel gemaakt op basis van de volgende

gegevens:

1 - ziekteverzuimfrekwentie per half jaar over de periode 1-1-1972

tot 1-7-1974,

2 - verlooppercentages per half jaar over dezelfde periode,

3 - stabiliteit: frekwentieverdeling van de datum indiensttreding

van degenen die per 1-7-1974 in dienst waren,

- enige frekwentieverdelingen die informatie geven over de aard van

het verloop:

. gemiddelde leeftijd bij ontslag
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lengte dienstverband bij ontslag als men gediplomeerd ~s ~n

het ziekenhuis van onderzoek.

5 - frekwentieverdelingen over gemeten individuele variabelen die

van invloed zijn gebleken op verloop en ziekteverzuim.

Op basis van deze gegevens is het mogelijk om drie soorten vergelij

kingen te maken:

- tussen periodes (! jaar) over aIle ziekenhuizen,

- tussen de ziekenhuizen over de gehele periode,

- tussen de ziekenhuizen per periode.

Hierdoor wordt enig inzicht verkregen in:

- eventuele trends in de verloop- en ziekteverzuimcijfers,

- de mate waarin verschillen tussen ziekenhuizen voor wat betreft

verloop en ziekteverzuim in de onderzochte perioden konstant blij

ven (het gaat hier om verschillen die niet volledig door indivi

duele variabelen kunnen worden verklaar~,

- de stabiliteit binnen de kategorie gediplomeerd verpleegkundig

personeel,

- het verband tussen verloop, stabiliteit en ziekteverzuim bij han

tering van de ziekenhuisorganisatie als eenheid van analyse.

Op basis van de profielen van de zes ziekenhuizen worden twee

ziekenhuizen geselekteerd, die maximaal kontrasteren voor wat

betreft verloop (evt. ook: stabiliteit en ziekteverzuim).

Deze verschillen zullen niet of slechts gedeeltelijk verklaar

baar moeten zijn door de in dit onderzoek gemeten variabelen.

De . geselekteerde ziekenhuizen zullen in deelonderzoek III

nader worden onderzoek.

De kcuze van maximaal kontrast als belangrijk kriterium bij de keuze

van de twee ziekenhuizen laat zich als voigt beargumenteren. Op basis

van de in het vorige hoofdstuk gepresenteerde theoretische gezichts

punten wordt er vanuit gegaan dat organisatiekenmerken een deel van

de variantie ~n verloop en ziekteverzuim kunnen verklaren. De ver

onderstelling is nu, dat ziekenhuizendie sterk verschillen kwa ver

loop en ziekteverzuim ook zullen verschillen m.b.t. daarmee verband

houdende organisatieke~~erken.Uiteraard moeten in dit geval ook de

r0lavdnte ~ndiviouele en vmgevingskenmerken worden bekeken en zo

mogelijk konstant gehouden.
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3.3.4. Gesprekken met personeelsfunktionarissen

Na afsluiting van de analyse zullen de resultaten van het onderzoek

doorgesproken worden met personeelsfunktionarissen van de betrokken

ziekenhuizen. Naast het verzoek om direkt kommentaar worden er oak

enkele onderwerpen aan de orde gesteld als:

- het al dan niet rouleren van gediplomeerde verpleegkundigen over

de afdeling t

- verhouding van de aantallen gediplomeerden en leerlingen (eventueel

varierend per afdeling)t

- het aantal bedden in het gehele ziekenhuis resp. per afdeling,

- beleid t.o.v. leerlingen op het tijdstip van diplomering: wordt hun

dienstverband automatisch gekontinueerd of worden ze ontslagen en

kunnen ze slechts via een sollicitatie eventueel door blijven werken;

hoe ging dat in vroegere jaren?

- in het algemeen: ideeen t.a.v. het personeelsbeleid,

-variatie in ziekteverzuim-, verloop- en verzuimcijfers per afdeling.

Met name de bespreking van het laatste onderwerp was belangrijk In

verband met de leemte die in het onderzoek is ontstaan door het weg

vallen van de variabele afdeling.
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IV Mobiliteit, verloop en ziekteverzuim als individueel gedrag

4.1 Inleiding

Het nu volgende hoofdstuk, betreffende het eerste deel van

de onderzoeksbevindingen, valt in drie delen uiteen. In 4.2

worden de resultaten van de kontrastgroepenanalyse over verloop

gepresenteerd en geinterpreteerd. In 4.3 gebeurt hetzelfde

met de gegevens over het ziekteverzuim. In 4.4 worden deze

resultaten samengevat en met elkaar vergeleken. Tevens worden

er enkele konklusies getrokken,

4.2 Verloop of arbeidsmobiliteit

Alvorens de resultaten van de kontrastgroepenanalyse te

geven zal ik eerst voornamelijk onderzoektechnische informatie

geven.

Ais afhankelijke variabele is het verloop onder gediplomeerde

verpleegkundigen in de periode van 1 januari 1973 tot 1 juli

1974 gekozen. De keuze van deze periode is gemaakt op grond

van de volgende twee argumenten:

- vanaf 1 januari 1973 zijn de gegevens voor aIle ziekenhuizen

redelijk betrouwbaar; ze zijn gekodeerd tot 1 juli 1974;

- er is geen kortere periode gekozen dan deze anderhalf jaar

omdat er anders niet genoeg mensen vertrokken zouden zijn;

om variatie te kunnen verklaren moet er immers eerst

variatie aanwezig zijn.

De afhankelijke variabele is gemeten op nominaal n~vo en kan

twee waarden aannemen, te weten:

0 ~s iemand die op 1 januari 1973 ~n dienst was~

vertrekt voor 1 juli 1974.

~s iemand die op 1 januari 1973 in dienst was en

dat op 30 juni 1974 oog ~s.

Hier is de, wat Segers (1968) noemt, specifieke
versie van de kontrastgroepenmethode gehanteerd.
Dat is het geval, wanneer de afhankelijke variabele
een dichotomie is. Hij spreekt van de algemene
versie als de afhankelijke variabele op interval
of rationivo gemeten is.
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Als onafhankelijke variabelen zijn de volgende eerder genoemde tien

variabelen gebruikt:

- ziekenhuis;

- datum indiensttreding (d.i.d.t., ancienniteit);

- aantal rangmutaties;

- rang;

- aantal voorgaande werkgevers;

- algemene vooropleiding;

- woonplaats (dezelfde als het ziekenhuis of een nndere);

- burgerlijke staat;

- geslacht;

- leeftijd.

Ret aantal personen dat meedoet in de kontrastgroepenanalyse wordt

door twee gegevens bepaald. In principe doen die personen mee, die

op 1 januari 1973 in een van de zes ziekenhuizen in dienst waren.

Tevens moeten voor alle tien bovengenoemde onafhankelijke variabelen

de gegevens bekend zijn. Personen waarvoor een of meer van deze

gegevens ontbreken, vallen af. Zodoende bleven er ~n de eerste kontrast

groepenanalyse 554 personen over vande 784 die op 1 januari 1973

in dienst waren.

De mensen die op deze manier afvielen, weken weinig af van degenen die

wel meededen:

- bij de mensen die afvielen waren relatief wat meer oudere verpleeg

kundigen uit de hogere rangen, die al wat langer in dienst waren;

- ziekenhuis 1 was enigszins ondervertegenwoordigd, terwijl ziekenhuis

2 een weinig oververtegenwoordigd was.

Voor de exacte cijfers, zie bijlage 5.

Ik ga er op grond van deze gegevens vanuit, dat de groep van 554

personen voldoende representatief is om zinvol een analyse op de

gegevens ervan uit te voeren. Er is evenwel nog een tweede kontrast

groepenanalyse uitgevoerd over de gegevens van de grotere groep.

Dit kon gebeuren door variabelen die in de eerste analyse niet van

invloed waren op het verloop buiten beschouwing te laten.

Om het aantal splitsingen bij de analyse zodanig te beperken, dat

er zo min mogelijk irrelevante en oninterpreteerbare gegevens naar

voren komen, moeten er enkele stopkriteria worden vastgesteld.

V00r de kontrastgroepenanalyses die ~n het kader van dit onderzoek

zijn uitgevoerd, is gekozen voor de volgende stopkriteria:
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a. het aantal groepen overschrijdt de 50;

b. de overgebleven groep is kleiner dan 25;

c. de overgebleven variatie is minder dan 10-5 maal de kwadratensom

van de begingroep (m.a.w. er is te weinig variatie over om te

kunnen verklaren);

d. de nieuwe splitsingen leveren minder op dan 1% verklaring t.o.v.

de kwadratensom van de begingroep.

De bevindingen.

De aldus uitgevoerde kontrastgroepenanalyse resulteerde in de in

figuur 1 met behulp van een analyseboom weergegeven splitsingen.

Vermeld zij weI dat de in de blokken aangegeven proporties niet

het verloop weergeven, maar de proportie "bIijvers".
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Tabel 1 geeft de totale, de verklaarde en de onverklaarde variatie~)
De uitsplitsing in de onderste helft geeft aan hoeveel verklaring

elke analysestap heeft opgeleverd. Hier moet uitdrukkelijk worden

vermeld, dat men niet uit deze tabel kan opmaken wat de relatieve

bijdrage in de verklaring van de verschillende variabelen was.

In totaal werd 17,0% van de variatie verklaard.

Tabel I Verklaarde en onverklaarde variatie in kontrastgroepenanalyse

Tussen-groepen-variatie (verklaard)

Binnen-groepen-variatie (onverklaard)

20,24

98,73

= ] 7 ,0%

= 83,0%

Totale variatie 118,97 =100%%

uitsplitsing: I. (leeftijd) 14,82 12,5%

2. (rangmutaties) 2,63 2,2%

3. (rang) 1,26 = 1, 1%

4. (z iekenhui s) 1 ,54 = 1,3%

20,24 17,0%

Bekijken we nu de analyseboom. De eerste splitsing blijkt plaats te

habben op basis van de variabele "leeftijd". Het verloop onder de

jongeren is zeer duidelijk hoger dan onder de ouderen; op 31 jaar

ligt er een soort scheidsIijn (p= de proportie blijvers). Uit de

splitsing van de groep "31 jaar en ouder" blijkt dat bij ouderen in

de hogere rangen het verloop lager is dan in de lagere rangen, hetgeen

me begrijpelijk voorkomt.

Kijken we naar de splitsing van de groep "jonger dan 31 jaar" dan

blijkt deze aan de zoeven besproken splitsing nauw verwant te zijn.

Hier is niet rang, maar aantal rangmutaties voor de splitsing gebruikt.

Het verloop onder de jongeren die geen rangmutaties hebben gekregen,

is in onze periode van anderhalf jaar bijna tweemaal zo hoog ais

onder hen die weI een of meer rangmutatieskregen.

Pas bij deze laatste groep (jonger dan 31, een of meer rangmutaties)

wordt de variabele ziekenhuis voor een splitsing gebruikt;in de

ziekenhuizen 3, 4 en 5 laat deze kategorie een hoger verloop zien

dan in de ziekenhuizen 1,2 en 6. Alvorens hier nader op in te gaan,

~)
variatie en kwadratensom worden hier als synoniem gebruikt



d.i-d.t. n y
v66r 1-1-1970 124 .94
in 1970 18 .94
In 1971 40 .83
in 1972 22 .77

204

- 26 -

zal ik eerst de vorige drie splitsingen bekijken. Deze drie splitsingen

vinden plaats op grond van variabelen die onderling samnehangen,

terwijl oak de niet-gebruikte variabele "datum indiensttreding"

hiermee samenhangt. Teneinde iets meer te weten te komen over de

invloed van deze onderlinge samenhangen op de keuze van variabelen

veer splitsing kan gekeken worden naar tabel 2. Deze tabel geeft

aan heeveel e1ke variabele in elke groep maximaal (= bij de meest

gunstige dichetemisering) kan verk1aren. Elk getal geeft aan het

quotient BSS .. /TSS .. Deze greotheid is het quotient van de maxima1e
~J ~

tussen-groepen-kwadratensom (variatie) die bij splitsing van groep l

met behu1p van variabele j ontstaat (BSS .. ) en de totale kwadratensom
~J

van groep i (TSS ij ). Anders gezegd: deze getallen geven het verklarend

vermogen van de variabele j in groep i. De pijlen geven aan waar

de splitsingen a1 of niet plaatsvinden.

(tabe1 2 zie volgende bladzijde)

In groep 1 heeft "leeftijd" duidelijk het grootste verklarend vermogen,

maar oak "rang", "aantal rangmutaties" en "datum indiensttreding"

(didt) kunnen duidelijk meer verklaren dan de andere zes variahelen.

De samenhang van "rang" en "aantal rangmutaties" met "Ieeftijd"

bIijkt uit het afgenomen verklarend vermogen van deze variabelen ~n

groep 2 en 3, na de splitsing op basis van Ieeftijd. Er blijft echter

na deze sp1itsing nag voldoende verklarend vermogen over om alsnog

splitsingen uit te voeren op basis van deze twee variabelen.

Uit de cijfers over "datum indiensttreding" in de kolommen 1,2 en 3

kan worden gekonkludeerd dat er een interaktie-effekt bestaat van

deze variabele en "leeftijd" op de variabele "verIoop". Ret betrekkelijk

hoge verklarend vermogen in groep I blijft in groep 2 vrijwel gehand

haafd, terwijl het in groep 3 nagenoeg gehee1 wegvalt. Tabel 3 (een

gedeelte van bijlage 4) laat zien dat onder de ouderen het verioop

onder diegenen die nag niet zo lang gel eden zijn aangenomen duidelijk

hoger is dan onder de a1 wat langer aanwezigen.

In de groep "jonger dan 31 j aar 1i

is dit verband nauwelijks aanwezig.

(zie ook tabel 6 van dit hoofdstuk)

Tabel 3. Datum indiensttreding
en verloop; groep 2
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Tabel 2 > BSSij/T.US·tael.

aroep 1 Rroep 2 aroep 3 2roep 4 a.roep 5 2roep 6 2roep 7 2rOe'D 8 .$Jroep 9
ziekenhu1s .0066 .0229 .0068 •010311 .0931 .05651) .0139 ~.0628 -..r0477

woonplaats .0001 .0127 .0027 .0010 .0083 .0008 .0353 .0005 .0013

geslacht .0046 .0107 .0000 .0024 .0175 .0031 .0094 .0286 .0011

burg. staat .0103 .0071 .0019 .0008 .0002 .0023 .0544.41 .0001 .0091

leeftijd .'1246 '-.0079 ~.0121 .0040 .0300 .0000 .0116 .0286 .0584

rg.wg. .0168 .0653 .0140 .0070 .0911 .0154 .0139 .0880M .0708~

didt .0487 .0450 .0059 .0067 .0205 •0237 .0291 . .0040 .0213

rang .0968 '.0696 .0248 .0040 .0331 ~.0006 ~.0538 .0230 .0437

mutaties .0627 .0305 '.0305 ~~ - ~0019 .0074 .0055 .0434 .0209

vooropl. .0116 .0056 .0023 .0035 .0138 .0121 .0018 .0727 .0041

aantal ppv. 554 204 350 268 82 83 121 34 48

TSSgroep 118.98

lii

~

,,~ splitsing uitgevoerd met deze variabele

splitsing met deze variabele voldoet niet aan
"minimaal twee groepen SS" kr.iterium
(stopkriterium d)
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Tabel 2a. Mogelijke splitsingen van de begingroep, groep I.

variabele dichotomie proportie blijvers (aantal)

ziekenhuis 5 vs rest .78 (85) .67 (369)

~oonplaats zelfde vs andere .68 (370) .70 (184 )

geslacht m vs vr .77 (66) .68 (488)

Iburg. staat ongeh. vs geh. .71 (420) .60 (134 )

leeftijd > 31 vs <31 .90 (204) .56 (350)

rvoorg.werkg. 0, 1 vs > I .63 (309) .76 (245)

~idt ~ 70 vs '4-7 I .80 (257) .59 (297)

rang 1,2 vs '4 3 .59 (381 ) .90 (173)

mutaties 0 vs > 0 .60 (367) .85 (187)

vooropl. lager vs 7lager .75 (236) .64 (318)
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Hoewel "datum indiensttreding" niet voor een splitsing wordt gebruikt,

bleek dit toch van belang te zijn i.v.m. verloop. Ook de literatuur

over verloop (o.a. Segers/1968) is aanleiding om bij de interpretatie

van de resultaten toch een vrij belangrijke plaats in te ruimen voor de

ancienniteit. In een voetnoot (noot nr. 35 bij pagina 70) merkte Segers

m.i. terecht op, dat dit een bevestiging is van het feit , dat een

statistische analyse van het verloop door onderzoek bij in dienst

getredenen ("lichtingen") efficien~r) is. Een korte blik op de

eerste kolom van de tabel 6 van dit hoofdstuk is voldoende om te

zien dat de' aantallen per lichting in dit onderzoek te klein zijn

om zinvol een kontrastgroepenanalyse voor iedere lichting apart uit

te kunnen voeren.

De tabellen 4, 5 en 6 en figuur 2 geven nog eens een nadere

illustratie van de hier van belang zijnde variabelen.

(voor tabellen en figuur, zie volgende bladzijde)

Met name tabel 6·verdient enige extra aardacht. Hier is ook de

variabele 'laantal voorgaande werkgevers" opgenomen en weI voor

een specifieke deelgroep met een hoog verloop, nl. zij die jonger

zijn dan 31 jaar en die geen rangmutaties hebben gehad. Degenen

uit deze kategorie die een of nog geen voorgaande werkgevers

hebben gehad, laten als ze veer 1970 in dienst zijn getreden,

een veel hoger verloop zien dan zij die 2 of meer voorgaande

werkgevers hebben gehad. Ook bij degenen die in 1970 in dienst

traden doet zich dit verschijnsel voor, maar in ietsmindere mate.

Bij degenen die 1971 of 1972 in dienst traden is dit verschil zo

goed als verdwenen.

Voor de groep zonder mutaties, weinig of geen voorgaande werkgevers

en al langer in dienst (veer 1970 of eerder) is het begrijpelijk, dat

ze een wat hoger verloop tonen dan de later in dienst getredenen.

Bij de groep die twee of meer voorgaande werkgevers heeft gehad,

en al langer in dienst zijn (1970 of eerder) liikt zich een ander

effekt voor te doen: zij zien hun huidige betrekking blijkbaar als

wat meer definitief.

Als we bij de totale groep het verloop afzetten tegen het aantal

voorgaande werkgevers, dan zien we het verloop van 39% (0 voorgaande

Herkgevers) langzaamaan dalen naar 13% « 5 voorgaande werkgevers).

Zie hiervoor bijlage 4.
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( I 1 2 3

1 62 5Y 13 3

2 37 18 8 3

Je~flijd 3 37 17 3 6

4 35 17 8 -
5 26 6 1 .2

6 21) 5 4
I

7 62 7 - j8 76 5 -
l) 1 1 -

rang onbe-
2 3 4 5 6 -kend

1 1 28 21 19 13 9
#~12 11 1~ 2 5 3._- -

Ili,,, 3 12 11 2 5 2

4 13 17 2
.- 24 7 :1 1.J

h 2!'i 3 0

7 liZ tJ

H 75 0

~I 1

el 4. rang vs. leeftijd voor aIle
de kontrastgroepenanalyse
rokken ppn.

tabel 5. mutaties vs leeftijd
voor de in de kontrastgroepenanalyse
betrokken ppn.

1ft < 31 lft < 311
Ift < 31 III < 31 Illulat-O mutat ()

tolela J lft < 31 mutal'·O 1l,1Ilal >0 V'.W0 (J 1 \V"J~2

.~
v")

,d. t. 1970 . 82 (1 'J~l) .63 ( 75) .40 ( 30) · 7K (45) .26 (19) .64(11)

1970 .71 ( 58) .60 ( 40) .57 ( 30) · 70 (10) . 4(J (15) .73 (15)

]971 .ti3(131) .55 ( )1) .54 ( 71) · bn (2(J) .53 (49) . 55 (22)

]972 . :,b (166) .53 (144) ,52(137) · 71 ( 7) .52 (99) .51 (37)
I

fuel 6. percentage blijvers uitgesplitst naar datum indiensttreding (didt);
(tussen haakjes de absolute aantallen)

3
(OCI.I I, == L'>.f

1,in

125

.)" wo

75

50

2S

\. aaillal

figuur 2. frekwentiediagram leeftijd; in iedere klasse

zijn de vertrokkenen gearceerd.
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Als konklusie moet hier toch gelden dat aIle vier de variabelen

ieder op zich een gedeelte van het verloop kunnen verklaren.

Deze samenhangen ("hoofdeffekten") kan men zich als voIgt voorstellen:

- oudere mensen zijn (801 dan niet met ervaring in vorige banen)

iets vaster in hun werkkring gegroeid dan jongere (variabele

"leeftijd") ;

- mensen in een hogere rang hebben een wat aantrekkelijker

positie dan die in een lagere rang en hebben daardoor minder

neiging te vertrekken (variabele "rang");

- als mensen een baan hebben die uit het gezichtspunt van het

maken van een karriere suksesrijk is gebleken, hebben ze

mindEr de neiging om °te vertrekken (variabele "aantal rang

mutaties");

mensen die ergens nog maar kort werken zijn minder aan de

organisatie gebonden en hebben daarom meer de neiging te

vertrekken dan mensen die er 801 langer werken (variabele

"datum indiensttreding").

De kontrastgroepenanalyse liet een interaktie zien tussen

"datum indiensttreding" en "leeftijd". Het verband tussen

"datum indiensttreding" en "801 dan niet vertrekken" doet zich

voornamelijk voor bij de ouderen.

Het feit dat het verklarend vermogen van "rang" in groep 3

sterker is afgenomen dan in groep 2, lijkt niet zozeer op

een interaktie met "leeftijd" te berusten, maar meer op het

feit dat de variabele "rang'· in deze leeftij dskategorie maar

zeer weinig variatie vertoont (zie tabel 4).

Als men ziet welke variabelen hier van invloed bleken te zijn

op het verloop, dan kan men konkluderen dat arbeidsvoorwaarden

en toekomstmogelijkheden als aspekten van de beroepsuitoefening

duidelijk van belang zijn voor vele gediplomeerde verpleegkundigen.

Het betrekking tot de laatste sp1itsing ("ziekenhuis"lis het ~n

de eerste plaats opvallend, dat hier zo'n betrekkelijk klein

gedeelte van de variatie wordt verklaard, nl. slechts 1,3% (tabel 1).

Tevens geschiedt deze splitsing pas laat in de analyse, in een

vrij specifieke deelgroep, nl. de jongeren die 801 een of meer

rangmutaties achter de rug hebben. De volgende interpretatie
_._-_.~,...-

lijkt mogelijk. In de ziekenhuizen 3, 4 en 5 blijkt dat het

geven van rangmutaties aan jongeren hun binding positiever

beln.vlo.:dt dan in de ziekenhuizen 1,2 en 6. Ter illustratie

zijn de tabellen 7 en 8opgesteld.
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mutaties

0 ? 1 to!.<ial

1 .54 (57) .57(21) .S:, (7K)

2 .42 (45) .70 (23) .51 (68)

ziekcllh uis 3 .48 (73) 1.00(11) .55 (84)

4 . 56 (41) • 89 ( 9) .62 (50)

5 .58 (33) • 79 (14) .64(47)

6 .S8(19) • 2:, ( 4) .52 (23)--
totaa 1 .51 (268) • 72 (1)2) .56 (350)

mutaties

0 ;;;t-l

1,2,3 .49 (175) • 71 (55)

ziekenhuis

4,5,6 .57 ( 93) .74 (27)

totaa I • 51 (268) .72(82)

tabel 8 als tabel 7

tabel 7. Proportie blijvers, uitgesplitst naar aantal verkregen

rangmutaties en naar ziekenhuis; tussen haakjes de

absolute aantallen.

In een gesprek met de personeelschefs van de ziekenhuizen hoop ik

enige duidelijkheid te verkrijgen over de vraag of er 50ms verschil

len bestaan in het bevorderingsbeleid in de betreffend~_~nsteIIingen.

Het feit dat de variabele I1 z iekenhuis" zoln geringe rol speelt

in deze analyse laat enkele vragen open. In de eerste plaats kan

het zo zijn dat de zes onderzochte ziekenhui~en op relevante

organisatiekenmerkenx nauwelijks van elkaar verschillen, zodat ook

de verlooppercentages elkaar weinig ontlopen (vgl. ook de laatste

alinea van deze suboaragraaf). Een andere mogelijkheid is, dat

het te hoge verloop in ziekenhuizen zijn oorzaak vindt in faktoren

die ~n aIle algemene ziekenhuizen ongeveer gelijk liggen.

In het volgende hoofdstuk zal blijken of er relevante konklusies

te trekken zijn m.b.t. deze vragen.

Een andere belangrijke vraag is of de verschillen in verloop weI

tussen de ziekenhuizen gezocht dienen te worden en bijvoorbeeld

niet tussen de afdelingen binnen de ziekenhuizen. Door het wegvallen

van dit aggregatienivo in het onderzoek is het niet mogelijk

harde konklusies te trekken ter beantwoording van deze vraag.

Later in dit hoofdstuk en in het volgende hoofdstuk wordt er nader

op ingegaan. Tevens zal deze vraag aan de personeeldiensten worden

voorgelegd.

Een later gedeelte van de analyse zal wellicht enig licht werpen

op de in dit verband relevante vraagof de hoogte van het verloop

uberhaupt zinvol is te hanteren als indikator van in de organisatie

gelegen problemen.

x ~iteraard is het nog mogelijk,·dat we via de zojuist genoemde
gesprekken nag op bepaalde organisatiekenmerken komen.



- '32 -

Vier variabelen bleken in deze analyse van ondergeschikt belang

te zijn. Die variabelen waren geslacht, burgerlijke staat, algemene

vooropleiding en woonplaats.

Over eventuele verschillen tussen mannen en vrouwen voor wat betreft

hun vertrekgeneigdheid kan op grond van het onderhavige materiaal

weinig betrouwbaars worden gezegd vanwege het kleine aantal mannen

in de populatie (12%).

Burgerlijke staat en woonplaats (al of niet in dezelfde plaats als

het ziekenhuis waar men werkt) blijken weinig invloed

op de vertrekgeneigdheid te hebben. De verschillen in verloop

tussen mensen met verschillende vooropleiding blijken gering te

zijn en waarschijnlijk gebaseerd op het feit dat ouderen vaak een

lagere vooropleiding hebben dan jongeren. In de kontrastgroepen

analyse waar ziekteverzuim de afhankelijke variabele is, wordt

nader ingegaan op het verband tussen vooropleiding en andere onaf

onafhankelijke variabelen.

Om enig inzicht te krijgen in de aard van het verloop zijn de

opgegeven ontslagredenen gekategoriseerd naar vermijdbaar verloop,

onvermijdbaar verloop en onbekend. Onder vermijdbaar verloop

vallen hier: initiatief werknemer i.v.m. werkomstandigheden (bij

vOlDrbeeld te zwaar, slechte sfeer), promotie /salarisverbetering,

behalen van een bepaald diploma of voorkeur voor een bepaald

terrein. Onder onvermijdbaar verloop vallen de volgende ontslag

redenen: huwelijk, zwangerschap, pensioen, overlijden, militaire

dienst, afkeuring, initiatief werkgever, tijdelijk dienstverband

en initiatief werknemer in verhand met prive omstandigheden.

Voor uitsplitsing naar de eindgroepen van de kontrastgroepenanalyse,

zie tabel 9,

Tabel 9 Vermijdbaar en onvermijdbaar verloop in de eindgroepen
van de kontrastgroepenanalyse.

~indgroep 4 6 7 8 9 Totaal

lVermijdbaar 30 4 3 1 6 44 (25%)
pnvermij dbaar 78 6 1 2 11 98 (56%)
pnbekend 22 6 - 1 2 31 ( 18%)

Irotaal 130 16 4 4 19 173 (lOO%)
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Uit deze tabel kunnen wij niet konkluderen of er in de verschillende

eindgroepen verschillende motieven voor vertrek aanwezig waren.

WeI geeft de tabel een grove schatting van het vermijdbaar verloop.

Hier is het 25%, maar als men de kategorie "onbekend" buiten

beschouwing laat, dan komt men op ongeveer 30% van het totale verloop.

In eerste instantie leek het relevant om voor elke eindgroep

na te gaan of de vertrokkenen een nieuwe werkgever hadden gevonden

en zo ja, waar. Daar de gegevens hierover zeer onvolledig waren,

had het geen zin om een tabel op te stellen.

Door kombinatie van enige hier gevonden onderzoeksresultaten is

het toch mogelijk enige vermoedens te formuleren omtrent de vraag

of we met verloop uit de instelling of uit het beroep van doen

hebben. Hier zal speciaal de groep "jonger dan 31 jaar" worden

bekeken, omdat deze vraag m.b.t. deze kategorie het belangrijkste

is.

De volgende resultaten zijn gevonden:

- de kategorie "jonger dan 31 jaar" vertoont een hoger verloop

dan de ouderen;

bij deze kategorie zijn er velen die al meerdere voorgaande

werkgevers hebben gehad (zie bijlage 4);

- het verloop onder de jongeren is voor grofweg 30% als

vermijdbaar verloop te kenschetsen; een veel voorkomende

ontslagreden is hier het kiezen van een gunstiger alternatief

in termen van promotie, belangstelling.,etc.

Er vallen hier geen harde konklusies te trekken over de hoogte van

het verloop uit het beroep en het verloop uit de instelling.

Op grond van de drie hierboven genoemde resultaten lijkt het echter

weI waarschijnlijk dat er een vrij grote groep jonge verpleeg

kundigen is die achtereenvolgens in meerdere ziekenhuizen werkt.

Om na te gaan ~n hoeverre het wegvallen uit de analyse van een

groep personen als gevolg van ontbrekende waarnemingen van invioed

is geweest op de analyseresuitaten, is er een tweede kontrastgroepen

analyse uitgevoerd. In deze tweede analyse werden niet aIle tien

de onafhankelijke variabelen gebruikt, maar slechts die vier op

grond waarvan in de eerste analyse splitsingen tot stand kwamen.

dierdoor vallen er dus geen personen meer uit vanwege ontbrekenende

waarnemingen op de zes variabelen, die niet van invioed zijn gebleken

op het verloop. In deze tweede analyse deden zodoende 733 personen

mee tegen 554 in de eerste.



- 34 -

De tweede kontrastgroepenanalyse leverde twee kleine verschillen

op vergeleken met de eerste.

Ten eerste bleek dat het percentage verklaarde variatie daaldevan

17 t 6% naar 14 t 9%. (Vergelijk tabel 10 en tabel I)

Tabel 10 Verklaarde en onverklaarde variatie kontrastgroepenanalyse

verloop (4 onafhankelijke variabelen)

Tussen-groepen-variatie (verklaard) 23 t 24 =
Binnen~groepen-variatie (onverklaard) 132 t 69 =

14 t 9%

85 t 1%

Totale variatie 155 t 93 = 100%

Uitsplitsing ~n: (leeftijd) 18,14 11,6%

2 (rangmutaties) 3,43 2,2%

3 (rang) 1,67 1,0%

23,24 = 14,8%

Dit komt doordat de totale variatie groter werd vanwege het grotere

aantal personen t terwijl de verklaarde variatie minder steeg.

De y-waarden binnen de ontstane groepen waren overigens gelijk aan

die in de eerste analyse.

Een tweede verschil ontstond omdat de splitsing op grond van "ziekenhuis"

wegviel. Dit verschil moet als weinig opvallend worden gekenschetst,

omdat de verklaring door die splitsing in de eerste analyse weinig

boven de 1% uitkwam (dat is de grens waar stopkriterium d in werking

treedt). De wijzigingen in de onderzochte groep bleken juist voldoende

te zijn om stopkriterium d ~n werking te doen treden, met als gevolg

dat de splitsing in deze tweede analyse niet doorging.

De bij de tweede kontrastgroepenanalyse behorende analyseboom en de

tabellen zijn te vinden in bijlage 6.

Onze konklusie is dat de eerder geformuleerde interpretaties niet

gewijzigd behoeven te worden op grond van deze aanvullende analyse.

Na de behandeling van deze kontrastgroepenanalyses blijkt dat er

informatie is verkregen die relevant is in het kader van de probleem

stelling. Drie konkrete vragen, die in het kader van deelprobleem-
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stelling a op pagina 16 z1Jn geformuleerd zijn echter nog onbeantwoord

gebleven. Omdat ze middels de kontrastgroepenmethode niet werden

opgelost, zal ik ze hier als aanvulling alsnog aan de orde steIIen.

De eerste vraag Iuidde: hoe lang bIijft de gediplomeerde na diplomering

nog in het ziekenhuis van opleiding werken?

Ter beantwoording van deze vraag werd tabel 11 opgesteld. De tabel

kwam tot stand door uit aIle zes dossiers "vertrokkenen" diegenen te

kiezen, die in het ziekenhuis van onderzoek waren gediplomeerd.

Vervolgens werden deze personen gekategoriseerd naar de lengte van

het dienstverband.

Opgemerkt dient te worden dat de tabel gaat over vele lichtingen van

in dienst getredenen. Hen kan aannemen dat veranderingen in het per

soneelsbeleid van de afgelopen jaren een en anderhebben beinvIoed.

Tabel 1 I geeft aan hoe lang de vrouwelijke verpIeegkundigen*)nog
blijven werken in hun ziekenhuis ~~_~_i1?_~omerin~._

-

n..m1~-ontslag hU1S
in de 1 2 3 4 5 6periode

o - 6 mnd (8) 13% (23) 45% (26) 59% (0) 0% (2) 13% -
6 - 12 mnd (9) 15% (5) 10% (4) ) 9% (1) 7% (4) 27% -
1 - 2 jaar (14)23% ( II) 22% (7) 16% (7) 50% (3) 20% -
2 - 4 jaar (16)26% (4) 8% (3) 7% (5)36% (4) 27% -

> 4 jaar (14)23% (8) 16% (4) 9% (1) 7% ( 2) 13% -

aantal waarn. (61) (51) (44) (14) ( 15) (7)

x) vanwege de kleine aantallen zijn de mannelijke verpleegkundigen 1n

deze tabel niet opgenomen.

Ret opvallende is, dat in de ziekanhuizen 2 en 3 een tameIijk groot

gedeelte van de vertrekkers na diplomering nag slechts een half jaar

of minder in het ziekenhuis heeft gewerkt. Dit heeft vrijwel zeker

te maken met het personeelbeleid t.a.v. pas gediplomeerden: krijgen ze

automatisch ontslag na diplomering, waarna ze slechts via een sollici

tBtieprocedure in dienst kunnen blijven of kunnen ze gewoon4oor blijven

werken als ze dat willen.

Ret feit dat resp. 51%, 7~%, 84%, 57% en 60% reeds binnen twee jaar

is vertrokken uit het ziekenhuis van diplomering wijst misschien in

;ie richting van een vrij instabielE' groep medewerkers in de zieken.

huizen.

Uiteraard is het voorstelbaar, dat men na drieenhalf jaar opleiding

eens ergens anders wil werken. Dit neemt niet weg dat dit verschijnsel

het vraagstuk van de stabiliteit 1n de personeelsbezetting raakt.
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De tweede konkrete vraag op pagina 16 luidde: "1-Jat .is de gemiddelde

Iengte van het dienstverband, ook weI "levensduur" genaamd, na

indiensttreding?" Hoewel deze vraag ook verwant is aan de vraag

naar de later te behandelen stabiliteit is er hier duidelijk sprake

van bepaalde mobiliteitspatronen, die in eike organisatie kunnen

worden waargenomen.Bij iedere nieuwe "lichting" werknemers ziet

men de eerste jaren een aanzienlijk hoger verioop (baby- of kleuter

sterfte genaamd) dan in de latere jaren. Ret was tevens in dit kader

dat Segers(1968) de voordelen aangaf van een kontrastgroepenanalyse

over een bepaalde "Iichting" in dienst getredenen (zie ook de aar.haling

op pagina 28). Om toch enig idee te krijgen van de "levensduur" i!'l

gekeken naar de lengte van het afgelopen dienstverband van degenen,

die zijn vertrokken (volledige bestanden vertrokkenen) (tabel 12).

Tabel 12

Duur van het afgelopen d~enstverband Frekwentie Percentage

0 - ~ Jaar 55 9

! - 1 j aar 108 18

, 1 - I! jaar 103 17

H - 2 jaar 83 14

2 - 2! j aar 71 12

>2! jaar 183 30
-- --
603 100%

De belangrijkste konklusie uit de tabel is, dat er een vrij

redelijke spreiding is over de verschillende kategorieen.

Overigens is een interpretatie van deze tabel zeer moeilijk

zonder de in het volgende hoofdstuk te geven cijfers over

de stabiliteit in ogenschouw te nemen.

Samenvattend kan worden gezegd dat de voorgaande analyse een zeker

beeld opgeleverd heeft van de mobiliteit onder gediplomeerde

verpleegkundigen. De bevindingen waren nergens in tegenspraak met

de in hoofdstuk II beschreven konklusies uit literatuuronderzoek.

Pet percentage verklaarde variatie, resp. 17,6% en ]4,9% moet

~chter als vrij gering worden gekwalificeerd.



4.3 Ziekteverzuim

Alvorens de bevindingen van de kontrastgroepenanalyse te presenteren,

zal ik ook hier eerst enige beknopte onderzoektechnische informatie

geven.

Zoals gezegd in hoofdstuk II zijn er m.b.t. het ziekteverzuim

drie grootheden te onderscheiden. Deze grootheden zijn: het ziekte

percentage, het aantal verzuimde dagen en het aantal ziektemeldingen.

oftewel de ziekteverzuimfrekwentie. Als we nu met behulp van een

kontrastgroepenanalsye willen nagaan in hoeverre sociaal-wetenschap

pelijke variabelen van invloed zijn op de hoogte van het ziekteverzuim,

dan kan het beste de ziektefrekwentie als afhankelijke variabele

worden gebruikt. Philipsen (1968) zegt, dat voor wat betreft het

ziekteverzuim de verschillen tussen organisaties vooral zijn gelegen

in het aantal minder ernstige, kortdurende ziektegevallen. Uiteraard

hebben deze relatief een veel grot ere invloed op de ziektefrekwentie

dan op het aantal ziektedagen. Tevens wijst Philipsen er op, dat juist

bij dit soort ziektegevallen, zaken als subjektieve afwezigheids

behoefte en -gelegenheid een belangrijke rol spelen. We hebben dan ook

het aantal ziekmeldingen gekozen als afhankelijke variabele, omdat

het in dit onderzoek juist om de zoeven genoemde sociaal-wetenschap

pelijke faktoren gaat. De afhankelijke variabele y is als voIgt

operationeel gedefinieerd:

y = het aantal ziekmeldingen in de neriode tussen

1 januari 1974 en 1 juli 1974. x)

Als onafhankelijke variabele~zijn weer de tien dezelfde variabelen

gehruikt als in de eerste kontrastgroepenanalyse (zie pagina 19).

Ret aantal mensen dat meedoet in de kontrastgroepenanalyse wordt

ongeveer op dezelfde wijze bepaald als in de voorgaande analyse.

Die personen doen mee die gedurende de gehele eerste helft van 1974

in een van de zes ziekenhuizen werkten. Tevens moesten ze op aIle

tien de onafhankelijke variabelen geskoord zijn. Zodoende deden er

in de nu volgende analyse 560 personen mee van de 772 personen die

gedurende dit half jaar in dienst waren.

x) De afhankelijke variabele is gemeten op rationivo; we kunnen hier
dus gebruik maken van de algemene versie van de kontrastgroepen
analyse (vergelijk pag. 22). Naast de gemiddelden kunnen nu o~k

de spreidingen in de afhankelijke variabele in de interpretat~e

betrokken worden.
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Door deze laatste selektie ontstond er weer een Kleine afwijking

van de onderzochte groep van 560 t.o.v. de oorspronkelijke.groep

van 772. De verschillen waren echter evenals bij de vorige kontrast

groepenanalyse vrij klein (zie pagina 23). De stopkriteria voor

de analyse waren dezelfde als in de voorgaande analyse.

De bevindingen.

De aldus uitgevoerde kontrastgroepenanalyse leverde 12,6% variatie

verklaring op. Er vonden zes splitsingen plaats op grond van vier

variabelen. Zie tabel 13 (de analyseboom is te vinden in bij lage 7.:. 1) •

(N.B. Evenals bij tabel 1 en 14 kan men hier niet de relatieve

bijdrage in de verklaring zien van de gebruikte variabelen. )

Tabel 13 Verklaarde en onverklaarde variatie ~n de analyse

kontrastgroepenanalyse ziekteverzuim

r- Tussen-groepen-variatie (verkl aard) 74,S = 12,6%

Binnen-groepen-variatie (onverklaard) 538,18 87,4%

Totale variatie 612,69 100%

~Uitsplitsing in: I (ziekenhuis) 26,40 = 4,3%

2 (leeftijd) 9,93 = 1,6%

3 (d.i.d.t.) 12,81 2,1%

4 (Ieeftijd) 6,56 = 1 ,1%

5 (vooropleiding) 9,36 1,5%

6 (vooropleidirtg) 9,44 = ] ,5%

74,51 12,6%

Evenals bij de kontrastgroepenanalyse over verloop is er een

tweede analyse uitgevoerd maar nu aIleen m.b.t. die onafhankelijke

variabelen, die in de eerste analyse voor splitsingen zorgden.

Dit had als gevolg, dat er geen personen meer buiten de analyse

bleven vanwege ontbrekende waarneming(en) op variabelen die niet

van invloed zijn op het ziekteverzuim. Hierdoor werd de onderzochte

groep meer representatief voor de totale groep m.b.t. de relevante

variabelen. Bij de verloopanalyse was het zo, dat de tweede analyse

vrijwel hetzelfde opleverde als de eerste. Bij het ziekteverzuim

echter bleek het aantal splitsingen bij de tweede analyse vrij
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drastisch verminderd te zijn; er bleven er twee over. De toevoeging

van 42 eerder uit3evallen personen aan de onderzochte groep had

als gevolg dat een paar zwakke verbanden uit de eerste analyse nu

bijna wegvielen. Op grond van de grotere representativiteit van

de in tweede analyse onderzochte groep zal ik hier de eerste

analyse niet nader behandelen en meteen overgaan op de tweede

analyse. De statistische gegevens over de eerste analyse zijn

te vinden bijlage 7.

Deresultaten van de tweede analyse zijn weergegeven in figuur 3

en in de tabellen 14 en 15.

Tabel 14 Verklaarde en onverklaarde variatie in

kontrastgroepenanalyse 2

Tussen-groepen-variatie (verklaard)

Binnen-groepen-variatie (onverklaard)

34,76

621,08

= 5,3%

94,7%

Totale variatie 655,84 =100%

~Uitsplitsing in: (ziekenhuis)

2 (vooropleiding)

26,98 =
7,78

4, ]%

1 ,2%

34,76 = 5,3%

vooropI. =- 1

Y=. .64
sd(y) '-' .91
N -= 84

5 voorapl. '" 2, 3

V'" 1 .00
sd( y) c, 1 .32
N "" 202

2 ziekenh. =. 1. 2

Y = .90
sd(y) '-' 1,23
N = 286

ziekenh. ,-3tm6

'V o•• 47
sd(y) '- .79
N = 316

1 UOlaaly ..• 68
sd(y) ~. 1 ,04
N 602

Figuur 3 Analyseboom kontrastgroepenanalyse ziekteverzuim;

4 onafhankelijke variabelen.
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Tabel 15 BSS .. /TSS. per groep en per variabele
~J J

kontrastgroepenanalyse ziekteverzuim.

Groep 1 2 3 4 5

ziekteverzuim ~0411 1~0019 ~0055 .0115 .0007

leeftijd .0165 .0115 •0 144~ .0256 .0090

d.i.d.t. .0042 .0112 .0059 .084~ .0172i

vooropleiding .0215 1.0181 .0062 J/I- 1~0073

aantal pers. 602 286 316 84 202

TSS groep 16396 10751 4970 1732 8825

, $ • splitsing uitgevoerd met deze variabele

splitsing met deze variabele wordt niet uitgevoerd
vanwege stopkriterium d

Tabel 15.a. Mogelijke splitsingen van de begingroep, groep I.

Ivariabele dichotomie gem~dd. per gr"oep (aantal)

ziekenhuis 1+2 vs rest .90 (286) .47 (318)

leeftijd 32 vs 32 .50 (214) .78 (388)

~idt 1970 vs 1970 .57 (180) .72 (422)

Ivooropl. lager vs lager .49 (246) .80 (356)
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Door toevoeging van 42 personen aan de onderzochte groep daalt het

toch al geringe percentage verklaarde variatie van 12,6% in de vorige

analyse naar nog slechts 5,3% nu. Dit leidt tot een belangrijke

konklusie, nl. er wordt met de gebruikte tien variabelen een zeer klein

dee.l van de variatie in het ziekteverzuim verklaard. Bekijken we nu

de analyseboom van figuur 3. De eerste splitsing blijkt plaats te

vinden op grond van de variabele "ziekenhuis". De ziekenhuizen 1 en 2

hebben een beduidend groter gemiddeld aantal ziekmeldingen per

werknemer dan de andere vier ziekenhuizen. Doordat er binnen de

ziekenhuizen nog een grote spreiding in het aantal ziekmeldingen

per ~ersoon overblijft, wordt er nog maar een gering percentage

van de variatie verklaard. Ret gebruik van "ziekenhuis" als eerste

variabele is duidelijk in overeenstemming met andere onderzoekresultaten

(zie hoofdstuk It), die laten zien dat het persoonlijk ziekteverzuim

patroon in zekere mate wordt beinvloed door de organisatie waarin men

werkt. De spreiding in de ziekteverzuimcijfers voor de zes onder-

zochte ziekenhuizen kwam overeen met de vergelijkbare spreiding

binnen 60 door het N.Z.!. onderzochte ziekenhuizen.

Verder ~s het opvallend dat er in de groep van vier ziekenhuizen

met een relatief gering gemiddeld aantal ziekmeldingen per werknemer

geen verdere splitsingen plaatsvinden. (Ook in de ziekteverzuimanalyse

met tien onafhankelijke variabelen was dit het geval)

Binnen de groep van ziekenhuizen 1 en 2 vindt weliswaar nog een
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splitsing plaats, maar deze verklaart slechts 1,2%. Mensen met een

middelbare of hogere algemene vooropleiding melden zich iets vaker

ziek dan zij die een lagere vooropleiding hebben genoten.

Bij beschouwing van tabel 13 blijkt, dat ook de variabelen "leeftijd"

en "datum indiensttreding" enigszins van invloed zijn op het aantal

ziekmeldingen. Uit nadere analyse van driedimensionale tabellen is

gebleken, dat deze twee laatste twee variabelen, evenals "vooropleiding"

elk nog een stukje variatie kunnen verklaren, als de andere variabelen

konstant worden gehouden. Omdathet om zulke zwakke verbanden gaat,

zal deze nadere analyse hier niet uitgebreid worden beschreven.

Het verband met "leeftijd" bestaat daarin, dat jongere mensen zich iets

vaker ziek melden dan ouderen, hetgeen overeenkomt met de in vele

andere onderzoeken gevonden cijfers. Voor wat betreft "datum indienst

treding" kan worden gezegd~ dat zij die al v66r 1970 in dienst waren,

zich iets minder vaal ziek meldden,dan diegenen die later in dienst

waren getreden. Het aantal ziekmeldingen is het hoogste bij hen die

in 1970 aankwamen en loopt bij later in dienst getredenen langzaam

af. Het zij nogmaals benadrukt, dat het hier om kleine verschillen

gaat.

Uit de hierboven beschreven kontrastgroepenanalyses kwam betrekkelijk

weinig informatie over de ziekenhuizen 3 tot en met 6. Om deze reden

is er nog een kontrastgroepenanalyse uitgevoerd over de gegevens

van deze vier ziekenhuizen. Uiteraard konden ook hier geen sterke

verbanden tussen de variabelen en het ziekteverzuim worden

verwacht. Er werd dan ook slechts 6,9% van de variatie verk~aard.

Het verschil met de eerder beschreven analyses was, dat de variatie

" z iekenhuis" niet voor de eerste splitsing garant stond, maar pas

voor de zesde x) , bij een zeer specifieke deelgroep dus. De

overige zwakke verbanden waren ongeveer gelijk aan die in de voor

gaande analyses.

Om na te gaan in hoeverre het ziekteverzuimpatroon als een min of

meer konstant persoonsgebonden kenmerk gezien kan worden, werd er

nog een kontrastgroepenanalyse uitgevoerd. In deze analyse werd ook

de ziektefrekwentie over de tweede helft van 1973 als "onafhankelijke

variabele" meegenomen. Op deze wijze werd 24,6% van de variatie

X)Door de veel kleinere totale kwadratensom was het stopkriterium
van minstens 1% variatieverklaring minder snel van toepassing,
waardoor veel splitsingen optraden.
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verklaard, hetgeen vergelijkbaar is met hetkwadraat van een

produktmDmentkorrelatiekoe£fieie~t.Dekoeffieient die: zieh hierbij

laat denken zou een waarde hebben van 0,50 •.Men kart dus konkluderen

dat het individuele ziekteverzuimpatroon een vrij grote stabiliteit

vertoQnt, zeker gezien het feit dat we hier nog maar een ft'ij korte

periode in beachouwinghebben aenomen.

4.4. Devoornaamste konklusie,

Bij de kontrastgroepen analyse van het verloop onde"r gediplomeerde

verpleegkundigen zijn tien variabeien gebruikt waarvan er vier van

invloed bleken op het verloop. De verbanden laten zich als volgt

weergeven:

- bij de jongere gediplomeerde verpleegkundigen (jonger dan 31 jaar)

is het verloop hoger dan bij de ouderen;

• verpleegkundigen die in een ziekenhuis een of meer rangmutaties

(bevordedngen) q,ebben ge'kregen ~ijn mind"er geneigd om tevertrekken

dan zij die geen rangmutaties "kregen;

het verloop onder de verpleegkundigen is duidelijk het hoogst in

de lagere rangen;

- zij die nog maar vrij kort in het ziekenhuis van onderzoek werken

zijn meer geneigd om te vertrekken dan zij die er al langer werken;

in het algemeen wordt dit versehijnsel aangeduid als de "kleuter

sterfte" van een bepaalde· "liehting" in dienst get'redenen.

Uiteraard overlappen'de vier bovenstaande verbanden elkaar gedeeltelijk.

Het is eehter wet· zo, dae elk van de verbandenblijft bestaan (zij

het wat zwakker) als men de andere drie variabelen konstant houdt •

.Twee gekombineerde effekten van deze variabelen op· het verloop

meeten eehter nog vermeld worden.

Het verband .tussen "datum indiensttreding" en "verloop" doet deh

voornamelijk voor bij de ouderen.

Ook het verband tussen "rang" en "verloop" doet·zieh hoofdzakelijk

bij de ouderen voor. Dit is eehter voor een groot deel verklaarbaar

doorhet feit dat de jongeren meestal nogin de lagere rangen zitten.

Opvallend is verder, dat het ziekenhuis waar men werkt veel minder

van invloed lijkt te zijn op de neig:l.ng tot vertrek dan de vier

liiemoven besehreven faktoren.

Vijf andere variabelen bleken niet of nauwelijks van invloed te zijn

op het verloop. Daze variabe1en waren: aantal voorgaande werkgevers,

algemene vooropleiding, het a1 of niet wonen in dezelfde pleats als

die waarmen werkt, burgelijke staat en geslaeht.
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Na een analyse van de door de ziekenhuizen geregistreerde ontslag

redenen kwam ik tot een grove schatting van het vermijdbare ver

loop. Volgens deze schatting bedraagt het vermijdbare verloop ~ 30%

van het totale verloop. Behalve op de betrekkelijkegrofheid van de

schatting moet nog gewezen worden op de vage grens tussen vermijdbaar

en onvermijdbaar verloop.

Met betrekking tot de mobiliteit onder verpleegkundigen gedurende een

aantal jaren na hun diplomering kunnen er vanwege de beperktheid

van het databestand geen harde kenklusies worden getrokken. Echter,

het hoge verloop onder degenen die jonger zijn dan 3] jaar, waarbij

vaak het kiezen voer een guns tiger altematief in termen van promotie,

belangstelling e.d. als ontslagreden wordt opgegeven, en het feit

dat vele jongeren al meerdere werkgevers hebben gehad geven weI een

zekere indikatie inzake deze mobiliteit. Het Iijkt dus weI waarschijn

lijk dat er een vrij grote groep jongere verpleegkundigen is, die

achtereenvolgens in meerdere ziekenhuizen werkt. Na verloop van

tijd is er een groep die op nog vrij jonge leeftijd uit het beroep

stapt (b.v. wegens huwelijk of zwangerschap). Daamaast ~s er een

groep die in de verpleging een werkkring ziet van meer blijvende aard.

Met betrekking tot het ziekteverzuim z1Jn drie grootheden te onder

scheiden, te weten, het ziektepercentage over een bepaaide periode,

het aantal verzuimde dagen en het aantal ziektemeidingen (ofweI de

ziektefrekwentie) per werknemer over een bepaaide periode. Omdat

in andere onderzoeken is gebleken dat het aantal ziekmeldingen het

sterkst samenhangt met sociaal-wetenschappelijke faktoren is in de

analyse van onze gegevens gekozen voor het aantal ziekmeldingen als

afhankelijke variabele. De onafhankelijke variabelen, waarmee gepoogd

is een deel van de variatie in het aantal ziekmeidingen te verklaren,

zijn dezelfde tien als die bij de analyse van het verloop.

De grootste verklaring leverde de variabele "ziekenhuis waar men werkt"

OPt in de ziekenhuizen 1 en 2 lag het aantal ziekmeldingen per werk

nemer over de onderzochte periode beduidend hoger dan in de zieken

huizen 3 tim 6.
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Voorts zijn er in de analyse nog drie zwakke verbanden gevonden:

- verpleegkundigen met een ~ddelbare of hogere vooropleiding melden

zich iets vaker ziek dan zij met een lagere vooropleiding;

- jongere mensen melden zich iets vaker ziek dan ouderen;

- degenen die al wat langer in dienst zijn van het ziekenhuis van

onderzoek melden zich iets minder vaak ziek dan degenen die er nog

niet zo lang werken.

Uit een verdere analyse bleek dat het individuele ziekteverzuim~

patroon een vrij grote konstantheid liet zien. Zo bleek het individuele

ziekteverzuim in de tweede helft van 1973 ook een voorspellende

waarde te hebben voor het ziekteverzuim in de eerste helft van 1974.

Als we de resultaten van de kontrastgroepenanalyses over verloop

en ziekteverzuim naast elkaar zetten, dan zijn er een paar zaken

die direkt opvallen.

Hoewel er bij het verloop niet zo erg veel variatie werd verklaard

gaf de analyse toch weI enig inzicht in het verschijnsel.

Uit de splitsingen bleek dat de individuele kenmerken samenhingen

met het verloop.

Bij het ziekteverzuim werd nog minder variatie verklaard dan bij

het verloop.

Konstaterend dat een groot gedeelte van dit (kleine) stuk verklaring

was toe te schrijven aan de variabele llziekenhuis ll
, komen wij aan

een opvallend verschil. Dit verschil bestaat hierin, dat de organisatie

waarbinnen men werkt kennelijk duidelijker van invloed is op het

gemiddeld aantal ziekmeldingen dan op de vertrekgeneigdheid van de

werknemers. Vooruitlopend op het volgende hoofdstuk kan men hier

al een interpretatie met betrekking tot organisaties aangeven.

In de bedoelde interpretatie wordt het gemiddeld aantal ziekmel-

dingen per werknemer in algemene ziekenhuizen als een meer betrouw

bare indikator voor de mate van arbeidsvoldoening verondersteld dan de

hoogte van het verloop uit de organisatie. Deze interpretatie wordt

bovendien meer plausibel als men ziet, dat de zes onderzochte

ziekenhuizen qua aantal ziekmeldingen redelijk representatief zijn

voor een grote groep van ziekenhuizen.(zie de noot op pagina 43.).

Er moet op worden gewezen dat deze interpretatie totale ziekenhuizen

betreft en niet bijvoorbeeld afdelingen. In dit verband zijn er

enkele opmerkingen van Cassee (1971) over verloop en ziekenverzuim

\
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.__._-----.-----
interessant. Deze stelde dat een verpleegkundige die ontevreden is

met zijn/haar werksituatie twee "vl uchtwegen" heeft, namelijk

verloop of ziekteverzuim. Hij zegt dan dat o.a. vanwege de vele

overplaatsingsmogelijkheden verloop uit de instellingminder

opportuun is dan ziekteverzuim.

Gekonkludeerd kan worden dat de mogelijkheid bestaat dat verschillen

in verloop voornamelijk tussen de afdelingen gezocht moeten worden.

Bij het ziekteverzuim ligt dit anders. Bij de kontrastgroepenanalyse

bleek dat er nog vrij grote verschillen waren tussen de ziekenhuizen

voar wat betreft het gemiddeld aantal ziekmeldingen per werknemer.

Philipsen (1970) geeft voorbeelden van onderzoeken in bedrijven waar

korrelaties tussen ziekteverzuim en arbeidsvoldoening werden gevonden

indien men een bedrijf (of vestiging of grote produktie-afdeling)

als analyse-eenheid gebruikte. Als echter het individu of de kleine

werkgroep (Gadourek, 1965) werd gekozen als analyse-eenheid, werd

er slechts een zeer zwak verband gevonden. Als men zich een en

ander voorstelt met betrekking tot ziekenhuizen, zou men kunnen

veronderstellen dat het verband tussen arbeidsvoldoening en aantal

ziekmeldingen zich niet zozeer op afdelingsnivo (vergelijk kleine

werkgroepen) voordoet, maar meer op ziekenhuisnivo (vergelijk

bedrijfsvestiging).

Bij het opstellen van een tabel om na te gaan of toekomstige vertrekkers
- -_ .."._-----

(binnen de onderzoeksperiode) en blijvers verschillende verzuimpatronen

laten zien, bleek dat de aantallen te klein waren om er konklusies

uit te kunnen trekken. Dit bezwaar geldt des te sterker omdat de

variabelen "leeftijd" en "datum indiensttreding" vanwege hun invloed

op verlaop en ziekteverzuim konstant gehouden moeten worden.

Een vorm van kohortstudie zou hier een adekwate opzet zijn geweest.

Vanwege de beperktheid van ons databestand was een dergelijke opzet

echter niet mogelijk (vergelijk soortgelijke opMerkingen op de

pagina's 28 en 36).

(Novt van pag. 42.).
l)12 spreiding in de ziekteverzuimcijfers voor de zes hier onderzochte

ziekenhuizen kwam:overeen met de vergelijkbare spreiding hinnen

60 door het N.Z.!. onderzochte ziekenhuizen.
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V Verloop, stabiliteit en ziekteverzuim als organisatiekenmerken

5. l. Inleiding

Uit hoofdstuk II bleek dat men verloop en ziekteverzuim slechts

ten dele kan verklaren met behulp van individuele variabelen.

Uit de resultaten van de kontrastgroepen-analyse bleek eveneens

dat er met de hier gebruikte individuele variabelen weinig variatie

~n het verloop en in het ziekteverzuim kon worden verklaard. Werd

er bij het verloop nog weI enigszins verklaard (resp. 17,0% en 14,9%),

bij het ziekteverzuim was het resultaat nog geringer (12,6% resp.

5,3%). Overigens werd het grootste gedeelte van de verklaring van

het ziekteverzuim verkregen door een splitsing op de variabele

"ziekenhuis": dit wijst eerder op organisatiefaktoren.

Zoals eerder gezegd zullen op grond van gegevens uit dit onderzoek

met name de gegevens uit dit hoofdstuk, twee ziekenhuizen uit de

zes worden gekozen, die in een volgend deelonderzoek worden

bekeken voor wat betreft organisatiekenmerken die met het verloop

samenhangen.

De keuze van deze twee ziekenhuizen geschiedt aan de hand van een

kriterium waaraan een veronderstelling ten grondslag ligt.

Ervan uitgaande dat de omvang van het verloop en het ziekteverzuim

gedeeltelijk door organisatiefaktoren wordt bepaald, kan worden

verondersteld, dat organisaties die verschillen voor wat betreft

verloop en ziekteverzuim eveneens zullen verschillen op die

organisatiefaktoren die hiermee samenhangen. De hier bedoelde

faktoren kunnen in het volgende deelonderzoek nader onderzocht

worden.

Het kriterium houdt in dat de twee te kiezen ziekenhuizen kwa ver

loop, stabiliteit en/of ziekteverzuim maximaal kontrasteren, en wel

zodanig dat deze verschillen zo min mogelijk kunnen worden verklaard

door individuele variabelen die in dit onderzoek zijn gemeten. In

de loop van dit hoofdstuk zal worden bekeken welke van de drie

genoemde grootheden het grootste gewicht moet krijgen bij de keuze.

De variatfe tussen de organisaties en de onderlinge samenhangen

tussen de genoemde grootheden spelen hierbij een rol. Van tevoren

kan gezegd worden dat verloop ~n eerste instantie een grote rol

zal spelen omdat de grote omvang ervan de aanleiding was voor het

gehele onderzoek.



- 47 -

De betreffende statistische gegevens, op basis waarvan de twee

ziekenhuizen zijn gekozen, worden gepresenteerd in 5.2., terwijl

in 5.3. de keuze wordt gemaakt. Tenslotte worden in 5.4. de

belangrijkste konklusies ~eergegeven.

5.2. Statistische gegevens per ziekenhuis m.b.t. het verloop en het

ziekteverzuim

De zes ziekenhuizen die hier in de analyse zijn betrokken,zijn

gevestigd in de regio Eindhoven. De ziekenhuizen I, 2 en 3 zijn

grote ziekenhuizen in de stade De ziekenhuizen 4, 5 en 6 zijn

streekziekenhuizen in de omgeving van Eindhoven.

De verlooppercentages over deze zes ziekenhuizen worden gegeven

~n de tabellen 1 en 2.

De percentages zijn berekend door het aantal vertrokkenen in

een bepaald half jaar uit te drukken in een percentage van de

gemiddelde personeelsbezetting over die periode. De gemiddelde

personeelsbezetting is geschat door het berekenen van een

gemiddelde tussen het aantal personen dat aan het begin en het

aantal personen dat aan het eind van het betreffende half jaar

in dienst was. Hetpersoneelsverloop onder de gediplomeerde

verpleegkundigen wordt weergegeven in twee tabellen. De percentages

in tabel I zijn berekend over aIle gediplomeerden in dienst van

het ziekenhuis en die in tabel 2 gelden slechts voor diegenen

die buiten het ziekenhuis van onderzoek zijn gediplomeerd.

Degedachte die hieraan ten grondslag lag was dat ziekenhuizen

nogal kunnen verschillen met betrekking tot hun personeelsbeleid

ten opzichte van leerlingen die hun diploma halen. Deze ex-leer

lingen kunnen na diplomering al dan niet worden aangespoord om

re 2i~n naaT eeo hetrekkihg elders.
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Tabe~ I. Verlooppercentages (per ~ jaar) gediplomeerde verpleegkundigen

voor zes ziekenhuizen over vijf halve jaren.

r-----

lziekenhuis I 2 3 4 5 6

1972/ I 13% 17% - - II % 10%

1972/2 10% 23% - i - I 8% 20%

II I1973/1 16% 20% 22% 17% 18% 9%
I I

1973/2 10% 17% 23% 8%
I

12%

1

13%

1974/1 9% 15% 16%
\

12% 12% 11%
I I

-x 12% 18% 20% 12% 12% 13%

Tabel 2. Verlooppercentages (per ! jaar) gediplomeerde verpleegkundigen

voor zes ziekenhuizen over vijf halve jaren; diegenen die in

het ziekenhuis zelf zijn gediplomeerd, zijn hier buiten

beschouwing gelaten.

[-- _.- -_ ...__._-

1 2 3 4 I .-----c-------·--·--1
ziekenhuis 56

1

1972/1 14% 18% - - 10% 12% I
1972/2 9% 19% - - 8% 17%

1973/1 15% 17% 18% 17%

I
17% 8%

1973/2 8% 17% 21% II % 12% 11%

1974/1 7% 12% 7% 10% 12% 12%!
x 11 % 17% 15% 13% 12% 12%
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Het ZlJ hier nog duidelijk vermeld dat het in beide tabellen

niet om de gebruikelijke jaarlijkse percentages gaat, maar

om halfjaarlijkse percentages (overigens krijgt men door het

optellen van twee halfjaarlijkse percentages een redelijk goede

schatting van het jaarpercentage).

Bij beschouwing van de tabellen is de eerste indruk dat de

verlooppercentages vrij hoog zijn. Als men b.v. over 1973 de

jaarpercentages schat, krijgt men (volgens tabel 2) : 23%, 34%,

39%, 28%, 29% en 19%. Als men zich naast deze verlooppercentages

ook het hoge verloop en het rouleren van leerling-verpleegkundigen

voor de geest haalt, lijkt het waarschijnlijk dat het geen een

voudige zaak is om op de verpleegafdelingen tot erg stabiele

relaties onder het verpleegkundig personeel te komen.

Overigens moet men zeer voorzichtig zijn om dergelijke tabellen

te interpreteren in termen van b.v. kwaliteit van de menselijke

verhoudingen. 20 betogen March en Simon (1958) b.v. dat bij

vergelijking van grote en kleine organisaties m.b.t. verloop

percentages de eersten er vaak te gunstig af kunnen komen. Veel

zaken n.l. die bij kleine organisaties aanleiding geven tot

verloop kunnen bij grote organisaties b.v. slechts tot over

plaatsing leiden. Dit laatste doet zich voor vanwege de grotere

mogelijkheden tot overplaatsing bij grote organisaties. Voorts

is het al enige malen uiteengezet dat het verloop ook door o.a.

individuele faktoren wordt bepaald en niet aIleen door organisatie

faktoren. De verschillen in de hoogte van het verloop per ziekenhuis

en per half jaar varieren nogal, maar er valt niet zo veel regel

maat in te ontdekken. Men kan konstateren dat de ziekenhuizen

2 en 3 meestal een hoger verloop laten zien en

ziekenhuis I een lager verloop dan gemiddeld. De percentages

van de drie streekziekenhuizen houden ongeveer het midden hier

tussen. Kijken we naar de gemiddelde verlooppercentages per half

jaar dan blijken de verschillen per ziekenhuis betrekkelijk gering

te zijn. Om het beleid t.o.v. pas gediplomeerden even buiten

beschouwing te laten is het het meest zinvol om de gemiddelden

onderaan tabel 2 te bekijken. Voornamelijk ziekenhuis 2 blijkt

er in minder gunstige zin enigszins uit te springen en in mindere

mate oak ziekenhuis 3.
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VergeIijken we tussen de verschillende halve jaren. dan bIijkt

er in ieder geval geen stijging van het verloop te bestaan. De

lichte daling in het eerste half jaar van 1974 wordt hoogst

waarschijnIijk veroorzaakt door de in eind 1973 afgekondigde

personeelsstop voor ziekenhuizen (vgI. de stabiliteitshistogrammen

later in dit hoofdstuk).

In het algemeen wordt gezegd dat een hoog verioop moeilijkheden

kan veroorzaken in de kontinuiteit van de personeelsvoorziening.

De personeelsvoorziening. het probleem waar het hier eigenlijk

om gaat, kan echter ook op een andere wijze benaderd worden. In

het hieronder volgende wordt gekeken naar de stabiliteit in de

personeelsbezetting. Tabel 3 geeft enig inzicht in die stabiliteit.

AIle verpleegkundigen die op 1 juli 1974 in dienst waren ~n een

van de zes ziekenhuizen van onderzoek zijn gekategoriseerd naar

de datum van hun indiensttreding bij de betreffende ziekenhuizen.

De gegevens van tabel 3 worden grafisch weergegeven in figuur I.

Tabel 3. Datum indiensttreding, uitgesplitst per ziekenhuis.

I
I 1

ziekenhuis
,

I 2 3 4 5 I 6 I
d.i.d.r. "' i I

\. I
<1970 31% 22% 28% 33% 32% 47% I

1970 5% 6% 6% 7% 13% 2%

1971 10% 13% 13% 24% 10% 5%

1972/1 6% 6% 8% 10% 7% 9%

1972/2 5% 6% 9% 3% 11% 9%

1973/1 18% 12% II % 9% 5% 9%

1973/2 15% 21% 18% 10% 10% 12%

1974/1 11% 15% 6% 4% 12% 7%

100% 100% 100% 100% 100% 100% I
Onbekend 13 16 - - - -

N 240 162 166 123 I 12 43
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Figuur I. Stabiliteit: histogrammen naar de datum indiensttreding

van het personeel dat op 01-07-1974 in dienst is.
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Opvallend is dat ziekenhuis 2 een duidelijk kleinere en ziekenhuis 6

een duidelijke grotere 'harde kern' van personeelsleden (voor 1970 al:

in dienst) heeft dan de overige ziekenhuizen.

Tevens zijn er per ziekenhuis vrij grote verschiIIen voor wat betreft

het percentage verpleegkundigen dat nog maar korte tijd in dienst is.

Kijken we bijvoorbeeld naar het percentage mensen dat minder dan ander

half jaar in dienst is, dan krijgen wij het volgende beeld:

ziekenhuis 44%

" 2 48%
II 3 35%

" 4 23%

" 5 27%

" 6 28%

Evenals bij de verloopcijfers ziet men ook in tabel 3 een gevolg

van de personeelsstop: in het eerste half jaar van 1974 zijn

minder mensen aangetrokken dan daarvoor.

De verschillende stabiliteitshistograrnmen van figuur 1 hebben

een aantal kenmerken die van belang kunnen zijn als men zich met

de kontinuiteit van de personeelsvoorziening bezighoudt.

Uitgaande van het idee van de stabiliteit van het personeelsbestand

in ziekenhuizen zijn er enkele voor de hand liggende variabelen apera

tioneel te formuleren:

I. de grootte van de echte "harde kern", rriensen die al vrij lang ~n

dienst zijn,

2. het percentage mensen dat nog maar kart in dienst is,

3. een of andere overall-maat over het stabiliteitshistogram (zoals

by. de stabiliteitsindex van Bowey, 1969~ pag. 5 van dit rapport).

Uiteraard zijn deze drie variabelen niet onafhankelijk van elkaar, maar

ze vormen toch weI verschillende aspekten van de (dis)kontinuiteit en

(in) stabili teit binnen een arbeidsgemeenschap. Ret lijkt mij van belang

om bij een onderzoek naar zaken als de kwaliteit van de menselijke ver

houdingen in een prganisatie, kommunikatie, koordinatie, etc. naast

het verloop ook de hierboven genoemde variabelen te meten.
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Voor de hier onderzochte ziekenhuizen kan gekonkludeerd worden dat ze

kwa stabiliteit uiteenlopen en dat de stabiliteit in de stadszieken

huizen (met name 1 en 2) geringer is dan in de streekziekerthuizen.

Bij vergelijking van de verlooppercentages met de stabiliteitscijfers

blijkt dat het minst stabiele ziekenhuis (2) tevens het hoogste verloop

heeft (volgens tabel 1 en 2). Ziekenhuis 3 t dat oak relatief instabiel

is, laat oak een relatief hoag verloop zien. De overige vier ziekenhui

zen laten een relatief laag verloap zien. Ziekenhuis I is echter duide

lijk minder stabiel dan de ziekenhuizen 4, 5 en 6. Dit is gedeeltelijk

verklaarbaar door een verhuizing en de daarmee gepaard gaande uitbrei

ding van dit ziekenhuis in 1973. Een uitbreiding vergt een extra werving

van personeel, waardoor de proportie nieuw aangetrokkenen wordt vergroot

(waaruim blijkt, dat men oak stabiliteitscijfers niet altijd klakkeloos

naast elkaar kan zetten).

In de onderstaande drie tabellen worden de gegevens over het ziekteverzuim

onder vrouwelijke~ gediplomeerde verpleegkundigen weergeven. Tabel 4 geeft

het gemiddeld aantal ziekmeldingen per werknemer per half jaar. Tabel 5

geeft het aantal ziektedagen per werknemer per half jaar. Tabel 6 tenslotte

geeft het aantal dagen dat een ziektegeval gemiddeld duurt (deze gemiddelde

duur per ziektegeval wordt berekend door binnen een bepaald half jaar het

aantal ziektedagen te delen door het aantal ziekmeldingen).

Tabel 4. Gemiddeld aantal ziekmeldingen per vrouwelijke verpleegkundige

(per half jaar) over vijf halve jaren.

ziekenhuis 1 2 -3 4 5 6

1972/1 .61 .38 .33 .36 .48 .35

1972/2 .41 . 31 .28 .24 .50 .28

1973/1 .69 .60 .42 .48 .55 .20

1973/2 .67 .44 .43 .44 .57 .34

1974/ I .89 .77 .34 .43 .53 .60
,

XL .65 .50 .36 .39 .53 .35
Omdat mannen en vrouwen versch~llende ziekteverzuimpatronen laten zien

en omd:lt verpleegkundigen voor het overgrote deel vrouwen zijn (zie

bv. tabel ) worden hier aIleen de cijfers voor vrouwen g~geven.
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Tabel 5. Gemiddeld aantal ziektedagen per vrouwelijke verpleegkundige

(per half jaar) over vijf halve jaren.

ziekenhuis 1 2 3 4 5 6

1972/1 4,2 3,3 4,4 2,5 6, 1 5,1

1972/2 2,3 3,3 3,7 2,6 6,0 2,6

1973/1 5,2 4,5 4,6 5,0 7,4 3,3

1973/2 4,9 4,1 3,7 4,4 6,8 5,9

1974/1 6,2 8,2 2,8 3,9 6,7 8,2

Tabel 6. Gemiddelde duur per ziektegeval in dagen (bij vrouwen) over

vijf halve jaren.

ziekenhuis I 2 3 4 5 6

1972/1 6,8 8,7 13,8 6,9 12,7 15,0

1972/2 5,5 11 ,0 13,2 10 ,8 12,0 9,3

1973/1 7,4 7,5 11,° 10,4 13,2 16,5

1973/2 7,2 9,3 8,4 10,0 11, 7 17,4

1974/1 7. I 10,5 8,2 8,9 12,4 13,7- 6,8 9,4 10,9 9,4 12,4 14 ,4 ~x

Vanwege de beperkte duur van de periode van onderzoek is het uiteraard

niet mogelijk om veel te zeggen over ontwikkelingen in de tijd.

Het aantal ziekmeldingen blijkt in 1973 in op een na alle ziekenhuizen

hoger te liggen dan in 1972~. Het aantal ziektedagen is van 1972 op

1973 in aile ziekenhuizen gestegen. In de gegevens over de duur per

ziektegeval zit geen duidelijk verschil tussen de verschillende perio

den.

Als men de aantallen ziekmeldingen per werknemer per ziekenhuis bekijkt,

ziet men dat de absolute cijfers nogal varieren. De verschillen tussen

de ziekenhuizen onderling blijven echter enigszins konstant. In andere

woorden: als men de ziekenhuizen per half jaar rangordent naar de hoogte

van de ziektefrekwentie, dan lopen deze rangordeningen betrekkelijk weinig

uiteen. De mate van overeenstemming van deze vijf rangordeningen is als

~ In verb and met seizoenschommelingen kan men het beste gehele jaren

met (~kaar vergelijken.
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voIgt berekend. Door de vijf rangordeningen telkens paarsgew~Js te

vergelijken, zijn tien vergelijkingen ontstaan, waarbij voor elke ver

gelijking de waarde van Spearman's rangkorrelatiekoefficient (r )~
s

is berekend. De gemiddelde waarde van r bedroeg .72.
s

Men mag dus konkluderen dat de hoogte van de ziektefrekwentie van een

ziekenhuis een tamelijk konstante waarde is in vergelijking tot de

ziektefrekwentie van de andere vijf ziekenhuizen (vergelijk Philipsen

1968, over de organisatiespecificiteit van het ziekteverzuim).

Bij uitvoering van dezelfde berekening, maar dan met betrekking tot

het aantal ziektedagen kwam ik op een waarde van .21. De duurzaamheid

van de verschillen tussen de ziekenhuizen is dus voor wat betreft de

ziektefrekwenties aanmerkelijk groter dan voor wat betreft het aantal

ziektedagen. In dit verb and is het interessant dat bij onderzoekingen

is gebleken,

dat juist de ziektefrekwentie het sterkst samenhangt met sociaal-weten

schappelijke faktoren die op het ziekteverzuim van invloed zijn (vgl.

pag. 37).

Ook voor de rangordeningen met betrekking tot het verloop (tabel 2)

is de hierboven beschreven gemiddelde rangkorrelatiekoefficient berekend.

De waarde van de koefficient was .31.

Bij vergelijking van verloop en ziekteverzuim hebben we dus de beschikking

over de volgende koefficienten:

r gemiddeld-
s

.31

.72

.21

Voor onze populatie kan worden gekonkludeerd dat de ziektefrekwentie

binnen een organisatie in verhouding tot de zelfde cijfers van andere

organisaties een zekere konstantheid laat zien. Voor het gemiddeld aantal

X r neemt de waarde 1 aan bij volledige overeenstemming van twee rang
s

ordeningen; als de ene rangordening het omgekeerde is van de ander,

dan wordt r -1.
s
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ziektedagen per werknemer en voor het verloop geldt dat ~n duidelijk

mindere mate.

Om na te gaan of er een korrelatie bestaat tussen verloop en het aantal

ziekmeldingen, als men het ziekenhuis als analyse-eenheid neemt, zijn

voor drie halve jaren afzonderlijk telkens de rangordeningen van de

ziekenhuizen op deze twee variabelen vergeleken. Ook hier werd Spearman's

rangkorrelatiekoefficient r gebruikt. Tabel 7 geeft de resultaten.
s

Tabel 7. Rangkorrelatie tussen verloop en ziekteverzuimfrekwentie voor

drie halve jaren.

Iperiode r s

1973/1 .03

1973/2 -.34

1974/} .24
'-.

De verbanden blijkenvoor de drie perioden sterk te verschillen en

heffen elkaar bij middeling nagenoeg op. Men mag dus konkluderen dat

er in deze (kleine) populatie op ziekenhuisnivo geen duurzame korrelatie

bestaat tussen de hoogte van het verloop en het aantal ziekmeldingen.

Bij vergelijking van het aantal ziekmeldingen en de stabiliteit binnen

het verpleegkundig personeel lijkt wel een soort samenhang aanwezig te

zijn. Bij de twee minst stabiele ziekenhuizen (1 en 2) meldde men zich

in het eerste half jaar van 1974 vaker ziek dan bij de andere vier zieken

huizen.__ De drie ziekenhuizen waar men zich' in de periode van 2,5 j aar

het meest ziek meldde zijn de minst (zie tabel 8) stabiele z{eken-

huizen 1 en 2 en het meer stabiele ziekenhuis 5. Ook hier zijn weer

rangkorrelaties% berekend:

% De rangorde op grond van stabiliteit kwam als volgt tot stand. In eerste

instantie werden de ziekenhuizen gerangordend op grond van het percentage

mensen dat al voor 1970 in dienst was. Liepen deze percentages maar erg

weinig uiteen, dan gaf het percentage mensen dat de laatste anderhalf

jaar was aangenomen de doorslag.
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- stabiliteit - aantal ziekmeldingen 1974/1: -.43

- stabiliteit - gemiddeld aantal ziek-

meldingen over 2,5 jaar: -.60

Er blijkt hier een duidelijk negatief verband te bestaan tussen stabi

liteit en het aantal ziekmeldingen: .hoe groter de stabiliteit, hoe

lager het aantal ziekmeldingen.

De korrelatie tussen het aantal ziekmeldingen en de stabiliteit is in

ons bestand dus duidelijk groter dan die tussen aantal ziekmeldingen

en verloop.

V.3. De keuze van twee ziekenhuizen uit de zes

Teneinde een keuze te kunnen maken van twee nader te onderzoeken zieken

huizen, is vnl. gekeken naar de gegevens van tabel 8. Voor deze tabel

z n de zes ziekenhuizen gerangordend op grond van drie variabelen:

I. gemiddeld halfjaarlijks verlooppercentage over de gehele onderzoek

periode (op basis van tabel 2 uit dit hoofdstuk)

2. stabiliteit (vgl. tabel 3 en figuur 1)

3. gemiddeld aantal ziekmeldingen per half jaar per verpleegkundige,

berakend over de gehele onderzoeksperiode.

Tabel 8. Rangordeningen van de ziekenhuizen op grond van verloop,

stabiliteit en ziektefrekwentie (vgl. tabel 2 onderaan, figuur 1 en tabel 4

stabiliteit ziektefrekwentie

onderaan) .

verloop

ziekenhuis 6

" 2
II 3 2

" 4 3

" 5 4,5

" 6 4,5

5

6

4

2

3

3

5

4

2

6

rangnummer 1 staat voor:

- hoog verloop

- grote stabiliteit

- hoog ziekteverzuim

De twee ziekenhuizen die bij beschouwing van aile drie de variabelen

het sterKst verschillenzijn de ziekenhuizen 2 en 6. Bij ziekenhuis 2

ziet men een laag rangnummer voor verloop en ziekteverzuimfrekwentie

(= hO'Jg verloop en verzuim) en een hoog rangnummer voor stabiliteit
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(= geringe stabiliteit). Bij ziekenhuis 6 ligt dit voor aIle drie de

grootheden andersom.

De ziekenhuizen 2 en 6 wijken volgens onze gegevens het sterkst

af voor wat betreft de grootheden verloop, stabiliteit en ziekte

verzuim.

Bij de keuze van twee ziekenhuizen uit de zes is tevens per ziekenhuis

gekeken naar de verdeling over de individuele variabelen die mede van

invloed zijn op het verloop en het ziekteverzuim. In de tabellen 9, 10

en II worden de beide gekozen ziekenhuizen vergeleken op de samenstel

ling van het verpleegkundig personeel kwa leeftijd, aantal rangmutaties

en vooropleiding. De voll~dige tabellen voor aIle ziekenhuizen zijn te

vinden in bijlage 8.

Tabel 9. Leeftijdsverdeling binnen de ziekenhuizen 2 en 6.

ziekenhuis
geboortejaar 2 6

1938 21% 35%

1938-1941 13% 12%

1942-1944 8% 5%

1945-1947 8% 5%

1948-1949 19% 10%

1950-195 I 19% 23%

1951 11% 12%

100% 100%

n 159 43

gemiddelde Ieeftijd 30;7 34,6

Tabel 10. Aantal rangmutaties per verpleegkundige in ziekenhuis 2 en 6.

2 6

75% 61%

14% 30%

7% 7%

4% 2%

100% 100%

162 43

o

n

3

2

ziekenhuis
aantal
rangmutaties .
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Tabel 11. Samenstelling van het verpleegkundig personeel ~n de zieken

huizen 2 en 6 naar vooropleiding.

ziekenl-.uis
2 6vooropleiding

lager 33% 41%

middel 57% 59%

hager 1 1%

100% 100%

onbekend 10 9

n 162 43

Er blijken tussen de twee ziekenhuizen enkele, niet al te grote, ver

schillen te bestaan op deze variabelen. Hoewel ze met het verloop

en oak een beetje met het ziekteverzuim samenhangen (zie hoofdstuk IV)

ku.lnen ze tach het verschil tussen de ziekenhuizen kwa verloop en

ziekteverzuim niet geheel verklaren. De vraag of deze variabelen in

het dcelanderzoek III konstant moet worden gehouden en de manier

waarop dat gebeurt, hangt af van het aldaar gehanteerde theoretisch kader.

Llp'grond daarvan is het ook goed denkbaar dat de keuze alsnog op

twee andere ziekenhuizen komt te vallen.

V.4. De voornaamste konklusies

Het verloop in de zes ziekenhuizen van onderzoek bleek te varieren van

matig tot hoog. In 1973 bv. liepen de verlooppercentages uiteen van

19% tot 39% per jaar. De hoogte van het verloop wisselde nogal per

ziekenhuis en ook per half jaar (er werden vijf perioden van een

half jaar bekeken). De schommelingen verliepen nogal onwillekeurig.

Ziekenhuizen die tijdens de ene periode een relatief hoog verloop

hadden, konden een half jaar later weer een laag verloop hebben. Als

de ziekenhuizen per half jaar worden gerangordend naar de hoogte van

het verloop, krijgt men vijf vrij sterk uiteenlopende rangordeningen

(r gemiddeld: .31).
s

De in eind 1973 ingevoerde personeelsstop had begin 1974 een daling

in het v~rloop tot gevolg.

Uie het fe~t dat het verloop zo sterk wisselt per instelling en ook

per '-half j aar, kan men konkluderen dat de hoogte va:l het verloop

w('rdt bepaald cinor veel meer faktoren dan alleen organisatiekenmerken.
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Als de hoogte van het verloop hoofdzakelijk door organisatiekenmerken

zou worden bepaald, dan zouden de relatieve verschillen tussen de

ziekenhuizen per half jaar niet zo sterk wisselen. Van vele organisa

tiekenmerken mag men immers veronderstellen dat ze binnen een periode

van 2,5 jaar enigszins konstant blijven.

Naast het verloop onder de gediplomeerde verpleegkundigen is ook de

hiermee samenhangende stabiliteit binnen deze groep bekeken. Naarmate

de "harde kern" binnen een arbeidsgroep groter is en naarmate het

aantal pas aangenomen werkers kleiner is, des te groter is de stabili

teit binnen deze groep. In het onderzochte databestand bleek dat de

stabiliteit in de groep van het gediplomeerd verpleegkundig personeel

per ziekenhuis verschilde. De stabiliteit in de drie streekziekenhuizen

was groter dan die in de stadsziekenhuizen.

Ret feit dat de meest stabiele ziekenhuizen niet perse de ziekenhuizen

met een laag verloop hoeven te zijn, is verklaarbaar omdat niet bij

ieder ziekenhuis de groep vertrokkenen hetzelfde hoeft te zijn samen

gesteld. Ret percentage mensen dat na eeri lang dienstverband vertrekt,

kan i~~ers verschillen.

BehaLve kwa verloop bleken de onderzochte ziekenhuizen ook nogal te

verschillen kwa ziekteverzuim. Ret aantal ziekmeldingen per werknemer

per half jaar, het aantal ziektedagen per werknemer per half jaar en

de gemiddelde duur per ziektegeval werden bekeken. Bij de laatste twee

grootheden bleek zich weinigregelmaat voor te doenin de verschil1en

per half jaar en per ziekenhuis. Oak bij de eerste grootheid, de

ziektefrekwentie, bleken er aanzienlijke verschillen te bestaan per

ziekenhuis en per half jaar. De verschillen per ziekenhuis bleven echter

vrij konstant. Dat wil zeggen dat de rangordeningen van de ziekenhuizen

naar de ziektefrekwentie van het verpleegkundig personeel voor aIle vijf

halve jaren afzonderlijk tamelijk sterk overeenkwamen (r gemiddeld
. s

was .71). Bij de rangordeningen op grond van de ziektedagen bedroeg

ie gemiddelde r : .21.
s
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Bij vergelijkingen tussen enerzijds de ziektefrekwentie en

anderzijds het verloop en de stabiliteit bleek dat de ziekte

frekwentie niet met het verloop korreleerde, maar weI met de

stabiliteit. Bij ziekenhuizen met een grote stabiliteit is de

kans op een groot aantal ziekmeldingen kleiner dan in zieken

huizen met een geringe stabiliteit binnen die kategorie.
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VI. Slot

In de literatuur wordt een hoog verloop vaak in verband gebracht

met de werkvoldaening van de werknemers, welke op zijn beurt weer

wardt belnvloed door een aantal arganisatiekenmerken. De hoogte van

het verloop uit een organisatie wordt echter eveneens beinvloed door

zaken als bijvoorbeeld de situatie op de arbeidsmarkt en de leeftijd

van degenen die op een gegeven moment in een organisatie werken. Ret

feit dat de hoogte van het verloop behalve door organisatiekenmerken

ook door andere zaken wordt bepaald, heeft als gevolg, dat het bruto

personeelsverloop slechts een gebrekkige indikator is voor het ~l of

niet bestaan van een redelijke mate van werkvoldoening bij de werk

nemers. Naast de hoogte van het verloop moet men eigenIijk ook weten

bij welke kategorieen werknemers het verloop het hoogst is (bv. naar

leeftijd, geslacht, datum indiensttreding, rang, etc.).

Rier zijn we gekomen aan twee vragen die in dit onderzoek niet nader

~ekeken konden worden, maar die weI van belang zijn.

De eerste vraag betreft de aggregatienivoos. Bet is van belang om

te weten hoe groot de verschillen in het verioop per afdeling zijn

en hoe deze verschillen verklaard kunnen worden.

De tweede vraag is de feitelijke betekenis van het verb and tussen

verloop en rang, dat in dit onderzoek is gevonden. De rang en de

rangmutaties hebben voor de verpleegkundige verschillende konsekwen

ties. Hier valt te denken aan zaken als taken, verantwoordelijkheden

en salaris. Dit de gegevens uit dit onderzoek valt niet af te Ieiden

welke van deze aspekten het meest van belang is met betrekking tot

de vertrekgeneigdheid van de verpIeegkundige.

Bet zal duidelijk zijn dat een en ander van belang is voor het per

soneelsbeleid en ook i.v.m. strukturering en de verdeling van het

werk op de verpleegafdelingen.

Een· andere konklusie die in dit rapport lS getrbkken is, dat het

zinvol is om naast de verlooppercentages ook de stabiliteitscij£ers

te bekijken. Inderdaad is het waar dat een hoog verloop op zich een

probleem kan zijn; het kan immers de kontinuiteit in de personeels

bezetting en daarmee de kontinuiteit in het werk zelf in gevaar

brengen, Stabiliteitscijfers en -histogrammen geven echter een in

bepaaide opzichten zuiverder beeld van de kontinulteit in de perso

neelsbezetting, met name als deze cijfers en histograromen op meerdere
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tijdstippen zijn opgesteld. Overigens dient hier nog te worden opge

merkt, dat wat in dit rapport als de stabiliteit binnen een groep

werknemers werd genoemd, in feite nag een vrij beperkte grootheid 1S.

De stabiliteit van het personeelsbestand op een verpleegafdeling hangt

bv. ook af van de leerling-verpleegkundigen. Deze groep vertoont oak

een vrij hoog verloop en rouleert bovendien nog over de diverse af

delingen van een ziekenhuis. In dit onderzoek viel deze groep buiten

het ~nderzoek zodat op dit aspekt van de stabiliteit op de verpleegaf

delingen niet inaegaan kon worden.Bij eventueel nader onderzoek naar

de betekenis van de stabiliteit op de verpleegafdelingen lijkt het

zinvol om oak deze groep hierbij te betrekken.

De twee hierboven geformuleerde vragen en de betekenis van de stabi

liteit zullen in eerste instantie aan de orde worden gesteld in de

gesprekken met de mensen van de afdeli~gen personeelszaken van de

zes onderzochte ziekenhuizen.



- 64 -

Geraadpleegde literatuur

H. Philipsen, 1969. Afwezigheid wegens ziekte. Wolters~Noordhoff N.V.

Groningen.

R.W. Revans, \964. Standards for morale, cause and effects in

hospitals. Published for the Nuffield provincial

hospitals trust. London etc., Oxford University

Press.

J.H.G. Segers, 1968. Het personeelsverloop in het ondergr-onds mijn

bedrijf. Proefschrift Tilburg.

T.F. Lyons, 1968. Nursing attitudes and turnover. Industrial Relations

Ce~ter, low State University, Ames, Iowa.

J.A. Verwey, \974. Tussentijdse discussie/werkstukken in het kader

van een onderzoek naar de werksituatie van

(~_eerling)verpleegkundigen.Technische Hogeschool

Eindhoven.

H.O. Mauksch, 1972. Nursing: churning for a change? in H.E. Freeman,

S. Levine, L.G. Reeder, 1972. Handbook of medical

sociology. Pretice-Hall, Inc. Englewood Cliffs,

New Yersey.

P.G. Swanborn, 1973. Variabelen en hun meting. Boom, Meppel.

G.F. Wieland, 1969. Studying and measuring nursing turnover. Int.f.Nurs.

Stud., 6.

J.H.G. Segers en Ph.C. Stouthard.

Analyse door middel van opeenvolgende contrasterende

groepen. Sociale Wetenschappen, jrg. 6, nr. 3, 22\ e.v.



- 65 -

P.G.W. Smulders en D. Draaisma, Ziekteverzuim in Nederland (1).

Intermediair 34, 22-8-1975.

N.r.p.G. Ziekteverzuimstatistieken uit diverse jaargangen

van Mens en Onderneming.

jQwey, A.M. 1969, Labour stability curves and a labour stability

index. British journal of Industrial Relations,

vol, 7, nr. I, 71. Nederlandse samenvatting:

Personeelsbeleid 5 (1969) nr. 7/8, 248-250.

N.Z.I. Informatiebladen over ziekteverzuim in algemene

ziekenhuizen.

j.G. March en H.A. Simon, 1958. Organizations. New York, John

Wiley & Sons.

H. Philipsen, 1970. De voorwaardelijkheid van algemene uitspraken,

toegelicht aan de samenhang tussen werkvoldoening

en afwezigheid wegens ziekte. sociologische Gids

(1970) 320-332.

H. Brutsaert, 1972. Kritisch overzicht van de literatuur over sociale

mobiliteit. Tijdschrift voor Sociale Wetenschappen

(17),32-50.

J.A.A. van Doorn, C.J. Lammers, 1958. Moderne sociologie. Utrecht.

Aula.

R.M. Jones, 1971. Absenteeism. Manpower papers nr. 4. Department

of Employment, London.

J. Praagman, 1975. Analyserapport contrastgroepenanalyse dossier~

onderzoek. Rapport T.H. Eindhoven, afd. Bdk.



- 66 -

H.W. van den Ende, 1971, Beschrijvende Statistiek.

Agon Elsevier, Amsterdam/Brussel

J.A. Sonquist, 1970, Multivariate Model Building, The validation

of a search strategy. Ann Arbor, Michigan

E.Th. Cassee en C.J. Lammers, 1971, Mensen in het ziekenhuis.

Wolters Noordhoff.



BIJLAGEN

Inhoudsopgave bijlagen

kodeformulier met bijbehorend kodeboek

2 beknopte beschrijving van de kontrastgroepenmethode plus

literatuurverwijzing

3 klassifikaties binnen de onafhankelijke variabelen van de kon

trastgroepenanalyse

4 frekwentieverdelingen kontrastgroepenanalyse I

5 tabellen aangaande de representativiteit van de onderzochte

groep in kontrastgroepenanalyse I t.o.v. de gehele groep

6 analyseboom en bijbehorende tabellen van kontrastgroepenanalyse

2 (verloop en vier onafhankelijke variabelen)

7 analyseboom en bijbehorende tabellen van kontrastgroepenanalyse

3 (ziekteverzuim en tienonafhankelijke variabelen)

8 verdeling per ziekenhuis over enige individuele variabelen
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bij lage 1-3

Codering

blad 1

Persoonlijke gegevens

Woonplaats (gerekend wordt laatste woonplaats)

o = woonplaats 1S tevens de plaats waar het ziekenhuis gevestigd is.

= woonplaats 1S een andere plaats dan die waar het ziekenhuis

gevestigd is

Burgerlijke staat

o ongehuwd

= gehuwd zonder kinderen

2 gehuwd met kinderen

3 = gehuwd met kinderen

4 = gescheiden

5 weduwe of weduwnaar

? = onbekend

Vorige werkgevers (gerekend wordt vanaf diplomering)

laatste werkgever (om misverstand te vermijden: bedoeld 1S laatste

voorgaande werkgever; in tegenstellinci dus met de huidige)

regio andere vorm van gezondheidszorg in dezelfde plaatsen

als waar de in ons onderzoek betrokken ziekenhuizen staan

elders ziekenhuizen buiten reg10

? onbekend of geen

leeg hokje = andere vorm van gezondheidszorg buiten de regio

Huidige baan (bij datum 1n dienst wordt gerekend vanaf diplomering!)

. (dus datum in dienst is soms datum diplomering)

Afdeling. Per ziekenhuis is een afzonderlijke afdelingsnummering.

Deze moet hier geraadpleegd worden (laatste afdeling invullen)

Rang

2

3

4 =

5

6 =

7

?

verpleegkundige

verpleegkundige A (of waarnemend eerste verpleegkundige)

eerste verpleegkundige

eerste verpleegkundige A (of waarnemend hoofdverpleegkundige)

hoofdverpleegkundige

hoofdverpleegkundige A

hoofd afdeling

onbekend



bijlage 1-4

blad 2

Opleiding

Alg. vooropleiding. Zie bijgevoegde instructie: opleiding

Datum+plaats diplomering

elders = ander ziekenhuis dan de ons onderzochte zes

? onbekend

Overige diploma's

Indien bepaald diploma behaald, dan het corresponderende

linkervakje aanstrepen, indien dit diploma in het zieken

huis van onderzoek behaald is, anders het rechtse corres

ponderende hokje aanstrepen.

Ontslag

= huwelijk

2 zwangerschap

3 = pensiaen, overlijden, militaire dienst, afkeuring

4 = initiatief werkgever, tijdelijk dienstverband

5 = initiatief werknemer i.v.m. werkomstandigheden, bv. te zwaar,

slechte sfeer

6 = initiatief werknemer i.v.m. promotie/salarisverbetering

behalen bep. diploma of voorkeur voar speciaal terrein

7 initiatief i.v.m. prive omstandigheden

? = onbekend

Nieuwe werkgever

res t = onbekend



bij lage II

Kontrastgroepenanalyse is een analysemethode om na te gaan 1.n

hoeverre een bepaald verschij.nsel (de afhankelijke variabele)

verklaard kan worden door een aantal gegeven faktoren (de on

afhankelijke variabelen).

In ons geval IS de afhankelijke variabele 'vertrekgeneigdheid

of verzuim". De analyse begint bij v. met eeu (grote) groep men

sen die gekenmerkt worden door een bepaalde gemiddelde verzuim

frekwentie. Op basis van een van de onafhankelijke variabelen

(zoals leeftijd, burgerlijke staat, e.d.) wardt nu geprobeerd

om de oorspronkelijke groep in tweeen te splitsen en weI op

zodanige wijze dat de twee nieuwe groepen zoveel mogelijk van

elkaar verschillen kwa gemiddelde verzuimfrekwentie (dus maxi

maal kontrasteren). Hiertae worden aIle mogelijke splitsingen

bekeken, waarna die splitsing wordt gekozen, die het grootste

kontrast oplevert; ofweI , in statistische termen. die het

meeste variantie verklaart. Dit is de eerste stap van de ana

lyse. Bij de nieuw ontstane groepen kan men telkens opnieuw

bJdn splitsen, totdat de groepen te klein worden of totdat

nieuwe splitsingen geen groat kontrast meer opleveren; de

analyse wordt beeindigd.

Voor een uitgebreide beschrijving van deze methode Zle

Segers (J968) of artikelen van dezelfde auteur in Sociale

Wetenschappen, jrg. 6 en 7.

Voorts: Sonquist (1970).



bijlage 3-1

Bijlage 3. Klassifikatie onafhankelijke variabelen

- ziekenhuis: I, 2, 3, 4, 5, 6

- datum indiensttreding:

1 = veer 1-1-1970

2 = ~n 1970

3 = ~n 1971

4 = in 1972

5 = ~n 1973 (alleen in analyse ziekteverzuim)

- aantal rangmutaties:

1, 2, •.••.•••....•

- rang:

1, 2, 3, 4, 5, 6, onbekend

- aantal voorgaande werkgevers:

1,2,3,4,5, 5, onbekend

- algemene vooropleiding:

I.N.A.S., Culemborg (lager)

2 M.U.L.O., M.A.V.O. (middelbaar)

3 M.M.S., H.B.S., Gymnasium, H.A.V.O., Atheneum (hoger)

- woonplaats:

o dezelfde plaats als het ziekenhuis waar men werkt

I: een andere plaats dan hetziekenhuis waar men werkt

- burgerlijke staat:

ongehuwd

2 = gehuwd, geen kinderen

3 gehuwd, met kinderen

- geslacht

= vrouw

2 man
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verloop y gcgevell. ( hi) \·"llIJ.,stt;roej,"";1 ,,'yor, m. 2. L

dit Vl".10rlo\'(~r hct \"(h'l' dL' <-ln~lll~c illlcrL:,~;~t!Jl is.

- de vet omlijste frekwentieverdeling is die welke midden op p. 33
werd bedoeld



bijlage 5
---------------- ------------------

\-el7ui In.
----~~;~;r-1--;;;I-l-a--l---,--P--"-.r-c-,-l

aantal personcn in van

p..~rs"nell sL:lI"tsroep totaal
-::.-...::.---4----1

------- --'.._--_...._._------ -~,---_._----
~------- \~I.:;::J2.. _

toua I "ama j 1"<:1':.

aa fll.ll p~r:lonen ill van

7j~Kenh\lis persOJl" n slarlgro.. p lOlaa I
---.-_._-_.- -_._..._- .....',-----, ..,,_.-

1 189 112 59

2 131 111 35

3 169 121 n
4 133 90 68

5 117 85 73

6 4S 35 78
---_.---_._-

210 130
145 123
156 114
118 79
103 83
40 31

62
85
13
79

81

78

tabel 33a, Represcmativiteit sLarls.-ocpen cOlllraslgroq,cnanal)'ses 2.1., resp. 3 _1. voor wat

bettef t ziekenhuis.

--
verzuim----

I aantal perc.

1 personen ill van

nen startgtoep totaal

0 164 66

6 41 73

1 83 75

2 93 76

3 179 77
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S
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12

23
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74

;: .J ...
199

58

131
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1

2

3

4
5
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j
-'--to-t-a-a-l-V-C-rl,,..o._o":~-a-I'-,~-al------~~-I-----v=c~r<':-·-'~-·~lf---~=tot-a-a-

aalllal personen in :an . Olanta
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1-------. -------
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Represent.ati\'ildt startgroepen comfStgroepenanalyses 2.1.. resp. 3.1. voor wat

bctreft didt.
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y =- .52
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N =- 346

Analyseboom contrastgroepenanalyse, afhanl<clijke variabe1c verloop 1-1-'73 tm 30-6·'74.



bijlage 6-2

grocj> 1 2 3 4 (" 6 7 I,)

f-irt;'I<,7"1ilii7I,~-- • till:>,! • () 12.. . cOiO . (jIM" • UIO/~ . 01 ti5;ei .011:;3
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.0479;>Illutclli"s · 0661 .03% . 0311 - · 0031 .0046

F: -
aillll" 1 I'l'u. 733 2!N 449 346 103 113 171
TSS 156 2/i 110 86 20 18 8

-----~ splitsing uitgevoerJ met dele variabelc.

splitsing Illet deze variabelc voldoet 1Iiet aall het "minimulll tussen groepelJ ks"
eri leriullJ.

label S. BSS IITSS per grocp ell per variabele voor COlltrastgroepenallalyse nr. 2.2.
ij j

groep 1 ... 3£.

ziekenhuis N y N Y N Y
1 168 .73 59 .93 109 .62
2 119 • t>6 46 • 159 73 .52
3 101 .64 49 · tiS 112 .54
4 130 .71 63 .84 67 .Sl->

I 5 112 .73 49 .88 b3 .60
6 43 · 70 18 1. 0(1 2:'> .4S

r leeftijd

1 200 .90

2 84 .87
3 75 .69

4 91 .57
S 47 .57
6 S5 .53

7 85 .49
8 94 .55

9 2 • SO
Taug

1 407 .58 1:\4 .82 323 . !j2

2 84 .6S 29 .72 55 .62
3 106 .84 61 .92 45 .73
4 42 .9S 31 .97 11 .91
5 53 .92 43 .98 10 .70
6 26 1. 00 23 1. 00 3 1.00

7 2 1.00 2 1. 00 - -
8 13 · B5 11 .91 2 .50

mulali.,s

1 4 EsS .61 13') .83 346 .52
2 181 .85 101> • ':14 73 . 71
3 49 .88 29 .97 2U .75
4 18 .89 8 1,O<J 10 .80

- ---~

cOlltr;;'~fL)epenaJlalyse nr. 2.2., \'o,,,,over van hclan" voor de arulyse zijn per groef' ell per

variabele V00r iedere categorie de fn"luentie N en bet gemiddeld verloop y gegev€:lI.
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Analyseboom contrastgroepenanalyse, afh. variabele venuim eerste helft '74.
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Bijlage 7-2

I

I
Igroep 1 2 3 4 I 5

- - -
I 1leeftijd N y N y N y N Y N Y

!
I 138 .46 53 .66 85 .34 I
2 64 .48 25 .56 39 .44

3 56 .95 24 1.37 32 .63 I
4 44 .77 19 I. 11 25 .52

5 28 .88 11 .91 17 .53

6 37 .70 18 .61 19 .79

7 53 .81 27 1. 11 26 .50

8 1I I .77 I 60 1.02 51 .49 I9 29 .97 16 I. 19 13 .69

didt
;

1 66 .79 48 .73 18 .94

2 14 1.57 I 4 .75 10 1.90

13 I 1.653 33 1. 12 .31 120
4 35 1. 11 5 .40 30 1. 23

5 105 .80 8 .62197 .81

vooropl. I
!

I 237 .49 79 .63 158 .42 \ II

2 271 .80 149 .99 122 .57 I JI3 52 .96 25 1.44 27 .57

contrastgroepenanalyse 3.1., voorzover van belang voor de analyse

zijn per groep en per variabele voor iedere categorie de frequentie

N en het gemiddeld verloop y gegeven.



bij lage 8-1

Tabel 8-1. Verdeling vrouwelijke/mannelijke verpleegkundigen per

ziekenhuis.

-
ziekenhuis I 2 3 4 5 6

Ivrouwen 84% 93% 89% 94% 70% 91%

mannen 16% 7% 11 % 6% 30% 9%

n (237)(161)(166)(122)(112) (43)

Tabel 8-2. Verdeling naar burgerlijke staat per ziekenhuis.

Iziekenhuis 1 2 3 4 5 6

Iongehuwd 88% 88% 74% 100% 39% 61%

gehuwd 12% 12% 26% - 61% 39%

n (237) (162)( 166)( 123) (112) (43)

Tabel 8-3. Leeftijdsverdeling per ziekenhuis.

,ziekenhuis 1 2 3 4 5 6,

: 1938 18% 21% 25% 31% 28% 35%

1938-1941 8% 13% 8% 16% 13% 12%

1942-1944 8% 8% 8% 10% 12% 5%

1945-1947 16% 8% 11 % 16% 17% 5%

1948-1949 15% 19% 18% 12% 12% 10%

1950-1951 25% 19% 20% 12% 13% 23%

1951 12% II % 9% 4% 6% 12%

100% 100% 100% 100% 100% 100%

n 236 159 166 12 I 112 43

gemidd.
leeftij d i29 ,9 30,7 31 ,8 33,7 32,8 34,6



bijlage 8-2

Tabel 8-4. Vooropleiding uitgesplitst per ziekenhuis

. k h .1
z~e en U1S 1 2 3 4 5 6vooropleiding

lager 27% 33% 52% 66% 39% 41%

rmiddelbaar 61% 57% 37% 30% 49% 59%

Ihager 10% 11% 11 % 5% 13% -
100% 100% 100% 100% 100% 100%

onbekend 57 10 41 36 16 9

n

. Tabel 8-5. Aantal rangmutaties per verpleegkundige per ziekenhuis.

ziekenhuis
aantal
rangmutaties 1 2 3 4 5 6

0 75% 75% 81% 79% 68% 61%

1 18% 14% 17% 20% 19% 30%

2 5% 7% 1% 1% 12% 7%

3 2% 4% 1% - 2% 2%

100% 100% 100% 100% 100% 100%

n 240 162 166 123 112 43
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