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COMMISSION 

Research carried out by the Inter-Department-Team 
"Hospital Research Project11 of the Department of 
Industrial Engineering & Management ·science and the 
Department of Architecture of the Eindhoven University 
of Technology and fitting in the Research Program 
"Innovating Design" B03 of th~ Department of Architect
ure. 

SUMMARY 

An exploration of literature and analyse of existing 
facilities for day surgery on behalf to formulate the 
qualitative criteria fox mapping out the program of 
organisational- and spatial facilities for day surgery 

in hospitals. 
conclusion is, that there are three ,basic concepts of 
organisation out of which the lay-out of existing and 
new spatial facilities. can be derivated. 
These basic concepts are the functional. the proces and 
autonomous type. 

KEY WORDS 

General hospitals. day surgery. day care, outpatients 
department. day treatment. 
Briefing, facility programming, program of requirements. 
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OPDRACHT 

Studie verricht door de interafdelings-werkgroep het 
Ziekenhuis Research Project (ZRP) van de afdelingen der 
Bedrijfskunde en der Bouwkunde van de Technische Hoge
school te Eindhoven, in het kader van het voorwaardelijk 
gefinancierde onderzoekprogramma Innoverend Ontwerpen 
B03 van de afdeling der Bouwkunde. 

SAMENVATTING 

Een verkennende literatuurstudie en een analyse van 
bestaande voorzieningen voor dagverpleging tbv. het 
formuleren van kwalitatieve criteria voor het opstellen 
van een programma van eisen voor de organisatorische
en ruimtelijke voorzieningen van een dagcentrum in 
algemene ziekenhuizen. 
Geconcludeerd wordt. dat er drie basistypen voor het 
organisatie-concept zijn, waaraan in bestaande en nieuw 
te bouwen voorzieningen de ruimtelijke lay-out kan wor
den ontleend. Deze basistypen zijn het functionele-. 
het procesgewijze- en het autonome model voor een dag
centrum tbv. dagverpleging. 

TREFWOORDEN 

Algemene ziekenhuizen. dagverpleging, daysurgery. dag
behandeling. intra-murale zorgverlening. 
Functioneel/ruimtelijk. programma van eisen. primaire 
processen, organisatorisch-en bouwkundige voorzieningen. 
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REFERAAT. 

Het hoofddoel van dit onderzoek was het formuleren van 
kwalitatieve criteria voor het (verder) ontwikkelen van 
de functionele (organisatorische) en ruimtelijke (bouw
kundige) eisen. die bij het opstellen van een programma 
voor het (re)organisatie- en het bouwproject van voor
zieningen voor de dagverpleging in een zgn. "dagcentrum" 
kunnen worden gebruikt. 
Het nevendoel van deze studie was het ontwikkelen van 
een model voor interdisciplinaire samenspraak tussen 
organisatie-adviseurs en architecten in de initiatief
fase van een (re)organisatie- resp. bouwproject tbv. 
het opstellen van een programma van eisen. 
De basis voor dit onderzoek vormde een oriênterende 
literatuurstudie en een veldonderzoek, waarin een dwars
doorsnede van bestaande vormen van dagverpleging&- voor
zieningen werden geïnventariseerd en gerubriceerd. Deze 
gegevens werden geanalyseerd met behulp van een systeem
theoretische analysemethode voor organisatie- problemen. 
Deze analyse leverde als resultaat op, dat men voor de 
organisatorische- en ruimtelijke programmerinq van voor
zieningen een drietal concepten kan onderscheiden om de 
kwalitatieve criteria te formuleren voor het opstellen 
van een programma van eisen voor derqelijke voorzienin
gen. Deze drie concepten zijn: het functionele-. het 
productgewijze en het autonome model voor de wijze van 
verbizondering van een organisatievorm. Binnen d~ze 

concept-modellen worden voorts drie bewerkingagroepen 
voor te onderzoeken, te behandelen en te verplegen 
groepen van patienten onderscheiden, tw.: 
de eenmalige behandelingen door de snijdende vakken. de 
eenmalige onderzoeken door de niet-snijdende vakten en 
de repeterende behandelingen door de niet-snijdende 
vakken. 
De activiteiten van het dagcentrum werden vervolgens 
onderscheiden naar 
groepen, functies of 

procesregelende- en 
organen ingedeeld, 
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processen beheersbaar kunnen verlopen. Conform deze 

indeling werden eveneens ruimten en hun verbindingen 

geformuleerd. 

In de conclusies worden de consequenties van deze model

len voor de organisatorische- en bouwkundige uitwerking 

in het programma van eisen voor de betreffende voorzie

ningen op de hierboven beschreven systematische wijze 

als in-. door- en uitvoerfuncties en ruimten beschreven 

en aan de hand van een relatieschema met elkaar in ver

band gebracht. De typische taken van het dagcentrum 

zoals: het plannen en programmeren van dagverplegings

activiteiten, het voeren van een intake-gesprek. het 

ontvangen en laten vertrekken van patienten. het voor

bereiden van patienten op een onderzoek of behandeling 

en (bij het autonome model): het onderzoeken of behan

delen en verplegen tijdens en na de verkoevering. worden 

· hier als activiteiten op afdelings niveau beschreven. 

Deze functies worden daarna als elementen in een systeem 

ondergebracht. vervolgens als wijze van verbizondering 

in een organisatorisch verband geplaatst·· en tenslotte 

als ruimtelijke elementen met specifieke eigenschappen 

in een Masterplan voor de ruimtelijke planning op moge

lijke situering beschouwd en beschreven. 

Met deze studie wordt beoogd een analyse- en ontwerp

methodiek voor het programmeren van organisatorische

en bouwkundige voorzieningen van de in te voeren of te 

saneren dagverpleging aan te .reiken. 
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1.1. INLEIDING. 

1.1 Aan1eidinq tot de studie. 

In alqemene ziekenhuizen vinden bepaalde qroepen onder

zoeken en behandelinqen in toenemende mate in de zqn. 

daqverpleqinq plaats. 

Vele ziekenhuizen zoeken naar de optimale indicatielijst 

en qeschikte medische-en verpleeqkundiqe technieken om 

aan deze wijze van hulpverleninq de juiste vorm te 

qeven. Daarnaast vormen de orqanisatie en de huisvestinq 

vaak een probleem. 

De eerste aanleidinq tot deze studie was dan ook de 

daqverpleqinq of daqbehandelinq. die naast de bekende 

klinische- en poliklinische-voorzieninqen. als derde 

vorm van intra-murale zorqverleninq nader te onderzoeken 

op haar orqanisatorische- en bouwkundiqe consequenties. 

Illllers. de orqanisatie van daqverpleqinq zal in een 

juiste afstemminq moeten qebeuren met de bestaande or

qanisatievormen van de klinische- en poliklinische 

activiteiten van de instellinq. 

De huisvestinq voor de verpleqinq zal in vele qevallen 

in de leeqqekomen klinische verpleeqafdelinqen plaats

vinden. Deze leeqstand is én het qevolq van de door de 

beddenreductie èn door de invoerinq van de daqverpleqinq 

zelf ontstaan.Daarnaast zullen door ver- of nieuwbouw 

de bestaande onderzoeks en behandelafdelinqen aanqepast 

moeten worden. 

De tweede aanleidinq was een veel qehoorde opmerkinq 

van directeuren en/of coördinatoren die met de (ver)

bouwplannen van hun ziekenhuiscomplex zijn belast en 

waaruit blijkt. dat er bij het samenstellen van het 

functioneel/ruimtelijk proqralllla van eisen voor de bouw

kundiqe ontwerpen te weiniq of qeen aandacht wordt be

steed aan de vertalinq van het specifieke orqanisatie-

concept van de instellinq naar dit proqramma van eisen 

en wensen. De orqanisatiedeskundiqen van de instellinq 

en de architect beschikken vaak niet over de qeschikte 

methoden en technieken om deze vertaalslaq te maken. 
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Door concepten van organisatie-vormen op een dusdanige 

wijze te formuleren en weer te geven. dat ze in ruimte

lijke planconcepten voor een ziekenhuis zijn te verta

len. wil ik met deze studie een poging doen. de ontwerp

activiteiten van de disciplines van de organisatie-des

kundige en de architect op het juiste moment in een 

bouwproject op elkaar afstemmen. 

1.2. Uitgangspunten. 

Voor dit onderzoek zijn een aantal hieronder nader te 

omschrijven uitgangspunten gekozen. 

Ten behoeve van de beleidsbepalende voorwaarden voor 

het ontwikkelen en invoeren van de zgn. dagverpleging 

zijn de (concept} richtlijnen van het College voor Zie

kenhuisvoorzieningen (CvZ) als uitgangspunt genomen. 

Deze richtlijnen zijn vooral voor de planning en pro

grammering van de bouwkundige-, organisatorische- en 

personele voorzieningen voor de verpleging van belang. 

Voor de medisch-technische en verpleegkundige criteria 

en voorwaarden die aan deze vorm van zorgverlening te 

stellen zijn werden de eisen en wensen van de Landelijke 

Specialisten Vereniging {LSV) als uitgangspunt overge

nomen. 

Als derde uitgangspunt werd gesteld, dat de bestaande 

onderzoek-. behandel- en verpleegfaciliteiten zoveel 

mogelijk op een doelmatige wijze in het ontwerp van een 

dergelijke (sub)afdeling ingezet kunnen worden. 

Hiervoor werd eerst een inventariserend onderzoek ge

daan naar bestaande vormen van organisatie en huisves

ting bij een aantal ziekenhuizen die al voor langere 

tijd dagverpleging in hun zorgpakket hebben opgenomen. 

De selectie voor deze ziekenhuizen werd gedaan aan de 

hand van de overzichten van basisgegevens welke door 

het NZI. werden opgesteld ( 10) en die voor deze vorm 

van verpleging in 1983 meer dan 2500 maal het MlO tarief 

declareerden. 

Als vierde uitgangspunt voor de benadering van de pro

blemen bij het samenstellen van een programma van eisen 

werd het principe "form follows function" 
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belangrijk geacht. Bij dit principe zijn ideaalmodellen 

voor een organisatievorm als de blauwdrukken voor de 

ruimtelijke structuren te beschouwen. 

Een goed organisatie-concept voor een bestaand zieken

huis resp. een nieuwe afdeling dagverpleging moet afge

stemd zijn op de structuur, de cultuur en de specifieke 

eisen en mogelijkheden van het ziekenhuis. 

Het bestaande en te saneren gebouw zal evenzo ruimte

lijk-structureel bepaalde eigenschappen en karakteris

tieken hebben waarnaar de organisatie zich zal moeten 

voegen. Met evenveel nadruk kan hier dus gesteld worden 

dat voor zowel de organisatie als voor de ruimtelijke 

voorzieningen het principe "function follows form" moet 

kunnen opgaan. 

Bij het opstellen van een programma van eisen in be

staande voorzieningen zal dan ook steeds rekeningen 

moeten worden gehouden met dit laatste principe. 

Kwalitatieve criteria bij het afwegen van organisato

rische en bouwkundige prioriteiten vormen het kernobject 

van studie in dit onderzoek. 

Het op methodische wijze formuleren van deze criteria 

voor het opstellen van een basis programma van eisen en 

een functioneel/ruimtelijk programma van eisen is een 

activiteit die de directie. medewerkers samen met de 

adviseurs van het ziekenhuis zelf moeten kunnen ver

richten. 

Als opsteller van dit rapport ben ik me ervan bewust. 

dat de kwantitatieve criteria mbt. de optimale 

aantallen bedden voor de dagverpleging. al of niet 

verdeeld over de snijdende- en niet-snijdende 

specialismen. het aantal te besteden verpleeguren en de 

daaruit voortvloeiende budgettaire- en financiële 

uitgangspunten node ontbreken. 

Het opstellen van deze categorieën criteria behoort tot 

het vervolgonderzoek van de projectgroep. Het onderzoek 

was eerstens gericht op het analyseren van bestaande 

organisatorische- en ruimtelijke structuren op een 

dusdanige wijze. dat een instelling haar eigen patronen 

voor organisatie en de huisvesting daarvan bewust gaat 

hanteren bij het ontwerpen en uitvoeren daarvan. 
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1.3. Utilisatie. 

Bij het samenstellen van dit rapport is ervan uit ge

gaan. dat de wijze waarop de zaken omschreven zijn de 

lezer zou moeten helpen. zelfstandig een oplossing te 

laten vinden voor de door hem belangrijk geachte pro

blemen. 

Het bewust worden van de problematiek rond de dagver

pleging, het verhelderen van eigen doelen en mogelijk

heden binnen het ziekenhuis, worden als belangrijke as

pecten van deze studie gezien. 

Er is voorts geprobeerd deze studie een innoverend 

karakter mee te geven. Hiermee wordt bedoeld, dat een 

geplande verandering aan de hand van ideëen die door de 

hier behandelde systematiek zijn ontstaan, als nieuw 

zullen worden ervaren. Echter. wat nieuw is voor de 

een, is persé niet nieuw voor de anderen in het team, 

dat een beleid voor de (verdere) ontwikkeling van een 

dagcentrum moet opstellen. 

Dientengevolge zijn in deze rapportage de hoofdstukken 

dan ook naar verschillende disciplines toe geschreven. 

Hierdoor zijn soms overlappen ontstaan in de tektst. De 

hoofdstukken 2 en 3 Z1Jn primair bestemd voor het 

bestuur. de directie en de medische- en verpleegkundige 

staven. die in de initïatieffase van het project voor 

de invoering of sanering van dagverpleging, hun voor

waarden en criteria moeten kunnen formuleren tbv. het 

opstellen van een programma van eisen. 

Hoofdstuk 4 geeft een theoretische onderbouwing van de 

te hanteren analyse-methode van de bestaande en een ge

plande organisatie van het ziekenhuis. uitgebreid met 

het zgn~ "dagcentrum" voor dagverpleging. Dit hoofdstuk 

is meer geschreven voor de managers van de betrokken 

afdelingen van het ziekenhuis en de betreffende eerste

lijns-zorgers. 

Omdat de definitieve richtlijnen voor de dagverpleging 

en de organisatie en huisvesting daarvan nog door het 

Departement moeten worden opgesteld, kan deze studie 

eveneens een bijdrage leveren aan dit vraagstuk mbt. de 

beleidsvoorbereidingen. 
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Voor de lezers die bekend zijn met deze theoretische 

analysemethode is de tektst wellicht te breedvoerig. 

Het lezen van de inleidingen en het aanschouwen van de 

schema • s bieden aan degenen die zich bezighouden met 

het probleem van de organisatie wellicht voldoende in

formatie . 

Hoofdstuk 5 geeft. samen met de bijlagen A en B. de in

formatie die nodig is om de criteria voor het samen

stellen van het functioneel/ruimtelijk programma van 

eisen. Zij vormen de conclusies en aanbevelingen van 

deze studie. Deze stof is meer bedoeld voor de organi

satiedeskundigen en de architecten van de voorzieningen 

voor het dagcentrum. 

Voor de lezers die de inhoud van dit rapport operatio

neel willen maken voor het oplossen van de problemen 

mbt. de dagverpleging binnen de eigen instelling is 

kennis van de gevolgde werkwijze voor het samenstellen 

van het rapport van belang. De volgende voorwaarden 

gelden als "gebruiksaanwijzing .. van dit rapport: 

Men moet zich allereerst bewust zijn van de fase waarin 

men zich bevindt met het ontwikkelen van de dagverple

ging in de instelling. Voor de tracering hiervan kan 

een indeling in fasen van een dergelijk project goede 

diensten bewijzen. Projecten van deze aard en omvang 

worden vaak ingedeeld in drie hoofdfasen. Deze hoofd

fasen zijn de initïatieffase. de realisatiefase en de 

gebruiksfase van een project. 

In de initiatieffase worden achtereenvolgens de volgende 

subfasen onderscheiden: 

het ontwikkelen en vaststellen van een basisfilosofie 

en de daarvan afgeleide doelen; 

het ontwikkelen en vaststellen van een beleidsplan 

op de korte en middelange termijn; 

het ontwikkelen en vaststellen van een basis pro

gramma van eisen voor de financiering. de organisatie 

en de bouwkundige voorzieningen. 

In de realisatiefase worden de volgende subfasen 

onderkend: 
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het ontwikkelen en vaststellen van een financierings

plan, een organisatorisch- en een functioneel/ruim

telijk programma van eisen; 

het ontwerpen van een organisatieplan en een archi

tectonisch plan; 

het realiseren van de organisatie en de gebouwen. 

In de derde fase, die buiten het bestek van deze studie 

valt, worden vervolgens de plannen voor het gebruik van 

de organisatorische- en ruimtelijke middelen ingevoerd, 

geëffectueerd en geëvalueerd. 

Zoals reeds eerder vermeld, was het doel van dit onder

zoek ten eerste het formuleren van er i te ria voor het 

basis programma van eisen mbt. de organisatie en de 

ruimtelijke voorzieningen voor dagverpleging in de 

initlatieffase. In tweede instantie wordt een nadere 

uitwerking gegeven aan de kwalitatieve aspecten van het 

functioneel/ruimtelijk programma van eisen van een zgn. 

"dagcentrum" voor de dagverpleging in de realisatiefase 

van het project. 

Om dit doel te bereiken werden eerst de thans geldende 

voorwaarden voor het ontwikkelen, invoeren en exploi

teren van de dagverpleging geïnventariseerd. Deze in

ventarisatie werd vervolgens gerubriceerd naar de paket

ten eisen en voorwaarden die de betrokken instellingen 

en instanties stellen. Hiervoor zijn die instanties 

gekozen. die de richtlijnen ontwerpen mbt. het beleid 

op landelijk niveau. zoals het CvZ. en de LSV. De geïn

ventariseerde voorwaarden en eisen dienen door de in

stelling echter eerst aangevuld te worden met die van 

de provinciale- en de {sub)regionale beleidslijnen, 

samen met de wensen en eisen van de plaatselijke 

Ziekenfondsen. Vervolgens zullen de eisen en wensen 

tav. het beleid en de inhoudelijk vormgeving van de 

dagverpleging van de medisch- en verpleegkundige staven 

van de instelling moeten worden geïnventariseerd. 

Deze voorwaarden zullen. na evaluatie. moeten leiden 

tot een beleidsplan met prioriteiten tav.de ontwikkelde 

alternatieven. Dit beleidsplan zal vervolgens de goed

keuring moeten krijgen van de voorwaardenstellende in

stanties. 
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De volgende stap in de procedure voor het ontwikkelen 

van de organisatorische en ruimtelijke voorzieningen 

voor de dagverpleginq is het vertalen van deze voor

waarden naar de disciplines van de organisatie en de 

bouwkunde. Naast het formuleren van een aantal medisch

technische en verpleegkundige begrippen worden vervol

qens de belangrijkste activiteiten opgesteld en de men

sen en middelen voor het verrichten daarvan geïnventa

riseerd. 

Kennen we de activi te i tenpatronen. dan kan vervolqens 

een methodische analyse van de bestaande en nieuw in te 

voeren organisatievorm worden opgesteld. In deze studie 

is daarvoor een systeem-theoretisch model qebru1kt. 

Hoofdstuk IV geeft hiervan een omschrijvinq. 

Uit deze analyse volgen een aantal conclusies die kwa

litatieve criteria voor de orqanisatie alswel de bouw

kundige voorzieningen van het basis proqramma van eisen 

leveren. 

Deze organisatorische- en bouwkundiqe criteria moeten 

uiteraard qeplaatst worden naast de overige criteria. 

die in deze laatste subfase van de initiatieffase op 

een rijtje kunnen worden qezet. Een aantal van deze 

overiqe beleidscriteria zijn bv. de uitvoerbaarheid in 

termen van financiêle, personele en instrumentele mid

delen, de tijdsplanning en de risico's die de instelling 

neemt met de invoerinq van deze vorm van hulpverlening, 

etc. 

De criteria die op afdelingsniveau voor het functioneel/ 

ruimtelijk proqramma van eisen opgesteld moeten worden 

vormen als conclusies en aanbevelingen het sluitstuk 

van deze studie. Deze criteria kunnen toegepast worden 

in de realisatiefase van het project "dagcentrum" van 

de instelling. 

Hoe deze criteria in kwalitatieve zin geformuleerd 

kunnen worden is in hoofdstuk V op instellingsniveau 

beschreven. In de bijlage B zijn deze criteria uitge

werkt in de vorm van een rubricering van geïnventari

seerde functies van dagverplegings voorzieningen op af
delingsniveau. Deze beschrijvinqen in het operationele 

vlak van de organisatie, bieden de meest gerichte infor-
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matie voor de ontwerpers van de organisatorische en 

bouwkundige voorzieningen. 

1.2. DOEL VAN HET ONDERZOEK 

Het doel van dit onderzoek was kwalitatieve criteria te 

formuleren voor het samenstellen van een functioneel/ 

ruimtelijk Basis Programma van Eisen voor de organisato

rische- en bouwkundige voorzieningen voor de dagverple

ging in een "dagcentrum" van algemene ziekenhuizen. 

Als nevendoel van dit onderzoek werd het ontwikkelen van 

een (systeem-theoretisch) model voor de analyse van 

bestaande organisatorische- en bouwkundige voorzieningen 

gesteld. In dit model zouden de gemeenschappelijke 

begrippen (concepten) voor de organisatie en bouwkundige 

disciplines worden uitgewerkt. Daarnaast zouden de kwa

litatieve criteria voor het ontwerpen van dergelijke 

basis programma's van eisen impliciet in deze studie 

aan de orde worden gesteld. 

De doelgroepen van dit onderzoek zijn de beleidsvoer

ders van ziekenhuizen, samen met hun organisatie

adviseurs en architect. die de in deze studie ontwik

kelde modellen kunnen hanteren. bij het ontwikkelen het 

evalueren en beoordelen van het programma van eisen. 

Daarnaast zou voor medewerkers binnen de beleidsvoor

bereidende instanties in de gezondheidszorg deze studie 

een bijdrage moeten kunnen leveren voor het stellen van 

vragen mbt. de problematiek van het opstellen van richt

lijnen voor de organisatie en huisvesting van de dag

verpleging •. 

1.3. PROBLEEMSTELLING 

De laatste jaren worden de algemene ziekenhuizen gecon

fronteerd met het feit. al of niet gewenst. de zgn. 

dagverpleging als een nieuwe ·vorm van niet-klinische 

opnamen in hun pakket voor zorgverlening op te nemen. 
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Bij het invoeren of verder ontwikkelen van dagverpleging 

kan de wijze waarop deze functie in het uitvoerende vlak 

moet worden georganiseerd. een probleem vormen voor de 

belaidsvoerders en de betrokken professionele hulpver

leners van een instelling. 

Problemen kunnen zich eveneens voordoen bij de huisves

ting van deze dagverplegings-activiteiten. 

Deze problemen worden o.a. veroo.rzaakt door het ontbre

ken van een algemeen aanvaarde omschrijving van het 

begrip dagverpleging en een definitie van het takenpak

ket. Voorwaarden die aan een regelgeving kunnen worden 

ontleend ontbreken op dit moment (medio 1985) nog. Dit 

geldt ook voor de richtlijnen voor het plannen en bouwen 

van ruimtelijke faciliteiten voor de dagverpleging. 

Een eerste inventarisatie van bestaande vormen van dag

verpleging geeft dan ook een beeld van een 

diversiteit van opvattingen over het takenpakket van 

deze soort van hulpverlening (indicatie! ijsten e.d.). 

de organisatie daarvan en de wijze waarop deze zijn 

gehuisvest. 

Het college voor Ziekenhuisvoorzieningen (CvZ) heeft, 

in overleg met het Centraal Orgaan voor overleg Tarieven 

Gezondheidszorg (COTG). de Nationale Raad voor de Volks

gezondheid (NRV) en de Ziekenfondsraad, in opdracht van 

het Ministerie van wvc. een advies inzake dagverpleging 

opgesteld, "teneinde de onderlinge samenhang te bevor

deren in de regelgeving ten aanzien van de planning en 

bouw. de erkenningen. de verstrekkingen en de tarie-

ven. 11 
( 4) 

In dit advies zijn begrippen, voorwaarden en kwantita

tieve normen voor personele, organisatorische en ruim

telijke voorzieningen in globale lijnen omschreven. 

Aanvullende literatuur op het gebied van de kwalitatieve 

criteria en normen die vanuit een instelling ontwikkeld 

dienen te worden. bestaan momenteel (nog) niet of 

nauwelijks. 
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Het formuleren van deze criteria behoort tot de activi

teiten van beleidsvoerders. hun adviseurs en de betref

fende en verantwoordelijke medewerkers van een zieken

huis. Bij het stellen van de problemen rond het formu

leren van de kwalitatieve criteria beoogt deze studie 

enige duidelijkheid te scheppen door de volgende vragen 

te stellen: 

wat houdt het begrip dagverpleging in?: 

welke voorwaarden en normen worden er thans gesteld 

voor het uitoefenen van dagverpleging?; 

hoe kunnen het doel en de taken van de dagverpleging 

worden gedefiniêerd?; 

wat kan het dominante of primaire proces in de dag

verpleging inhouden en hoe kan dit op een doeltref

fende wijze beheerst en ondersteund worden door de 

overige afdelingen van een ziekenhuis?; 

op welke wijze kunnen de werkzaamheden in de dagver

pleging worden georganiseerd?; 

hoe kan een passende huisvesting voor de dagverple

ginga-activiteiten ontworpen worden?. 

1.4. BENADERING VAN HET PROBLEBMVELD. 

Het probleemveld is middels bestudering van twee groepen 

participanten benaderd. De eerste was de groep van de 

beleidsvoorbereidende- en beoordelende instanties. de 

tweede de initiërende-. ontwerpende- en uitvoerende 

participanten van het ziekenhuis. 

Van de eerste groep. bestaande uit het cvz. NZI en LSV. 

werd het probleemveld bestudeerd door een literatuuron

derzoek en interviews met terzake deskundigen. 

Gegevens m.b.t. het onderhavige probleem van de tweede 

groep werden verkregen d.m.v. interviews met directie

leden. hoofden van betrokken afdelingen en diensten van 

een aantal algemene ziekenhuizen, die sinds kortere of 

langere tijd deze vorm van hulpverlening in hun diens

tenpakket hebben opgenomen. 

voorts werd een literatuurstudie gedaan naar de 

opvattingen en werkwijzen bij buitenlandse 
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instellingen. vooral in de USA en in Engeland. die reeds 

sinds de zestigerjaren de zgn. day surgery uitoefenen. 

Dit werd nodig geacht om. voor zover het mogelijk is. 

over vergelijkinga materiaal te beschikken bij het op

stellen van kwalitatieve criteria voor de organisatie 

en huisvesting van dagverpleging. Deze kennis is impli

ciet in dit rapport verwerkt bij het opstellen van de 

modellen voor de organisatie en huisvesting van dagver

pleging in een dagcentrum. 

l.S METHODE VAN ONDERZOEK 

Het eerste gedeelte van dit onderzoek is te kenmerken 

als een verkennend en beschrijvend onderzoek. Het daarop 

volgende deel is te typeren als een vergelijkend onder

zoek met gebruikmaking van de dwarsdoorsnede van be

staande vormen van dagverpleging die geïnventariseerd 

zijn. 

Na een oriënterende 1 i teratuurstudie kon het probleem

veld globaal worden aangeduid en de onderzoekvraagstuk

ken in grote lijnen worden geformuleerd. 

Voor de nadere uitwerking van de probleemstelling waren 

echter meer uitgebreide literatuurstudies nodig van 

vooral soortgelijke doch niet altijd vergelijkbare 

werkwijzen bij de dagverpleging in de USA en Engeland. 

Op basis van vermeende problemen op het gebied van het 

beleid op landelijk- en instellingsniveau. de organi

satie van de uitvoering en de huisvesting. werden. tbv. 

het verzamelen van gegevens voor een vergelijkend 

onderzoek. standaardvragen tav. het beleid opgesteld 

voor interviews met de directie en/of het hoofd van de 

verpleegdienst in ziekenhuizen waar dagverpleging reeds 

aanwezig is. Naast het inwinnen van gegevens mbt. de 

organisatie en huisvesting. was een vast onderdeel van 

het interview een bezoek aan de afdeling waar de dag

verpleging is gehuisvest. Dit. om de ambiance te obser

veren en gesprekken te voeren met de verpleegkundigen 

over de uitvoering van de dagverpleging en de eventueel 

daarbij voorkomende knelpunten. 
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Uit de gegevens van deze interviews kon een basistype 

voor het dominante- of primaire proces worden samenge

steld. 

De methode van schematiseren die hiervoor werd gebruikt. 

is in de bij lage A als een stroomdiaqram weergeqeven. 

In dit diagram zijn het primaire proces bij de zgn. 

"niet-klinische opname" of "ontvangst" in alle critische 

stappen voor de patient weergegeven. inclusief de secun

daire-. regelende- en ondersteunende processen die 

nodig zijn voor het uitoefenen van deze functies. 

Voor een organisatorische analyse van de ingewonnen 

qegevens werd het systeemtheoretisch model gehanteerd 

zoals dit werd ontwikkeld door In •t Veld (18). 

Op basis van deze analyse kon het begrip dagcentrum als 

afdeling voor de dagverpleging worden geformuleerd in 

organisatorische termen. 

Het dagcentrum werd als een subsysteem van het zieken

huis op instellingsniveau beschouwd en beschreven. Bin

nen dit subsysteem werden de nodige functies als ele

menten van een systeem en hun relaties onderkend en 

beschreven. 

Om de 11 bewerkinqs"processen in het (sub)systeem voor

spelbaar en beheersbaar te laten verlopen. werden er 

regelende- en ondersteunende functies en/of organen in 

een model voor het (sub)systeem inqericht. 

Op basis van de "wijze van verbizondering" in een 

"functioneel"-of een "product-gewijze" organisatie

concept. werden basis-varianten voor de organieke 

structuren van de functies van het dagcentrum ont

wikkeld. 

Vervolgens werden een aantal alternatieven voor deze 

afdeling gegenereerd in subvarianten. 

In de conclusies en aanbevelinqen werden. naast de in 

het basis programma van eisen toepasbare algemene 

criteria. met behulp van deze modellen. ook de 

alternatieven voor het samenstellen van de mogelijke 

subenaspektsystemen voor de regelende-. bewerkende- en 

ondersteunende functies in een organisatiesysteem op 

instellingsniveau beschreven. 
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Tenslotte werd een model gekozen voor het systematisch 

ordenen van de geïnventariseerde gegevens. waarin de 

rubrieken werden aangebracht volgens de grensregelende

en de bewerkende activiteiten van het systeem dagcen

trum. Hierin werden tevens de ondersteunende functies 

en aspectsystemen van een dagcentrum voor de organisatie 

(wijze van verbizondering) en de huisvesting (master

plan) ondergebracht. Met behulp van een relatieschema 

zijn deze functies verder gestructureerd. In de bijlage 

B zijn in dit model deze gegevens op het niveau van de 

afdeling en detail nader uitgewerkt en beschreven. 

1.6. DEFINITIE. DOEL en TAKEN van het DAGCENTRUM. 

Een dagcentrum is een geheel aan organisatorische en 

ruimtelijke voorzieningen die dienen voor de opvang. 

het onderzoek of de behandeling en de verpleging van 

patienten. die in de dagverpleging. als vervanging 

(substitutie) van de klinische opnamen. "niet-klinisch" 

worden "ontvangen" in een algemeen ziekenhuis. 

Het doel van het dagcentrum is patienten. binnen een 

tijdsperiode van maximaal acht aaneengesloten uren. 

vallend binnen de kantoorwerktijden. te onderzoeken of 

te behandelen. en voor. eventueel tijdens en na deze 

onderzoeken of behandelingen te verplegen en verzorgen. 

In eendagcentrum is de uitoefening van de volgende 

activiteiten (of een selectie daaruit) mogelijk: 

1. Het plannen en programmeren van de verrichtingen bij 

onderzoeken en de ingrepen bij behandelen: 

2. Het coördineren van afspraken van de patient met het 

dagcentrum voor het zgn. "intake-gesprek". de ont

vangst tijdens de dagverpleging en de eventuele na

zorg met de extra-murale professionele hulpverleners: 

3. Het opvragen en terugzenden van medische gegevens 

t.b.v. de verrichtingen of ingrepen; 

4. Het ontvangen van de patient op de dag van onderzoek 

of behandeling; 
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s. Het voorbereiden van de patient op het onderzoek of 

behandeling: 

6. Het verplegen en verzorgen van de patient: 

a. tijdens en eventueel na het ondergaan van onder

zoeken als: puncties. biopsieên. scopieên en gra

fieên, al of niet met locale anesthesie; 

b. tijdens en na het ondergaan van onderzoek met een 

algehele anesthesie; 

c. tijdens proeven als dagcurven met intermitterende 

bloedafnamen; 

d. voor en na het ondergaan van chirurgische be

handelingen met locale-. regionale- of algehele 

anesthesie; 

e. tijdens het bij herhalinq infunderen van cytos

tatica, transfunderen van bloed of bij zalfbehan

delingen. 

f. tijdens het bij herhalinq ondergaan van een 

behandeling voor pijnbestrijding; 

q. tijdens het ad hoc ondergaan van een CARA-behan-

deling; 

7. Het regelen van het vertrek van de patient door: 

a. het vaststellen van het moment van "geschikt voor 

vertrek" door de specialist(en); 

b. het verstrekken van medische gegevens over de in

greep en de verpleegkundige instructies tbv. de 

extramurale hulpver leners bij { event.) noodzake

lijke nazorg; 

c. het verstrekken van instructies aan de patient 

voor de mantel en zelfzorq in de thuis-situatie. 

De hierboven vermelde taken zullen plaatsvinden in daar

toe speciaal ingerichte ruimten. De ruimten voor de ver

pleging, het onderzoek en de behandeling zijn bij voor

keur zo dicht mogelijk bij elkaar en op één locatie in 

het ziekenhuiscomplex geconcentreerd. 
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2.1 INLEIDING 

In deze studie worden in de medisch-specialistische en 

verpleegkundige hulpverlening aan patienten in algemene 

ziekenhuizen twee soorten opnamen onderscheiden, te 

weten de niet-klinische opname en de klinische opname. 

Om een duidelijk onderscheid te maken in deze twee soor

ten van opnamen zal in de tekst van dit rapport de be

grippen niet klinische "ontvangst" ipv. opname en 

"vertrek" ipv. ontslag worden gebruikt. 

Tot de niet-klinische ontvangst behoren die hulpverle

nings-activiteiten die vallen onder de begrippen "dag

verpleging" of "dagbehandeling". De hulpverlenings-acti

viteiten bij niet-klinische ontvangst kunnen worden om

schreven als medisch-specialistisch onderzoek en behan

deling alsmede de daarbij noodzakelijke verpleging en 

verzorging van patiënten. 

De niet-klinische ontvangst onderscheidt zich van de 

klinische opname door een aantal kenmerken. Deze ken

merken zijn: 

a. de zorgverlening in dagverpleging aan die diagnose 

groepen (ambulante) patienten, waarvan verwacht mag 

worden dat ze, na een verblijfsperiade van 3 tot 8 uur 

aaneengesloten in het dagcentrum van een ziekenhuis zo

danig hersteld zijn van een ingreep of verrichting. hun 

volledig biologisch evenwicht door zelf- en mantelzorg 

in de thuissituatie zullen terugvinden. 

b. de periode waarbinnen een verblijf van max. 24 uur aan

eengesloten plaats vindt ~n dat doorgaans een tijdsduur 

van 3 tot 8 uur maximaal in de dagtijd beslaat: 

c. de te volgen procedures bij hulpverlening aan patiënt 

door professionele hulpverleners en die afgestemd zijn 

op doelmatige en vlotte onderzoeken, behandeling en 

verpleging: 

d. de specifie~e ruimtelijke-. organisatorische voorzienin

gen, die de activiteiten in de onder 1.2. en 1.3. ver

noemde kenmerken moeten ondersteunen. 
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omdat deskundigbeid t.a.v. de inhoud van de medisch

technische en verpleegkundige activiteiten buiten de 

competentie van schrijver dezes valt. werd bij het op

stellen van de begrippen gebruik gemaakt van reeds be

staande omschrijvingen. die door de beroepsverenigingen. 

commissies. instanties en de wetgever reeds werden ge

formuleerd. 

2.2 DE MEDISCH-SPECIALISTISCHE BEGRIPPEN 

De dagverpleging valt onder de bulpverleningsactivitei

ten die tijdens de niet-klinische ontvangst kunnen 

worden verricht. 

Opgemerkt dient te worden. dat dit begrip momenteel 

(mei 1985) nog geen algemeen en bij de wet erkende 

status bezit en er nog geen eenduidige landelijke nor

men voor bestaan. 

De begrippen dagbehandeling. dagverpleging. ééndagsop

name etc. worden momenteel vaak als synoniemen gebruikt. 

In de tekst van dit rapport zal. conform de termenologie 

van bet CvZ.(4). het woord dagverpleging voor het 

hieronder omschreven begrip worden gebruikt. 

Onderzoeken. behandelingen en verpleging waarvoor tot 

voor kort een klinische opname van 2 tot 5 dagen tbv. 

de verpleging en verzorging van de patiënt noodzakelijk 

was en thans binnen de verpleeg-periode van ± 8 uur 

aaneengesloten kunnen plaats vinden. behoren tot deze 

dagverpleging. 

Omdat de verpleging, als substituut van de klinische 

zorgverlening. een noodzakelijk bestanddeel van de niet

klinische ontvangst uitmaakt. én omdat de verpleging 

per definitie niet voorkomt in de poliklinische onder

zoeken en behandelingen. worden deze verrichtingen en 

ingrepen in deze studie niet tot de categorie dagver

plegings-functies gerekend .. 

In het voorlopig 11 Rapport Dagbehandeling" van de LSV 

1984-081 (8) wordt op blz. 2 het begrip dagbehandeling 

oftewel dagverpleging als volgt omschreven: 
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"Onder het begrip dagbehandeling* dient naar de mening 

van de LSV te worden verstaan: "een kortdurende opname: 

gericht op dagbehandeling; 

van minimaal drie tot maximaal acht uur; 

ten behoeve van een diagnostische of een therapeu

tische verrichting; 

op een daarvoor geoutilleerde afdeling; 

waarvoor gedurende deze tijdsperiode k.l inisch spe

cialistische en verpleegkundige zorg aan de patiënt 

moeten worden verleend; 

waarna optimale nazorg in de eerstelijnsgezondheids

zorg is verzekerd en sluitende afspraken tussen de 

behandelend specialist. de patient en de huisarts 

zijn gerealiseerd." 

Dagbehandeling zal zowel in aanmerking komen voor be

paalde diagnostische en therapeutische verrichtingen 

waarvoor de patiënt thans nog één of meerdere dagen op

genomen dient te worden. als voor bepaalde diagnostische 

en therapeutische verrichtingen welke thans polik.linsch 

geschieden. doch waarna kortdurende klinische nazorg 

noodzakelijk. wordt geacht." 

Als de hier vermelde "noodzakelijk. geachte klinische 

nazorg" bedoeld is als verpleging. is deze interpretatie 

in tegenspraak. met het begrip poliklinische onderzoeken 

en behandelingen. zoals dit hierboven werd geïntrodu

ceerd. Poliklinische verrichtingen en ingrepen met al

gehele of locale anesthesie waarbij verpleging tijdens 

de verkoevering noodzakelijk is daargelaten. (Zie ook. 

2.3 art.b hieronder). 

Het College van Ziekenhuisvoorzieningen omschrijft het 

hierboven gebruikte begrip dagbehandeling van de LSV 

als het begrip dagverpleging in het "Ambtelijk. Rapport 

inzake Dagverpleging in Algemene Ziekenhuizen" (4) als 

volgt: 

* onder het begrip dagbehandeling wordt zowel behandeling 

als diagnostiek als verpleging verstaan.· 
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"Dagverpleqing is een. een aantal uren durende. vorm 

van verpleginq in een zieknhuis. voorzienbaar en nood 

zakelijk in verband met het op dezelfde dag plaatsvinden 

van een onderzoek of behandelinq door een medisch spe

cialist" en vervolqens in de samenvattinq van dit rap

port: 

"Dagverpleqing onderscheidt zich van overige vormen van 

zorq in ziekenhuizen door het kenmerk van kortdurende 

verpleqing (korter dan 24 uur). Dagverpleging is een 

afzonderlijke verstrekkinq naast poliklinische en kli 

nische zorg. Dagverpleging is "niet-klinisch" omdat het 

verblijf van de patiënt in het zieknhuis korter dan 24 

uur is en "niet-poliklinisch .. omdat bij een poliklini

sche behandeling geen verpleging in de zin van het 
11 keenobject vanverpleginq 11 plaatsvindt". 

Tenslotte wordt in dit rapport "het begrip bed in de 

planning" het begrip "dagverpleginqsplaats" nader om

schreven: 

"Daqverplegingspatiënten leggen een ander ruimtebeslag 

op het zieknhuis dan klinische patiënten. Daqverplegins

patiënten behoeven niet altijd qebruik te maken van een 

bed; per definitie overnachten zij ook niet. Daarom kan 

beter worden gesproken van "plaats" als abstract begrip. 

zoals in feite ook het begrip "bed" in verband met de 

planning als abstractie moet worden gehanteerd". 

In het verlengde van het in dit rapport gehanteerde 

omschrijving van dagverpleging wordt dagverpleginqs

plaats als volqt omschreven: 

"Een dagverpleginqsplaats is een plaats in een zieken

huis voor patienten voor wie. in verband met een onder

zoek of behandelinq door een medisch specialist een 

klinische opname niet noodzakelijk is. mits er gedurende 

een aantal uren verpleegkundiqe zorg in de zin van het 

"kernobject van verpleging"* kan worden geboden." 

In de verdere tekst van deze studie wordt de term 

"plaats" gebruikt. voor stoelen of bedden in het dag

centrum. 
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2. 3 HET BEGRIP VERPLEGING TIJDENS EN NA DE NIET-KLINISCHE 

ONTVANGST 

Tot de verpleging behoort die groep van activiteiten 

die het opvangen van lacunes in de zelfredzaamheid van 

de patiënt tijdens de niet-klinische ontvangst en even

tueel tijdens de nazorg in de thuissituatie als primaire 

functie heeft. 

In het ontwerp van de Wet op de Verpleegkundigen. tweede 

Kamer. zitting 1980-1981. 16724, A-C no.1-3. is de taak 

van de verpleegkundige in artikel 1 ad. 2 als volgt om

schreven: 

"In de wet en de daarop berustende bepalingen wordt on

der verpleegkundige verstaan. de bekwaamheid tot: 

a. het verrichten van handelingen die gelegen zijn op 

het terrein van de observatie. begeleiding, verple

ging en verzorging van patiënten en cliënten (volgens 

cvz advies {4) = "kernobject" van verpleging); 

b. alsmede tot het op verzoek van een beroepsoefenaar 

op het terrein van de individuele gezondheidszorg 

verrichten van handelingen in aansluiting op diens 

diagnostiek en therapeutische activiteiten." 

Bij de niet-klinische ontvangst zullen, evenals bij de 

klinische opname, beide hierboven vermelde verpleegkun

dige handelingen plaats vinden in het ziekenhuis. 

In de nazorg zal alleen sprake kunnen zijn van de hier

boven onder a. vermelde verpleegkundige handelingen door 

een wijkverpleegkundige. terwij 1 de verzorging van de 

patiënt door hemzelf. door huisgenoten en/ of door de 

gezinszorg kan plaatsvinden. 

Alhoewel de nazorgfaciliteiten momenteel slechts in een 

aantal regio's op gang zijn gekomen zullen deze verder 

ontwikkeld moeten worden. In het "Rapport inzake Dag

verpleging" van het cvz (4) wordt onder de "Gevolgen 

voor de eerstelijnszorg" vermeld: 

"Het is voorstelbaar dat in verband met dagverpleging. 

er sprake kan zijn van behoefte aan nazorg. Hieronder 
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wordt verstaan de begeleiding. verzorging. c.q. controle 

van een patiänt na ontslag uit het ziekenhuis. Nazorg 

is een deel van het takenpakket. dat valt binnen de 

eerstelijns (gezondheids)zorg: dat wil in dit verband 

zeggen huisartsen. wijkverpleegkundigen. wijkziekenver

zorgenden engezinsverzorgenden { ... )" 

2.4. DE BEGRIPPEN T.A.V. DE RUIMTELIJKE. ORGANISATORISCHE EN 

PERSONELE VOORZIENINGEN 

Zoals in de inleiding van dit hoofdstuk onder 1. 3. is 

vermeld. vereist de niet klinische opname van patiënten 

speciale procedures in de activiteiten van patiënten. 

de professionele hulpverleners van het ziekenhuis en de 

eerstelijnszorg. 

Evenzo zullen. zoals onder 1.4. staat vermeld. de ruim

telijk-. organisatorische en personele voorzieningen 

een specifieke inhoud en vorm moeten hebben om deze 

procedures mogelijk te maken. 

Daar de ruimtelijk- en organisatorische aspecten het 

centrale thema van dit rapport vormen. zal hieraan ver

derop in de tekst uitgebreid aandacht worden besteed. 

In eerste instantie wordt 

de uiteenzetting van dit 

hier een aanzet gegeven aan 

begrip door de betreffende 

tekst van het 11 Rapport inzake Dagverpleging" van het 

cvz {4) te citeren. 

In de inleiding van dit rapport wordt onder de 11 0rgani

satorische, personele en ruimtelijke consequenties van 

de invoering van dagverpleging .. gesteld: 

"Invoering van dagverpleging in een ziekenhuis vereist 

maatregelen en heeft consequenties die afhankelijk zijn 

van de aard en de omvang van de activiteiten die inhe

rent zijn aan dagverpleging. 

De consequenties kunnen vanuit diverse invalshoeken 

worden bezien: functioneel. hiërarchisch. administratief 

en ruimtelijk. 

Vanuit de functionele invalshoek bezien kunnen de 

volgende mogelijkheden worden onderscheiden: 
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a. dagverpleqing kan worden uitgeoefend binnen de hui

dige gedifferentieerde taken van een ziekenhuis. zo

dat de patiënten worden verdeeld naar medisch disci

plines of naar verwante aspecten van medische hande

lingen met als hoofdindelingen "snijdend" en "niet-

snijdend", "vuil en schoon" en naar leeftijdscatego-

rie: 

b. dagverpleging als zelfstandige taak, waarbij de 

categorieën patiënten (naar diagnose en behandeling) 

al dan niet op één plaats worden geconcentreerd. 

Vanuit de hiêrarchische structuur bezien zijn er voor 

dagverpleging de volgende mogelijkheden: 

a. als onderdeel van één of meer verpleegafdelingen of 

van een of meer onderzoek/behandelafdelingen eventu

eel met subhoofd(en) dagverpleging;" 

b. als zelfstandige verpleegafdeling met een eigen af-

delingshoofd; 

Vanui t-4e -adlainistiatiave_QijJaniaa tie_be_su~ n_ vo9 r~d ag

verpleging de volgende opties: 

a. als onderdeel van één of meer als kostenplaatsen er

kende hoofdafdelingen; 

b. een eigen kostenplaats met mogelijkheden voor een 

eigen budgetverantwoordelijkheid. 

Voor de locatie van dagverpleging in een ziekenhuis kan 

men zich de volgende mogelijkheden of combinaties van 

mogelijkheden voorstellen: 

a. als onderdeel van algemene verpleegafdelingen: dag

verplegingspatienten worden verpleeqd op de met het 

behandelend specialisme overeenkomende verpleegafde-

1 ing of op enkele verpleegafdelinqen waar bepaalde 

categorieën patienten worden geconcentreerd (chirur

gische versus niet-chirurgische. sceptische versus 

asceptische, kinderen versus volwassenen); 

b. qekoppeld aan plaatsen waar medisch onderzoek en/of 

behandeling plaats vindt. bijvoorbeeld op de poli

klinische behandelafdelinq. op de E.H.B.O. of op 

medisch-technische functie-afdeling (alqmeen orgaan

functie-onderzoek en röntgendiagnostiek); 

c. als aparte ruimtelijke eenheid. dat wil zeggen één 

of meer afdelingen dagverpleging". 
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2.5. HET BEGRIP DAGCENTRUM 

Als samenvatting en conclusie van dit hoofdstuk kan. 

gelet op het gestelde onder: 

het begrip dagbehandeling in het L.S.V. rapport hier

boven omschreven in 2.1. 

"op een daarvoor geoutilleerde afdeling" en "waarvoor 

gedurende deze tijdsperiode ( ... ) verpleegkundige 

zorg aan de patienten moet worden verleend"; 

het begrip dagverpleging in het cvz rapport hierboven 

omschreven in 2.1. 

"dagverpleging is een. een aantal uren durende vorm 

van verpleging in een ziekenhuis ( ... )"; 

het begrip verpleging zoals in de wet onder 3 hier

boven omschreven in de intramurale als wel in de 

extramurale nazorg; 

de begrippen met betrekking tot de ruimtelijke, or

ganisatorische en personele voorzieningen zoals hier

boven onder 4 omschreven, 

het begrip dagcentrum als volgt worden omsc~reven: 

Een geheel van voorzieningen .... ruimtelijk, organisato

risch en personeel * .. dat een ziekenhuis in stand houdt, 

teneinde: 

5.1. (ambulante) patiênten. die tijdens en/of na het onder

gaan van onderzoek en/of behandeling in "dagverpleging" 

verpleging en verzorging behoeven. adequaat op te van

gen en te accommoderen op een zodanige wijze, dat niet 

strikt noodzakelijke klinische opname kan worden voor

komen; 

5. 2. de leden van de medische staf in staat te stellen tot 

de noodzakelijke pré- en post diagnostische- en thera

peutische observaties en medisch-specialistische beoor

deling van de patiênt, opdat een adequate verrichting 

of ingreep, respectievelijk de toestemming tot het laten 

vertrekken (ontslag) van een patiênt mogelijk wordt; 

s. 3. de verpleegkundige in staat stellen tot het efficiênte 

"' Van de organisatorische- en r1Jimte 1 ij k:e voorzieningen 

zullen in de analyses van hoofdstuk: IV en de kwalita

tieve aanbevelingen van de bijlage B een nadere uitwer

king worden gegeven. 
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uitvoeren van act i vi te i ten m.b.t. bet ontvangen. voor

bereiden. verplegen en verzorgen en het laten vertrekken 

en de (eventuele) regeling van de nazorg van de patiënt. 

S.4. In een dagcentrum heeft de patiënt het recht op de per

soonlijke belangstelling van de verpleegkundige en de 

behandelende specialisten. 

Voorts heeft de patient recht op een doeltreffende op
vang en begeleidng tijdens de niet klinische opname in 

bet ziekenhuis en de regeling van de nazorg in de thuis
situatie. 
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HOOFDSTUK 3 

VOORWAARDEN VOOR HET (VERDER) ONTWIKKELEN VAN 

VOORZIENINGEN VOOR NIET-KLINISCHE ONTVANGSTEN 
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3.1. INLEIDING 

Om een gericht beleid. een planning en een programmering 

van de niet-klinische ontvangst- faciliteiten (verder) 

te kunnen ontwikkelen. zal een instelling zich moeten 

vergewissen van de externe- en interne voorwaarden, 

waaraan deze faciliteiten moeten voldoen en waarbinnen 

deze (verdere) ontwikkeling mogelijk is. 

Op het moment van samenstelling van dit rapport is er 

een zeer sumiere regelgeving voor erkenning, personeela

richtlijnen en capaciteitsnormen voor de beiedsuitgangs

punten. de planning en programmering van de 

niet-klinische ontvangst activiteiten. Ten aanzien van 

het ontwikkelen van de richtlijnen mbt. de ruimtelijke-, 

organisatorische en personele voorzieningen wil dit 

rapport een bijdrage leveren. 

)(.a{l_da~ ook slechts meliJ:~~worden _ÇJ~da~_!an voor

stellen van het cvz. et. al. zoals deze zijn neergelegd 

in het adviesrapport inzake dagverpleging ( 4) en welk 

advies vermoedelijk in de loop van 1985 in grote lijnen 

als regelgeving en richtlijnen wettelijk zullen worden 

ingevoerd. 

Wat betreft de medisch-specialistische en verpleegkun

dige aspecten van de onderzoeken. behandelingen en ver

pleging tijdens de verblijfsperiade bij een niet-klini

sche ontvangst. zal hier de algemene visie van de L.S.V. 

zoals deze in het voorlopig Rapport Dagbehandeling (8) 

naar voren wordt gebracht worden weergegeven. 

Uiteraard zullen vanuit de eigen organisatie, de perso

nele capaciteiten en de specifieke medisch- specialis

tische kenmerken van de eigen instelling, de nodige 

voorwaarden voor het opstellen van een beleid, planning 

en programma moeten worden opgesteld. 

Wat betreft de randvoorwaarden voor de bouwkundige voor

zieningen zullen in eerste instantie de structuren en 

bestemmingen van de bestaande bouwkundige voorzieningen 

bepalend zijn. 
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' 3.2. 

Daarnaast zal er bij (ver)bouwplannen boven de 100.000,

gulden een "verklaring" in de initiatief fase moeten 

worden aangevraagd bij het cvz. om aan de 

"Richtlijnen Wet Ziekenhuisvoorzieningen" te voldoen. 

VOORWAARDEN VANUIT HET LANDELIJK BELEID EN PLANNING 

In het "Rapport inzake dagverpleging" van het cvz ( 4) 

wordt op blz. 43 hoofdstuk 9 "aanzetten tot regelgeving" 

in de inleiding gesteld. dat er "expliciet van wordt 

uitgegaan van de beleidsdoelstelling dat dagverpleging 

verder moet worden ingevoerd dan nu het geval is". met 

als hoofddoelstelling de "substitutie van klinische 

verpleging 11
• 

Deze nog nader uit te werken en in te stellen regelge

ving zal betrekking hebben op verstrekkingen, erkennin

gen. tarieven. personeelsrichtlijnen en capaciteitsnor

men. Verder wordt gesteld in deze passages. dat: "De 

voorwaarden voor de regelgeving t.a.v. de ziekenhuizen 

vooral betrekking hebben op erkenning. capaciteit en 

personeelsrichtlijnen ( .... )". 

Voor een erkenning komen in principe de algemene. cate

goriale en academische ziekenhuizen in aanmerking. 

De te stellen erkenningsnormen en voorwaarden voor de 

verstrekking dagverpleging dienen aan te sluiten bij 

die welke ten behoeve van de bestaande ziekenhuisorga

nisatie zijn gesteld. De verwevenheid met de bestaande 

ziekenhuisorganisatie voorkomt zoveel mogelijk extra 

voorzieningen ten behoeve van de dagverpleging en der

halve extra kosten. 

De erkenningsnorm en voorwaarden dienen een garantie te 

zijn voor de kwaliteit van de hulp. 

Voor ziekenhuizen en in het bijzonder voor verpleegaf

delingen geldt de erkende capaciteit echter ook als maat 

voor de omvang van het gebouw. Het invoeren van dagver

pleging tast de ruimtebehoefte aan en daarmee het toe

gestane volume van het gehele gebouw. Het zal noodzake

lijk zijn uit te gaan van een verhouding van dagverple

gingsplaatsen tot de totale capaci te i tsmaat. Dit kan 

geregeld worden binnen de erkenningsregeling van een 

ziekenhuis." 
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3.3. VOORWAARDEN VOOR DE MEDISCH-SPECIALISTISCHE EN VERPLEEG

KUNDIGE VOORZIENINGEN 

Om een zo volledig mogelijk overzicht te geven van de 

geldende voorwaarden voor de dagverpleging worden hier 

de door de LSV geformuleerde voorwaarden in haar Rapport 

Dagbehandeling {8) op blz. 6 t/m 8 overgenomen. 

"Bij de beoordeling van de vraag of de patient in dag

behandeling zal kunnen worden behandeld. zal de behan

delend specialist steeds moeten onderzoeken of aan alle 

voorwaarden welke bij de dagbehandeling dienen te 

worden gesteld. is voldaan. 

Deze voorwaarden kunnen in een vijftal categorieën wor

den onderverdeeld: 

1. voorwaarden te stellen aan de ingreep 

2. voorwaarden te stellen aan de pat i ent (medisch) 

3. voorwaarden te stellen aan de pat i ent {sociaal) 

4. voorwaarden te stellen aan de nazor~~ 
-·--·~·-·~··- -···- -·-···-

( .... ) . 

3.3.1. Voorwaarden te stellen aan de ingreep; 

De ingreep dient technisch in dagbehandeling mogelijk 

te zijn. De vraag of dit al dan niet het geval is. is 

objectief gezien afhankelijk van de de beroepsopvatting 

en subjectief gezien afhankelijk van de opvatting van 

de behandelend specialist. 

Ten aanzien van de beroepsopvatting kunnen adviezen van 

zijn Wetenschappelijke Vereniging een belangrijke lei

draad zijn. Dergelijke adviezen zijn dan te hanteren 

als aanbevelingen ter overweging om een bepaalde ver

richting - gezien de aard - in dagbehandeling te doen. 

De opinie van de behandelend specialist dient uiteinde

lijk steeds de doorslag te geven. dit te meer daar de 

besluitvorming hieromtrent nimmer los gezien kan worden 

van de overige voorwaarden. (Het spreekt vanzelf dat 

deze besluitvorming niet dan in goed overleg met de 

patiënt geschiedt.) 
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Het wordt door de L.S.V. dan ook weinig zinvol geacht 

een lijst te presenteren met theoretische mogelijke in

dicaties voor dagbehandeling. Weliswaar zal een derge

lijke lijst stellig informatief kunnen werken, doch de 

kans dat een dergelijke door de professie zelf opgestel

de lijst op andere wijze dan bedoeld gebruikt wordt, 

moet te groot geacht worden. 

Per ziekenhuis zal kunnen worden bezien welke ingrepen. 

gezien de faciliteiten en mogelijkheden van het betrok

ken ziekenhuis, voor dagbehandeling in aanmerking zul

len kunnen komen. 

3.3.2. Voorwaarden te stellen aan de patient (medisch) 

Hierbij dient op de eerste plaats onderscheid gemaakt 

te worden tussen ingrepen, waarbij wel of geen algehele 

anaesthesie vereist is. 

Indien algehele aneasthesie* wel vereist is, vormen de 

voorwaarden voor de anaesthesie tevens de belangrijkste 

beperkingen bij de toepassingsmogelijkheden voor dagbe

handeling: 

a. De patiënt dient in de regel: 

niet ouder te zijn dan 50 jaar; 

ouder te zijn dan drie maanden, indien a-term 

geboren en minimaal vijf kilo: 

ouder te zijn dan één jaar. indien prematuur 

geboren. 

b. Voorts dient de patiënt geen organische of fysiolo

gische, biochemische of psychische stoornissen te 

hebben. Het pathologische proces. dat de reden is 

van de operatie dient lokaal te zijn. en dient niet 

te leiden tot afwijkingen aan de orgaansystemen. 

(Risicogroep I volgens Dripps) 

* spinale en epidurale anaesthesie 

aanmerking voor dagbehandeling 
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c. voorts dienen van iedere patiênt in ieder geval de 

volgende gegevens beschikbaar te zijn: 

anamnese (actueel en verleden): 

- volledig lichamelijk onderzoek: 

ECG op indicatie en boven de 40 jaar: 

- Hb, Ht; tevens bloedgroep en rhesus, natrium en 

kalium op indicatie; 

- gegevens omtrent overgevoeligheden en mogelijke 

haematologsiche problematiek {bijvoorbeeld stol

lingsstoornissen): 

- medicijngebruik. 

Ten aanzien van de interne specialismen. waarbij de 

anaesthesie niet vereist is, kan in het algemeen gesteld 

worden dat de beperkingen voor de dagbehandeling zijn 

gelegen in de algehele conditie van de individuele 

patiënt, zulks bezien in samenhang met de aard van de 

Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan: 

cardiale, pulmonale en endocriene problemen: 

haematologische problematiek (puncties, endoscopieën, 

etc. 

Ten aanzien van de kindergeneeskunde kan hier nog worden 

benadrukt dat dé patiënten, die infectueus zijn in 

beginsel niet in aanmerking komen voor dagbehandeling. 

3.3.3. Voorwaarden te stellen aan de patient (sociaal) 

Bij iedere ingreep zal moeten worden bezien in hoeverre 

de behandeling in dagbehandeling sociaal gezien bij de 

patient tot ongewenste gevolgen kan leiden. Hierbij moet 

met name aandacht besteed worden aan de leef- en woonom

standigheden van de patient, als ook aan reis- en ver

voersomstandigheden. 
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3.3.4. Voorwaarden te stellen aan de nazorg 

De L.S.V. vertrouwt er op dat de eerstelijnszorg - in 

het bijzonder de huisarts (c.q. zijn waarnemer!) 

gemotiveerd en bereid is om de nazorg van de dagbehan

deling op zich te nemen. 

Op deze wijze wordt ook daadwerkelijk gestalte gegeven 

aan een versterking van de eerstelijn. en verblijft de 

patient zo kort mogelijk in de intra-murale (en specia

listische) zorg. 

Indien de nazorg. om welke reden dan ook. niet door de 

eerstelijn kan worden verschaft. dient door de medische 

staf (c.q. de behandelend specialist) en de instelling 

(o.a. organisatorische) mogelijkebden te worden gecre

ëerd, opdat de behandelde patient op de ziekenhuisfaci

liteiten kan terug vallen. 

In dat geval dient er echter rekening gehouden te worden 

met een stijging van de kosten van de dagbehandeling 

aangezien het ziekenhuis er dan zorg voor zal moeten 

dragen dat de nazorg op adequate wijze kan worden geor

ganiseerd. 

Een dergelijk antwoord zou dan overigens haaks staan op 

het streven om de nacht- en weekendfaciliteiten van de 

ziekenhuizen te beperken. 

In het kader van een adequate nazorg zullen onder meer 

regelingen getroffen moeten worden voor : 

adequate informatie voor huisarts ( en eventuele 

andere eerstelijnszorg). adequate contactmogelijkhe

den patient-huisarts. en adequate contactmogelijkhe

den tussen huisarts en specialist; 

vervoer; 

opvang thuis; 

regeling van adequate pijnbestrijding thuis; 

richtlijnen ten aanzien van de nazorg en eventuele 

complicaties van de verrichting; 

voorschriften ten aanzien van medicatie. voeding. 

mobilisatie, poliklinische nacontrole; en eventuele 

hervatting van het normale leef- en werkpatroon". 
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3.4. ORGANISATORISCHE EN PERSONELE VOORWAARDEN 

De voorwaarden die gelden voor de organisatie en de 

personele capaciteiten t.b.v. het verrichten van de 

niet klinische opname taken worden vanuit drie niveau•s 

gesteld: 

3.4.1. Voorwaarden voor personele capaciteiten op landelijk 

niveau 

Allereerst zijn er de (voorgestelde) voorwaarden die 

door het CvZ. gesteld worden aan de personele kwalitei

ten en hoeveelheden in haar adviesrapport inzake dag

verpleging (4): 

"Op een zelfstandige afdeling blijkt de permanent aan

wezigheid van ervaren verpleegkundigen een eerste ver

eiste. want naast de reeds eerder gememoreerde eisen 

-a~n~de----eLvaLingdi~!l~- het~ersoneel op een zelfstandige 

afdeling ook over verpleegkundige ervaring op het gebied

van meer medische specialisaties te beschikken. Een 

zelfstandige dagverplegingsafdeling is over het algemeen 

multidisciplinair van aard. De kwaliteit van de ver

pleegkundige zou op een zelfstandige afdeling omschreven 

kunnen worden als die van een ervaren generalist. 

Mede gebaseerd op in de praktijk aangetroffen situaties 

en de daarop gegeven toelichting kan gesteld worden dat 

op een zelfstandige afdeling voor dagverpleging vol

doende zorg kan worden geboden als er tenminste twee 

ervaren verpleegkundigen gedurende de openingstijden 

werkzaam zijn. In de praktijk is de verhouding verpleeg

kundigen: aantal dagverplegingsplaatsen 1: ca. 4. Dat 

wil zeggen dat een zelfstandige afdeling minimaal circa 

8 plaatsen omvat. Bij een gemiddelde bezetting van 80\ 

kunnen dan circa 1.600 patiänten per jaar worden behan

deld. 

Bij deze personeelsaantallen is er vanuit gegaan dat 

dit personeel slechts werkzaam is op de afdeling voor 

dagverpleging (verpleging. verzorging. administratie) 

en niet betrokken is bij de werkzaamheden op de onder

zoek- en behandelinafdelingen. 
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Het vervoer van en naar deze afdelinqen kan wel tot de 

taak van dit personeel behoren. 

Indien de afdelinq qroter wordt dan acht plaatsen en de 

behoefte aan een qrotere personeelsinzet ontstaat. 

behoeft deze uitbreidinq niet uitsluitend uit ervaren 

verpleeqkundiqen te bestaan. maar er is ook plaats voor 

leerlinq-verpleeqkundiqe en ziekenverzorqenden." 

Voor de duidelijkheid wordt hier qesteld. dat de "qeïn

teqreerde daqverpleqinq" zoals deze in het art. 6.2.1. 

wordt voorqesteld niet tot de voorkeur oplossinq van 

dit onderzoek maq worden qerekend. 

De voorkeursoplossinqen worden vooral bepaald door de 

voorwaarden die de LSV in haar ''Rapport Daqbehandelinq 11 

(8) stelt: 

"Het verdient naar de meninq van de LSV uitdrukkelijk 

de voorkeur de daqbehandelinq zo moqelijk steeds op een 

aparte afdelinq te doen plaatsbinden en niet de daqbe

handelinqspatiênten op de normale verpleeqafdelinqen te 

behandelen. qezien de orqanisatorische implicaties, in

herent aan deze speciale één-daqsbehandelinq en de daar

aan qekoppelde nazorq-orqanisatie." 

De hierboven vermelde daqbehandelinq zou hier vertaald 

moeten worden als verpleqinq tijdens het verblijf in 

het daqcentrum. Dit verblijf zal dan binnen aparte or

qanisatorische- en ruimtelijke voorzieninqen moeten 

plaatsvinden. 

3.4.2. Voorwaarden voor de orqanisatie van nazorg op (sub)re

qionaal niveau 

De voorwaarden vanuit de orqanisatie en personele capa

citeiten van de extramurale zorq in het adherente be

volkinqsqebied van een instellinq worden sterk bepaald 

door de mate waarin deze professionele hulpverleners in 

deze eerstelij nszorq (huisartsen en wij kverpleeqkundi

qen) zijn qeorganiseerd in relatie tot het ziekenhuis. 
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Tijdens het enquete-onderzoek is slechts één subregio

nale organisatievorm gelnventariseerd (St. Elizabeth 

Ziekenbuis Tilburg). waarbij duidelijk sprake was van 

afstemming en coördinatie van indicatielijst resp. de 

nazorg. 

Voorwaarden zijn dan protocollen voor het medisch- en 

verpleegkundig verslag van de verrichting of ingreep., 

om de informatie-overdracht in deze o~ganisatievorm 

effectief te laten zijn. Verder is het voorstelbaar. 

dat er in de {sub) regio een afstemming tussen de spe

cialismen plaatsvindt bij het opstellen van de indicat

ielijsten. als voorwaarde om "over" aanbod te voorkomen 

en een doelmatig verwijzingspatroon op te stellen. 

3.4.3. Voorwaarden voor de organisatie op instellingsniveau 

De voorwaarden die aan de organisatie vanuit de instel-
····-~·-- -------rih~ifän ee·n.··da~gcent.rum-gest::eld. woroe-n· ·zijn mc:rn-der~e--·····~ 

verdelen in een aantal aspect niveaus. welke hieronder 

in noofdstuk IV nader worden uiteengezet. 

Het organisatietype dat in de instelling aanwezig is. 

zal in eerste instantie voorwaardelijk en ricntinggevend 

zijn voor de hiärarchische vormgeving in de otyanisa

tie van het dagcentrum. Operationeel zal de organisa

tie in ieder geval aan de volgende voorwaarden moeten 

voldoen. 

Het dagcentrum zal in een aantal activiteiten als (sub)

afdeling moeten kunnen functioneren t.o.v. de overige 

betrokken afdelingen van de instelling. 

Deze zelfstandigheid zal vooral tot uitdtukking komen in 

de coördinatie van de planning. de programmering en 

administratie (voor zover deze niet centraal is ge

regeld) van: 

• de afspraken voor ontvangst en vertrek van de 

patiënt; 

• het voeren van het "in take ~esprek": 

• de onderzoek en/of behandelingen op de betreffende 
afdelingen van het ziekenhuis inclusief het ver

strekken van de medische gegevens en verslaglegging 
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• van verrichting of ingreep aan de betreffende afde

ling en de extramurale instanties; 

• aanvragen van opname in de Kliniek bij eventueel 

optredende en niet voorziene complicaties tijdens 

een onderzoek of behandeling; 

• aanvragen van toelevering goederen en materialen 

van de civiele diensten. de medische dienst. etc. 

een team van verpleegkundigen. dat de veepleegkundige 

activiteiten voor een ontvangst voor dagverpleging. 

de voor- en naverzorging bij onderzoek en behande

ling en de administratieve handelingen voor ontvangst 

en vertreK zelfstandig kan bepalen. plannen en ten 

uitvoer brengen. 

De functionele of medische verantwoording zal m.b.t. de 

voor- en naverzorging bij de medische specialisten 

liggen. Voor de verpleegkundige aspecten zal het hoofd 

of de directeur verpleegdienst verantwoordelijk zijn. 

3.5 VOORWAARDEN VOOR DE RUIMTELIJKE VOORZIENINGEN 

De voorwaarden voor de ruimtelijke voor:.deningen zijn 

in een externe en interne categorie in te delen. Wat 

betreft de externe voorwaarden worden deze bepaald door 

het advies van het CvZ.(4)~ het advies van de LSV. (8). 

de Wet Ziekenhuisvoorzieningen en de Wet op de Ruimte

,1 ij ke Ordening. 

De interne voorwaarden worden bepaald door de ruimte

lijke structuur van het gebouwencomplex en de bouwkun

dige kwaliteiten van de gebouwen. die in relatie tot de 

ruimtelijke planning van het gebouwencomplex op de lange 

termijn in het Masterplan zijn vastgelegd. 

Voorwaarden voor de ruimtelijke voorzieningen zoals 

deze in het advies van het cvz worden gesteld zijn op 

blz. 31 art. 6.3.2. van het rappor~ {4) als volgt gefor

muleerd. 

"In het geval van een zelfstandige afdeling dagverple

ging wordt uitgegaan van een ruimte met minimaal acht 

plaatsen. 
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Deze verpleegeenheid zou in diverse onderdelen te schei
den moeten zijn bijvoorbeeld in kamers voor twee of 
meer personen of afscheiding met behulp van gedeelte
lijke wanden. Een afscheiding creêert de mogelijkheid 
om kinderen en volwassenen, chirurgische en interne 
patiënten en eventueel mannen en vrouwen apart te ver
plegen. 

Scheiding van deze patiêntenqroepen kan echter ook in 
de tijd gebeuren. De volgende ruimten zouden bij voor
keur deel uit moeten maken van een zelfstandige afcle-: 
1 ing: beddenkamers met separatiegordi j.nen. zusterpost. 
sanitaire eenheid. berging. spoelruim,te en eventueel 
een zit/wachtruimte voor patiênten en begeleiders. 
Een voorkeur voor situerinq op een bepaalde bouwlaaq is 
niet aanwezig. De afdeling zou bij voorkeur zo elireet 
mogelijk in de buurt van de meest gebruikte onderzoeks
en behandelingsfaciliteiten moeten worden qesitue.erd. 

~-~-,·- .zoo.t .da--t.E-an&p&~:tweqen- ~'Z'o- kort -moveti jk --worcren-qenou
den. In de meeste gevallen zal dit een opetatiekamer
complex zijn. omdat dagverpleging het meest chirurq:isehe 
patiënten betreft. In het geval van voldoende outillaq.e 
van de poliklinische operatiekamers zou een situerinq 

annex de poliklinische behandelafdeling te overweg.en 
zijn. Het ereêren van extra onderzoeks- en behandelings
faeiliteiten uitsluitend ten behoeve van de zelfstandige 
afdeling dagverpleging is niet nodig." 
Als oppervlaktenorm wordt in dit advies voorlopig 74 m2 
bruto per dagverplegingsplaats gesteld". 
Voorwaarden die in het LSV. advies ( 8) worden gesteld. 
zijn: 
"Voorts dient de afdeling dag.behandeling aan de volgende 

voorwaarden te voldoen: 
kleding zo mogelijk in de directe nabijheid van 
klinische en poliklinische OK en IC: 
vlotte toegangsmogelijkheden tot de rö.ntgenafdeling; 

bereikbaarheid voor mobiele röntgenapparatuur; 
bewakinsapparatuur onder handbereik aanwezig; 
zuurstof. vacuum- en persluchtaansluiting op de 

afdeling aanwezig. 
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voorts zal door de dagbehandelingsafdeling gebruik 

gemaakt moeten kunnen.worden van: 

een klinische OK met een minimumpakket aan anaesthe

sie-. bewakings- en registratie-apparatuur; 

en/ of 

en 

een poliklinische OK. welke aan dezelfde eisen 

voldoet; 

een verkoeverkamer met uitgebreide uitslaapmogelijk

heden en bewakingsapparatuur: 

een behandelkamer voorzien van de voor ieder specia

lisme benodigde specifieke behandelingsapparatuur; 

verpleegkundige assistentie met specifieke vaardig

heden op het gebied van het betreffend specialisme." 

Voor het verkrijgen van een toestemming van de Minister 

zal in de initiatieffase van de (verdere) ontwikkeling 

van niet-klinische ontvangst mbt. de bouwkundige voor

zieningen een zgn. Toestemmingsprocedure w.v.z. ex. 

art.6. la en 7 de normale p~ocedure met een verklaring 

voor de bestemmingswijziging van gebouwen moeten worden 

aangevraagd. E.e.a. conform het hieronder geciteerde 

wetsartikel: 

"Het beoordelingsproces valt in twee delen uiteen. 

( ... ) 
De tweede beoordelingsronde. waarin de bouwkundig-func

tionele opzet van een bouwproject wordt getoest aan 

criteria van doelmatigheid en soberheid, is gesplitst 

in een drietal fasen. te weten de fase waarin een pro

gramma van eisen wordt beoordeeld; de fase van de 

schetsplanbeoordeling en de fase van het besteksplan. 

waaraan de bouwuitvoering door het Departement wordt 

getoetst. 
Het programma van eisen is te beschouwen als een bouw

kundige vertaling van bovengenoemd functioneel program

ma van eisen.* 

In deze studie wo.rdt onder dit functioneel programma 

van eisen de functie(s)/ruimte-elementen genoemd. 
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De fasen van programma van eisen en bestekplan zijn 

facultatief; eenvoudige plannen zullen geen bèoordèling 

van programma van eisen en bestekplan noodzakelijk 

maken. In de fase van het afgeven van een verklaring of 

de goedkeuring van een schetsplan wordt bepaald of een 

programma van eisen of een bestekplan moet worden voor

gelegd." 
Bij ingrijpende (ve.r)nieuwbouw, zullen de bouwplannen 

aan het vigerende bestemmingsplan moeten voldoen. bè 

toetsing aan de welstandsnormen m.b.t. de arëhi teèto

nische kwal i te i ten en aan de bouwverorderninqen waarin 

de bouwfysische en constructieve eisen, de brandweer

voorschriften e.d. zijn vastgelegd vormen vetvol<Jèns de 
voorwaarden m.b.t. de bouwplannen. 
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HOOFDSTUK 4 

ANALYSE VAN HET DAGCENTRUM OP INSTELLINGS--NIVEAU 
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Systemen worden ontworpen en ingericht om het 

productieproces van diensten in de zorgverlening, 

kortweg de processen genoemd, beheerst te laten 

verlopen. om deze beheersing mogelijk te maken, worden 

de processen in eerste instantie in een aantal soorten 

ingedeeld. Deze soorten processen zijn het dominante of 

primaire proces, de regelende- en de ondersteunende 

processen. Daarnaast wordt het systeem in subsystemen 

verdeeld om fasering van de processen mogelijk te maken. 

Kenmerkend in deze methode is voorts. dat systemen op 

bepaalde "aggregatie~niveaus" worden ontworpen en 

ingericht. In deze studie worden twee aggregatieniveaus 

onderscheiden, t.w. het intsteil ingsni veau en het 

afdelingsniveau. 

In dit hoofdstuk zal alleen het instellingsniveau aan 

de orde worden gesteld met als doel het organisatieplan 

en het masterplan te kunnen opstellen. 

De bewerkingen van de geïnventariseerde gegevens worden 

hier middels het analysemodel op het instellingsniveau 

van het dagcentrum verwerkt en beschreven. 

Het dagcentrum wordt dus als een subsysteem van het 

ziekenhuis (de instelling) gezien. De elementen van dit 

"subsysteem dagcentrum" worden gevormd door de functies 

als het intake-gesprek, de opname of "ontvangst", de 

voorbereiding, de behandeling of onderzoek. het ontslag 

of "vertrek" en de (eventuele) nazorg. 

om de functionele en ruimtelijke voorzieningen van het 

nieuwe in te voeren dagcentrum te relateren aan 

bestaande voorzieningen van het ziekenhuis, zijn 

relatiematrices opgenomen. 

Ter illustratie van mogelijke varianten van het 

organisatorisch concept voor dagverpleging in relatie 

tot het bestaande concept, zijn een aantal basis en 

subvarianten uitgewerkt. Deze varianten zijn deels 

weergaven van organisatievormen zoals die in een aantal 

bestaande ziekenhuizen voorkomen, of zijn wijzigingen 

daarop, die idealiter door het model zijn ontstaan. 
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Tenslotte wordt van de functies of elementen van het 

dagcentrum op instellingsniveau een overzicht gegeven 

van de mogelijke ruimtelijke voorzieningen. Deze 

ruimtelijke voorzieningen worden beschreven aan de hand 

van een aantal. voornamelijk kwalitatieve. elementaire 

eigenschappen en zijn dmv. een relatieschema tot een 

samenhang gebracht. 

4.2. HET ZIEKENHUIS ALS SYSTEEM 

"Een systeem is een. afhankelijk van het door de 

onderzoeker gesteld doel. binnen de totalé 

werkelijkheid te onderscheiden vetzameling elementen. 

Deze elementen hebben onderlinge relaties en 

(eventuele) relaties met andere elementen uit de totalé 

werkelijkheid".(In't Veld, 18) 

In een ziekenhuis kunnen de zorgverleningsfuncties als 

___ e__iell\ell.tef! worden beschouwd. Elementen zijn dan bv. het 

poliklinisch consulteren, het onderzoeken van 

bloedmonsters op het laboratorium. het opnemen van een 

patiênt, de voorbereiding op een operatie, etc. 

In figuur 4.1 is van deze elementen of functies een 

schematisch overzicht gegeven. 

Een systeem wordt altijd op een hiêrarchisch- of 

aggregatieniveau beschreven. Zoals in de inleiding 

reeds werd vermeld is kunnen dat in een ziekenhuis bv. 

het instellings- en afdelings-niveau zijn. 

Elementen hebben bepaalde eigenschappen (zie 4.2.2). 

Deze eigenschappen bevatten bepaalde kwalitatieve 

aspecten die een bepaalde inhoud of waarde hebben. 

Tussen de elementen van een systeem bestaan relaties. 

In deze relaties zijn de bedoelde onderlinge 

afhankelijkheden van de elementen beschreven in een 

wisselwerking of een interactie. Relaties kunnen 

éénzi jdig of wederzijds zijn. Behalve relaties tussen 

functionele elementen. kunnen ook fysiek-ruimtelijke 

elementen zoals vertrekken middels gangen met elkaar 

een relatie hebben. 

Elementen zonder relaties behoren per definitie niet 

tot een systeem. 
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De opsomming van de verzameling elementen heet de 

inhoud van het systeem. 

De opsomming van de verzameling relaties heet de 

structuur van het systeem. 

Een systeem functioneert in een omgeving. Deze omgeving 

wordt bepaald door dié elementen uit de totale 

werkelijkheid. waarvan eigenschappen een relatie hebben 

met de elementen en hun eigenschappen van het gekozen 

sy~teem. Door deze relaties zullen de elementen van de 

relevante omgeving en het systeem elkaar eenzijdig of 

wederzijds beïnvloeden. 

De omgeving van het systeem "ziekenhuis" wordt gevormd 

door een aantal functies van de zelf- en mantelzorg van 

de patHint en· he-t eerstelijns-zorgsysteem in de 

subregio van het ziekenhuis. 

In een systeem kunnen deelverzamelingen worden 

aangelegd. Deze deelverzamelingen worden subsystemen 

genoemd. De. definitie voor een de.rgelijk subsysteem is 

dan (18): 

"Een subsysteem is een de.e~verzaJileling van elementen· in 

het systeem. waarbij alle oorspronkelijke relaties 

tussen deze elementen onveranderd behouden blijven". 

In de onderhavige probleemstelling worden bv. de 

kliniek. de polikliniek en de dagverpleging als 

subsystemen van het ziekenhuis beschouwd. 

Een subsysteem kan ook weer als een systeem met zijn 

omgeving worden beschouwd. Een van de systemen op het 

"lagere niveau" is dan bv. het dagcentrum. De omgeving 

wordt dan gevormd door het ziekenhuis en elementen van 

de eerder genoemde eerstelijnszorg. 

Tenslotte is in deze theoretische benadering het 

bepalen van aspectsystemen van belang. 

(18) "Een aspectsysteem is een deelverzameling van de 

relaties in het systeem. waarbij alle elementen 

onveranderd behouden blijven.De relaties binnen een 

aspectsysteem zijn in het algemeen alle van dezelfde 

soort. .oe soort van relaties die men in de 

deelverzameling afzondert. wordt bepaald door het 

aspect dat men wenst te bestuderen". 
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4.2.1 

In dit onderzoek zullen bv. de reqelaspecten in het 

uitvoerende vlak van de orqanisatie en het 

functioneel/ruimtelijk aspect van de huisvestinq van 

het daqcentrum binnen het ziekenhuissysteem aan de orde 

komen. 

De elementen van het systeem en de omqevinq 

Zoals hierboven al is qesteld. worden de functies of 

elementen van het ziekenhuis samen met elementen van de 

zelf-. en mantelzorq resp. de eerstelijnszorq in dè 

(sub) reqio van het ziekenhuis als omqevinqs-elementen 

van het systeem voor de niet-klinische ontvangst 

beschouwd. 

Tot de selectie van deze omqevinqs-elementen worden die 

elementen qerekend. die een relatie met de elementen 

van deze niet-klinische ontvanqst hebben. 

~~__Met_ander_e _wo_orde.a.--he.t--ziakenlulissysteem-wa-r4t. ~be~:t-kct--

tot dat aantal elementen. dat van invloed is op het 

systeem niet-klinische ontvanqst en subsysteera 

"daqcentrum" daarbinnen. 

Van de systeem- en omqevinqseletnenten kunnen de 

specifieke eiqenschappen worden beschreven zoals diè 

onder 4. 2. 2 nader zijn ui tqewerkt. Elementei'l met 

qelijke eiqenschappen of aspecten daarvan kunnen raet 

elkaar een relatie onderhouden. 

Daarnaast kunnen deze elementen worden qeqroepeerd naar 

de reqelende- en bewerkende processen, die in een 

systeem kunnen worden ondergebracht. Deze processen die 

in 4.4.3 beschreven zijn en in figuur 4.10 schematisch 

zijn weerqeqeven. qeven de moqeli jkheid tot het 

clusteren van 

de 

elementen. 

figuren 4.2 

Deze clusters van elementen 

Een zijn in 

derqelijke cluster kan op 

en 4. 3 weerqeqeven. 

instellinqsniveau als een 

element van het systeem "niet-klinische ontvagst" 

worden beschouwd. 

Voorts is het belanqrijk ortderscheid te maken in 

tijdelijke en blijvende elementen in het systeem. 
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4.2.2 

In het onderdeel 4.4. de processen. zal hier dieper op 

worden inqeqaan In deze studie wordt qesteld. dat de 

patiänten en de verbruiksmaterialen voor de 

onderzoeken. behandelinqen en de verpleginq als 

tijdelijke elementen worden beschouwd. die tijdens het 

zgn. bewerkende proces een veranderinq of transformatie 

zullen onderqaan. 

De blijvende elementen zijn dan de professionele 

hulpverleners van de intra-en extra murale instellinqen 

en het vaste "qebruiks"-materieel dat hen ter 

beschikkinq staat bij het uitvoeren van het bewerkende 

proces. 

Elementen kunnen alleen op een qelijk systeemniveau met 

elkaar in relatie worden qebracht. 

In het verloop van deze studie zullen de begrippen 

element en functie als elkaars synoniemen worden 

gebruikt bij het beschrijven van de (sub)systemen. 

De eiqenschappen van de elementen 

Elementen van 

eiqenschappen. 

een systeem worden 

Deze eiqenschappen 

gekenmerkt door 

hebben bepaalde 

kwaliteits-aspecten. De kwaliteits-aspecten worden in 

qrootheden of variabelen en hun waarden uitgedrukt. 

Binnen het kader van een bepaalde probleemstelling. kan 

een selectie van de eiqenschappen van elementen van het 

ziekenhuissysteem en haar omgevinq als primaire 

eigenschappen onderkend en beschreven worden. 

Tot de primaire eiqenschappen van de elementen van het 

systeem niet-klinische ontvanqst worden gerekend: 

a de medisch-technische 

b de verpleeqkundiqe 

c de orqanisatorische 

d de ruimtelijke 

en specifiek voor het daqcentrum als omgeving geldende 

extra murale elementen 

e de eerstelijnszorq "huisarts" 

f de eerstelijnszorq "wijkverpleeqkundiqe" 

g de mantelzorq. 

Van deze eiqenschappen zijn de volgende kwalitatieve 
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aspecten te beschrijven: 

a de medisch-technische eigenschap van het element met 

de aspecten: 

de soort hulpverlening. te kenmerken als CURE met 

de daaronder ressorterende act i vi te i ten ván het 

consulteren. onderzoeken en behandelen van 

patiënten: 

het technologisch niveau van de activiteiten. de 

competentie van de daarbij in te schakelen 

functionarissen en de 

die noodzakelijk zijn 

deze activiteiten: 

specificatie van middelen 

voor het uitoefenen van 

de mate waarin het medisch proces bij de patiënt 

kan worden toegepast opdat deze. na de gestelde 

verblijfa-periode van 3-8 uren. het ziekenhuis 

kan verlaten. 

b de verpleegkundige eigenschap van het element met dè 

volgende aspecten: 

de soort hulpverlening te kenmerken als CARE mèt 

de daaronder ressorterende act i vi te i ten van het 

bewaken. observeren. verplegen en verzorgen vàn 

de patiënt: 

het technologisch niveau van de activiteiten. de 

competentie van de verpleegkundigen en de 

specifieke hulpmiddelen zoals die nobdzakelijk 

zijn voor de intensive-. medium- en lowcare: 

de mate waarin patiënten moeten worden opgevangen 

tijdens de lacunes in de zelfredzaamheid ten 

gevolge van het onderzoek en behandeling. 

c de organisatorische eigenschap van het element met 

de volgende aspecten: 

het type van organisatievorm te kenmerken als 

functioneel of productgewijs (zie 4.5.1). met als 

doel de daarbij behorende takenverdeling. 

bevoegdheden en verantwoorde! ijkheden bij de 

cure- en careactiviteiten samenhang te geven: 

60 



de coordinatie-activiteiten van de functionarissen 
en de middelen die hen daartoe ter beschikking 
staan om het transformatieproces van de cure en 
care optimaal te laten verlopen (hierarchie. be

voegdheden en procedures): 
de mate waarin en de wijze waarop. binnen een be

paalde tijdsperiode het transformatieproces ge
stuurd en geregeld moet worden, opdat de patiênt 

in een optimaal therapeutisch klimaat verkeert en 
de functionarissen optimale werkomstandigheden 
worden aangeboden: 

d de ruimtelijke eigenschap van de elementen met de 
volgende aspecten: 

het ruimte type. zoals dit bepaald wordt uit de 
functies waaraan het type moet voldoen en is te 

definiêren als verblijfs- en verbindingsruimten; 
bet technologisch niveau. gespecificeerd naar de 
fysische aspecten zoals afmetingen, constructieve
en materiaalkwaliteiten en de fysiolo.gische kwali
teiten van een ruimtelijk element zoals licht. 
lucht. en acoustiek; 
de mate waarin het gebouw en zijn elementen moet 
voldoen aan psychologische aspecten om een thera
peutis_ch klimaat en werkklimaat voor de patiënt 
resp. de medewerkers te bieden, alsmede de econo
mische aspecten van de ruimten. 

e de eigenschap van het eerstelijnszorgelement 11 huis-
artsen11, mbt. de nazorg en de volgende aspecten: 

de soort hulpverlening te kenmerken als het onder
zoek en behandeling of verwijzing naar het zieken

huis. tijdens optredende complicaties na een be
handeling in de thuissituatie van de patiënt: 
het afspraaksysteem dat is vastgelegd tussen de 
plaatselijke of subregionale ziekenhuizen: 
de mate waarin de dienstdoende huisarts zelf deze 
zorgverlening kan of wil bieden. of zal verwijzen 
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naar het betreffende ziekenhuis voor een spoedei
sende opname. 

f de .eigenschap van het eerstelijnszorgelement 
"wijkverpleging" mbt. de nazorg en de volgende 
aspecten: 

de socrt hulpverlening te ~enmerken als he~ 

verplegen en verzorgen na een dagverpleging i~ d? 

~~~·Q~ituaLÁe . ·~ d~ patient; 

plaatselijke kruisverenigingen en de subregionale 

ziekenhuizen: 
de mate waarin patHinten mo.eten. worden opgevangen 
tijdens lacunes in de zelfredzaamheid van de 
patiênt tijdens het gene2ingsproces in de 

thuissituatie. 

g de eigenschap van het element mantelzorg. met de 
~--~vo-t-qende a-s-peet;ew.-~· 

de soort hulpverlening te kenmerken als het 

verzorgen van de patiênt in de thuissituatie na 

een daqverpleginqs-ontvanqst; 

de aanwezigheid van deze verzorging 

thuissituatie van de patiênt; 

in de 

de mate waar in · deze 
thuissituatie aanwezig is. 
garantie heeft voor deze 
genezingsproces. 
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Overzicht van de systeemelementen van het dagcentrum op 

instellingsniveau 

CLUSTERS van elementen ELEMENTEN of functies 

CLUSTER 1.1 1.indicatiestelling 
(invoerfuncties} (ontvangst dagcentrum} 

CLUSTER I .2 
(bewerkende-

of 
transformatiefuncties) 

CLUSTER 1.3 
(uitvoerfunctie) 

CLUSTER 11.1 

(regel+stuurfuncties} 

CLUSTER 11.2 
(normstellende 
functies) 

CLUSTER 11.3 

(secundaire- en 
ondersteunende 
functies) 

2. intakegesprek 
3. ontvangst 

1. voorbereiding 

2. onderzoek 
3. behandeling 
4. verpleging en verzorging 

1. controle voor vertrek 
2. vertrek 

• 1. secretariaat dagcentrum 

1. medische staf 
2. verpleegkundige staf 
3. hoofd dagcentrum 

1. medicijnendienst 

2. voedingadienst (keuken) 

3. linnendienst 
4. (centrale) sterilisatie 

s. schoonmaakdienst 

6. technische dienst 

7. administratieve diensten 

8. personele dienst 
9. transport dienst 

figuur 4.1. 
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overzicht van de intra-murale omgevinga-elementen van 
het systeem dagcentrum op instellingsniveau. 

CLUSTERS van elementen ELEMENTEN of functies 

CLUSTER I.l 1. ontvangst 
(invoerfuncties) 2. consultatie specialist 

3. onderzoek 
4. indicatiestelling 

CLUSTER 1.2 la behandeling 
( bewerkende functies) lb onderzoek 

2. verpleging en verzorging 

CLUSTER 1.3. 1. ontslag of vertrek 

~- __ Juitj[oerfuncties~l -~ 

CLUSTER 11.1 

(regel+stuurfuncties) 

CLUSTER 11.2 

(normstellende 
functies) 

CLUSTER 11.3 

(secundaire- en 
ondersteunende 
functies) 

1. secretariaat va~ betreffende 
afdeling 

1. medische staf 
• 2. verpleegkundige staf 

3. management {boven het 
hoofd afdeling dagcentrum) 

l. medicijnendienst 

2. voedingadienst (keuken) 

3. linnendienst 

4. (centrale) sterilisatie 

s. schoonmaakdienst 
6. technische dienst 
7. administratieve diensten 

8. personele dienst 

9. transport dienst 

figuur 4.2. 
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overzicht van de extra-murale omgevingselementen van 
het subsysteem dagverpleging op instellingsniveau 

CLUSTERS van elementen ELEMENTEN of functies 

CLUSTER A.1 1. consultatie huisarts 
(invoerfunctie) 2. diagnose huisarts 

CLUSTER A.2 
(bewerkende functie) 

CLUSTER B.1 
(stuur+regelfunctie) 

CLUSTER B2. 
(normstellende 
functies) 

CLUSTER B.3 
(secundaire- en 
ondersteunende 
functies) 

3. indicatiestelling huisarts 

1. zelfzorg van patiënt 
2. mantelzorg 
3. wijkverpleegkundige en 

verzorging 
4. consultatie en behandeling 

tijdens nazorg door de 
(dienstdoende) huisarts 

1. verwijzende huis~rts 
2. secretariaat kruisvereniging 

op subregionaal niveau 
3. secretariaat gezinszorg 

1. huisartsenvereniging op 
subregionaal niveau 

2. kruisverenigingen op 
subregionaal niveau 

3. mantelzorg 
4 .• gezinszorg 

1. ambulance vervoer 
2. taxis 
3. eigen vervoer 

figuur 4.3. 
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4.2.3. De relaties tussen de elementen 

Tussen de elementen van een systeem bestaan .relaties. 
Dit geldt evenzo voor de elelllenten van het systeem en 
de elementen van de omgeving van het systeem. 
Deze relaties worden hier onderverdeeld in twee cate
gorieën. nl. de immateriële en de materiële of fysiek
ruimtelijke relaties tussen de elemèntèn. 
Het leggen van immateriële relaties wordt'bereikt door 
het gebruik van procedures en informatiestromen. 
Het tot stand brengen van fysieke relaties gebeurt door 
middel van ruimtelijke structuren. 
Relaties tussen elementen kunnen in dé volgende bèqd.p-
penparen voorkomen: 

regelmatig - incidenteel 
irttensief - extensief 

----···· -~-~o1)11frequent-m la~re-q-tten~mm--······---· 

lange áfstand - korte áfstand 
De middelen die bij het leggen van relatiè'S worden ge
bruikt zijn te onderscheiden naar: 

informatiedragers en kanalen voor de communicàtiè 
tijdens het verrichten van taken binnen de elementen
en/of functieclusters zoals deze in de overzicht
schéma•s van figuur 4.1 en 4.2 zijn weergegeven; 

• 
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Relatieschema van de systeem en omgevingselementen o~ instel

lingsniveau van het ruimtelijk- en informatie-systeem 

J. ontvangst 

2. consultatie s~ec. 

3a Rö-analyse 

b Lab-analyse 

c Orgaantune-analyse 

4. indicatie 

1.. behandelfunctie 
2. ver~leegfunctie 

3. med.+verr.l.controle 
1. vertrek 

1. secr-functie 

1. medische staf 
2. verr.leegk. staf 

1. ar.otheekdienst 
2. voedingsdienst 

3. beddencentrale 
4. linnendienst 
S.(centr)sterilisatie 

6. transr..d r.atiënten 
11 " goederen 

" " voedsel 
7. sçhoonmaakdienst 

8. r-ersoneel 

OMGEVING 0000000000000 

1. consult. huisarts 
1. zelfzorg 

2. mantelzorg 

3. wijkverr.leging 
4a o~name via EHBO 
b huisartsen huls;. 

1. verwijsfunctie 
2. secr. kruisver. 

1. mantelzorgers 

2. consult huisarts 

3. ver~leegk.wijkver~l 

1. vervoersfunctie 

2. mantelzorg 

INFORMATIE-STROMEN zijn: 

1= hoogfrequent/intensief 

2= laagfrequent/intensief 

3= hoogfrequent/extensief 
4= laagfrequent/extensief 
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r 4.2.4 

bet zich (laten) 

verplaatsen van 

transportmiddelen 

verplaatsen van personen en 

goederen met behulp 

door verkeersruimten voor 

het 

van 

dé 

aanvoer. distributie en afvoer tussen de plaatsen 

van bestemming tijdens het verrichten van taken 

binnen de elementen. en/ of clusters. weergegeven in 

figuur 4.1 en 4.2; 

Zoals eerder vermeld. kunnen deze relaties éénzijdig of 

wederzijds zijn. 

Omdat het ziekenhuissysteem ook relaties heeft met zijn 

omgeving, zullen bij de beschouwing van het totale 

relatiepatroon de relaties met de omgevingselementen 

moeten worden gedefiniäerd. 

Als hulpmiddel voor deze definitie van de relaties is 

figuur 4.4 opgenomen. In deze matrix kan per 

begrippenpaar de relatie tussen de clusters I. II en A 

en B worden gelegd, uiteraard onderscheid maakten in 

imma r er_ië~~DL1ysi elte___t__e 1 ~ti~~trone~"-·· 
··-··-··-~···~··-······ 

De bepaling van de systeemgrens. 

De doelstellingen of doel(en) van de activiteiten, 

gebundeld in functies of elementen, bepalen de 

verzameling van elementen in een systeem of subsysteem. 

De wijze waarop en de mate waarin de elementen 

beheersbaar en controleerbaar moeten zijn is mede 

bepalend voor het vaststellen van de (kunstmatige) 

grens van het systeem. 

Verder wordt een verzameling elementen als een systeem 

beschouwd. wanneer hun onderlinge samenhang groter is 

dan de relatie met de elementen van de omgeving. 

De keuze voor het leggen van een systeemgrens wordt 

bepaald (18): 

zodanig, dat de uitwisseling van d~ tijdelijke 

elementen, zoals materiaal of patiänten of ( .. ) 

informatie, door die grens heen minder is dan binnen 

die grens. Hierbij dient bovendien de uitwisselinq 

via een zo qering mogelijk aantal blijvende 

elementen te verlopen; 
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en/of op qrond van het aantal door de grens gesneden 

relaties. Of men een bepaald element als wel of niet 

tot het systeem behorend wil beschouwen is dan 

afhankelijk van het gegeven of het aantal relaties 

met de reeds in het systeem opgenomen elementen 

groter of kleiner is dan het aantal relaties met de 

omgeving( .. ): 

en/of op grond van de benodigde energie voor 

transmissie door de grens heen. Transmissie door de 

grens heen vraagt meer energie dan een transmissie 

alleen binnen of alleen buiten de grens; 

en/of men de functie van het gekozen systeem in de 

omgeving scherp kan formuleren ... 

Voor de grensbepaling van het systeem dagcentrum op 

afdelingsniveau betekend dit. dat. indien er overige 

betrokken afdelingen waarin de bewerkende functies van 

onderzoek en behandeling onder de regie van de 

dagverpleging zullen plaatsvinden er 

grensdoorsnijdingen zullen plaatsvinden. 

Het is raadzaam bij deze grensdoorsnijding de 

verantwoordelijkheid voor de patiänt en de daarbij 

behorende informatie voor het bewerkende proces door 

één functionaris te laten overdragen. Dit geldt voor 

zowel de invoer in het andere systeem als voor de 

uitvoer van het andere systeem naar het systeem 

dagcentrum. 

Deze werkstelling pleit voor 

alle regelende- en bewerkende 

een dagcentrum. waarin 

activiteiten binnen de 

grenzen van het dagcentrum plaatsvinden. 

Het hoofd of coördinator van de (sub)afdeling 

dagcentrum zal inefficiänt werken als er geen tijd 

besteed wordt aan het plannen en bewaken van de 

doorgangsactiviteiten. Het verplegend personeel kan een 

relatie opbouwen met de patiänt. hetgeen de kwaliteit 

van de begeleiding op de dag van ontvangst kan 

verbeteren. 

Het transporteren van patiänten tijdens de 

verblijfspertode over grote afstanden en door meerdere 

functionarissen die tot verschillende afdelingen of 

diensten behoren. zal het 11 span of control" van de 

coördinator uitbreiden. 
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Deze gevolgen gelden vooral voor die specialismen of 

vakken, die in het dagcentrum onderzoeken en behandelen 

en waarvoor de bestaande faciliteiten van het 

ziekenhuis worden gebruikt. 

Tenslotte kunnen per soort diagnosegroep Ia,b en II ook 

(sub)systeem grenzen worden bepaald om deze 

patiêntengroepen vanuit hun eigen onderzoek of 

behandeling beter te kunnen benaderen. Men denke 

hierbij aan het scheiden van groepen van eenmaligé 

ontvangsten (Ia en b) en repeterende behandelingen (II). 

Uit het bovenstaande kunnen we concluderen, dat er een 

aàntal mogelijkheden zijn in het totale proêés van 

consul teren, onderzoeken, behandelen en verplegen. om 

een na tuur 1 ij ke grens te vormen bij het bepalen van de 

(sub)systeemgrenzen van de niet-klinische ontvangst. 

Deze mogelijkheden zijn die momenten in het proces, 

waar discontinuïteiten optreden door: 

----~ .. v.erandedn.q~ _van -· ~echn()l<?.9'ie -· en de daarbij 
·-·~--~- ··---·-----

behorende methoden en technieken, waarbij tevens een 

overdracht van disciplinaire verantwoordelijkheden 

en bevoegdheden plaatsvinden: 

dat er duidelijke tijdsintervallen moeten worden 

ingelast. zoals bv. transporttijden en wachttijden 

tijdens het proces; 

dat er noodzakelijke ruimtelijke begrenzingen van 

functies in het proces aanwezig moeten zijn zoals 

bv. tussen behandel- en verpleegafdelingen van het 

ziekenhuis 

Om een goed functioneren· van het systeem in zijn 

omgeving mogelijk te maken~ zullen deze grenzen altijd 

duidelijk en zomogelijk eenduidig gelegd en vormgegeven 

moeten worden. 

4.3 De subsystemen op instellingsniveau. 

Onder 4. z van dit hoofdstuk is een subsysteem 

gedefiniêerd als een deelverzameling- elementen waarbij 

de oorspronkelijke relaties behouden blijven. 

Deze deelverzameling elementenen kunnen aangelegd 

worden op basis van overèenkomstige aspecten van de 
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eigenschappen van elementen. Deze aspecten van de 

elemen~aire eigenschappen, zoals ze onder 4.2.2 zijn 

beschreven. bestaan uit: 
het aspect van de soorten van activiteiten {tbv. de 

cure en care): 

• het aspect van het technologische niveau (gebruik van 

weinig of veel geavanceerde apparatuur met bijbeho

rende know how en overige middelen) en; 

• het aspect van de mate waarin de patiënt afhankelijk 

is van deze technologie (valide of bedgebonden). 

Dit laatste aspect komt vooral tot uitdrukking door de 

bepaling of een patiënt in het poliklinische-. 

dagverplegings- of klinische circuit wordt opgenomen. 

eigenschappen 

ruimtelijke 

Daar en 

bepaald 

aspecten. 

boven 

door 

worden de elementaire 

de organisatorische- en 

Evenals bij het bepalen van de systeemgrenzen. worden 

ook hier deze aspecten bepaald door de doelstellingen. 

die een 

bereiken. 

Wellicht 

gesteld, 

organisatie middels haar activiteiten wil 

ten overvloed kan hier nogmaals worden 

dat het primaire doel van een ziekenhuis is: 

het genezen van patienten door het verrichten van 

activiteiten mbt. het specialistisch onderzoeken en 

behandelen en het verplegen. Deze groepen van 

activiteiten kunnen vervolgens in bepaalde functies (of 

elementen) worden ondergabracht. Deze functies worden 

,vervolgens geheel of gedeeltelijk gesitueerd binnen de 

taak of taken van {groepen) functionaris sen van het 

ziekenhuis. Groepen van taken of functies kunnen opzich 

weer in een deelverzameling of subsysteem bijeen 

gebracht worden. Subsystemen van het ziekenhuis (op 

instellings-niveau) worden dan oa. de kliniek. de 

polikliniek. het dagcentrum. de para-medische 

afdelingen. etc. genoemd .Deze functies worden ook wel 

de primaire functiegroepen van het ziekenhuis genoemd. 

Als directe ondersteuning van deze primaire functie

groepen worden de secundaire functiegroepen 

onderscheiden. De afdelingen Röntgen, laboratoria. 

Orgaanfunctie-afdeling. (P)OK's. fysiotherapie en 
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4.3.1 

apotheek dienen ter ondersteuning van de cure-activitei
ten. Evenzo worden de civiele sector zoals keuken en 
schoonmaakdienst ter ondersteuning van de verpleging als 
secundiare functiegroepen op instellings-niveau gezien. 

Het verrichten van taken binnen deze primaire- en secun
daire functiegroepen worden op zich weer mogelijk ge

maakt door de ondersteunende diensten. Onder deze func
tiegroepen van het ziekenhuis vallen de administratieve 
diensten, personeelszaken, de technische dienst, de 
transportdienst, inkoop. etc. 

Al deze secundaire- en ondersteunende functiegroepen 
kunnen eveneens als subsystemen op instellingsniveau 
van het ziekenhuis worden beschouwd. 

Het dagcentrum op instellingsniveau. 

In de definitie van een dagcentrum in L s wordt de func-
------------.~ 

tie bepaafd-voTgensde-noofdcloelsterltno:------

patiënten binnen een dagtijd van maximaal acht uren te 
onderzoeken en/of behandelen en te verplegen, opdat 
klinische opname niet noodzakelijk is. 
Op basis van deze doelstelling kan een groep activitei

ten van het totale pakket van de intra- en extramurale 
gezondheidszorg worden geselecteerd. Deze geselecteerde 
activiteiten kunnen in een aantal nieuwe functies of 
elementen word~n ondergebracht. Vervolgens kunnen deze 

elementen in een deelverzameling van elementen van het 
ziekenhuis en het eerstelijns-zorgsysteem bij elkaar 
worden gebracht.Een dergelijke deelverzameling elemen
ten is dan het subsysteem (of de afdeling) dagcentrum. 
De elementen of functies van het dagcentrum zijn onder 
te brengen in clusters. (fig. 4 .1) Deze clusters zijn 

vernoemd naar de in hoofdstuk V nader uitgewerkte pro

cesfuncties zoals de cluster i. dè invoer-. bewerkende
eD uitvoerfuncties en de cluster 11. de stuur- en regel, 
de normstellende- en de ondersteunende 
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functies. Deze clusters kunnen op zich weer nader 

worden bepaald dmv. de analyse van de processen van het 

systeem. 

Binnen de cluster I.1. sluit de "indicatiestelling" als 

functie rechtstreeks aan op de "diagnosestelling" van 

de behandelende specialist tijdens het poliklinisch 

consult. Immers de diagnosestelling. samen met de 

analyse van de zelf- en mantelzorg van de patiênt zijn 

bepalend voor de eventuele indicatiestelling: "nader 

onderzoek of behandeling in dagverpleging". 

Hierna zal het "intake gesprek" (I. 1. 2) plaats vinden 

met een verpleegkundige van de instelling of het 

dagcentrum, waarop een ontvangst (1.1.3) voor de 

verrichting en/of ingreep in het dagcentrum kan 

plaatsvinden. 

Na het voorbereiden op de verrichting of ingreep 

(I.2.1} zoals het steriliseren, in bed leggen en 

premediceren kan het onderzoek of de behandeling (1.2.2 

en 2.3) plaatsvinden. Voor. tijdens en/of na het 

onderzoek of de behandeling wordt verpleegd en verzorgd 

(1.2.4). 

Als de patiênt zijn biologisch evenwicht in voldoende 

mate voor het einde van de dagtijd heeft hervonden 

opdat hij/zij in de thuissituatie verder kan herstellen 

van de ingreep. zal deze, na een controle ( I3 .1) op 

medische- en verpleegkundige aspecten. voor "vertrek., 

(I.3.2} gereed worden gemaakt. 

Onder de cluster transformerende functies is in figuur 

4.1 de tweede groep regulerende functie opgesteld. Het 

secretariaat {I 1.1.1) za 1, naast de plannende functie. 

ook de programmerende- en informatie-distribuêrende 

functies in het proces verzorgen. 

De normstellende functies voor de kwaliteit van de 

zorgverlening ligt uiteraard bij de medische- en 

verpleegkundige staven (II.2.1 en 2.2) De norm voor de 

kwaliteiten en capaciteiten van het proces wordt in het 

operationele vlak door het hoofd van het dagcentrum 

bepaald. 

Voorts zijn er onder groep 11.3 een negental 

secundaire- en ondersteunende diensten ondergebracht, 

die tot de taken van het dagcentrum behoren. 
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Met betrekking tot de elementen of functies van 

"verwijzing van de huisarts naar specialist" en de 

eventuele "nazorg" in de eerste lijn. is naar analogie 

van de intra-murale processen een gelijksoortige 

rubricering van deze elementen aangebracht. 

Dit extra-murale zorgsysteem heeft middels de 

verwijzende huisarts van de patHint en via de 

poliklinische spreekuurafdeling indirecte relaties met 

het dagcentrum aan de "intake"zijde. Aan de 

"vertrek"zijde van het systeem kan er een directe 

relatie bestaan. 

Het eventuele directe contact mbt. de nazorg loopt via 

de dienstdoende huisarts en/of de wijkverpleegkundig-en 

van de betrokken kruisvereniging in de subregio. 

Eigenschappen waarover alle intra- en extramurale 

elementen geheel of gedeeltelijk zullen tnoeten 

~~----~---------- beschikken. kunnen gekwalificeerd worden naar de in de 
------~------~------ . ~~--~- ---------- ---~--------

hierboven onder 4.2.2 omschreven aspecten. Deze 

aspecten behoren binnen het systeem en zijn omgeving 

evenwaardig te zijn.Een voorbeeld voor de noodzaak van 

deze evenwaardigheden is het volgende. 

Als de organisatie tussen de eerstelijnszorg in de 

subregio en het betreffende ziekenhuis niet toereikend 

is of zelfs geheel ontbreekt. dan zal de specialist ~lk 

risico voor de eventuele noodzaak tot nazorg tengevolge 

van optredende complicaties vermijden bij de 

indicatiestelling. 

Tot hiertoe is nog geen duidelijke begrenzing opgesteld 

tussen het 

Het bepalen 

vigerende 

afhankelijk. 

(sub)systeem dagcentrum en zijn omgevin<;J .. 

van de systeemgrens is sterk van de 

organisatievorm van het ziekenhuis 

Onder 4.2.4 van dit hoofdstuk is er op gewezen. dat 

discontinuïteiten in het primaire proces van onderzoek. 

behandelen en verplegen de mogelijkheid bieden voor het 

leggen van de g.r:ens van het subsysteem. Deze 

discontinultei ten liggen daar. waar de patii~nt bv. moet 

wachten. zich omkleed en voorbereid moet worden of. om 

redenen van ste.r:iliteit. gesluisd moet worden. 
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Als voorbeeld kan hier het leggen van een grens tussen 

de verpleegactiviteiten van het dagcentrum en de 

behandelactiviteiten in de (P)OK afdeling dienen. Deze 

beide act i vi te i tensoorten kunnen ieder onder een eigen 

organisatie en disciplinaire verantwoordelijkheid 

vallen. Het opereren is dan een functie van de omgeving 

van het subsysteem dagcentrum; de verpleging valt dan 

buiten het subsysteem. 

Het is echter ook mogelijk de behandeling in de (P)OK 

als functie van het subsysteem dagcentrum onder te 

brengen in organisatorische en ruimtelijke zin. 

Motieven hiervoor zijn te vinden in het organisatie

aspect van de niet-klinische ontvangst. waarbij de 

coördinatie van het onderzoeks- of behandelproces onder 

één regie valt. en in handen van het hoofd van het 

dagcentrum wordt gelegd. 

overige motieven zijn te vinden in de medisch

technische- en verpleegkundige eigenschappen van deze 

functies. nl. het voorkomen van kruisinfecties tijdens 

de behandeling van patiänten. 

Het technologisch niveau van de ingreep en de 

verpleegkundige zorg in het dagcentrum zullen dan 

echter moeten voldoen aan de voorwaarden zoals die 

gesteld zijn door de LSV .• het cvz. en de medische staf 

van de instelling. 

Tot de vaste elementen van de omgeving van het 

dagcentrum behoren de poliklinische afspraakafdeling. 

de laboratoria. de rö- afdeling. het buro opname voor 

de kliniek. de spoedeisende hulpafdeling en indien 

georganiseerd. de eerstelijnszorg in de subregio. 

De elementen die zowel voor de polikliniek als de 

kliniek de nodige ondersteuning verlenen en die nader 

zijn aangeduid in fig.4.Z behoren eveneens tot de 

omgeving van het dagcentrum. 

Elementen of functies op instellingsniveau die zowel 

tot het subsysteem dagcentrum als tot de omgeving 

kunnen behoren. zijn de (P)OK. de Orgaanfunctie 

afdeling voor zover deze verrichtingen doet die 

dagverpleging behoeven en in de definitie van het 

dagcentrum zijn vermeld. 
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De relaties tussen de elementen van het systeem 

onder 1 ing en die van het systeem met de omgeving zijn 

te onderscheiden naar informatie- en fysiek-ruimtelijke 

relaties. 

Beschouwen we het subsysteem dagcentrum op instellings

niveau. dan treffen we daarin de informatiestromen aan 

die nodig zijn om de processen regulier tussen het sub

systeem en de elementen van de omgeving te laten verlo

pen. 

zoals hierboven is gesteld. behoort ook de 

poliklinische spreekuurafdeling tot de elementen van de 

omgeving. Deze afdeling zal. middels de secretariaten 

van de betrokken specialismen of specialisten. de 

nodige functionele relaties onderhouden met het 

secretariaat of hoofd van het dagcentrum. Het aanvragen 

van een ontvangst in het dagcentrum en het verstrekken 

1.-~~~~---~~-~--~~-~--~----~--~-~~ .. _d~:::-e. medisc!!_~_g_e~ge~v!_n_s ___y_oo~~d~~_v_er_r_i~c~h~ing of ingreep 
behoren tot de taken van de polikliniek. De coördinator 

van het dagcentrum kan deze dan plannen en programmeren 

in het rooster: van deze afdeling. Daarna kan de 

afspraak met de patlint kan worden vastgelegd. 

Deze informatieoverdracht kan of direct of over een 

centraal afsprakenbureau van de instelling gebeuren. 

Als de verrichtingen en ingrepen buiten het systeem van 

het dagcentrum plaatsvinden. zal er ivm. de planning en 

coördinatie van deze activiteiten. ook met de Röntgen

en laboratorumafdel ingen contact moeten worden 

opgenomen ivm. de planning en coördinatie van de2e 

onderzoeksactiviteiten. 

De huisarts wordt eveneens het medisch verslag van de 

behandeling of over de uitslag van het onderzoek 

toegezonden. Deze informatie kan ook aan de patlint 

voor de dienstdoende huisarts worden meegegeven. Indien 

de nazorg in de subregio is georganiseerd tussen de 

instelling en de kruisverenigingen, dan zal er: tevens 

een verpleegkundig verslag aan de wi jkver:pleeqkundige 

worden gezonden. of aan de patiint worden meegegeven. 

De informatiedragers voor de aanvraag voor ontvangst in 

het dagcentrum en de medische- en verpleegkuntHge 
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gegevens en verslaglegging kunnen in vorm variëren van 

een ad hoc briefje van de specialist tot een standaard 

formulier. Dit geldt ook voor de informatie overdracht 

binnen het subsysteem en tussen de elementen of func

ties. Bij voorkeur worden hiervoor standaardprocedures 

en formulieren gebruikt bij het intake gesprek, de 

receptie en het voorbereiden van de patiënt en de ver

pleging daarvan om tijdig over de nodige medische en 

verpleegkundige gegevens te kunnen beschikken. 

Naast deze medische- en verpleegkundige informatie tbv. 

het transformatieproces zal de patiënt, voor en tijdens 

de ontvangst in het dagcentrum, de begeleidende infor

matie worden verstrekt. 

Voor zijn vertrek naar huis zal de patiënt eveneens de 

instructies voor zelf- en mantelzorg ontvangen. 

Tenslotte zal er tussen het dagcentrum en de ondersteu

nende functies een wederzijdse informatieoverdracht 

plaatsvinden. 

Wat betreft de fysiek-ruimtelijke relaties tussen het 

dagcentrum en de overige ingangen en afdelingen van het 

ziekenhuis wordt hier verwezen naar de beschrijvingen 

van deze verbindingaruimten van hoofdstuk V en bijlage A 

4.4 PROCESSEN 

Het doel van een systeem is "het vervullen van bepaalde 

functies in zijn omgeving. Die omgeving heeft behoefte 

aan deze functies tbv. de processen in deze omgeving. 

Binnen dat systeem moeten zich daarvoor op haar beurt 

weer processen afspelen. In die processen moeten aller

lei functies worden vervuld, waarvoor taken verricht 

moeten worden. Deze functies worden dan weer opgedragen 

aan bepaalde subsystemen".(lB) 

In de probleemstelling van deze studie is het doel van 

dagcentrum het cureren en verplegen van patiënten binnen 

3-24 uur aaneengesloten. om dat doel te bereiken zal 

het systeem op een bepaalde wij ze moeten worden inge

richt en moeten er verschillende stromen of processen 

op gang worden gebracht. 
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Patienten zullen. als inqevoerd "element". op een be
heerste wijze door de processen van onderzoek en behan
deling en verpleqinq heen qevoerd moeten worden, opdat 
het gewenste stadium van herstel bereikt wordt en hiji
zij met behulp van de zelfredzaamheid en de nodiqe man
telzorq weer volledig kan herstellen. 

Algemeen qesteld wordt een proces als volgt gedefiniöerd 

{18): 

"Een proces is een serie transformaties tijdens de door

voer als gevolg waarvan de invoer (het ingevoerde ele

ment) verandert in plaats, stand, vorm. afmeting, func
tie eigenschap of eniq ander kenmerk". 

om een systeem in te richten zijn mensen en middelen 
nodig. De qeplande processen worden uitqevoerd door 
deze mensen en middelen. 

Met deze mensen en middelen is. omdat zij tot de qe

trainde en qeschoolde functionarissen van. het zieken-
-~- -.b.uis.s_y.s_t_e.e_nL.P~hQç_en_._!_~eds een grote hoeveelheid infor

matie en procedures ten behoeve van het doelmat1q han

delen aanweziq. Toch hebben zij steeds nieuwe informatie 

nodig van en over de patiênt om gericht hun functies te 
kunnen vervullen. 

Deze informatie kan onderscheiden worden naar: 
informatie die nodiq is voor het invoeren van het 
bewerkinqsproces. zoals in het qeval van het dagcen

trum de medische gegevens voor de behandeling en 
verpleginq van een patiönt en de daarbij behorende 
instructies of protocollen tbv. de voorbereiding op 
de behandeling; 

informatie om de ondersteunende processen te regelen, 

zoals de planning en coördinatie van de behandelpro
cedures. 

Deze informatiestromen. ook wel de actieve middelen ge
noemd. zijn dan ook onverbrekelijk met de ziekenhuis

functionarissen en hun medisch-technische en verpleeg

kundige middelen verbonden. 

Om de middelen en de functionarissen te kunnen laten 

functioneren in de bewerkings- ep ondersteuningsproces

sen zijn energie en ve.rb.ruiksmaterialen nodiq. 
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Dit wordt de passieve middelenstroom genoemd. 

Het systeem is hiermee in grote lijnen ingericht. 

Als de patiênt voor ontvangst in het dagcentrum binnen

komt, dan kan de organisatie van het dagcentrum als 

combinatie van mensen, actieve-en passieve middelen, 

energie en informatie deze patiênt onderzoeken en /of 

behandelen en verplegen en weer laten vertrekken op het 

tijdstip dat het gewenste stadium van zelfredzaamheid 

is bereikt. 

Het proces, dat het primaire doel van het transformatie

proces moet realiseren wordt het primaire proces 

genoemd. 

Van een dagcentrum is dit het onderzoeken, behandelen 

en verplegen van patiênten. 

Dit primaire proces wordt als uitgangspunt voor de op

bouw van de organisatiestructuur en de procedures geno

men. Het is, met de patient als uitgangspunt, in het 

stroomdiagram van bijlage A in extenso weergegeven. 

De onderzoeken en behandelingen met de daarna te ver-

richten verpleegactiviteiten 

proces komen tot stand door 

vermelde eigenschappen van 

tijdens het transformatie

afstemming van de in 4.2.2 

de mensen en middelen en 

deze bewerkende activiteiten. 

Bij de uitvoering van het transformatieproces kunnen 

drie soorten processen worden onderscheiden: 

1 BEWERKENDE PROCESSEN 

die onderverdeeld worden in 

a het primaire bewerkende proces en 

b het secundaire bewerkende proces 

2 ONDERSTEUNENDE PROCESSEN 

3 REGELENDE PROCESSEN. 

Ad 1. De bewerkende processen brengen de invoer, de be

werking en de uitvoer in het systeem tot stand. 

Beschouwen we het dagcentrum als een systeem op afde

lingsniveau. dan zal het primaire medisch-technische en 

verpleegkundige bewerkende proces binnen het systeem, 

in bepaalde fasen van dit proces, gebruik maken van 

functies in andere systemen of afdelingen. 
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Deze afdelingen, zoals bv. de Röntgenof de laborato

riumafdeling leverén dan als secundaire bewerkende pro

cessen een bijdrage aan het cureren van de patiënt. 

Ad 2. De ondersteunende processen verzorgen en onder

houden de mensen en middelenstroom tbv. het primaire en 

secundaire proces. Hieronder vallen op instellingsnivea,U: 

bv. personeelszaken. de transportdienst, de inkoopafde

ling, etc. 

Ad 3. De regelende processen moeten de activiteiten van 

het bewerkende proces onderling en met de ondersteunende 

processen afstemmen en coördineren. 

Daarnaast hebben ze tot taak de bewerkende en onder

steunende processen op de omgeving van het systeem af 

te stemme~ en te coördineren. 

In dit onderzoek worden de regelende processen met hun 

eigen in-, door- en uitvoer in een apart aspectsysteem 

van de organisatie van het dagcentrum ondergebracht en 

~~~--.~-·~~u~~ tgewerkt in 4. 5 .1. 

4.4.1 Het primaire bewerkende proces 

Als we de patHint op zijn u gebruikerstocht.. door het 

ziekenhuis en de eerstelijns-voorzieningen, vanaf de 

verwijzing door de huisarts naar de specialist tot aan 

het controleconsult na de ingreep of het herhalingaeon

sult na de verrichtingen volgen, dan zijn er ongeveer 

43 stappen in deze tocht te onderscheiden. die door de 

patiënt genomen moeten worden. 

In de bij lage A is in de figuren 1. 2 en 3 hiervan een 

schematisch overzicht op afdelingsniveau weergegeven. 

Een dergelijk stroomdiagram van deze gebruikerstocht 

noemen we hier een décompositie van het primaire proces 

van een onderzoeks- of behandelinga-ontvangst in een 

dagcentrum. 

In het overzicht van figuur 4. 5 worden twee groepen 

patiënten naar hun bewerkingagroep onderscheiden: 
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Bewerkingagroep I 

De eenmalige ontvangst in het dagcentrum,onder

verdeeld naar: 

a behandelingen door de snijdende vakken 

sub 1 te programmeren voor - kinderen 

- volwassenen 

sub 2 semi-acute ontvangsten (currettages) 

(stap 30 t/m 38 figuur 1) 

b onderzoeken door niet-snijdende vakken 

(stap 44 t/m 51 figuur 2) 

Bewerkingagroep II 

De herhalende ontvangsten in het dagcentrum, 

onderverdeeld naar: 

a behandelingen door de niet-snijdende vakken 

sub 1 te programmeren cytostatica-, bloed

transfusies en pijnbestrijdingsbehandelingen 

sub 2 acute CARA behandelingen. 

(stap 52 t/m 56 figuur 3) 

Onder 4.2.2 zijn de belangrijkste eigenschappen van de 

elementen van de systemen die in deze probleemstelling 

aan de orde komen vastgesteld. 

Deze eigenschappen worden vooral door de medisch-tech

nische- en verpleegkundige aspecten van het ziekenhuis

systeem gekenmerkt. 

Bezien we de weergave van primaire proces van het sys

teem "niet-klinische ontvangst" in figuur 1 van bijlage 

A, dan zijn daarin een aantal discontinuïteiten te be

speuren in de vorm van wachttijden die door de patiënt 

moeten worden doorgebracht. 

Deze discontinuïteiten bieden de mogelijkheid om het 

systeem onder te verdelen in subsystemen, onder voor

waarde dat de eigenschappen en de oorspronkelijke rela

ties van de clusters van elementen hierdoor niet wijzi

gen. 

Zijn de subsystemen van de intra- en extra-murale 

hulpverleningssystemen op instellingsniveau bepaald, 

dan kan (binnen de mogelijkheden van de bestaande sub

systemen van de klinische- en eerstelijnsvoorzieningen) 
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het subsysteem dagcentrum ook worden bepaald. De vol

gende stap in het componeren van een dagcentrum is het 

aanbrengen van groepen functies in de indoor-. en uit

voerprocessen voor de bewerkingsgroepen I en 11. 

Deze deelverzamelingen worden hier organen genoemd. 

Hiervan zijn overzichten gegeven in de figuren 4.5a en 

Sb. 

In figuur 4. 6 zijn deze organen in een stroomdiagram 

geschematiseerd weergegeven. 

Voor groep I. de eenmalige ontvangst zijn hierbij de 

volgende extra-murale instellinqs- en zorgsituatie en 

intra-murale afdelingstaken te stellen: 
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DE ORGANEN VOOR DE BEWERKINGSGROEP I 

A HUISARTSENPRACTIJK a het consulteren van een patiënt en het 

met als taken 

B POLIKLINIEK 

met als taken 

C BURO OPNAMEN 

met als taken 

D DAGCENTRUM 

met als taken 

El MANTELZORG 

E2 KRUISVERENIGING 

met als taken 

verwijzen naar de specialist 

b het consulteren tijdens optredende com

plicaties na de ingreep in de thuissi

tuatie en het event. behandelen 

a anamnese. onderzoek. diagnose stellen 

en indicatie stellen 

b controle- of herhalingsconsulting 

a afspraak maken voor ontvangst in het 

dagcentrum (eventueel) 

b voeren van een intakegesprek 

c regelen van een opname in de kliniek 

bij onverwacht optredende complicaties 

tijdens de ontvangst in dagcentrum 

a ontvangen en voorbereiden van patiënt 

b onderzoeken en/of behandelen 

c verplegen en verzorgen 

d regelen vertrek en eventuele nazorg 

a verzorgen van patiënt door huisgenoten 

b vervoeren van patient 

a verpleging van patient in thuissituatie 

b inroepen van professionele hulpverle

ning bij complicaties 

c gezinsverzorging 

F SPOEDEISENDE HULP a opname bij complicaties in de thuis

situatie 

b verstrekken van medische gegevens aan 

huisartsen bij complicaties 

c regelen van vervoer bij complicaties 

in de thuissituatie en acute opname. 

figuur 4.Sa. 
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·B POLIKLINIEK 

met als taak 

C BURO OPNAMEN 
met als taak 

D DAGCENTRUM 
met als taken 

E MANTELZORG 

met als taken 

DE ORGANEN VOOR DE BEWERKINGSGROEP II 

a controle en herhalinqs-consultinq 

v r de behandeling 

a regelen van opname in de kliniek bij 

complicaties in de nazorgperiode 

a ontvangen en voorbereiden van patiänt 

b behandelen 
c verplegen en verzorgen 

d regelen vertrek en eventuele nazorg 

a verzorgen van patiênt door huisgenoten 

b contact opnemen met professionele hulp
verleners bij complicaties 

·~~~c. g:e?ins~ZQ~_ 
~-····--

F SPOEDEISENDE HULP a opname bij complicaties in thuissitu-

met als taken atie. 

figuur 4.Sb. 
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Ter toelichting: 

Ad A. 

Als de patiênt met zijn klachten bij de huisarts komt, 

zal deze. na ZlJn diagnose waarin de specialistische 

hulpverlening noodzakelijk blijkt. de patiênt verwijzen 

naar het betreffende specialisme in het ziekenhuis. 

Ad B. 

De pàtiênt zal bij de specialist op de spreekuurafdeling 

van de polikliniek, na een anamnese. een onderzoek op 

de Röntgen- en laboratoriumafdelingen. de voorlopige 

diagnose stellen en de indicatie stellen voor een nader 

onderzoek of een behandeling in het dagcentrum. 

Ad C. 

om de patient over het nader onderzoek of de behande

ling, de handelingen die daarbij zullen worden verricht 

en de condities waaronder hij/zij moet verschijnen bij 

de ontvangst in het dagcentrum in te lichten, zal er 

een zgn. "intake gesprek" plaatsvinden.Dit intake ge

sprek kan of op het buro Opnamen plaatsvinden, of op 

het dagcentrum zelf. 

Ad D. 

De patiênt wordt op het dagcentrum ontvangen, mentaal 

en lichamelijk voorbereid op het onderzoek of de behan

deling. Vervolgens zal de verrichting of de ingreep 

plaatsvinden, zal er verpleegd worden en zal de patiênt 

gereed worden gemaakt voor vertrek naar huis. 

Bij eventueel optredende complicaties tijdens de ver

richting of ingreep zal de patiênt via buro Opname kli

nisch worden opgenomen. 

Ad E. 

In de thuissituatie zullen de huisgenoten van de patiênt 

deze verder kunnen verzorgen. Professionele verpleging 

en verzorging kan echter ook in de thuissituatie worden 

verleend. Hierbij is een goede afstemming en coördinatie 

tussen ziekenhuis en de plaatselijke kruisverenigingen 

mbt. wijkverpleging en gezinszorg van groot belang. 

85 



Ad F. 

Mochten er tijdens de herstelfase van de patiënt toch 

nog complicaties optreden. dan zal deze patiënt of zijn 

huisgenoten contact opnemen met de dienstdoende huis

arts. of rechtstreeks met het ziekenhuis via de Spoed

eisende Hulp (S.H.). waarna eventuele opname in de kli

niek plaatsvindt. De S.H. kan de huisarts bij de behan

deling van de patiënt in de thuissituatie de nodige 

medische gegevens verstrekken. 

Voor de groep II zijn de volgende taken te stellen: 

Ad B. 

Om zijn behandeling te herhalen. zal de patiënt in vele 

gevallen eerst bij de behandelend specialist op herha_---~·-. 

lingsconsult gaan om de mate waarin de behandeling her-. 

haald moet worden te laten onderzoeken en de verdere 

indicatie te laten stellen. 

~- -~-Ad__fi_..__._ 

Aansluitend hierop zal de patiënt voor een dagverpleging 

in het dagcentrum worden ontvangen en behandeld en zal 

zijn vertrek worden geregeld. 

Ad E. 

In de thuissituatie zal vervolgens door de huisgenoten 

van de patiënt de verdere verzorging gebeuren. 

Ad F. 

Mochten er tijdens de periode tussen de behandelingen 

toch nog complicatie optreden. dan zal de patiënt als

nog middels de S.H. in de kliniek worden opgenomen. De 

acute ontvangsten van de groep CARA patiënten kunnen 

re~htstreeks in het dagcentrum worden geregeld. 

Het totale primaire proces is hiermee in grote lijnen 

beschreven in het ziekenhuis. de eerstelijnszorg en de 

thuissituatie van de patiënt. 

We kennen nu de elementen. hun eigenschappen en rela

ties. die het systeem voor de niet klinische ontvangst 

zal bevatten. 

Afhankelijk van de wijze waarop de instelling de verbi

zondering in de organieke structuur van haar organisatie 

wil aanbrengen. kunnen er in dit systeem de gewenste 

subsystemen worden bepaald. 
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In figuur 4. 7a is in fase Bl t/m B4 een gecomprimeerd 

overzicht weergegeven van de fasen waarin een patiänt 

bet primaire proces doorloopt. Elke fase wordt bier af

gesloten met een (eventuele) wacbtperiode. 

Afhankelijk van de wachttijden die nodig zijn voor: de 

toelating tot de onderzoekafdelingen. de analyseperiode 

van het Röntgen- of laboratorium-onderzoek en de tijd 

tbv. het stellen van een diagnose van de specialist. 

kan de pat i ent de mogelijkbeid worden geboden om deze 

wachttijden elders in of buiten bet ziekenbuis door te 

brengen. Dit is in de figuur 7a onder W2, W3 en W4 weer

gegeven. Het zal echter normaal zijn. deze wachttijden 

tot bet minimum te beperken en de patiänt binnen een 

acceptabele tijdsperiode deze poliklinische fasen te 

laten doorlopen. 

Discontinuïteiten in bet proces geven de mogelijkbeid 

om de grens van een subsysteem te bepalen. 

_tn__fiquu_r_~4._7a~~jj~ ~en aantal varianten weergegeven 

waarin de eerste mogelijke subsystemen van bet niet 

klinische ontvangstsysteem worden geformuleerd. 

Het maken van een afspraak voor een ontvangst in bet 

dagcentrum en het voeren van een intake gesprek kunnen 

onder regie en op een locatie in bet dagcentrum plaats

vinden. Dit is in variant 1 weergegeven. In variant 2 

valt het maken van een afspraak voor ontvangst in bet 

dagcentrum onder de regie van de poliklinische spreek

uurafdeling en vindt bet intake gesprek plaats eveneens 

onder regie en op een locatie in bet dagcentrum. Deze 

beide activiteiten kunnen ook in zijn geheel onder de 

regie en in de poliklinische spreekuurafdeling plaats

vinden. zoals in variant 3 is weergegeven. 

Voor de varianten 1 en 2 bestaat ook de mogelijkheid om 

bij bet buro Opnamen een aparte functionaris aan te 

stellen die voor alle intake-gesprekken van bet dagcen

trum en de kliniek met de patiënt de gesprekken voert. 

wanneer de patiënt bet intake gesprek op bet dagcentrum 

voert beeft dat bet voordeel. dat bij/zij reeds kennis 

maakt met bet personeel en de buisvesting van bet dag

centrum. 
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Dit kan bij de ontvangst al een stukje vertrouwdheid 

met de omgeving en dus een geruststellend gevoel geven. 

De wachttijden in fase ws en W6 van figuur 4. 7a zijn 

sterk afhankelijk van de ingreep of verrichting bij de 

patiänt en de wachtlijsten die voor bepaalde ziekte

beeldgroepen gelden. 

Het intake-gesprek wordt bij lange wachttijden tussen 

poliklinisch consult en ontvangst in het dagcentrum bij 

voorkeur een week tot drie dagen voor de ontvangst ge

voerd, zodat de patiänt vlak voor de behandeling geob

serveerd en eventueel onderzocht kan worden ( bloedprik 

of Röntgenfoto) en zijn lichamelijke toestand voor het 

ondergaan van de behandeling kan worden gecontroleerd. 

Voor de uitwerking van de varianten van het bewerkende 

proces in het dagcentrum zijn hier in figuur 4.7b even

eens twee varianten weergegeven. De redenen daarvoor 

zijn in 4. 5.1 nader uitgewerkt. zodat hier wordt vol

staan met het aangeven van de mogelijkheden om onder

zoek- en behandelact i vi te i ten onder regie van het dag

centrum te laten verlopen. gelijk in variant 1 is weer

gegeven. 

De tweede mogelijkheid is deze onderzoek- en behandel

activiteiten onder de regie van de (poli) klinische OK 

afdeling of de orgaan-functieafdeling van het diagnos

tisch centrum te laten plaatsvinden. Bij een behandeling 

met algehele anesthesie kan zowel de voorbereiding als 

de verkoevering al of niet onder regie van het dagcen

trum plaatsvinden. 

Hiermee zijn de mogelijke subsystemen van het niet-kli

nische ontvangst-systeem voor eenmalige ontvangst in 

het dagcentrum bepaald. 

Voor de repeterende ontvangsten zijn in figuur 4.8 een 

drietal varianten weergegeven. Afhankelijk van de be

handeling zal vaak op het laboratorium of de orgaan-

functieafdeling een onderzoek moeten worden verricht. 

De bloedprik of anderszins kan in het dagcentrum zelf 

worden gedaan waarop, na een wachtperiode in het dag

centrum voor het stellen van de diagnose en de indicatie 

door de specialist in de polikliniek of in het dagcen

trum, de patient in vele gevallen dezelfde dag kan wor

den behandeld. 
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4.4.2 

Variant 1 geeft aan (figuur 4.8) dat al deze handelingen 

van voorbereiding, weergegeven in B2 en B3, plaatsvinden 

in en onder regie van het dagcentrum. Dit wil zeggen, 

dat de specialist, in samenspraak met de patiënt, voor 

het stellen van de diagnose en indicatie naar het dag

centrum komt. 

Variant 2 (figuur 4.8) laat het gesprek van de patiënt 

tijdens het herhalingaeonsult plaatsvinden op de poli

klinische spreekuurafdeling van de behandelende specia

list, terwijl variant 3 zowel het laboratoriumonderzoek 

als het herhalingscons~lt onder regie van de polikliniek 

laat plaatsvinden. waarna de patiënt aansluitend onder 

begeleiding naar het dagcentrum wordt gebracht voor 

behandeling. 

De ondersteunende processen. 

Om de primaire- en secundaire processen in het niet 

klinische opnamesysteem zo volledig mogelijk te laten 

verlopen. zullen een aantal in het ziekenhuis aanwezige 

ondersteunende processen noodzakelijkerwijs moeten 

worden ingezet bij het in- door- en uitvoerproces. 

De typisch regelende in-, door- en uitvoerfuncties van 

het primaire proces zijn de coördinerende en admini

stratieve functies. Deze functies zullen in 4.4.3 hier

onder als de secretariaten van de polikliniek, het dag

centrum en het bureau Opname aan de orde komen. 

Deze secretariaten stellen tevens de nodige medische 

gegevens voor het onderzoek en behandeling uit de ar

chieven ter beschikking. 

De planning en programmering van de onderzoeken kunnen 

onder de regie van het secretariaat of administratie 

van het diagnostisch centrum plaatsvinden. Voor de be

handelingen kunnen deze coördinerende activiteiten onder 

de regie van de klinische OK afdeling geschieden. 

Deze plannings- en programmeringa-activiteiten kunnen 

ook onder de regie van het dagcentrum zelf worden gere

geld, zeker als de aansluitende verpleging op een aparte 

locatie in het ziekenhuis (het dagcentrum) plaatsvindt. 
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Bij gebruik van poliklinische onderzoek- en behandelfa

ciliteiten, kunnen de planninq en proqrammering onder 

de reqie van het poliklinisch secretariaat van het 

betreffende specialisme. maar bij voorkeur door de coör

dinator van het daqcentrum worden qedaan. 

Als laatste moqelijkheid wordt hier het dagcentrum als 

zelfstandiqe unit met eiqen onderzoek- en behandelfaci

liteiten voorqesteld, waarin de planninq en proqramine

ring in de hand van de coördinato(o)r{en) van dit dag

centrum wordt qelegd. 

Deze informatiestromen zijn ter illustratie van een mo

gelijk ondersteunend proces in bijlaqe A schematisch 

weergegeven om de primaire- en secundaire professionele 

hulpverleners op de juiste tijd en plaats te ondersteu

nen. 

Bij dit ui tqewerkte model is qebruik gemaakt van een 

qeautomatiseerde informatie-verwerkinq in de centrale 

plotkamer van het ziekenhuis. 

De financiële administratie zal tbv. de verrichtinqen, 

ingrepen en de verpleging in deze primaire en secundaire 

processen met haar reqistrerende activiteiten bijdragen 

door declaraties van de kosten van de processen mogelijk 

te maken. 

Voor het ter beschikkinq stellen van competente ver

pleeqkundiqen tijdens en na het onderzoek en behandel

proces. zal de afdeling personeelszaken een bijdraqe 

leveren. 

De medicijn-dienst zal tbv. de verpleqinq en de onder

zoeks en behandelinqsfuncties de medicamenten {ter 

plekke) ter beschikkinq stellen. 

De (centrale) sterilisatie. de bedden centrale en de 

linnendienst zullen. met een voorraadvoorziening in het 

dagcentrum het primaire- en secundaire proces ondersteu

nen. Dit qeldt evenzo voor de schoonmaakdienst en de 

technische dienst voor het onderhoud en beheer van de 

ruimtelijke en instrumentele voorzieningen van het dag

centrum. 

Ter ondersteuninq van de verzorginq van de patiënt zal 

de voedinqsdienst middels het prepareren en aanleveren 

van voedsel en drank op haar wijze het primaire proces 

ondersteunen. 
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4.4.3 

voor alle transporten van middelen tbv. deze ondersteu 

nende functies en processen zal de transportdienst voor 

het vervoer zorgdragen. 

Verder zal het inkoopburo er voor zorgen. dat de nodige 

middelen bij het vervullen van alle prima i re-. secun

daire en ondersteunende functies op tijd en in voldoende 

mate ter plekke aanwezig zijn. 

De wijze waarop deze ondersteunende processen worden 

ingevoerd in het gehele in-. door- en uitvoerproces van 

het bewerkende proces zal nader in het regelende proces 

worden beschreven. 

De organisatie en het verloop van deze ondersteunende 

processen vallen. behalve de administratieve processen. 

buiten het bestek van de probleemstelling van deze stu

die. 

Het regelende proces. 

Om de bewerkende processen in het dagcentrum beheerst 

te laten verlopen en tevens deze processen. zinvol bij

een te houden. worden in het systeem regelende processen 

ontworpen. 

Deze regelende processen zijn in twee soorten in te 

delen, nl.: 

de intern-regelende processen en 

de grens-regelende processen (boundery control} 

De intern-regelende processen zijn er om de gang van 

zaken in het bewerkende procès beheerst te laten verlo

pen. 

De grens-regelende processen treden op langs en op de 

(sub)systeemgrens en liggen extern tov. de bewerkende 

processen. 

. . qrensreCJeling 

bewerkende 

activiteiten 

Fig. 4.9. De regelende processen (naar in 'tVeld, 18) 
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Figuur 4.9 geeft weer. dat de grensregeling tbv. de in

en uitvoertransacties van de ingevoerde objecten of 

subjecten alsmede de nodige informatie voor de trans

formaties in een door het systeem verwerkbare vorm moe

ten worden ingebracht. 

Omdat de strekking van deze studie in hoofdzaken betrek

king heeft op het invoeren van dagverpleging in bestaan

de ziekenhuis-organisaties. wordt ervan uitgegaan. dat 

de bewerkende processen in deze bestaande instellingen 

grotendeels hun organisatorische en ruimtelijke vorm 

hebben gekregen. 

Het object van onderzoek beperkt zich hier dan ook tot 

de grensregelende processen van de dagverpleging. 

Om de grenscontrole op een doeltreffende wijze mogelijk 

te maken, moeten tav. deze grensregelende activiteiten 

duidelijke afspraken bestaan mbt. de Verantwoordelijk

heden en de wijze waarop deze activiteiten worden uit

gevoerd. 

Zoals reeds eerder in dit hoofdstuk vermeld, kan het 

dagcentrum als een (sub)systeem worden beschouwd waarin 

zich vaste en tijdelijke elementen bevinden. 

Door een wisselwerking tussen deze twee soorten elemen

ten in het transformatieproces tot stand te brengen, 

ontstaan de door de omgeving gewenste veranderingen in 

de tijdelijke elementen. 

In dit proces fungeren als vaste elementen de funtiona

rissen van het ziekenhuis, samen met o.a. de hen ter 

beschikking staande informatiestromen, apparatuur en de 

organisatorische- en ruimtelijke voorzieningen. 

Als tijdelijke elementen worden hier de patiënten be

schouwd. De patiënten (oneerbiedig gesteld) als de te 

bewerken producten, bepalen het primaire proces van be

handelen of onderzoeken in deze zorgverlening. 

conform de doelstellingen van het primaire proces zal 

dit bij een onderzoek meer inzicht geven in een ziekte

beeld en bij een behandeling de patiënt van zijn ziekte 

genezen. 
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Om voorspelbare resultaten van de bewerkende processen 
mogelijk te maken. worden vaste bewerkingspatronen voor 
deze processen ingevoerd. 
Door het systeem volledig te bepalen wordt het gedrag 
van het systeem constant. 

Een dergelijk systeem. waarvan het gedrag volledig be
paa~d is en dat bovendien in de tijd repeteerbaar is. 
terwijl er tijdens deze repetitie geen ongewenste ver
anderingen optreden. noemen we een systeem in steady-
state. 

STEADY•STATE MODEL (NAAR IN'T VELD) FIGUUR IV. 10 

Van dit steady-state model kunnen de intern regelende
en grensregelende processen nader worden beschreven. 
Als regelend systeem vormt het een belangrijk onderdeel 
van de organisatie van het ziekenhuis. 
Het algemene functiemodel voor· een dergelijke steady
state van het gedrag van een systeem is in figuur 4.10 

weergegeven. 
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In dit model zijn een aantal zönes, functies en organen 

te onderscheiden. 

Om de tijdelijke elementen een bewerkbare vorm te geven. 

worden door de grensregelende activiteiten (figuur 4.9) 

de elementen geschikt gemaakt voor de transformaties 

tijdens het bewerkende proces. 

voor deze grensregelende activiteiten wordt een grens

zöne aan de invoerzijde van het systeem ingericht. 

Deze grenszöne bevat een aantal elementen die er voor 

zorgen dat de in te voeren (tijdelijke) elementen over 

de vereist kwaliteiten beschikken en in de juiste hoe

veelheden worden ingevoerd. 

De vaste elementen of functies in de grenszöne aan de 

invoerzijde heten de codering, de filter en de buffer. 

De functie van het coderen (A) is: de in te voeren ele

menten geschikt te maken voor bewerking in het trans

formatieproces. 

Voor de dagverpleging betekent dit oa .• dat bij de pa

tiënt die bv. een chirurgische ingreep moet ondergaan 

gecontroleerd wordt: of hij/zij nuchter is. voor vervoer 

naar huis na de ingreep heeft gezorgd, over een pons

plaatje beschikt en op het dagrooster voor behandelingen 

staat ingepland. 

De filter (Bl) verricht door meting een kwaliteits

taets op het in te voeren element en kan dit bij onge

schiktheid alsnog afvoeren. 

Dit betekent voor de dagverpleging oa. dat de toestand 

van de patiënt wordt gemeten op een aantal medische- en 

verpleegkundige kwaliteiten. Deze kwaliteitsmeting 

wordt. zoals we in het volgende hoofdstu.k kunnen lezen. 

verricht door het registreren van een aantal fysiolo

gische gegevens zoals de temperatuur, hartslag. bloed

druk etc. 

Deze gegevens worden daarna vergeleken met de normen 

(B2) die hiervoor gelden conform het protocol. 

Als laatste functie in deze grenszöne treffen we de 

buffer of accumulator (D) aan. 

Na de meting (C3) en vergelijking (Cl) door het verge

lijkingsorgaan zal het tijdelijk element niet altijd 

rechtstreeks getransformeerd kunnen worden en tijdelijk 

in de buffer worden opgeslagen. 
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voor de dagverpleging geldt dan, dat de patiënt. die in 

vele gevallen even zal moeten wachten op de voorberei

ding voor de behandeling of het onderzoek. tijdens deze 

wachtperiode in een wachtkamer of het dagverblijf voor 

patiënten zal moeten plaatsnemen. 

De vergelijkings-(Cl) en regelorganen (El) in de 

invoer-grenszöne hebben tot taak de kwaliteit en hoe

veelheden elementen te inspecteren op afwi jldngen van 

de normen voor toelating tot het bewerkende proces. 

In· het geval van een dagcentrum betekent dit. dat de 

door het vergelijkingsargaan gemeten en geregistreerde 

gegevens van de patiënt vergeleken worden met de genor

meerde medische gegevens van de indicatielijst. Wijken 

deze gegevens af van deze normen. dan zal dit aan het 

regelorgaan worden doorgegeven. Dit regelorgaan (E2) 

zal vervolgens de nodige ingrepen in het proces doen om 

de toelating tot het bewerkende proces te voorkomen. 

resp. het proces incidenteel bij te stellen. 

In het dagcentrum zijn deze vergel i jkings- en regel

functies vaak in een persoon van het verpleegkundige 

team verenigd. Deze verpleegkundige zal bij twijfel in 

overleg met het hoofd van het dagcentrum de hulp inroe

pen van de specialist om een oordeel te vormen en daarna 

de beslissing te nemen. De maatregelen bij een derge

lijke beslissing zijn dan de patiënt op een nader tijd

stip te ontvangen. of hem op te laten nemen in de kli

niek, of (bij kleine afwijkingen) het proces op de 

patiënt af te stemmen. 

Omdat bij de uitwerking van het aspectsysteem op afde

lingsniveau in hoofdstuk V dit regelproces nader wordt 

beschreven. wordt hier volstaan met de opmerking, dat 

de ontvangst van de patH~nt wordt geregeld door de 

coderings-.filter- en bufferfuncties en het vergelij

king&- en regelorgaan. 

In figuur 4.10 zien we voorts. dat na het transforma

tieproces weer een filtering op kwaliteit plaatsvindt. 

In het geval van een dagcentrum zal bv. na de verkoever

tijd en de eventuele recuperatieperiode. de behandelende 

specialist een kwaliteitscontröle (G2) uitvoeren op de 

behandelde patiënt. 
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Voldoet de patiänt aan de eisen die door de medische 

staf in normen (Gl) zijn vastgelegd in een codering. 

dan zal deze daarna nog eens gemeten worden op een aan

tal verpleegkundige aspecten. Vervolgens zal de patient 

vergeleken worden met de normen (F3) die wederom vol

gens een codering aan de zelfredzaamheid van de patiënt 

gesteld kunnen worden. 

Voldoet een patiënt bij de filtering niet aan de medi

sche normen voor vertrek. dan zal hij alsnog in de kli

niek worden opgenomen. 

Voldoet de patiënt aan de normen voor zelfredzaamheid 

en verdere verzorging in de thuissituatie. dan kan deze 

zich gereed maken voor vertrek. 

Het vergelijkingaorgaan dat meet en vergelijkt bij de 

uitvoer. na het transformatieproces. zal over het alge

meen de eventuele afwijkingen aan hetzelfde regelorgaan 

dat ook de ingrepen bij de invoer regelt doorgeven en 

laten regelen. Ook hier geldt dus. dat de verpleegkun

dige eventueel samen met het hoofd van het dagcentrum 

maatregelen neemt om of de patiënt in de kliniek op te 

laten nemen of maatregelen neemt om de thuiszorg te in

tensiveren. 

Evenals een grenszöne aan de invoerzijde is er ook een 

grenszöne aan de uitvoerzijde van het systeem geplaatst. 

De bufferfunctie (H) zal ook hier nodig zijn om de 

patiënten te laten wachten ~p het regelen van het ver

trek door het secretariaat of de verpleegkundige van 

het dagcentrum. 

Tijdens de dé-codering (J) zal de patiënt de nodige 

instructies ontvangen voor de verzorging in de thuissi

tuatie zoals. het "hoe te handelen" bij onverwachte ont

wikkelingen en complicaties in het genezingsproces. 

Verder zullen de huisarts en de wijkverpleegkundige de 

gegevens ontvangen voor eventuele hulp bij optredende 

complicaties resp. de verpleeginstructies voor de ver

pleging thuis. 

De vertrek-functie bevat de buffer en de décodering van 

de tijdelijke elementen in het systeem. 
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-··------- -----------

In het schema van figuur 4.10 zijn verder een aantal 

ondersteunende processen van het bewerkende proces aan

gegeven. 

Deze kunnen rechtstreeks op het bewerkende proces worden 

aangesloten vanuit het regelende systeem {proces X en Y) 

doch ook met een code of distibutiestation (proces Z) 

op het systeem worden kortgesloten .. 

Over het regelende- en bewerkende proces heen. treffen 

we in het steady-state model een regelkring voor de 

normstelling aan. 

Het systeem dagcentrum yervult een hulpverleningsfunctie 

in de intra- en extramurale systemen als omgeving. Deze 

omgeving stelt bepaalde eisen in de vorm van normen. 

Deze normen komen via de initiërende functie in het 

systeem binnen. 

Op het hoogste initiatiefniveau worden deze normen als 

voorwaarden en richtlijnen door de centrale-. provin

ciale-. regionale- en locale overheden aan de instel

ling gesteld. 

De instelling zal op haar beurt op eigen initiatief 

haar eigen normen vanuit een basisfilosofie en beleid, 

deze externe normen interpreteren en nader formuleren 

tbv. instellingsnormen voor haar afdelingen. 

In het model zijn de naast hogere echelons voor het 

opstellen van de initiërende functies. de ontwikkelingen 

en de omgeving weergegeven. 

Voor het (sub)systeem dagcentrum zijn deze naast hogere 

echelons de medische- en de verpleegkundige staven. 

De ontwikkelingen die van invloed zijn op het dagcen

trum zijn vooral de medisch-technologische ontwikkelin

gen en de veranderende wensen en eisen van de verzeke

raars om een doeltreffende en minder kostbare hulpver

lening aan te bieden. 

De naaste omgeving van het dagcentrum is bepaald door 

de poliklinische spreekuurafdeling, de (poli)klinische 

OK afdeling. de orgaanfunctieafdeling. het laboratorium, 

de Röntgenafdeling en de instellingen voor de nazorg in 

de eerste lijn. 
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Naast de medisch-technische en verpleegkundige normen 

op beleidsniveau die de instelling zal stellen. kan het 

dagcentrum eveneens over initiërende functie beschikken 

om de normen te stellen. 

Deze normen betreffen dan, behalve de regelende en ruim

telijke aspecten, ook de medisch-technische en verpleeg

kundige no~men in het uitvoerende vlak. 

Het uitvoerende team van de dagverpleging kan daartoe. 

samen met de medische- en verpleegkundige staven, de 

normen vaststellen in de vorm van codes of protocollen. 

Deze normen bangen uiteraard nauw samen met de vigerende 

indicatielijst voor dagverpleging die de instelling 

voert. 

Normen zijn in de practijk echter een tijdelijke maat

staf en dienen steeds bijgesteld te worden. Daarom wordt 

een evaluerende functie aan deze regelkring toegevoegd. 

In deze evaluerende functie wordt de "uitvoer" van het 

systeem door toetsing van de aangewende middelen 

(T.A.M.) en de waardering van de omgeving (gebruikers. 

al of niet georganiseerd in patiëntenverenigingen of 

anderszins) vergeleken met de geldende normen. Komen in 

deze vergelijking de bestaande normen niet meer overeen 

met de wensen van de omgeving, dan zullen deze door de 

initiërende functie worden bijgesteld en tijdig als 

herziene normen in het proces worden ingevoerd. De 

evaluerende functie toetst dus de interne mogelijkheden 

en de externe wenselijkheden mbt. de kwalitatieve en 

kwantitatieve normen van bet dagcentrum. 
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4.5 DE ASPECTSYSTEMEN 

De elementen of functies van een systeem verkrijgen hun 

samenhang door de in 4. 2. 3 beschreven relaties. Deze 

relaties kunnen overeenkomsten vertonen en in een deel

verzameling van een bepaalde soort worden ondergebracht. 

De soort van relaties die in deze deelverzameling wor

den ondergebracht worden bepaald door het te beschouwen 

aspect van het systeem. Op zich kan deze deel verzame

ling van een aspect weer als een systeem worden be

schouwd. 
11 Een aspectsysteem is een deelverzameling van relaties 

in het systeem. waarbij alle elementen onveranderd be

houden blijven 11 (18). 

Op basis van deze eigenschappen hebben aspectsystemen 

de taak en functie om elementen in (sub)systemen in 

grote verbanden met elkaar in samenhang te brengen. Een 

aspectsysteem kunnen we daarom haaks op de subsystemen 

van een systeem plaatsen (figuur 4.11). Op de coördina

ten van de matrix kunnen vervolgens de sub-aspecten van 

het systeem worden beschreven. 

Beschouwen we het ziekenhuisbedrijf als een systeem met 

de nodige subsystemen of afdelingen. dan kan er een 

aantal aspectsystemen in dit totale systeem worden 

onderscheiden. die door en over alle subsystemen heen 

lopen. 

Als voorbeelden hiervan zijn op te voeren: 

het technologisch aspectsysteem. mbt. oa. het 

medisch-specialistisch onderzoeken en behandelen van 

patiênten; 

het economisch aspect systeem. mbt. oa. de geld en 

middelenstroom: 

het sociale aspectsysteem. mbt. oa. de relaties tus

sen de functionarissen van het ziekenhuis onderling 

en tot de patiênten; 

het informatie aspectsysteem. mbt. het verloop van 

de planning en controle gegevens tussen de afdelingen 

of onderdelen daarvan: 

en in het kader van deze studie belangrijke aspecten 

als: 
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het regeltechnische aspectsysteem van de organisatie 

mbt. het beheerst laten verlopen van het hulpverle

ningsproces: 

het ruimtelijk aspectsysteem mbt. de onderlinge 

plaatsing van afdelingen in het ziekenhuiscomplex of 

het plaatsen van functies in bouwkundig begrensde 

ruimten. 

Tussen aspectsystemen kunnen onderling relaties worden 

gelegd. 

Zoals in de inleiding is vermeld. was het tweede object 

van studie van dit onderzoek het samenstellen en be

schrijven van deze interrelaties van het organisatori

sche- en ruimtelijke aspectsysteem van het dagcentrum. 

ASPECTEN 

I AFD. DAGCENTRUM I~G! I I I 1 8-
AFD.POLIKLINIEK ~ u u tr.1 

tr.1 ~ 0.. 
0.. ~ (/) 

AFD.KLINIEK (/) ~ 
~ 0.. 

~ (/) 

~ ~ ~ u ~ 
AFD.RöNTGEN tr.1 1-i 

u 0.. r.r.. 0.. ~ (/) (/) tr.1 (/) 
1-i ~ 1-i ~ tr.1 

MEDICIJNEN DIENST ,:x: ~ al 

~ ~ ~ 
,:x: 

!-) H ..:.1 

175 
H ~ ~ ~ CIVIELE DIENSTEN ..:.1 (/) 

~ 1-i 

~ 
1-i ~ z z 

~ 
1-i 1-i . 

ETC. 1-i 

~ § (.!) 

~ 0 ~ al ~ 

Figuur 4.11 Sub- en a~pectsystemen (naar in •t Veld) 

4.5.1 Het organisatorisch aspectsysteem op instellingsniveau 

om de door de omgeving gestelde doelen van de instelling 

te bereiken. zullen alle activiteiten van een ziekenhuis 

en de haar omgevende professionele 

hulpverlenings-instellingen waarmee zij een relatie on

derhoudt. georganiseerd moeten zijn. 

De organisatie heeft dus betrekking op alle tbv. het 

dagcentrum noodzakelijk uit t~ oefenen activiteiten 

buiten en binnen de instelling. 

Dit geldt overigens ook voor het ruimtelijk aspectsys

teem. 
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Activiteiten worden uitqeoefend om bepaalde taken te 

verrichten. Deze taken worden verricht ten behoeve van 

bepaalde functies en deze functies leveren de qewenste 

bijdraqe aan het doel dat de instellinq en haar afde

linqen nastreven. 

Functies worden hier beschouwd als de elementen van het 

orqanisatiesysteem. 

De elementen van het ziekenhuis- of afdelinqssysteem 

zullen met elkaar in samenhanq moeten worden qebracht 

door afstemminq van eiqenschappen. Het leqqen van rela

ties tussen de functies of elementen komt tot stand door 

de orqanisatie.Orqanisatiestructuren worden bij voorkeur 

vanuit de "processen op de vloer" omhooq qeconstrueerd. 

De volqende stap in het ontwerpen van een orqanisatie 

kan het samenstellen van orqanen zijn. In zo'n orqaan 

kunnen één of meer functies als elementen worden onder

qebracht. 

Deze organen kunnen dan weer in een onder 1 inge samen

hang of structuur worden qeplaatst. 

De ORGANIEKE STRUCTUUR wordt dus gevormd door organen 

die bepaalde functies of groepen functies in de organi

satie vervullen. 

De organieke structuur kan op bepaalde wij zen worden 

verbizonderd. 

Dit VERBIZONDEREN houdt in, dat gelijksoortige- of 

verwante functies. taken of handelingen worden samenge

voegd. 

Criteria voor deze verbizondering zijn (18): 

A. de aard van de handeling; 

B. het pruduct of dienst die geleverd moet worden; 

c. de plaats van handeling. 

Bij het formuleren van de orqanieke structuur zullen. 

afhankelijk van de situatie. een of meer van deze cri

teria benadrukt worden. 

Ad A. Als de aard van handelingen, taken. bewerkingen 

of functies worden verbizonderd. dan noemen we dit een 

interne differentiatie. Deze vorm van verbizondering 

staat beter bekend als het FUNCTIONELE MODEL. 
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Efficiênt handelen staat bij deze basisvariant centraal. 

Voorbeelden hiervan zijn het diagnostisch centrum voor 

alle onderzoeksactiviteiten en het behandelhuis voor 

alle therapeutische ingrepen. De Basis-variant A figuur 

4.12 is hiervan een voorbeeld. 

Ad B. Als we in het organisatiepatroon het product of 

de dienst verbizonderen. dan heet dit interne speciali

satie. Hierbij zijn alle aanverwante handelingen gericht 

op één dienst of product. Deze vorm van verbizondering 

wordt het PRODUCTGEWIJZE MODEL genoemd. 

Voorbeelden hiervan zijn de poliklinieken per specia

lisme of het dagcentrum voor alleen chirurgische patiën

ten die los van de overige activiteiten in het dagcen

trum worden behandeld en verpleegd. 

De basisvariant B figuur 4.13 geeft hiervan een voor

beeld. Coördinatie staat bij deze vorm van organiseren 

centraal. 

De beide modellen hebben organisatorisch gezien speci

fieke kenmerken. 

Het functionele model vraagt om meer universele {multi

purpose) middelen die allerlei verschillende soorten 

specialistische onderzoeken en behandelingen kunnen 

voortbrengen. Hierdoor loopt een ziekenhuis minder 

risico in de investeringen en is er een grotere flexi

biliteit bij variaties in het aanbod van patiënten per 

diagnosegroep mogelijk. Vakbekwaamheden {specialisme) 

worden gestimuleerd door dit model. 

Het productgewijze model biedt ook voordelen in het be

naderen van de patiënt. Deze wordt dan niet steeds wordt 

geconfronteerd met de verschillende functionarissen en 

omgevingen van het ziekenhuis. 
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De verpleging kan dan. f gespecialiseerd op de behan

delingen door de snijdende vakken f op onderzoeken en 

behandelingen door de niet-snijdende vakken (Ia. Ib of 

II). op één locatie plaatsvinden. 

Een beperking voor deze wijze van organiseren is de 

"economics of scale". Verpleegunits van minder dan acht 

plaatsen per bewerkingsgroep van de snijdende- of niet

snijdende vakken. op één locatie. worden niet rendabel 

geacht ivm. de personele bezetting.Dit probleem kan 

echter ook roosterplannings-technisch worden ondervangen 

door te werken met part-time functionaris sen. · waarbij 

het verkrijgen van continuïteit en coördinatie echter 

weer moeilijker wordt. Een andere oplossing is de snij

dende vakken en de niet-snijdende vakken in de tijd. 

achter elkaar op één locatie te laten pla.atsvinden. 

Ad c. Als de plaats van handelingen aan specifieke voor

waarden moet voldoen en er een ruimtelijke nabijheid of 

spreiding is vereist. kan dit eveneens een 

structurerend gegeven zijn voor het organiseren van 

(groepen) activiteite~. 

Bij het invoegen van de nieuwe functies van het dagcen

trum. kan het noodzakelijk zijn deze groepen van func

ties of organen in de nabijheid van bestaandè afdelings

voorzieningen te situeren. Hierdoor zal het dagcentrum 

over een aantal plaatsen in het ziekenhuis moeten worden 

verspreid. 

Een vaak geregistreerd voorbeeld bij het inventariserend 

onderzoek was het gebruik van bestaande (Poli)klinische 

OK afdelingsfaciliteiten tbv. de dagverpleging. 

Als de regel- en verpleegfunc·ties van het dagcentrum 

(topografisch) ver van deze bestaande (P)OK-functies af 

komen te liggen. dan is het aan te bevelen om het func

tio~ele model (FM) van figuur 4.12 toe te passen. 

Bestaat de mogelijkheid ter plekke de opname-. verpleeg

en ontslagfuncties ruimtelijk te realiseren. dan ver

dient het productgewijze model (PGM) de voorkeur. Dit 

model zal dan wel binnen de bestaande "organisatie-cul

tuur" moeten passen. 
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Het gebruik maken van de poliklinische OK afdeling ge

niet in beide hierboven gestelde organisatiemodellende 

voorkeur. Afgezien van de faciliteiten die de Polikli

nische OK biedt en de technologie die de op de indica

tielijst voorkomende 

behandelingen vereist. is het ter overweging van de 

medische staf, in hoeverre kruisinfecties kunnen worden 

voorkomen door alleen in de poliklinische sector van 

het ziekenhuis te opereren. 

In de schema's van de figuren 4. 12 t/m 17 zijn op in

stellingsniveau twee basisvarianten en een aantal afge

leide subvarianten weergegeven welke nadere toelichting 

behoeven. 

Zoals gezegd representeert de basisvariant A represen

teert het functionele model, terwijl basisvariant B het 

productgewijze model voorstelt. 

In de beide modellen zijn horizontaal de medisch-spe

cialistische disciplines gescheiden in de snijdende 

vakken (SV) en de niet-snijdende vakken (NSV) Bij de 

vakken is een onderscheid gemaakt in zgn. bewerkings

groepen. 

Deze bewerkingagroepen worden gekenmerkt door de eenma

lige behandelingen (Ia), de eenmalige onderzoeken (Ib) 

en de repeterende behandelingen (II). Deze onderscheiden 

werden aangelegd op basis van de eigenschappen van de 

functies zoals deze onder 4.2.2 in de gelijksoortige 

technologie, de werkwijze en de benadering en begelei

ding van de patiënten werden beschreven. 

In de verticale weg is in de beide basisvarianten het 

procesverloop, vanaf de afspraak met de specialist in 

de polikliniek tbv. een eerste consult t/m de nazorgac

tiviteiten, in twaalf fasen weergegeven. Deze fasen zijn 

gerubriceerd onder de organen die opzich weer bepaalde 

regelende- en bewerkende functies kunnen bevatten. Het 

geheel speelt zich af binnen de organen van de polikli

niek, de afdeling dagcentrum, het behandelhuis en/of 

het onderzoekcentrum en de eventuele organen van de 

eerstelijns-zorg 

In de modellen zijn de deelverzamelingen of fasen en de 

regie waaronder deze ressorteren. weergegeven: 
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Basisvariant A 

-fasen 1 en 2 vallen onder de regie van de polikliniek: 

-fase 3 valt onder de desbetreffende afdelingen 

van het diagnostisch centrum; 

-fasen 4 en 5 vallen onder de polikliniek; 

-fase 6 valt onder het buro Opnamen van het zie-

kenhuis; 

-fasen 7 en 8 vallen onder de regie van het dagcentrum; 

-fase 9 valt onder de desbetreffende onderzoek-

-fasen 10.11 

-fase 12 

of behandelafdeling van de polikliniek of 

kliniek; 

vallen onder regie van het dagcentrum; 

valt onder de huisartsenpractijk 

kruisvereniging. 

of 

Kenmerkend voor deze wijze van· verbizondering is dat 

voor alle specialismen in de fasen 1.2.4 en 5, de bewer

kende en regelende activiteiten vanuit de polikliniek 

worden verricht. Voor fase 3 wordt alleen de afspraak 

met de betreffende afdelingen geregeld. Fase 6 valt 

onder een centraal voorlichtingsburo van het buro 

Opnamen. Het dagcentrum regardeert alleen de fasen 

7.8.10 en 11 te regelen en de verpleging te verzorgen. 

De afsprakèn voor onderzoek en behandeling worden van

uit de (poli)klinische afdelingen of organen gemaakt en 

gepland. 

Basisvariant B 

-fasen 1 en 2 vallen onder de regie van de polikliniek 

van de behandelende specialist; 

-fase 3 

-fase 4 

valt onder het diagnostische-of behandel-

centrum van de instelling; 

valt onder de polikliniek van de behande

lende specialist of het specialisme 

-fase 5 t/m12 vallen onder de regie van het dagcentrum. 

behalve de functies onder kolom 11 waar

bij de patiënt rechtstreeks op de poli

kliniek van de specialist kan terugvallen 

in fase 12. 

Kenmerkend voor deze wijze van verbizondering is. dat 

per snijdend- of nietsnijdend special isme in de fasen 
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1.2 en 4 de regelende en bewerkende activiteiten vanuit 

het poliklinisch secretariaat worden verricht. Voor 

fase 3 zullen de afspraken worden geregeld vanuit de 

poliklinieken of vanuit de afdelingen zelf. 

Vanuit het dagcentrum worden alle overige fasen gere

geld voor de bewerkingsgroepen Ia en Ib en worden per 

technologie de verschillende deskundigen gerecruteerd 

en geprogrammeerd.Ook de nazorg wordt hierin via een 

telefonisch onderhoud met de patiënt gecontroleerd. 

Voor de groep II zal deze nazorg. gezien de aard van de 

te behandelen ziektebeelden vanuit de polikliniek ge

beuren. Bij acute opname zal dit via de Spoedeisende 

Hulp gebeuren. 

Op basis van de hierboven geformuleer-de twee typen van 

verbizonder ing van de organen zijn tevens een viertal 

subvarianten samengesteld. Deze subvarianten zijn mede 

op basis van gegevens uit bestaande vormen van deze van 

soort van zorgverlening ontworpen. Dit met de bedoeling 

om een aanzet te geven tot het genereren van mogelijke 

oplossingen voor die instellingen. die zich geconfron

teerd zien met het ontwikkelen of saneren van de dag

verpleging. 

Ter toelichting kunnen de volgende beschrijvingen wor

den gegeven van de zes conceptmodellen van de figuren 

4.14 t/m 17. 

Model AB. 

om bij de organisatie en huisvesting zo weinig mogelijk 

doorgangen door de systeemgrens van het dagcentrumsys

teem te laten plaatsvinden. is dit model voor een dag

centrum als één unit opgesteld. 

In dit dagcentrum bevinden zich eigen dagcentrum OK's. 

een aantal behandelkamers voor scopiëen. puncties en 

faciliteiten voor andere uitgebreide interne onderzoeken 

die al of niet met locale of algehele anesthesie worden 

verricht. De aansluitende verpleging tijdens en na het 

verkoeveren vindt eveneens plaats binnen deze organisa

torische- en ruimtelijke unit. 

De nazorg is in een geformaliseerde informatie- en hUlp

verstrekking met de subregionale huisartsenverenigingen 

en kruisverenigingen geregeld. 
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Model BA. 
In aansluiting op de organisatorische ordening van de 

poliklinieken per snijdende- en niet-snijdende vakken 

worden in dit model de functies en organen van de dag

verpleging voortgezet onder deze "kolommen" van het 

productgewijze model. 

De onderzoeken en behandelingen tijdens de dagverple

ging vinden plaats in de bestaande behandel- resp. 

onderzoekcentra van het ziekenhuis. 

Een aparte mogelijkheid voor behandeling en verpleging 

is hier ingericht voor de patiänt die voor herhalinga-

behandelingen moeten worden ontvangen in de dagverple

ging. Voor deze laatste groep biedt dit het voordeel.· 

dat de patiänten die niet geanestheseerd zijn en die 

vaak door begeleiders-familieleden vergezeld worden, 

niet geconfronteerd worden met slapende en ontwakende 

patiänten van de verkoeverkamer. 

De eventuele optredende complicaties tijdens de nazorg 

worden hier door de Spoedeisende Hulp van het zieken

huis opgevangen en verder behandeld. 

Model ABA 
Hier zijn de dagverpleging van de eenmalige te onder

zoeken of te behandelen patiänten bij elkaar geplaatst 

in één organisatorische en ruimtelijke unit. 

Alleen voor de ingrepen bij eenmalige behandelingen van 

de snijdende vakken wordt gebruik gemaakt van de poli

klinische OK. 

De herhalingsbehandelingen worden ook in dit model 

separaat in zowel organisatorische als ruimtelijke zin 

als onderdeel van het diagnostisch centrum resp. de 

orgaan-functieafdeling verricht. 

Model BAB. 
Een vaak aangetroffen voorbeeld bij de inventarisatie

fase van dit onderzoek vinden we in dit model weergege

ven. De dagverpleging voor de snijdende vakken is in. de 

nabijheid van de poliklinische- of klinische OK gesitu

eerd en valt tevens onder de regie van één van deze 

afdelingen. De nietsnijdende vakken zijn in dit model 

gecombineerd en ondergebracht, of onder de poliklinieken 

voor de nietani jdende vakken, of bij het diagnostisch 

centrum van het ziekenhuis. 
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De nazorq wordt ook hier weer via de Spoedeisende Hulp

afdelinq qereqeld. 

Het is belanqrijk hier op te merken, dat deze modellen 

altijd op hetzelfde aqqreqatie niveau worden onderschei

den en beschouwd. Dit wil zeqqen. dat systemen van sys

temen en subsystemen van subsystemen 

onderscheiden moeten worden. 

Tenslotte dient opqemerkt te worden, dat er meerdere 

sub-varianten te bedenken zijn voor de inpassinqs-pro

blematiek van een daqcentrum. 

De keuze voor het functionele- of productqewijze model 

kan mede bepaald worden door de GEOGRAFISCHE SPREIDINGS

of CONCENTRATIEmoqelijkheden van de activiteiten in het 

qebouwencomplex van het ziekenhuis. 

In het functionele model kan. per orqaan of functie een 

aparte locatie qekozen worden voor alle qelijksoortige 

functies van het daqcentrum. 

Als voorbeeld kan hier dienen. dat de intake-, ontvangst 

en vertrekqesprekken plaatsvinden op de begane grond, 

vlak bij de inqanq van het ziekenhuis, terwijl de voor

bereiding op de behandelinqen en onderzoeken inclusief 

de verpleqinq elders in het gebouwencomplex plaatsvin

den. Dit laatste bij voorkeur in de nabijheid van de 

onderzoek of behandelafdelinqen. Voorwaarde is dan wel, 

dat de patiënt tussen deze twee locaties vervoerd of 

persoonlijk begeleid wordt door een functionaris van 

het dagcentrum. 

In het productqewijze model kan men per bewerkinqsqroep 

van patiënten die een gelijksoortiqe werkwijze in de 

behandeling of het onderzoek en verpleginq eisen. op 

één locatie te laten plaatsvinden. 

Voorbeeld hiervan is het ontvanqen, voorbereiden, be

handelen en verplegen van chirurgische patiënten in een 

speciale daqcentrum-OK te laten plaatsvinden. Deze OK 

vormt dan een organisatorische en ruimtelijke eenheid 

met het daqcentrum. 

Als afsluitinq van het organisatorisch aspectsysteem 

dient ook de bijbehorende formele orqanisatie behandeld 

te worden. Immers bij een verbizonderinq behoort nood

zakei ijkerwijs ook de coördinatie. Deze geschiedt 

118 



door functionarissen met bepaalde coördinatieve verant

woordelijkheden en dus bevoegdheden. Met name in geval

len als het hier beschreven dagcentrum. waar een groot 

aantal handelingen op elkaar afgestemd dienen te worden, 

is een goed ingerichte coördinatie van groot belang. Een 

mogelijk voorbeeld hiervan is in de bijlage A weergege

ven in het stroomdiagram van het primaire proces. 

Het probleem bij de beschrijving van dit aspectsysteem 

is dat de ziekenhuizen wat betreft de formele organisa

tie vele variaties kennen. Zo vormen de poliklinieken 

vaak een onderdeel yan de verpleegdienst. Een andere 

veel voorkomende constructie is dat deze een onderdeel 

vormen van de (para)medische dienst. Vele andere oplos

singen zijn in ziekenhuizen aan te treffen. 

Bij het opstellen van een organisatie-ontwerp en de 

daarbij behorende coördinatiepatronen voor een dagcen

trum. kan. gezien het vlotte en (tijds)doelgerichte 

karakter van werken in deze voorzieningen (de patient 

moet uiterlijk om 1700 uur kunnen vertrekken). worden 

gekozen uit de drie volgende basistypen: 

A het coördinatiepatroon gericht op een tijdige en 

juiste aansluiting van de TECHNOLOGIEEN, zoals het 

onderzoeken. behandelen en verplegen, oftewel het 

functionele model van verbizondering. Hierbij zijn 

vooral de organisatie- en coördinatiepatronen van de 

kliniek richting- en maatgevend voor het organisatie

ontwerp. inclusief de ruimtelijke mogelijkheden en 

beperkingen van de bestaande huisvesting; 

B het coördinatiepatroon. gericht op een goede beheer

sing van het PROCES van poliklinisch consulteren in 

aansluiting op het onderzoeken en/of behandelen in 

de dagverpleging, oftewel het productgewijze model 

van verbizondering. Hierbij zijn vooral de organisa

tie- en cordinatiepatronen van de polikliniek bepa

lend en zal in de directe omgeving van deze polikli

nieken naar huisvestingamogelijkheden worden gezocht 

van de onderzoek- en behandel-activiteiten: 
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AB het coördinatiepatroon gericht op een dagcentrum be

staande uit een AUTONOME groep van functies voor on

derzoek. behandeling en verpleging binnen het dag

centrum. waarin een combinatie van 1 en 2 binnen één 

systeem is opgesteld. aansluited op het poliklinisch 

systeem. Een voorbeeld hiervan is in het A B-model 

van figuur 4.14 weergegeven. 

Deze oplossing is alleen mogelijk bij nieuwbouw en 

een relatief hoge plaatsen-capaciteit. omdat de 

faciliteiten voor dagverplegings-onderzoek en behan

deling apart in het ziekenhuis moet worden voorzien. 

Voor de organisatorische plaats van Bureau Opnamen zijn 

eveneens verschillende varianten mogelijk. 

In deze analyse zullen we ons beperken tot de functies 

s t/m 11 van de modellen in fig. 4.12 t/m 17. waarvan 

de onderlinge relaties en dus coördinatie van groot be

lang zijn voor een goede voortgang van het proces. Ver

der wordt er vanuit gegaan. dat overeenkomstig bij lage 

A (stroomdiagram primaire proces) en de functie S "af

spraak DC" van de figuren 4.12 t/m 17 ook het coördine

ren van afspraken inhoudt. We beperken ons verder tot 

de twee belangrijkste varianten in de formele organisa

tie betreffende de plaats van de poliklinieken in de 

ziekenhuisorganisatie. te weten: 

-de poliklinieken als een deel van de (para)medische 

dienst. vallende als zodanig onder de medisch direc

teur: 

-de poliklinieken als deel van de verplegingsdienst. 

In het laatste geval is de coördinatie op de meest een

voudige wijze op te lossen: in alle in dit hoofdstuk 

gepresenteerde modellen berust de uiteindelijke coördi

natie van de functiegroepen bij de verpleegdieDst. 

Indien de poliklinieken een deel uitmaken van de (para) 

medische dienst wordt de zaak wat ingewikkelder. In mo

del A regelt de centrale administratie van de polikli

nieken de ontvangst in het dagcentrum en derhalve ook 

de afspraken met de (P)OK en de Otgaanfunctie-afdeling. 

Hetzelfde geldt voor dagcentrum II van model ABA. 
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4.5.2 

De coördinatie van het geheel ligt dan het beste in 

handen van de poliklinieken. Met andere woorden. in 

deze modellen zal het dagcentrum Ia en lb resp. dagcen

trum II een afdeling moeten vormen binnen de polikli-· 

nieken. Gezien de specifieke verpleegkundige inbreng in 

dit proces is het verstandig het toezicht op de ver

pleegkundige kwaliteit in handen te leggen van de ver

pleegkundige dienst via een functionele relatie of, bij 

toepassing van een matrix-organisatie. in de vorm van 

een functioneel leiderschap. 

In de andere modellen (B. AB, ABA voor dagcentrum I en 

BAB) liggen de afspraken bij het dagcentrum en kan dit 

door de verplegingsdienst gecoördineerd worden. 

Omdat met name in het begin goede procedures ontworpen 

moeten worden en afspraken gemaakt moeten worden tussen 

poli, behandel- en onderzoekcentrum en het dagcentrum. 

lijkt het zinvol een "coördinatiecommissie-dagcentrum" 

op te richten die tot taak krijgt hiervoor te zorgen. 

Deze procedures en afspraken zullen voor alle betrokke

nen duidelijk moeten zijn om de patientenstroom zonder 

al te veel bottle-necks te kunnen verwerken. De commis

sie zal daarna aan de hand van opgedane ervaringen deze 

procedures en afspraken bij moeten stellen en vervolgens 

periodiek moeten bewaken of ze nog adequaat zijn en of 

men zich eraan blijft houden. 

Het ruimtelijk aspectsysteem van het dagcentrum op 

instellingsniveau. 

Evenals het regelende aspect van de ziekenhuisactivi

teiten als een systeem werd geformuleerd. kan ook het 

ruimtelijk aspect van de huisvesting als een aspectsys

teem worden beschouwd. 

Dit houdt in, dat het ruimtelijk aspectsysteem, de fy

siek {ruimtelijke)-, de fysiologische- en de psycholo

gische voorwaarden biedt voor het verrichten van de 

ziekenhuisactiviteiten. Hierboven is gesteld. dat deze 

activiteiten ondergebracht kunnen worden in functies of 

organen. 
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Het doel van het ruimtelijk aspectsysteem is deze func

ties of organen van het ziekenhuis. ruimtelijk te bepa

len. te begrenzen en met elkaar te verbinden met behulp 

van bouwkundige middelen. 

De functie van het ruimtelijk aspectsysteem is dus: de 

activiteiten op de daartoe ingerichte plekken in het 

ziekenhuisgebouw te laten plaatsvinden onder de hierbo

ven genoemde voorwaarden. 

Kenmerkend voor de elementen van het ruimtelijk aspect

systeem is. dat zij de procesfuncties van het ziekenhuis 

herbergen of verbinden. 

Om aan de gestelde voorwaarden te kunnen voldoen. zul

len de eigenschappen van de functionele elementen en 

die van de ruimtelijke elementen per definitie verwant

schappen vertonen. Dit om de nodige relaties tussen de 

elementen te kunnen leggen~ 

Naast de algemene medisch-technische en of verpleegkun

dige eigenschappen van 4.2.2 zijn ook een aantal speci

fieke eigenschappen van het steady-state procesmodel te 

onderscheiden. Deze elementen maken het mogelijk om het 

beoogde doel van de instelling, het beheersen van het 

primaire proces. te bereiken. 

Zoals we zagen. worden in dit procesmodel de invoer-. 

bewerkende- en uitvoerelementen,alsmede de nodige onder

steunende- en regelfuncties beschreven. 

Als elk van de in het model beschreven functies gemaks

halve van een ruimtelijke begrenzing wordt voorzien in 

de vorm van bouwkundige structuren. dan zijn de ruimten 

die dan ontstaan te differentiêren en te benoemen naar 

deze invoer-. bewerk ende-. ondersteunende-. uitvoer-en 

regelruimten van het gebouw (16). 

Rubriceren we deze ruimten naar de in 4.2.2.e genoemde 

verblijfsen verbindingsaspecten van de eigenschap van 

het ruimtelijk aspectsysteem, dan kunnen we de volgende 

RUIMTE TYPEN onderscheiden: 
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1. verblijfsruimten. waarin zich bevinden: 

a. in- en uitvoerelementen of functies van het pro

ductieproces of onderdelen daarvan. 

b. (delen van) de bewerkingsfuncties van het produc

tieproces of delen daarvan. 

c. regelfuncties 

d. ondersteunende functies tbv. het primaire proces 

in het productiesysteem of afdelingen daarvan. 

2. Verbindingsruimten. waarin zich bevinden: 

a. gangen en sluizen tussen de functies of elementen 

van de verblijfsruimten 

b. trappen en liften voor het verbinden van de gangen 

en sluizen. 

Als voorbeeld kan de receptieruimte van het dagcentrum 

worden gesteld. In deze ruimte. rechtsreeks gelegen aan 

de verbindingaruimte tussen de ingang van het ziekenhuis 

en de wachtruimte voor ontvangst en behandeling. worden 

de invoer- en eventueel gecombineerde uitvoeractivitei

ten van deze regelfuncties uitgeoefend. 

Voor al deze onder figuur 4.1 weergegeven functies van 

de groepen I en Ir.zijn delen of combinaties van func

ties in het dagcentrum samen te stellen op basis van 

het gewenst organisatiepatroon. 

De FYSISCHE kwaliteiten vormen een tweede groep. 

Deze kwal i te i ten zijn afgeleid van de menselijke acti

viteiten. worden vooral ergonomisch bepaald en ui tge

drukt in afmetingen van ruimten en de zich daarin be

vindende apparaten die nodig zijn voor het ui toefenen 

van de bestemde functies. 

Daarnaast heeft een ruimtelijk element constructieve 

kwaliteiten waarvan de aspecten in sterkte. stabiliteit 

en flexibiliteit van de constructie worden aangeduid. 

Voorts zijn er de materiaalkundige kwaliteiten met 

als belangrijkste aspecten de duurzaamheid. de slijt

vastheid en de mate van onderhoud van de gebruiksopper

vlakken van een ruimte. 
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Verder zijn bij de ruimtelijke elementen de FYSIOLO

GISCHE kwaliteiten van de eigenschap te onderkennen. 

Deze worden bepaald door de aspecten (binnen)tempera

tuur en de relatieve vochtigheid van de lucht, het 

ventilatie-voud van de lucht en de acoustiek van de 

ruimtelijke elementen.(l6) 

De fysische- en fysiologische kwaliteiten zullen door 

het cvz. in de zgn. "Bouwstenen"rapporten worden vast

gesteld en als ontwerp- en toetsinganorm fungeren.{4) 

De PSYCHOLOGISCHE kwaliteiten zullen bij de (ver)bouw 

en inrichting van de ruimten voor de architect bij het 

analyseren van het programma van eisen en bij het ont

werpen als belangrijke aspecten gelden. Deze psycholo

gische kwaliteiten betreffen twee aspecten en hun waar

de. Enerzijds zijn er de waarneembare (perceptieve) 

en begrijpbare en herkenbare (cognitieve) waarden van 

de ruimte die bij het ontwerpen uitgedrukt kunnen worden 

in de identiteit van het ruimtelijke element. Anders

zijds zijn er de gevoelsmatige waarden van de aspecten 

zoals sfeer, die in de uiterlijke vormgeving van een 

ruimte kan worden vastgelegd.(l7) 

Wat betreft de perceptieve en cognitieve waarden is het 

belangrijk aandacht te besteden aan de wijze waarop 

patiënten het dagcentrum in het ziekenhuiscomplex kunnen 

bereiken. 

De ruimtelijk elementen en met name de verbindingsela

menten worden in hoofdzaak door instrumentele aspecten 

zoals de aan- en afvoer van patiënten per bed of bran

card, goederen en energie en dmv. vervoerssystemen 

bepaald.{l6) 

Optimale afstanden en vervoersmiddelen zijn de constante 

objecten van zorg bij de bepaling van deze aspecten. 

Tenslotte onderscheiden we hier nog de economische 

aspecten van de kwaliteiten van het ruimtelijk element 

die tot uitdrukking kunnen worden gebracht in doelmatig

heid, uitvoerbaarheid onderhoud en beheer. 
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INVENTARISATIE MODEL OP INSTELLINGSNIVEAU 

VOOR DE ALTERNATIEVEN tbv RELATIE: ORGANISATIE-LOCATIE 

VAKGEBIEDEN: Ia Ib II 

BEWERKINGSGROEPEN EENMALIGE EENMALIG HERHALENDE 
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= 
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= 
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CENTRUM van de werkgebieden 

8 VOORBE- E !\TERPLEEGK.DC 

REIDING F INL K.OK 

G INL.P.OK 

9 BEHANDE- H DAGC.OK 
DELING I K.OK o:l 
EN/ÖF J P.OK 
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-
10 VERPLE- L jvERKOEVERK. 

GING E VERPLEEGI<.DC 

11 REGELING B SECR.DAGCENT 

VERTREK c RURO OPNAME 
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Resumerend beschikken ruimtelijke elementen over de 

volgende eigenschap met als kwaliteiten en aspecten 

daarvan: 

1. FYSISCHE kwaliteiten: 

MAAT en PLAATSaspecten van de bouwkundige ele

menten en grootheden en hun waarden zoals: af

metingen. sterkte, stabiliteit, flexibiliteit 

en duurzaamheid; 

2. FYSIOLOGISCHE kwaliteiten: 

het aspect van het BINNENMILIEU met als groot

heden: licht. lucht. temperatuur en geluid; 

3. PSYCHOLOGISCHE kwaliteiten: 

de BEELDWAARDEN als aspect en zijn variabelen: 

uiterlijke vormgeving. sfeer, identiteit, 

privacy en openbaarheid; 

4. INSTRUMENTELE kwaliteiten: 

de LOGISTIEK en ERGONOMIE aspecten en de varia

belen: aan- en afvoercapaciteiten van mensen. 

goederen en energie resp. de bruikbaarheid van 

ruimten mbt. het efficiänt en comfortabel ver

richten van arbeid; 

S. ECONOMISCHE kwaliteiten: 

OFFER/BATEN aspecten met als variabelen en 

waarden daarvan: de uitvoerbaarheid. haalbaar

heid, doelmatigheid en instandhouding van het 

ruimtelijk systeem en zijn elementen. 
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4.5.3 De interrelaties tussen de aspectsystemen. 

Om het orqanisatorisch- en ruimtelijk aspectsysteem met 

elkaar in verband te brenqen wordt qebruik gemaakt van 

het zqn. MASTERPLAN van de instellinq. 

Dit masterplan wordt meestal door de instellinq in over

leq met orqanisatie-adviseurs en de architect opgesteld. 

Het doel van dit masterplan is. bestemmingen van het 

qebouwen-bestand op de middellanqe- en lange termijn 

voor de huisvesting van de instellings-functies of 

(onder )afdelinqen te plannen. Een dergelijk masterplan 

is een onontbeerlijk beleidsdocument bij overleq en het 

vaststellen van het beleid van de instelling met alle 

betrokken proqrammerende- en toetsende, interne- en 

externe instanties op alle beleidsniveaus in de qezond

heidszorq én in de ruimtelijke ordeninq. 

In dit masterplan worden de functies en orqanen op in

stellingsniveau van (onder)afdelingen en diensten in 

het qebouwencomplex topografisch qlobaal aanqegeven 

Behalve de bouwkundige staat van de gebouwen of onder

delen daarvan, bevat een masterplan ook de opties voor 

uitbreidinq door sloop resp. (ver)nieuwbouw. Deze opties 

worden in uitbreidinqs- en sanerinqszênes op het terrein 

resp. het qebouwencomplex weerqegeven. Ten behoeve van 

de ruimtelijke uitwerkingen worden altijd plattegronden 

en doorsneden van de gebouwen en vaak ook maquettes 

qemaakt. 

Het zqn."vlekken- of structuurplan", waarin de functio

nele bestemmingen van de binnen en bui tenruimten van 

het instellinqsgebied alsmede de bestemminqen van het 

locale structuurplan of bestemmingsplan van de betref

fende qemeente zijn geformuleerd. vormt het uitgangspunt 

voor de eerste beslissingen die. tav. de organisatie van 

functies en orqanen in relatie tot de huisvestinq daar

van. qenomen moeten worden. 

Nadat de instellinq haar orqanisatieconcept heeft vast

qesteld op de wijze zoals in de modellen van verbizonde

rinq onder 4.5.1 in de fiquren 12 t/m 17 als voorbeeld 

zijn weerqeqeven. kan in het masterplan de 
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ruimtelijke lay-out van de organen en functies van het 

dagcentrum worden onderzocht op geschikte locaties. 

Op basis van het gekozen organisatie-concept. waarin 

bepaald is of het bv. een typisch functioneel- of pro

ductgewijs. dan wel een van de mogelijke subvarianten 

zal zijn. dient mbt. de organisatie op de volgende vra

gen in de gestelde volgorde antwoord te worden gegeven: 

1. Welke functies of organen van het concept voor het 

dagcentrum en de betrokken {sub)afdelingen. vereisen 

absoluut een directe ruimtelijke relatie en nabijheid 

bij het formuleren van de alternatieven?; 

2. a Welke functies of organen kunnen eventueel orga

nisatorisch gescheiden worden met een minimale 

capaciteit van acht plaatsen per bewerkingsgroep?; 

b Welke ruimten kunnen geschikt worden gemaakt voor 

een minimale capaciteit van acht plaatsen per be

werkingsgroep?: 

3. Hoe groot is de verwevenheid van de functies en or

ganen van het dagcentrum met de overige betrokken 

afdelingen?; 

4. Welke mogelijkheid is er tot afstoten van functies 

en organen uit bestaande afdelingen naar een zelf

standige organisatie voor het dagcentrum elders in 

de instelling?; 

s. Wat zijn de optimale afstanden tussen de functies en 

organen om de (niet productieve) vervoerstijden zo 

kort mogelijk te houden?: 

6. Hoe vindt een patHint langs de kortste afstand op 

een duidelijke wijze de weg naar de receptie van het 

dagcentrum?; 

7. Welke budgettaire- en procedurele voorwaarden voor 

de goedkeuringenliggen er bij elk der alternatieven?: 

Uitgaande van de stelling, dat rondom de (deel)verzame

lingen van functies en/of organen van het te kiezen or

ganisatie-concept nav. de wijze van verbizonderen. er 

RUIMTELIJKE GRENZEN kunnen worden geplaatst(l6), zijn 

voor de fysiekruimtelijke voorwaarden dezelfde vragen 

te stellen. 
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In de Amerikaanse literatuur wordt door Jonassen in 

Burns (3) een vijftal basistypen voor een dagcentrum 

(day surgery) vermeld. Deze basistypen zijn: 

type 1 

type 2 

type 3 

type 4 

type s 

een unit. geïncorporeerd in het ziekenhuis en 

het poliklinisch- en klinisch circuit; 

een unit. ruimtelijk tegen het ziekenhuis aan

gebouwd en organisatorisch deel uitmakend van 

het (poli)klinisch circuit: 

een vrijstaand gebouw voor de afdeling dagcen

trum doch organisatorisch en ruimtelijk mid

dels gangen verbonden aan de (poli)kliniek: 

idem als type 3, maar zonder enige ruimtelijke 

verbinding met de (poli)kliniek; 

een vrijstaande organisatorische- en ruimte

lijke unit voor het dagcentrum waarin de snij

dende vakken hun dagverplegingen verrichten. 

De voor- en nadelen van deze basistypen zijn: 

type 1 voordelen 

1 het vergt geringe investeringen (bouwkundig) bij 

het starten van een dergelijke afdeling; 

2 er kan sneller gestart worden: 

3 het is economisch mbt. het inzetten van per

soneel en middelen, omdat deze in de kliniek 

reeds aanwezig zijn: 

4 er is flexibiliteit mbt de eventuele veran

deringen in de indicatielijst voor onderzoe

ken en behandelingen van patienten. omdat 

alle {poli)klinische faciliteiten kunnen 

worden ingezet; 

nadelen: 

1 langere 

nische 

2 hogere 

hogere 

kosten: 

wachttijden door vermenging met kli

opnamen; 

kosten worden gedeclareerd vanwege de 

door de kliniek veroorzaakte overhead-

3 operatieschema's worden nogal ~ens in de war 

gestuurd door uitloop van klinische program

ma's of door spoedeisende gevallen; 
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4 grotere kans op kruisinfecties: 

s door kortere verkoeverperioden levert ver

menging van systemen problemen op voor het 

verkoeverpersoneel. 

type 2: voordelen 

1 de nadelen 1. 2 en 3 van type 1 worden ver

meden; 

2 er is een unit te maken. die volledig is 

aangepast aan de specifieke eisen. Behande

ling en verpleging vereisen nl. een geheel 

eigen aanpak en een andere benadering van: 

de anasthesist. te weten een persoonlijke 

inbreng mn. bij het ontslag. een kortere 

narcose-tijd en geen premedicatie (andere 

technieken); 

de chirurg, die door kortere operatietij

den een strakker en efficienter schema 

moet aanhouden; 

de verpleegkundige. die meer mogelijkhe

den heeft tot een eigensoortige profes

sionele zorg; 

3 in een pasklare unit is het aangenamer voor 

de patient en het personeel; 

nadelen 

1 men is minder flexibel in de personele inzet 

dan type 1; 

2 het probleem van de hoge klinische overhead

kosten is ook hier aanwezig. 

type 3 en 4 

voordelen 

1 dezelfde als type 2 

nadelen 

1 weinig flexibel 

2 de afstanden zijn een probleem bij klinische 

opname in het geval van optredende complica

ties 

3 de afstanden kunnen ook een probleem zijn de 

artsen moeten pendelen tussen de kliniek en 

het dagcentrum: 
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type 5 

4 de kosten voor de gemeenschap zullen toene

men. omdat de "winstgevende" verrichtingen 

uit de kliniek gehaald worden, waardoor de 

klinische kosten zullen stijgen. 

voordelen 

1 lagere kosten voor de behandelingenen ver

pleging; 

2 dezelfde voordelen als bij type 2 

3 grotere bevrediging bij pa tienten en perso

neel: 

nadelen 

1 dezelfde als bij type 3 en 4. 

Basistype 1 zal. gezien de vele saneringsplannen van 

ziekenhuizen (beddenreducties) en de daaruit voortko

mende her bestemmingen van vrijgekomen ruimten de meest 

gangbare oplossingen moeten bieden voor het ontwerpen. 

realiseren en exploiteren van een afdeling dagcentrum. 

De basistypen 2 en 3 vormen bij ingrijpende (ver)nieuw

bouwplannen reële mogelijkheden. 

De typen 4 en 5 zullen momenteel minder perspectieven 

bieden voo~ de Nèderlandse situatie van de intra-murale 

gezondheidszorg, omdat het verrichten van onderzoek en 

behandeling in dagverpleging in eerste instantie als 

een substitutie van het klinische gebeuren wordt gezien 

en dus in een nauwe organisatorische-. ruimtelijke en 

functionele relatie met de kliniek ontwikkeld moet wor

den. 

Immers. binnen het nederlandse gezondheidssysteem is 

ingericht op een beleid, waarbij de specialistische 

heel- en geneeskunde binnen het ziekenhuis wordt 

gecentraliseerd. 

om tot een optimale keuze te kunnen komen, zal eerst 

een inventarisatie en analyse op instellingsniveau van 

de bestaande functies en/of organen. de elementen waar

uit deze zijn opgebouwd, hun eigenschappen en onderlinge 

relaties moeten worden opgesteld. Een en ander is in 

4.2.1 t/m 4.2.4 uitvoerig beschreven. 
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Daarna zullen de gewenste functies en/of organen, inclu

sief hun elementen en relaties van net toekomstige dag

centrum moeten worden geconstrueerd en beschreven. Een 

hulpmiddel om een overzicht en inzicht in deze samen

hangen te krijgen is weergegeven in figuur 4.18, een 

structuurschema en de daarbij te hanteren codering. 

In dit structuurschema zijn horizontaal de drie catego

riëen onderzoeken en behandelingen, gespecificeerd naar 

eenmalige behandeling, eenmalige onderzoeken en repete

rende behandelingen, met de daarin werkende specialismen 

conform de indicatielijst van de instelling voor ont

vangst in het dagcentrum, geplaatst. 

Verticaal zijn de werkgebieden waarin deze onderzoeken 

en behandelingen plaatsvinden uitgezet. 

Deze werkgebieden zijn gespecificeerd naar de organen 

en functies zoals deze voorkomen in de schema • s van de 

figuren 4. 12 t/m 17. 

Op de coördinaten van deze matrixfiguur kan dmv. een 

codering de frequentie van wederzijds gebruik van func

ties in bepaalde werkgebieden worden vastgesteld. 

Verder kan per functie worden omschreven of: 

het betreffende specialisme (la,b,etc.) reeds eigen 

voorzieningen heeft vanuit de polikliniek naar werk

gebieden van de onderzoek en behandelafdelingen; 

het betreffende specialisme eigen voorzieningen in 

het toekomstige dagcentrum wenst. 

Vervolgens zal binnen het masterplan worden onderzocht 

waar. op basis van deze inventarisatie, een ruimtelijk 

en organisatorisch optimum kan worden gevonden. 

Dit wordt mogelijk door de verbindingaelementen en de 

maatvoering van oppervlakten voor functies en organen 

te analyseren. De nodige oppervlakten voor deze functies 

en de overige fysiologische kwaliteiten die in 4~5.2 

zijn omschreven zullen door de eventueel bestaande 

ruimtevoorraad van de instelling en door de NZI "bouw

stenen" worden bepaald. 

om de ruimtelijke- en org~nisatorische structuur van 

het dagcentrum vorm te geven, is het belangrijk te 

weten op welke regelorganen van de poliklinische-. 

diagnostische- en behandelfaciliteiten en eventuele 
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klinische regelorganen dit dagcentrum zal moeten aan

sluiten. 

Door deze regelfuncties in varianten uit te werken. kan 

dit probleem getraceerd worden. De schema•s van de ma

trices van de figuren 4.19. en 20 geven dit weer. Deze 

alternatieven zijn gebaseerd op de varianten voor ver

bizondering van de figuren 4.12 t/m 17. 

In figuur 4.19 worden de drie bewerkingagroepen Ia.b en 

II afgezet tegen de coördinatie- en afstemmingsfuncties 

van: 

a. de centrale secretariaatsfuncties van het dagcentrum 

b. het centrale afspraakburo voor alle poliklinieken 

c. het centrale afspraakburo voor de poliklinieken van 

de snijdende vakken 

d. het centrale afspraakburo voor de poliklinieken van 

de niet-snijdende vakken 

e. het secretariaat van het dagcentrum 

f het centraal buro Opnamen van het ziekenhuis. 

In figuur 4.20 is zowel voor de soort functionaris als 

voor de locatie van de fu~ctie "voeren van het intake

gesprek" in een aantal alternatieven getraceerd in het 

totale proces van niet klinische opnamen. 

Als de behandelende arts-specialist deze functie ver

vult. dan zijn er evenveel locaties en werkwijzen als 

er specialisten zijn, hetgeen de "span of control" uit

breidt en deze activiteiten moeilijk beheersbaar zal 

maken. Het voeren van het intakegesprek dicht bij de 

plaats van handelen in het dagcentrum door een verpleeg

kundige van het dagcentrum geniet daarom de voorkeur. 

Deze verpleegkundige zal bij voorkeur op de dag van 

ontvanqst in het dagcentrum ook de patiënt ontvangen. 

zodat deze laatste ter qeruststelling hetzelfde gezicht 

ontmoet. 

Een geroutineerde voorlichtings-functionaris met het 

nodige psychologische inzicht in de problemen van de te 

ontvangen patiënt kan eveneens een oplossing bieden. 

Deze functionaris zal dan ten dienste van de opnamen 

voor alle afdelingen, op een vaste plek in het zieken

huis. bv. annex het buro Opnamen gehuisvest kunnen zijn. 

Deze oplossing zal echter weer de nodige coördinatie-
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problemen tussen de specialist en het dagcentrum ople

veren. 

De functies 7 {ontvangst). 8 {voorbereiding). lO{verple

ging) en ll{regelen van vertrek) behoren altijd tot de 

vaste functies van het dagcentrumsysteem. Aan deze spe

cifieke functies. met een eigen benaderings-wijze van 

de patient. wordt de behoefte aan het in het leven roe

pen en het bestaansrecht voor een afdeling dagcentrum 

ontleend. 

Omwille van de {eenvoudige) coördinatie van taken. wor

den de bewerkende functies zoals deze in de definitie 

van het dagcentrum hoofdstuk 1.6 zijn opgenomen. in or

ganisatorische zin en indien mogelijk op één locatie in 

het systeem dagcentrum opgenomen. 

Varianten voor het gedeeltelijk opnemen van deze func

ties in het nieuwe systeem dagcentrum en gedeeltelijk 

gebruik maken van bestaande voorzieningen zijn opgeno

men in de figuren 4.12 t/m 17. 
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HOOFDSTUK 5 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 
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5.1 INLEIDING. 

Om het totale proces van de niet klinische opname bij 

dagverpleging te illustreren. is in het eerste 

onderdeel van dit hoofdstuk een korte omschrijving ge

geven van het zgn. "primaire proces". Deze omschrijving 

behoort bij het stroomdiagram van de bij lage A waarin 

globaal de activiteiten van alle participanten als func

ties of elementen van het niet klinische opname-systeem 

zijn weergegeven. 

De conclusies en aanbevelingen zijn om rede van de toe

pasbaarheid in de vraagstukken rond het (verder) ont

wikkelen van een dagcentrum. in de vorm van criteria 

t.b.v. het formuleren van een programma van eisen weer

gegeven. De algemene criteria voor de opbouw van de or

ganisatie en buisvesting van een dagcentrum zijn in 5.3. 

gesommeerd en zijn t.b.v. het basis-programma van eisen 

te gebruiken voor het opstellen van een basis-filosofie 

en een beleidsplan. In dit beleidsplan kunnen de uit

gangspunten voor het aantal en soort specialismen en 

hun indicatie-lijsten voor onderzoek en behandeling in 

dagverpleging worden vastgesteld en in relatie met de 

organisatorische- en ruimtelijke mogelijkheden van de 

instelling worden gebracht. 

In bet laatste onderdeel 5.4 worden de criteria beschre

ven van een selectie van functies en ruimten van bet 

systeem dagcentrum. Deze selectie kan gemaakt worden op 

basis van de in hoofdstuk I gesommeerde criteria voor 

bet formuleren van een functioneel/ruimtelijk programma 

van eisen. 

De beschrijving is globaal in dit hoofdstuk verwerkt. 

Voor een nadere uitwerking van deze criteria wordt ver

wezen naar bijlage B. waar een uitgebreide omschrijving 

is weergegeven. 
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5.2. DE PROCESSEN IN DE INTRA· EN EXTRA MURALE AFDELINGEN EN 

INSTELLINGEN BIJ NIET-KLINISCHE ONTVANGST VOOR DAGVER

PLEGING. 

Een nadere toelichting op het stroomdiagram van de bij

lage A. 

Het stroomdiagram is een weergave van het totale niet 

klinische opnameproces op afdelingsniveau dat een 

patient doorloopt bij een onderzoek of behandeling in 

het dagcentrum. 

Dit niet klinische opnameproces begint bij de ve.rwi j

zing door de huisarts van de patient naar de specialist 

in het ziekenhuis. De patient doorloopt vervolgens het 

proces voor een consult in de poliklinische spreekuur-

afdeling om daarna. na een onderbreking voor het wachten 

op de "ontvangst". in het dagcentrum te worden ontvan

genr Tenslotte wordt dit proces beäindigd met een even

tuele verzorging in de thuis-situatie bij de nazorg. 

Het doel van dit diagram is. de 43 kritische stappen 

te volgen. die de patient als "te bewerken" en "tijde

lijk element" door het ziekenhuis als een systeem in 

steady-state maakt. De professionele hulpverleners en 

hun middelen als "vaste" elementen te beschouwen. Deze 

kritische stappen tijdens de gebruikerstocht van de 

patient zijn beschreven in (groepen) activiteiten. Deel

name aan deze activiteiten is noodzakelijk om consulte

t:en. onderzoeken. behandelen en de daarbij behorende 

verpleging te kunnen ondergaan. Het proces dat de 

pat i ent en zijn zorgver lenet:s door lopen noemen we het 

primaire proces. 

Dit proces verloopt middels de elementen of functies en 

hun .relaties. Elk blokje in het diagram met de daarin 

vermelde activiteiten is een dergelijk element. De pij

len tussen de blokjes geven de relaties aan die deze 

elementen met elkaar in fysieke- of administratieve zin 

met elkaar onderhouden. 

Het diagram is ingedeeld in een aantal zönes in verti

cale- en in een aantal sectoren in horizontale weg. 
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In de zones zijn drie soorten processen weergegeven. 

Deze processen worden als volgt benoemd: 

Het primaire proces dat centraal in het diagram is ge

plaatst en waarin een onderverdeling is aangebracht in 

drie sub-zones voor de activiteiten van: 

midden: de patient die geconsulteerd. onderzocht. 

of behandeld en verpleegd wordt; 

boven: de artsen -specialisten die tijdens de CURE 

functies de patient consulteren. onderzoeken 

of behandelen: 

onder: de verpleegkundigen die tijdens de CARE func

ties de patient opvangen in de lacunes in de 

zelfredzaamheid door verpleging en verzor

ging. 

Het secundaire proces dat in de zone boven het pri

maire proces is geplaatst en waarin de activiteiten die 

in het primaire proces t.b.v. de diagnose direct onder

steunen zijn opgenomen. zoals: 

- de laboratoria 

- de röntgen afdeling 

- de (P)OK afdelingen 

- de onderzoek en behandelkamers van de Orgaanfunc-

tie-afdeling. 

De ondersteunende processen die in de zone onder het 

primaire proces zijn geplaatst en waarin de functies 

die het primaire proces met informatie en de overige 

middelen t.b.v. de primaire- en secundaire processen 

ondersteunen. zijn: 

de medische dienst voor apotheek en centrale steri

lisatie; 

de economische en administratieve diensten voor in

formatie t.b.v. patienten administratie. facturering. 

medische administratie. ontvangst-planning en .regi

stratie. het medisch archief en registratie. etc.: 

de civiele dienst. die goederen en middelen ter be

schikking stelt t.b.v. de voedingsdienst. linnen

dienst en beddencentrale. etc. 
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De werkwijzen zoals deze in het diagram zijn weergegeven 

in de secundaire en ondersteunende processen zijn be

doeld als één van de vele mogelijkheden in het organi

seren van deze processen en dienen als toelichting en 

qanvulling op het processchema. 

Elke instelling zal hiervoor haar eigen. al of niet ge

automatiseerde aspektsystemen ontwikkeld hebben. 

De plaatsen waar deze secundaire- en ondersteunende 

processen hun invoer- en uitvoerelementen hebben in het 

dagcentrumsysteem moeten als relevant worden beschouwd. 

Vanaf functie 30 t/m 38 is het primaire proces van de 

bewerkingagroep Ia weergegeven (bijlage A figuurl). Voor 

de bewerkingagroepen Ib en 11 zijn de functies 44 t/m 

51 (bij lage A figuur 2) resp. de functies 52 t/m 56 

(bijlage! figuur 3) in het stroomdiagram opgenomen. 

Het diagram is vervolgens in verticale zin in een 

aantal sectoren ingedeeld. Deze sectoren vertegenwoordi

gen een systeem op afdelingsniveau in de intra- en 

extramurale instellingen en zijn als volgt te benoemen: 

- practijk huisarts van patient (functie 1) 

- poliklinische spreekuurafdeling (functie 2 t/m 23) 

- dagcentrum 

- practijk dienstdoende huisarts 

- kruisvereniging 

(functie 24 t/m 40) 

(functie 41 t/m 43) 

( idem ) 

De sectoren worden vooral 

werkwijzen en technologieën. 

gekenmerkt door hun eigen 

Opgemerkt dient te worden. dat dit diagram globaal van 

opzet is en niet uitputtend alle functies van het niet 

klinische opname proces behandelt. Het dient ter onder

steuning van de gedachtevorming rond het opstellen van 

criteria in de basis programma van eisen--fase van het 

dagcentrumproject. 

Voor een nadere uitwerking van de bepaling van de zones 

en de sectoren waar in de (sub) systemen en hun grenzen 

zijn bepaald, wordt hier verwezen naar de theorie in 

hoofdstuk 15 en de conclusies en aanbevelingen van dit 

hoofdstuk. 
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5.3. 

5.3.1 

ALGEMENE CRITERIA VOOR HET PROGRAMMA VAN EISEN VOOR EEN 

DAGCENTRUM. 

Het begrip PROGRAMMA VAN EISEN. 

De programmeringsfase die normaliter na de "Verklaring" 

van het Departement kan aanvangen en die v r de ont

werpactiviteiten van de ruimtelijke voorzieningen wordt 

afgerond. is in twee fasen onder te verdelen. 

In de eerste fase wordt het basis programma van eisen 

opgesteld. Dit basis programma van eisen bevat de in de 

initiatieffase geformuleerde basisfilosofie. het globale 

functiepakket voor de zorgverlening in de dagverpleging 

op basis van de samengestelde indicatie-lijst voor de 

onderzoeken en behandelingen in de dagverpleging. De 

eventuele afspraken op regionaal en subregionaal niveau 

tav. de afstemming van de instelling op de eerste lijna

zorg behoren hier eveneens toe. Voorts worden de organi

satie van de (poli)klinische- en verpleegkundige zorg 

van de betrokken afdelingen en diensten van de instel

ling. alsmede de globale locaties voor de huisvesting 

in het ziekenhuis er toe gerekend. 

Tenslotte bevat het basisprogramma van eisen het finan

cieringsplan voor de geraamde investerings- en exploi

tatiekosten van de (re)organisatie en huisvesting. 

De tweede fase bevat het opstellen van het functioneel/

ru imtel ijk programma van eisen. In dit functioneel/

ruimtelijk programma van eisen worden de activiteiten 

binnen een functie of orgaan en het aantal functies per 

ruimte beschreven. Van de functies worden alle activi

teiten opgesomd en in de processen weergegeven. Door 

middel van een keuze voor een wijze van verbizondering 

in de vorm van het functionele- of het productgewijze 

model worden deze processen verder vorm gegeven. Deze 

beschrijvingen zijn noodzakelijk om. in aansluiting op 

de geformuleerde ruimtelijke eigenschappen en kwalitei

ten. de optimale eisen voor de verkeers- en verblijfa

ruimten te kunnen ontwecpen. 
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5.3.2 

De eisen tav. de netto-functionele-oppervlakten en de 

overige fysische- en fysiologische kwaliteiten worden 

door het Departement in de vorm van de "Bouwstenen" 

gesteld en vaak als beoordelingsnorm gehanteerd. 

Hieronder volgen de belangrijkste conclusies en aanbeve

lingen in de vorm van criteria voor het basis programma 

van eisen. 

Inleiding op de conclusies en aanbevelingen voor het 

BASIS PROGRAMMA VAN EISEN voor een DAGCEN'rRUM. 

In het vorige hoofdstuk is uiteengezet hoe de afdeling 

dagcentrum een subsysteem van de instelling kan vormen. 

Dit subsysteem bestaat dan uit elementen, functies of 

organen met specifieke eigenschappen die nader aangeduid 

werden als indicatiestelling, intakegesprek, ontvangst, 

onderzoek of behandeling, verpleging, rege 1 ing vertrek 

en nazorg. 

Beschouwen we vervolgens het subsysteem van het instel

lingsniveau een aggregatieniveau lager, dan vormt het 

dagcentrum een systeem. Als omgeving wordt dan het zie

kenhuis met zijn afdelingen en de betreffende eerste

lijns hulpvoorzieningen beschouwd. De elementen die 

hierboven zijn vernoemd vormen dan de subsystemen van 

het systeem dagcentrum. Binnen deze subsystemen worden 

een aantal activiteiten voor één bepaalde procesfunctie 

samengebracht. 

"Het begrip (sub)systeem houdt in, dat ze een grens is, 

die het (sub)systeem scheidt van zijn omgeving" (18). 

We zagen eveneens. dat grenzen tussen (sub)systemen 

door discontinuïteiten in het proces worden bepaald. 

De drie aanleidingen voor het aanbrengen van deze dis

continuïteiten ZlJn de veranderingen van technologie 

(disciplinaire activiteiten), tijdsintervallen (wachten) 

en de ruimtelijke begrenzingen van een functie. 

Met betrekking tot de verandering in technologie biedt 

het schema van figuur 5.1 een overzicht van de subsys

temen in het bewerkende proces van een dagcentrum. 
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Het aanbrengen van grenzen rond subsystemen is reeds 
uitgewerkt in de deelverzamelingen A t/m F in de schema 
s 4.7a en ben 8 in het primaire proces (4.4.7). 
In deze deelverzamelingen kunnen de drie diagnose- of 
bewerkingagroepen Ia, Ib en II worden geXntroduceerd. 

TECHNOLOGIE -Q,l 

1.. 

Lf J 
Q,l 

ONDERZOEKEN Cll 

BEHANDELEN 
VERPLEGEN (para le J) 

z: Cl Cl 
UJ z: z: 
a.. UJ UJ 
UJ Cl Cl 
Cl UJ .., .., 
a:: Cl 
<.!) z: z: Cl z 

U.IZ:VlZ: z: cnz: 
UJ (!I CIUJ......_UJ UJ ......... UJ 
1/) -,::.:::,...::.::: a:: 1-::0::: 
0 -J -::O:::UJ::O::: UJ UJ::O::: z: <C z:<e-< .... -< 
(!I x: cn>z:> UJ Z> 
<C z a.. 

UJ 111 ..Q LIJ 
Cl LIJ - a:: 

Figuur 5.1. De Bewerkingsgroepen van het dagcentrum. 

Na het aanbrengen van de subsystemen op afdelingsniveau 
kunnen we deze subsystemen in serie of Jlarallel tov. 
elkaar worden geplaatst. Dit is in figuur 5.1 weergege

ven. 
Een vierde mogelijkheid voor het componeren van proces
fasen is het aanleggen van de invoer- en uitvoer-grens
zones van het regelende aspectsysteem (figuur 4 10) van 
het totale primaire proces. alswel voor de interne 
regelaspecten van het bewerkende proces. 
De keuze voor het inrichten van de organen is tenslotte 
bepalend voor het aanbrengen van de subsystemen. 
Deze organen worden immers door wijze van verbizonde
ring in het functionele- of het productgewijze model 
(of een combinatie van beide) en aansluitend op de 
bestaande organisatievorm bepaald. 
voorbeelden van deze modellen voor verbizondering 
werden in de figuren 4 11 t/m 17 uitgewerkt. 
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5. J. 3 Conclusies en aanbevelingen. 

1. Binnen het systeem en zijn omgeving dienen de aspec

ten van de onder 4.2.3 omschreven eigenschappen 

evenwaardig te zijn • zodat een verantwoorde over 

dracht van soorten van activiteiten of technologieën 

in de zorgverlening kan plaats vinden. 

2. In het primaire proces zijn drie bewerkinqsgroepen 

te onderscheiden. tw. 

de eenmaliqe behandeling door snijdende vakken 

groep Ia 

de eenmalig onderzoeken door niet-snijdende vak

ken groep Ib; 

de repeterende behandeling door niet-snijdende 

vakken. qroep Il, 

3. Bij het bepalen van de taken van de organen of sub

systemen in het primaire proces kan het intakegesprek 

plaats vinden onder de regie van de poliklieniek. 

buro Opnamen of van het daqcentrum voor de eenmalige 

ontvanqsten. 

4 Bij het bepalen van de taken van de organen of sub

systemen op instellingsniveau in het primaire en/of 

secundaire proces kan de coördinatie van de activi

teiten voor onderzoek. behandeling en verpleqing 

vanuit drie benaderingen worden ontworpen. tw.: 

4.1 de TECHNOLOGISCHE benadering. waarin het 

functionele model van verbizondering als 

patroon wordt gekozen en waarbij de orqani

satie van de kliniek als uitgangspunt bepa

lend zal zijn; 

4.2 de PROCESGERICHTE benadering. waarin het 

procesqewijze model van verbizondering als 

patroon wordt qekozen en waarbij de organi

satie van de polikliniek als uitganqspunt 

bepalend zal zijn; 

4.3 de qecombineerde benadering. waarin het dag

centrum als AUTONOOM systeem met alle onder

zoek-. behandel- en verpleegfaciliteiten is 

ingericht. 
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Voor alle onder 1.2 en 3 beschreven benaderingen kan. 

indien de poliklinieken niet onder de (para)medische 

diensten vallen. de coördinatie van de functiegroepen 
uiteindelijk bij de verpleegdienst berusten. 

Worden deze benaderingen vanuit de (para)medische 
diensten gecoördineerd. dan vallen deze varianten als 
zodanig onder de medische directeur. 

5 Om het bewerkende proces van onderzoek en behandeling 

beheerst te laten verlopen zal er een grenszane 

rond dit proces moeten worden aangelegd. Tijdens de 
ontvangst zal de patiënt gescreened worden door het 

ontwerpen en aanbrengen van een codering. een filter 

en een buffer in deze grenszane aan de invoerzijde 

van het systeem. 

Naast een aantal meet-. vergelijkings- en regelorga
nen voor de sturing en regeling van het bewerkende 

proces. dient bij het vertrek van de patiënt aan de 
uitvoerzijde van het systeem een grenszane te worden 

ontworpen en aangebracht. waarin eveneens een kwali
teitsmeting. een buffer en een dé-codering zal plaats 
vinden. 

6. Bij het bepalen van de organisatie-structuur kunnen 
twee basisvarianten voor de wijze van verbizonde

ring als uitgangspunten voor de van het dagcentrum 

worden gehanteerd. Deze basisvarianten zijn het 

functionele- en het productgewijze type.(fig. 4. 
12 en 13) Afhankelijk van het bestaande organisatie

concept van een instelling kunnen op basis van deze 

twee varianten de geschikte basis- of subvarianten 

worden samengesteld. 
7 Als het organisatie-concept voor het dagcentrum en 

de gerelateerde afdelingen is ontworpen. kunnen op 
basis van de functies. de organen en/of verzamelingen 

of delen daarvan. de functioneel/ruimtelijk criteria 

worden geformuleerd. 
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Deze formulering kan gebeuren door rond om deze func

ties of organen of delen daarvan ruimte 1 ij ke begren

zingen te leggen. met in acht neming van de onder 4.5.2 

gesommeerde ruimtetypen en hun kwaliteiten. 

5. 4. CRITERIA VOOR HET FUNCTIONEEL-RUIMTELIJK PROGRAMMA VAN 

EISEN. 

Het doel van dit onderzoek was criteria te ontwikkelen 

voor het formuleren van het functioneel/ruimtelijk pro

gramma van eisen voor een dagcentrum. 

Dit functioneel/ruimtelijk programma van eisen wordt 

rechtstreeks afgeleid van het basis programma van eisen 

van de instelling voor dit dagcentrum. 

Het basis programma van eisen komt. zoals we in de in

leiding lazen. voort uit de gestelde uitgangspunten van 

de initiatieffase voor het ontwikkelen en realiseren 

van dagverpleging in de instelling. 

Onder een functioneel/ruimtelijk programma van eisen 

wordt hier verstaan: 

de eisen te stellen aan de wijze waarop de activiteiten 

van het dagcentrum worden uitgevoerd. hun onderlinge 

volgorde en de plaatsing (situering) van deze activi

teiten in vertrekken of kamers. of gedeelten daarvan 

(plekken). 

Zoals we zagen in het vorige hoofdstuk 4. worden deze 

wijze van uitvoering en ruimtelijke situering van de 

activiteiten bepaald door de eigenschappen van de blij

vende en tijdelijke elementen en door de relaties 

tussen die blijvende en tijdelijke elementen in de pri

maire-. secundaire- en ondersteunende processen van het 

dagcentrum. Deze elementen en hun relaties zullen hier 

op afdelingsniveau van het systeem dagcentrum nader 

worden uitgewerkt en beschreven. 

Op afdelingsniveau wil hier zeggen • dat op de elementen 

van het "subsysteem dagcentrum op afdelingsniveau" van 

het vorige hoofdstuk wordt ingezoomed en deze elementen 

als subsystemen van het systeem dagcentrum worden be

schouwd. 
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De subsystemen op afdelingsniveau kunnen op verschillen

de wijzen worden begrensd. Het bepalen van deze grenzen 

is daar mogelijk, waar wijzigingen in de technologie of 

discontinuïteiten in het proces optreden. Op zich zijn 

deze subsystemen weer opgebouwd 

uit verzamelingen van elementen en hun relaties. 

Deze elementen en hun relaties zijn. t.b.v. het func

tioneel/ruimtelijk programma van eisen steeds opgebouwd 

uit twee aspecten. 

Het eerste aspect bevat een aantal strikt bij elkaar 

behorende act i vi te i ten die dezelfde soort handelingen, 

werkwijzen en hulpmiddelen vereisen (technologie) en 

hier een functie in het systeem dagcentrum en zijn 

omgeving vervullen. 

Het tweede aspect van de elementen en hun relaties is 

de plaats die deze activiteiten in ruimtelijke zin ten 

opzichte van elkaar innemen: hier kortweg ruimte ge

noemd. 

De elementen of relaties zullen in het vervolg de func

tie(s)/ruimte elementen of relaties worden genoemd. 

Bij de beschrijving van de elementen en relaties zal 

van de groep activiteiten behorende bij een functie. 

steeds de medisch-technische-(CURE), de verpleegkundige

(CARE) of de ondersteunende eigenschappen worden ge

noemd. 

Deze eigenschappen zijn eerder in 4.2.2 en 4.5.2 be

schreven. Bij de beschrijving van het ruimtelijk aspect 

van het element of relatie worden steeds de kwaliteiten 

van de ruimtelijke eigenschap van het element omschre

ven. 

De bouwkundige ruimten worden omschreven als vertrek of 

kamer of (als gedeelte) met de term plek. Dit wijst er 

overigens op, dat er in een ruimte meer dan een functie 

kan worden uitgeoefend. 

Hieronder volgt een beschrijving van alle elementen of 

functies die specifiek voor het systeem dagcentrum moe

ten worden ontwikkeld. Uitgesloten van deze beschrijving 

zijn die elementen van medisch-technische en ondersteu

nende aard, die veelal in de bestaande ziekenhuisorga

nisatie op een bepaalde wij ze zijn ontworpen en reeds 

aanwezig zijn. 
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V~n da relaties worden alleen de relevante verbindings

functie(s)/rulmten beschreven. 

Voor het lezen van deze elementenbeschrijvingen is het 

schema van figuur 5.2 onontbeerlijk. 

In de beschrijving is allereerst een rubricering naar 

de organen of functiegroepen van het steady-state model 

(fig. 4.10) aangebracht. 

Deze rubrieken zijn: 

ruimtelijke elementen. waarin de regelende functies 

plaatsvinden. 

ruimtelijke elementen. waarin de bewerkende functies 

plaatsvinden. 

ruimtelijke elementen. waarin de ondersteunende 

functies plaatsvinden. 

Binnen deze drie groepen worden de elementen gecodeerd 

naar de volgende aspecten: 

code 1.2,3.etc. voor vertrekken of plekken. 

code A.B,C.etc. voor de belangrijkste verbindinga

ruimten of (door)gangen, 

code I.II.III,etc. voor de ondersteunende functies 

van (sub)afdelingen of diensten. 

Beschreven worden een opsomming van de activiteiten 

van het subsysteem of orgaan. die plaats vinden in het 

ruimtelelement. 

Vervolgens wordt van elk der elementen. voor zover deze 

van toepassing zijn. de ruimtelijke eigenschappen be

schreven. zoals in hoofdstuk 4.5.2 al is weergegeven. 

Van de eigenschappen werden de kwaliteiten en aspecten 

daarvan als volgt beschreven: 

fysische kwaliteiten 

fysiologische kwaliteiten 

psychologische kwaliteiten 

instrumentele kwaliteiten 

De beschrijving van de economische kwaliteiten wordt 

hier achterwege gelaten. omdat deze in een vervolgonder

zoek aan de orde zullen komen. 

In de practijk blijkt dat de ontwerpopvattingen en kun

digheden van de architect én de bouwkundige kwaliteiten 

van de bestaande gebouwen doorslaggevend zijn voor deze 

economische kwaliteit. 



Indien in de omschrijving van de functie(s)/ruimte ele

menten een mogelijke ruimtelijke bepaling wordt weerge

geven. dan kan dit een aparte ruimte of vertrek beteke

nen. Dit zal vooral in grote ziekenhuizen met een pro

ductgewijze organisatievorm het geval kunnen zijn. 

Voor kleine ziekenhuizen kunnen bv. alle voorbereiden

de-. verkoever- en verpleegactiviteiten in één zaal met 

gordijnen als ruimtescheidende elementen plaatsvinden. 

De elementen worden door de bepaling van de wijze van 

verbizondering in het functioneel- (FM) of het product

gewijze model {PGM) voor het organisatie-concept gerang

schikt en in verzamelingen van subsystemen onderge

bracht. De figuren 4.12 t/m 17 van het vorige hoofdstuk 

bieden hierbij de ondersteuning voor deze bepaling. 

Tenslotte worden van de functie(s)/ruimte elementen de 

plaatsing in het Masterplan in de mogelijke alterna

tieven met de voor en nadelen beschreven. 

Organisatie en huisvesting vereisen altijd het invoeren 

van een aantal nieuwe functie(s)/ruimte elementen. 

Alleen deze nieuwe elementen worden in de bijlage B op 

de hierboven vermelde wijze beschreven. 

Van de functie(s)/ruimte elementen binnen het systeem 

dagcentrum op afdelingsniveau. die reeds langer in de 

ziekenhuisorganisatie hun taken vervullen. zoals de 

P.OK. de K.OK en de behandelkamers van de orgaanfunctie

afdeling. inclusief de daarbij behorende inleidingafunc

ties etc .• worden de criteria niet nader beschreven. 

Van de verbindingaelementen als gangen. trappen en lif

ten wordt alleen een beschrijving gegeven van de crite

r ia. indien hieraan vanuit het fenomeen dagverpleging 

speciale eisen worden gesteld. 

De verkoever- en verpleegaccommodaties zullen eveneens 

moeten voldoen aan de landelijke normen voor de netto

functionele oppervlakten en de instrumentele uitrustin

gen. 
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Omdat de dagverpleging in vele gevallen in bestaande 

faciliteiten voor de verpleging zal plaatsvinden, wordt 

aan deze accommodaties in deze studie geen verdere uit

werking gegeven. 

Bij hergebruik of verbouwplannen zullen deze zoveel mo

gelijk aan de bestaande wijze van verplegen van de in

stelling worden aangepast. 

In het relatieschema van figuur 5. 2 komen een aantal 

ondersteunende functies voor. Deze worden d.m.v. diago

naal geplaatste pijlen met een Romeins ei jfer aangege

ven. De ondersteunende functies hebben, voor zover zij 

personen. middelen of goederen leveren. een vestiging 

in de vorm van een functie(s)/ruimte-element in het 

dagcentrumsysteem. Deze elementen worden bij voorkeur 

door het dagcentrumsysteem beheerd. 

Omdat in de practijk blijkt dat er vele organisatie-

concepten voor de diensten bestaan. wordt hier Volstaan 

met het aangeven van een noodzakelijke aanwezigheid van 

deze elementen in het dagcentrumsysteem. 

Gerubriceerd naar diensten. zullen de volgende functio

narissen (1). informatiestromen (2), goederen en midde

len (3) ter ondersteuning van het primaire- en secun

daire proces moeten worden ingevoerd in het systeem 

dagcentrum en haar relevante omgeving. * 

I. van de Medische Dienst: 

l.functionarissen van de operatie afdeling. 

inclusief de verkoevering; 

a. artsen-specialisten 

b. artsen-assistenten 

3.goederen van en naar: 

a. apotheek 

b. centrale sterilisatie 

c. laboratoria 

d. röntgen 
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II. van de Verpleegkundige Dienst: 
l.functionarissen voor de verpleegafdeling: 

a. hoofd voor de afdeling dagcentrum 
b. gedipl. verpleegkundigen voor verpleging en 

verzorging 

c. gedipl. verpleegkundigen voor operatie assis

tentie 

d. gedipl. verpleegkundigen voor onderzoekassis

tentie 

e. administratieve assistenten (secr.) 

III. van de Economische- en Administratieve dienst: 
2. informatie t.b.v.: 

* 

a. patiênten administratie 

b. facturering 

Als relevante omgeving 

Laboratoria. (P)OK's. 

beschouwen. 

c. medische administratie 
d. opnameplanning 

e. opnameregistratie 

f. medisch archief 

zijn de functies: 

Orgaanfuncties. 

g. medische registratie 

4. van en naar de Civiele Dienst: 

1. functionarissen van de CD t.b.v.: 

a. schoonmaakpersoneel 

b. transport personeel 

3. goederen en middelen van de CD t.b.v.: 

a. schoonmaakdienst 

b. voedingadienst 

c. linnendienst 

d. beddencentrale 

e. transportdienst 

f. telefoondienst 
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s. van de Technische Dienst: 
l.functionarissen van de TD t.b.v.: 

a. onderhoud van installaties 

b. onderhoud van inventaris en apparatuur 

3.goederen en middelen van de TD. t.b.v.: 

a. onderhoud van installaties 

b. onderhoud van inventaris en apparatuur 

c. energie voorziening. 

Hierna volgt een beschrijving van de nieuw in te voeren 
elementen voor het functioneel/ruimtelijk programma van 
eisen voor een dagcentrum. 

Voor een uitgebreide beschrijving van deze elementen 
wordt nogmaals verwezen naar de bijlage B. 
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5.4.1 De REGELENDE functie(s)/ruimte-elementen van het totale 

proces in het dagcentrum aan de INVOERZIJDE. 

Geordend naar RUIMTE TYPEN 

vertrekken en Rlekken * 

1. entree en informatiebalie 

2. administratieve receptie bij de functies 

intake gesprek en ontvangst 

3. wachtplek of kamer 

4. spreekkamer t.b.v. 

a. voeren van intakegesprek 

b. kwaliteitscontrole 

5. kamer hoofd dagcentrum 

verkeersruimten of (door}gangen. ** 

A. route/gang van entree naar receptie van het 

dagcentrum 

B. gang van wachten(3) naar omkleedvertrek(5). 

In de bijlage B is een nadere specificatie van deze 

groep elementen opgenomen. 

* vertrekken of kamers zijn af te sluiten ruimten waar

in functies vervuld kunnen worden: 

plekken zijn niet af te sluiten ruimten die een onder

deel kunnen vormen van een gang, plein of vertrek om 

een functie te vervullen. 

** verkeersruimten zijn pleinen in het gebouw. 

tevens andere functies (verkooppunten. e.d.) 

worden vervuld. 
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5.4.2. De REGELENDE functie(s)/ruimte-elementen van het bewer
kende proces aan de INVOERZIJDE 

Geordend naar RUIMTE TYPE. 

vertrekken en plekken 
5. omkleedvertrek annex douche en toilet 

annex opbergruimte pers. bezit 
6. inbedkamer 
7. voorbereidingskamer(s) voor: 

bewerkingagroep Ia-steriliseren/premediceren 
bewerkingagroep Ib-steriliseren/laxeren 

bewerkingagroep II-infunderen. etc. 

verkeersruimtenof (door)gangen 

C.(door)gangen tussen inbedkamer(6) en 

voorbereidingskamer(7) 
D. (door)gang tussen voorbereiding(?) en inlei

dings- en anesthesie kamer(8) voor de 
bewerkingagroepen Ia en Ib 

E. (door)gang tussen voorbereiding(?) en ver

pleeg- en behandelkamer voor de 
bewerkingagroep II 

G. (door)gangen tussen omkleedvertrek(S) en ver
pleeg- en behandelkamer voor de 
bewerkingagroep II 

In de bij lage B is een nadere specificatie van deze 

groep elementen opgenomen. 
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5.4.3. Het BEWERKENDE PROCES voor de 

SNIJDENDE VAKKEN (groep 

behandeling door 

Ia) en 

de 

de 

functie ( s) I ruimte-elementen van de VERKOEVERING en 

VERPLEGING. 

De bewerkende vaste functie(s)/ruimte-elementen van het 

systeem dagcentrum zijn de inleiding- en anesthesie

kamer(s)(B). de dagcentrum-OK{s). de P-OK(s) of de 

K.OK{s)(9) en de verkoever- en verpleegkamer(s)(ll). 

Van deze elementen zullen alleen de verkoever- en/of 

verpleegactiviteiten worden uitgewerkt. 

De inleiding(B) en operatieactiviteiten zullen als 

werkwijze. organisatie en ruimtelijke voorzieningen 

aangepast zijn of worden aan de gebruikelijke nonder

zoek en behandeling cultuur .. van het ziekenhuis. 

Mede omdat een algemeen aanvaarde indicatielijst voor 

behandeling en verpleging in de dagverpleging nog ont

breekt, worden de elementen 8 en 9 buiten beschouwing 

gelaten. 

Voor de aansluitende verkoevering en verpleging wordt 

hier een nadere uitwerking van de functie{s)/ruimte-

elementen gegeven. 

Als basis voor de organisatie en de ruimtelijke situa 

ties gelden de alternatieven voor de wijze van verbi

zondering van hoofdstuk 4.5.1, die geschematiseerd zijn 

in de figuren 4.12 t/m 17 en waarvan de fase 9 in be

schouwing wordt genomen. Hieruit blijkt. dat de regie 

voor deze verpleging kan behoren tot het dagcentrum of 

een andere afdeling van het ziekenhuis (P.OK of K.OK). 

In schema fig. 5.2 is het behandelende subsysteem met 

een zwarte bolletjeslijn begrensd.De verkoever- en ver

pleegfuncties kunnen in principe op meerdere locaties 

in het gebouw plaatsvinden. Om deze mogelijkheden te 

toetsen. zal de observatiefunctie van de anesthesist 

tijdens de verkoeverperiode en de verpleging van de 

patient in de post-anesthesie of recuperatie periode in 

beschouwing moeten worden 
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opgenomen. Dit ivm. de te overbruggen afstanden tussen 
de inleidingskaroer en de verpleegkamer(s). 

De fasen van het bewerkende proces zijn successievelijk: 

opereren J 
controle op lichaamsfuncties in de OK•s 
door de anesthesist -

verkoevering in bed 
verpleging in bed 

~ in verpleegkamer 

verpleging of verzorging ~ in dagverblijf 
in stoel of bij valide patien!J 

Hierin zijn volgens schema fig. 5.3 de volgende alter

natieven te ontwikkelen door combinaties van de loca

ties en de regie. waaronder deze activiteiten bij voor
keur plaatsvinden. 

proces 

11.1 

11.2 

11.3 

Figuur 5.3. 

invalide ( 1) 

(2) 

VOORKEUR 
REGIE BIJ 

DAGCENTRUM 

(P)OK (1) 

DAGCENTR ( 2) 

(P)OK (1) 

DAGCENTR ( 2) 

Grenzen voor subsystemen verkoevering/verpleging. 
bewerkingsgroep Ia 

Randvoorwaarden voor de keuze zijn: 

de indicatielijst voor ingrepen i~ het dagcentrum met 

-algehele anesthesie 

-regionale anesthesie 

-locale anesthesie 
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en het relatieve percentage ingrepen dat overeenkoms

tig de indicatielijst voorkomt in deze drie maten 

van anesthesie; 

indien er op de indicatielijst veel behandelingen 

voorkomen met een algehele van anesthesie. dan is 

het raadzaam om de verkoevering annex de OK met 

anesthesiewerkplek te situeren: 

de intensiteit en de frequentie van controle door de 

anesthesist tijdens de verkoevering; 

de wijze van verbizondering van de organisatie in 

het FM of PGM; 

bij FM is een combinatie met de onderzoek-bewerkinge

groep Ib mogelijk; 

de ruimtelijke- en bouwkundig-constructieve mogelijk

heden oftewel de flexibiliteit van de gebouwen. 

Kenmerken van de alternatieven zijn: 

11.1 de regie berust geheel bij het dagcentrum: er 

wordt een onderscheid gemaakt in de mate van 

validiteit van de patiënt; 

11.2 de regie voor het operatiegedeelte van de behan

deling ligt bij het (P)OK team; de regie van het 

verpleegkundig gedeelte bij het dagcentrum-team: 

de nadruk ligt hier op de twee technologiëen; 

11.3 als 11.2 maar met de nadruk op de anesthesistische 

technologie 

De tektst en schema's van de figuren 4.18 en 4.21 

kunnen bij deze keuzebepaling een geschikt middel zijn. 
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S.4.3. (vervolg) 

De BEWERKENDE functie(s)/ruimte-elementen 

SNIJDENDE VAKKEN: 

VERKOEVER- en VERPLEEGKAMERS '11' 

Geordend naar RUIMTE TYPEN 

vertrekken of plekken (zie fig. 5.3) 

van de 

11.1 verkoever- en/of verpleegkamer(s) onder regie 

van het dagcentrum; 

11.2 verkoever- en/of verpleegkamer(s) onder regie 

van de (P)OK afdeling en PGM voor de organi

satie; 

11.3 verkoever en/of verpleegkamer(s) onder de 

regie van de (P)OK afdeling en het FM voor 

de organisatie. 

verkeersruimten of (door)gangen 

F. (door)gang tussen OK's'9' en verkoeverkamer(s). 

G. (door)gang tussen verpleegkamer(s)'11' en 

omkleedvertrek'S'. 

In de bijlage B is een nadere specificatie van deze 

groep elementen omschreven. 
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S.4.4 Het BEWERKENDE PROCES voor de ONDERZOEKEN door de NIET

SNIJDENDE VAKKEN (groep Ib) en de functie (s) /ruimte-

elementen van de VERKOEVERING en VERPLEGING. 

Evenals bij het proces voor behandeling van de snijdende 

vakken, zijn de bewerkende vaste elementen van het sys

teem dagcentrum voor de niet-snijdende vakken de inlei

ding- en anesthesiekamer(s)'8', de dagcentrum onderzoek 

en behandel kamers'10' of, indien de onderzoeken in het 

diagnostisch centrum bij de orgaanfunctie-afdeling 

plaatsvinden in de onderzoekkamers van dit centrum. 

Van deze elementen zullen alleen de verkoever- en/of 

verpleegactiviteiten worden beschreven. 

De inleiding•a• en onderzoekactiviteiten zullen als 

werkwijze, organisatie en ruimtelijke voorzieningen aan

gepast zijn aan de gebruikelijke wijze van onderzoek 

van het ziekenhuis. Ook als er een nieuwe onderzoek en 

behandelkamer voor de puncties en scopieën wordt inge

richt in het dagcentrum. De activiteiten en hulpmiddelen 

voor het verrichten van deze onderzoeken vallen buiten 

het bestek van deze studie. 

Als basis voor de organisatie en de ruimtelijke situatie 

gelden de alternatieven voor de wijze van verbizondering 

van hoofdstuk 4.5.1. die geschematiseerd. zijn in de 

figuren 4.12 t/m 17 en waarvan de fase 9 in beschouwing 

wordt genomen. Uit deze schema's blijkt. dat de regie 

voor deze verpleging kan behoren tot het dagcentrum of 

tot die van andere betrokken afdelingen van het zieken

huis zoals het diagnostisch-centrum resp. de orgaan-

functie afdeling daarbinnen. 

In schema fig. s. 2 is het onderzoek-subsysteem met een 

witte bolletjeslijn begrensd. 
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De verkoever- en verpleegfuncties kunnen in principe op 

meerdere locaties in het ziekenhuisgebouw plaatsvinden. 

Bij het aftasten van deze locatie-mogelijkheden zal de 

observatiefunctie van de anestehesist tijdens de ver

koevering en de verpleging van de patient in de post

anesthesie- of recuperatieperiode bekeken moeten worden 

mbt. de te overbruggen afstanden tussen de onderzoek-. 

verkoever- en verpleegactiviteiten. 

De fasen van dit bewerkende proces (groep Ib) zijn in 

volgorde: 

onderzoeken 

controleren op vitale lichaams- in onderzoekkamer 

functies door ansthesist 

verkoevering in bed 

verpleging in bed 

verpleging en nazorg in stoel 

of bij valide patient 

in verpleegkamer 

in dagverblijf 

Hierin zijn volgens schema fig.5.4 de volgende alter

natieven te ontwikkelen door combinaties van locaties 

en de regie. waaronder deze act i vi te i ten bij voorkeur 

plaatsvinden: 

proces 
fasen 

alter-
· natieven 

11.4 

11.5 

11.6 

VERKOE 
R 

invalide 

( 1) 

VOORKEUR 
REGIE BIJ 

DAGCENTRUM 

ORGAANF AFD. 
DAGCENTRUM 

ORGAANF AFD. 
DAGCENTRUM 

Fig.5.4 Grenzen voor subsysteem verkoevèring/verpleging 

bewerkingagroep Ib 
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De randvoorwaarden voor de keuze zijn: 

de indicatielijst voor onderzoeken in het dagcentrum: 

- algehele anesthesie 

- regionale anesthesie 

- lokale anesthesie 
en het relatieve percentage ingrepen dat conform deze 
indicatielijst voorkomt in deze drie maten van anes

thesie. 
Indien er op de indicatielijst veel onderzoeken voor
komen die een zware anesthesie vereisen. dan is het 
raadzaam om de verkoevering annex de onderzoekka
mer(s) met de anesthesie-werkplek te situeren; 
de intensiteit en frequentie van controle door de 
anesthesist tijdens de verkoevering; 
de wijze van verbizondering van de organisatie in FM. 

of PGM. 
Bij FM is een combinatie met de bewerkingagroep Ia 
mogelijk; 
de ruimtelijke- en bouwkundig-constructieve mogelijk
heden van het gebouw oftewel de flexibiliteit. 

De tektst en schema's van de figuren 4.18 en 4.19 
kunnen bij de keuzebepaling een middel zijn. 
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5.4.4 (vervolg) 

De BEWERKENDE functie(s)/ruimte elementen van de NIET

SNIJDENDE VAKKEN: 

VERKOEVER-en VERPLEEGKAMER(s)'11' 

Geordend naar RUIMTE TYPEN 

vertrekken of plekken (zie fig. 5.4) 

11.4 verkoever- en verpleegkamer(s) onder regie 

van het dagcentrum 

11.5 verkoever- en/of verpleegkamer(s) onder regie 

van de orgaanfunctie-afdeling (OFA) van het 

diagnostisch centrum en PGM voor de organi

satie 

11.6 verkoever- en/of verpleegkamer(s) onder regie 

van de OFA van het diagnostisch centrum en FM 

voor organisatie. 

verkeersruimten of (door)gangen 

F (door)gangen tussen onderzoekkamer(s)'10' en 

verkoeverkamer{s)'11' 

G (door)gang tussen verpleegkamer(s)'11' en 

omkleedvertrek'5' 

In de bijlage B is een nadere specificatie van deze 

groep elementen omschreven. 
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5. 4. 5. Het BEWERKENDE PROCES voor de REPETERENDE BEHANDELING 

door de NIET-SNIJDENDE VAKKEN (groep I I) en de func

tie(s)/ruimte-elementen van de behandeling en verple

ging. 

De bewerkende vaste elementen van het systeem dagcen

trum zijn hier de voorbereidings-'7', behandel- en 

verpleegkamer(s) '12' en. in geval van pijnbestrijding, 

de inleidingakamer' 8' van de anesthesist in het (P)OK 

circuit. 

om nodeloze transporten met patiänten te voorkomen, is 

het raadzaam om de voorbereidings- en behandel/verpleeg

kamer(s) direct aan elkaar te laten grenzen. Eventueel 

kunnen deze faciliteiten. zoals dit in het PGM van fig. 

4.13,(B) is weergegeven, direct aan de poliklinische 

spreekuurafdeling liggen. 

Afhankelijk van de wens van de patiänt, kan deze of in 

een bed met nachtkleding, of in een leunstoel met voe

tenbank in de dagkleding worden behandeld en verpleegd. 

Als de patiänt zich omkleed, dan zullen de nodige om

kleed- en inbed faciliteiten dicht bij de verpleegplek 

moeten plaatsvinden. 

Ten behoeve van het infunderen van cytostatica en 

bloed, wordt in de nabijheid van de plek waar de medi

camenten worden geprepareerd een apart vertrek of plek 

ingericht voor deze voorbereidende activiteiten'?' 

Voor patiänten die een pijnbestrijdinga-behandeling 

ondergaan in de inleidingskamar van de anesthesist zul

len de patiänten op een ziekenhuisbed van de omkleed

ruimte'5' naar de inleidingskamar van de {P)OK'8',v.v. 

worden getransporteerd. 

Omdat deze categorie patienten vaak de gehele behande

lingaperiode door familieleden of kennissen vergezeld 

en begeleid worden. is het bieden van een daartoe spe

ciaal ingerichte verblijfsruimte aan te bevelen. Hier

voor worden kamers met een uitzicht naar buiten aanbe

volen. Een rechtstreekse verbinding met het dagverblijf 

ligt voor de hand ivm. de mogelijkheid tot het verkrij

gen van dranken en spijzen. 
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In schema fig.5.2 is deze faciliteit dan ook als een 

apart functie(s)/ruimte-element opgenomen. 

Zoals reeds eerder werd opgemerkt, is het mogelijk de 

locatie van deze bewerkingsgroep afzonderlijk van de 

dagverpleging voor de bewerkingsgroepen Ia en lb te 

situeren. 

De voorkeur gaat altijd uit naar een combinatie met de 

bewerkingsgroep Ib voor de niet-snijdende vakken en in 

de nabijheid van het diagnostisch centrum of de poli

klinische spreekuurafdeling. Dit ivm. de directe nabij

heid van de betreffende artsen-specialisten. 

De fasen van het bewerkende proces zijn als volgt: 

tbv. de voorbereiding in '7' of •a• 
intuberen van infusen voor bloedtransfusie en cytos

tatica, of 

voorbereiden en inleiden voor anesthesie, inclusief 

de medicatie.of 

aansluiten op beademingsapparatuur

tbv. behandeling in '12' en '13' 

ondergaan van kuur in bed of stoel,en 

verpleegd en verzorgd worden 

tbv. verzorgen in'l3' 

(eventueel) hoofdkoeling bij cytostatica behandeling, 

en 

recupereren. 

Randvoorwaarden voor de keuze van de locatie van deze 

bewerkingsgroep zijn: 

de indicatielijst voor behandelingen in het dagcen

trum zoals: 

- bloedtransfusies 

- cytostatica behandelingen 

- pijnbestrijdings behandelingen 

- CARA behandelingen 

- etc. 

en zo dicht mogelijk bij de werkplekken van de spe

cialist(en) met het relatief hoogste percentage be

handelingen. 
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de intensiteit en frequentie van de observatie en 

controle door de behandelende specialist(en) 

de wijze van verbizondering van de organisatie in 

het FM of PGM 

de ruimtelijke- en bouwkundige en constructieve 

mogelijkheden of flexibiliteit van de gebouwen. 

De tektst en schema's van 4.18 en 4.21 kunnen bij deze 

keuzebepaling een hulpmiddel zijn. 
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S.4.S (vervolg) 

De BEWERKENDE functie ( s) I ruimte-elementen van de NIET

SNIJDENDE (BEHANDELENDE) VAKKEN: 

VERPLEEG- en BEHANDELKAMER(S)'l2' 

Geordend naar RUIMTE TYPEN 

vertrekken of plekken 

12 de verpleeg- en behandelkamer ( s) met als 

specifieke plekken of kamers voor: 

voorbereiding medicamenten 

intuberen van infusen 

plaats nemen in stoelen door patiênten met ge

zelschap/begeleiders. 

verkeersruimten of (door)gangen 

H (door)gang tussen verpleeq-behandelkamer(s)'l2' · 

en omkleedvertrek'S' 

In de bij lage B is een nadere specificatie van deze 

groep elementen omschreven. 
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5.4.6 De REGELENDE functie(s)/ruimte-elementen van het totale 

proces in het daqcentrum aan de UITVOERZIJDE 

Geordend naar RUIMTE TYPEN 

vertrekken of plekken 

13 daqverblijf 

4 spreekkamer of plek 

verkeersruimten of (door)gangen 

n.v.t. 

In de bijlaqe B is een nadere specificatie van deze 

qroep elementen opqenomen. 
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5.4.7 De ONDERSTEUNENDE FUNCTIES van de regelende en bewer

kende processen van het dagcentrum. 

De elementen van de ondersteunende processen van het 

systeem dagcentrum zijn onder te verdelen in twee groe

pen. 

Deze twee groepen zijn: 

voorzieningen voor de functionenarissen van het dag

centrum 

voorzieningen voor de opslag en distributie en het 

innemen van goederen en middelen. 

De functie(s)/ruimte-elementen voor deze ondersteunende 

functies en organen zijn in ziekenhuizen veelal in be

staande programma's van eisen uitgewerkt en vastgesteld. 

Daarom wordt hier geen verdere uitwerking aan deze ele

menten gegeven en wordt er volstaan met een opsomming 

van de nodige vertrekken waarin deze ondersteunende 

functies kunnen plaatsvinden. 

Bij de ondersteunende elementen is door een negental 

(diagonaal geplaatste) pijlen in het schema van fig.5.2 

de invoer van de voor de regelende en bewèrkende proces

sen nodige functionarissen" 1 11
• informatie" 2" en goede

ren en middelen"3" aangegeven. 

De gebruikte codering van deze invoerelementen corres

pondeert met de in het begin van 5.4 omschreven rubrie

ken I t/m V van de ondersteunende diensten. 
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5.4.7 De ONDERSTEUNENDE functie(s)/ruimte-elementen van de 

regelende en bewerkende processen van het dagcentrum 

Geordend naar RUIMTE TYPEN 

vertrekken of plekken 

garderobe en toilet verplegend personeel van 

het dagcentrum 

koffie- en schrijfkamer voor verplegend per

soneel 

vertrek voor schoonmaakdienst (werkkast) gecom

bineerd met magazijn voor technische dienst 

spreekkamer ( s) voor de OK- en onderzoekteams. 

gecombineerd met garderobe. was- en toilet-· 

ruimten. 

berging steriele goederen en instrumenten. 

onderverdeeld naar vuile en schone vertrekken 

apotheek van het dagcentrum tbv. voorraad van 

medicijnen en medicamenten voor behandelingen 

en verpleging. 

verkaarsruimten of (door)gangen 

nvt. 
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5.4.1.'1' ENTREE en INFORMATIEBALIE 

ACTIVITEITEN soort:VERWIJZEN 

- bewaken ingangsdeur(en) 

- verstrekken van informatie over oa. plaats 

van de administratieve receptie van het dag

centrum 

- telefonisch verifiëren van afspraken bij 

twijfel 

- verstrekken van rolstoelen 

RUIMTELIJKE EIGENSCHAP: 

- fysische kwaliteiten 

- maatvoering voor rolstoel ingang. "geboden 

toegang .. 

- maatvoering voor in- en uitladen van 

patiënten tbv. taxi•s. 

- fysiologische kwaliteiten 

- voorkomen van tochtverschijnselen 

- aangepast lichtniveau tussen binnen- en 

buitenmilieu 

- psychologische kwaliteiten 

- goed vindbaar vanaf terreinentree van de 

instelling en de aan- en afrijroutes 

afwijkende vormgeving van de overige 

ingangen 

bieden van de nodige privacy bij het 

informeren 

- instrumentele kwaliteiten 

- (automatische) bediening van toegangs-

deuren 

- stalling rolstoelen en brancard 

- bewakingsapparatuur 

WIJZE VAN VERBIZONDERING: nvt. 
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MASTERPLAN 
- aparte ingang 
- in combinatie met ingang Polikliniek 
- in combinatie met ingang E.H.B.O. 
- in comb. met Bezoekers ingang 
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5.4.1.'2' ADMINISTRATIEVE RECEPTIEBALIE 

ACTIVITEITEN soort: ONDERSTEUNEN 

inwinnen en verifiêren van gegevens patiënt 

- ponsafdrukken voor administratieve data 

- verwijzend specialisme l} 

- behandelend arts-specialist 
- verantwoordelijk arts in het dagcentrum 
- ontvangst datum 

- eventuele bizonderheden 
- vervoer naar huis 
- reden van ontvangst en verblijf in het 

dagcentrum. tw.: 
soorten onderzoek en behandeling 

- verstrekken van een polsbandje bij totale 
anesthesie 

l} De patiënt kan verwezen worden: 

- vanuit de polikliniek 

- telefonisch bij accute ontvangst zoals 
currettages en CARA behandelingen 

- via de opname van het ziekenhuis 

- persoonlijke afspraak door arts 

receptiebalie. 

RUIMTELIJKE EIGENSCHAP 

- fysische kwaliteiten 

aan de 

- maatvoering voor rolstoelpatiënten, 

"geboden toegang" 

- fysiologische kwaliteiten 
- functioneel lichtniveau voor administra-

tief werk 
- "half"-klimaat voor patiënten die nog 

overkleding dragen 

- kamertemperatuur voor personeel 

- geen tochtverschijnselen 
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- psychologische kwaliteiten 

- goed vindbaar en aan de verbindingagangen 

(herkenbaarheid) 

- afwijkende en aan de functie aangepaste 

vormgeving (identiteit). 

- bieden van de nodige privacy bij het 

uitwisseling van persoonlijke informatie

gegevens 

- instrumentele kwaliteiten 

- balie met zit-hoogte voor personeel en 

sta-hoogte voor patiänt en/of begeleider 

- communicatielijnen tbv. medische data en 

afspraakdata 

interne oproep in dagcentrum 

- externe verbindingen met nazorg-instanties 

- registratie-middelen voor medische data 

van patiänt 

- registratie-middelen financiäle administra

tiedata van de patiänt 

WIJZE VAN VERBIZONDERING 

- in zowel het 

productgewijze 

functionele-(FM) als 

model (PGM) deze 

onder te brengen onder de regie 

dagcentrum. 

MASTERPLAN 

in het 

functie 

van het 

- annex wachtplek'3' en spreekkamer'4' van het 

dagcentrum 

- (mits een verpleegkundige begeleiding) op 

korte afstand van de spreekkamer'4'. 
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5.4.1.'3' WACHTEN 

ACTIVITEITEN soort: BUFFEREN 

- wachten op intakeqesprek 

of 

- wachten op ontvanqstqesprek 

of 

- wachten op omkleden voor inqreep of ver

richtinq 

RUIMTELIJKE EIGENSCHAP 

- fysische kwalitieten 

- voldoende loop- en zitafstand tuusen de 

meubels 

- wachtplek voor rolstoelen 

- fysioloqische kwaliteiten 

- voldoende lichtniveau voor het lezen van 

lectuur 

- "half"klimaat temperatuur 

- qoede ventilatie 

- qoede qeluidsabsorptie 

- psycholoqische kwaliteiten 

- moqelijkheden tot het bekijken van 

qebeurtenissen in de directe omqevinq om 

eniqe afleidinq te bieden aan patiënten 

- moqelijkheden tot het visueel kunnen 

teruqtrekken uit de wachtomqevinq 

(privacy) 

- instrumentele kwaliteiten 

- nvt. 

WIJZE VAN VERBIZONDERING 

bij het FM.. afhankelijk van de reqie voor 

het intakeqesprek. de receptie en omkleed

functies. 
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MASTERPLAN 

- annex receptie en/of 
- annex spreekkamer'4' en/of 

- annex omkleedruimte 
- (mits verpleegkundige begeleiding en/of ver-

voer in rolstoel) op grotere afstand van 

twee van deze alternatieven. 
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5.4.1.'4a' SPREEKKAMER ot PLEK 

Functie: voeren van intakegesprek 

ACTIVITEITEN soort: INSTRUEREN VAN PATIENT. 

- doornemen van medische-, verpleegkundige- en 

zelfzorg gegevens mbt.de ingreep of verrich

ting door een ziekenhuisfunctionaris en de 

patHint *: 
- het beantwoorden van vragen van de patHint 

dienaangaande; 

- het overhandigen van schriftelijke infor

matie over: 

- instructies mbt.voorbereiding thuis 

- wat de patiênt moet meenemen voor de ont-

vangst in het dagcentrum 

- wat er tijdens de ingreep of verrichting 

zal qebeuren 

de tijd en plaats van ontvangst in het 

dagcentrum. 

* Deze activiteiten kunnen worden verricht door: 

- de behandelende specialist, of; 

- een aparte voorlichtings-functionaris van de 

instelling voor alle opname- en ontvangstge

sprekken, of: 

- een verpleegkundige of het hoofd van het dag-

centrum 

De laatste twee functionarissen verstrekken de 

gegevens op basis van een exerpt van de status

kaart van de specialist. Tijd en plaats van het 

intakegesprek is afhankelijk van de ingreep of 

verrichtinq en het specialisme resp. de diaqnose

groep. Bij lange wachttijden voor de niet-acute 

ingrepen wordt dit gesprek ongeveer een week voor 

de ontvangst qehouden. Het kan ook direct aan

sluitend op de indicatiestelling. tijdens het 

poliklinisch consult door de specialist worden 

gehouden. 
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RUIMTELIJKE EIGENSCHAP 

- fysische kwaliteiten 

- plaats voor een (spreek)tafel met drie 
stoelen 

- kapstok 
- fysiologische kwaliteiten 

- voldoende lichtniveau voor het lezen van 

informatie 

kamertemperatuur 

- goede geluidsabsorptie 

- goede ventilatie 

- psychologische kwaliteiten 

- geen inkijk bieden voor andere patiënten 

en hun begeleiders 

- rustgevende kleurstellingen en 

materiaalkeuze toepassen 

eenvoudige vormgeving van de ruimte en 
meubilair 

- geen fel en contrasterend b~itenlicht in 
de kamer laten toetreden 

WIJZE VAN VERBIZONDERING 

- Bij het FM het intake element onderbrengen bij: 

- behandelend specialist in polikliniek 

of 

- ziekenhuisfunctionaris "voorlichting bij 

Opnamen" onder de regie van bureau Opnamen 

- Bij het PGM het intake-element onderbrengen bij: 

- receptie en ontvangst dagcentrum. 

MASTERPLAN 

- Bij FM- spreekkamer behandelend specialist 

- spreekkamer bij bureau Opnamen 

-elders op een goed-bereikbare situatie in 

het ziekenhuis. 

- Bij PGM-annex receptie 

of/en 

annex wachtplek. 
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S.4.1.'4b' SPREEKKAMER of PLEK 

Functie: medische- en verpleegkundige kwaliteits

controle 

ACTIVITEITEN soort: VERPLEEGKUNDIGE ANAMNESE 

- controleren of de patiënt op het moment van 

ontvangst in de geschikte conditie verkeert 

voor het ondergaan van het geplande onderzoek 

of behandeling 

- controleren of alle voor de ingreep resp. ver

richting noodzakelijke gegevens aanwezig zijn 

in het dossier van de patiënt 

- controleren op overgevoeligheden tbv.de toe

diening van medicamenten voor de anesthesie 

- meten van tensie. pols. temperatuur. lengte en 

gewicht 

- registreren van gegevens ter vergelijking met 

de data van de medische status 

- invullen van anamnese-formulier voor de dag

verpleging in het dagcentrum*. 

* Afspraken die tijdens het intakegesprek gemaakt 

zijn worden gecheckt. Bij nieuwe gezichtspunten 

tav. de diagnose. wordt de behandelende arts-spe

cialist of diens assistent om advies gevraagd. 

RUIMTELIJKE EIGENSCHAP 

- fysische kwaliteiten 

- maatvoering voor spreektafel met een stoel 

voor verpleegkundige en twee stoelen voor 

patiënt en begeleider 

- instrumentenkast 

- onderzoelbed 

- kapstok 
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- fysiologische kwaliteiten 

- functioneel lichtniveau 

lichamelijk onderzoek 

- kamertemperatuur 

- goede geluidsabsorptie 

- goede ventilatie 

psychologische kwaliteiten 

voor een 

- geen inkijk door andere patiênten en be-

geleiders bieden 

- rustgevende kleurstelling en materiaal

keuze toepassen 

- eenvoudige vormgeving voor vertrek en 

meubilair 

- geen fel en contrasterend bui tenlicht in 

de kamer laten toetreden. 

WIJZE VAN VERBIZONDERING 

- deze medische- en verpleegkundige contro

lefunctie zal bij elk organisatie-concept 

tot de taken van het dagcentrum behoren. 

MASTERPLAN 

- situeren annex receptie van het dagcen-

trum.en/of 

- annex wachtplek voor ontvangst 

- annex omkleedruimte 

- mits er een verpleegkundige begeleiding 

en/of vervoer in rolstoel of brancard: 

- op grotere afstanden van twee van deze 

drie alternatieven. 
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5.4.1 'A' VERBINDING TUSSEN ENTREE '1' RECEPTIE '2' 

ACTIVITEITEN soort: TRANSPORTEREN 

- het overbruqqen van de afstand en eventuele 

hooqteverschillen tussen de entree en de 

receptie van het daqcentrum en v. v.. door 

lopen of met behulp van een rolstoel of 

brancard*. 

"" Ook bedleqeriqe patiënten kunnen voor daqverpleqinq 

in het daqcentrum worden ontvanqen Deze kunnen echter 

via de Spoedeisende Hulp of de klinische Opname wor

den ontvanqen. 

RUIMTELIJKE EIGENSCHAP 

- fysische kwaliteiten 

horizontaal vervoer: 

- voldoende breedte van deze qanqen voor 

voetqanqers en rijdend materieel 

zo kort moqelijke afstand tussen beide 

bestemminqen 

- zo weiniq moqelijk kruisinqen met andere 

qanqen 

verticaal vervoer: 

- hooqteverschillen moeten altijd met de 

lift qenomen kunnen worden 

hellinqbanen moeten qeschikt zijn voor 

rolstoelen en brancards 

- fysioloqische kwaliteiten 

- heldere verlicht behandelend specialist 

- "half"klimaat in temperatuur (draqen van 

overkledinq door patient) 

- adequate qeluidsabsorptie 

- psycholoqische kwaliteiten 

- duidelijke beweqwijzerinq (ook in de lift) 

- het aantal keuze-momenten in de route tot 

het minimale beperken door qeen kruispun

ten met andere circuits op te 
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nemen in de gang van de ingang naar de 
receptie van het dagcentrum 

- de route bij voorkeur niet door de kli

niek. het diagnostisch centrum of het 

behandelhuis laten lopen ivm. ongewenste 

confrontaties met deze activiteiten v~Ór 

de behandeling van de patiänt 

- het lichtniveau aanpassen aan de overgang 

tussen het buiten- en binnenniveau en v.v. 

instrumentele kwaliteiten 

- goed begaanbare loopoppervlakten. dwz. 

niet 

te glad ivm. uitglijden en lopen met 
krukken 

- leuningen langs de muur 

- automatische deuropeningen 

- alle overige "geboden toegang" facili-
teiten toepassen 

WIJZE VAN VERBIZONDERING 

Bij toepassing van FM en PGM 

- de route en gang naar de receptie en v.v. 

zal mbt. de ontvangst voor alle gebruiks

categorieän van het dagcentrum dezelfde 

zijn. 

- indien het intakegesprek elders plaats

vindt. kan hiervoor een andere route wor
den geïntroduceerd. 

MASTERPLAN 

- goede aansluiting op de ontsluitingswegen 

van het ziekenhuis 

- route bij voorkeur op begane grond situ

eren 

- geen andere circuits doorkruisen 

- route zo kort mogelijk maken. 
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S.4.l'B' VERBINDING TUSSEN WACHTEN'3' en OMKLEEDVERTREK 
I!) I 

ACTIVITEITEN soort: TRANSPORTEREN 

- het overbruggen van de afstand tussen het 

(eventuele) wachten na het ontvangstgesprek 

en het omkleden van de patiënt tbv. de in

greep of verrichting resp. na het verkoeveren 

(bewerkingsgroepen Ia en b) van algehele of 

locale anesthesie, benevens verpleging (be

werkingsgroep II) tijdens een repeterende 

behandeling.w 

* De omkleedruimte ligt bij voorkeur in de dircte na

bijheid van de verkoeverkamer'lO'. het eventuele 

dagverblijf'll' en de verpleeg- en behandelkamer(s) 

voor repeterende behandelingen • lS • en de wachtplek 

in. Indien de ze functies verspreid zijn over het 

ziekenhuis en dicht bij de behandel- of onderzoek

kamers liggen. dan zullen de patiënten vanaf de 

wachtplek en bij voorkeur onder verpleegkundige 

begeleiding naar de kleedkamer(s) moeten lopen of 

gereden worden. Begeleiders 

dagverblijf of bezoekershal, 

blijven achter in het 

of gaan naar huis. Op 

deze laatste bepaling maken ouders van kinderen die 

in het dagcentrum worden ontvangen uiteraard een 

uitzondering. 

RUIMTELIJKE EIGENSCHAP 

- fysische kwaliteiten 

horizontaal 

- voldoende breedte voor voetgangers en 

.rolstoelen 

- zo kort mogelijke afstand tussen de 

plaatsen van bestemming 

verticaal 

- overbruggen van hoogteverschillen altijd 

met een lift 
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- fysiologische kwaliteiten 

- functionele verlichting 

- "half"klimaat temperatuur (overkleding) 

- goede geluidsabsorptie 

- psychologische kwaliteiten 

- route bij voorkeur niet door het bedden-

huis. het diagnostisch- en/of behandel

centrum laten lopen ivm. ongewenste con

frontaties met deze functies voor het 

onderzoek of de behandeling 

- instrumentele kwaliteiten 

- alle "geboden toegang" faciliteiten zijn 

van toepassing. 

WIJZE VAN VERBIZONDERING 

Bij zowel FM als PGM kan. indien het omkleden (S) 

en inbedden (6) is gekoppeld aan de voorbereiding 

(7) en indien deze in de nabijheid van de inlei

ding ( 8) is gesitueerd. een grote afstand ont

staan tussen ontvangst en voorbereiding (tussen 

wachten ( S) en omkleden { 6)). Wordt de patient 

eerst in bed gelegd en vervolgens vervoerd. dan 

kan deze (door)gang van 3 naar S nihil resp. kort 

zijn. • 

MASTERPLAN 

Bij de keuzebepaling voor de situatie van de 

functies 3. 5+6 en 7 dient prioriteit te worden 

gesteld aan de kortst mogelijke afstand voor de 

valide patient tussen 3 en S of de inbed liggende 

patient welke vervoerd wordt tussen 6 en 7. Daar

na kan bekeken worden. in welke hoedanigheid de 

patient (lopend of liggend) deze afstanden men 

het beste kan overbruggen. 
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5.4.2'5' OMKLEEDVERTREK 

ACTIVITEITEN soort: VERPLEEGKUNDIGE VOORBEREIDING 

Voor een behandeling of onderzoek: 

- afhankelijk van de ingreep of verrichting 

- geheel ontkleden en nachtkleding aantrekken 

gedeeltelijk omkleden * 
- kledingstukken. sieraden en prothesen afleg

gen en opbergen in kast voor persoonlijke 

bezittingen 

- blaas ledigen 

- eventueel douchen 

Na een behandeling of onderzoek: 

- eventueel douchen 

- aankleden en soigneren voor plaatsneming in 

het dagverblijf of vertrek naar huis 

Voor cytostatica- en CARAbehandelingen is omkleden 

niet noodzakelijk. 

RUIMTELIJKE EIGENSCHAP 

- fysische kwaliteiten 

- maatvoering "geboden toegang" voor: 

-douche 

-toilet 

-kleedcabines 

-event. kleutertoilet (sluderkamer) 

- fysiologische kwaliteiten 

- kamertemperatuur 

- goede ventilatie van 

sanitair 

- afdoende geluidsabsorptie 

kleedcabines en 

tussen cabines 

en sanitaire vertrekken onderling 

* Voor deze plaatsbepaling kunnen de figuren 15.12 t/m 

17 (of afgeleiden daarvan) ondersteuning geven bij 

het bepalen van deze keuze. 
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psychologische kwaliteiten 

bieden van privacy bij het ontkleden en 

eventueel ruimtelijk-visueel separeren van 

de sexen. 

- instrumentele kwaliteiten 

- hang-leg kasten voor persoonlijke eigen-

dommen 

- rolstoel toilet/douche 

kleedcabines met zitkruk en kapstok. spie

gel en make-up tableau. 

WIJZE VAN VERBIZONDERING 

Bij FM en PGM zal het ontkleden en inbedden 

onderdeel uitmaken van de verpleegkundige 

activiteiten van de dagverpleging en dienten

gevolge al tijd onder de verantwoording van 

het personeel van het dagcentrum vallen. 

MASTERPLAN 

Bij FM kan deze vo.orziening op een plaats. bv. 

bij de wachtplek of inbedkamer voorkomen.* 

Bij PGM kan deze voorziening op meerdere plaatsen 

voorkomen. indien de bewerkingagroepen verspreid 

over het ziekenhuis worden onderzocht en behan

deld. 

De omkleedruimte is dan gesitueerd: 

- altijd annex inbedkamer"6" 

- bij voorkeur annex wachten'3' en annex 

dagverblijf'13' 

- en/of 

- annex verkoever- en verpleegkamer (s) '11' 

en '12' 

- en via de inbedkamer ( s) aan het bedden

circuit van de instelling 
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5.4.2'6' INBEDKAMER of PLEK 

ACTIVITEITEN soort: VERPLEEGKUNDIGE 

VOORBEREIDINGEN. 

- bevoorraden en stallen van schone bedden 

- opmaken van bedden 

- inbedden van patiênten 

- wachten op transport naar voorbereiding'?' 
bij aseptische onderzoeken en behandelingen: 

- het opslaan van vuile bedden en linnen 

- bij septische onderzoeken en behandelingen: 

- het afhalen van linnengoed van de gebruik-

te bedden. 

RUIMTELIJKE EIGENSCHAP 

- fysische kwaliteiten 
maatvoering voor: 
- schone beddenvoorraad 

- opmaken van bedden 
- inbedden 

- vuile bedden opslag (gescheiden vertrek) 

- linnenkamer 
linnengoed 

voor 

- fysiologische kwaliteiten 
- kamec.r:temperatuu.r: 

schoon- en 

- goede ventilatie (gescheiden systemen) 

- adequate geluidsabso.r:ptie 
- hygiênisch onderhoud 

-psychologische kwaliteiten 

vuil 

- visuele scheiding van inbed-gedeelte en 
voor.r:aad-.r:uimten 

- instrumentele kwaliteiten 

aansluitend op de geb.r:uikelijke bevoorra

dings- en distributiesystemen van 
het ziekenhuis 

- voorraad bedden 
- voo.r:raad linnen/disposables 
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- -----

aansluitend op de gebruikelijke afhaalsyste

men van het ziekenhuis 

- opslag vuillinnen/disposables 

- opslag vuile bedden. 

WIJZE VAN VERBIZONDERING 

Bij FM en PGM zal het inbedden (en omkleden) een 

onderdeel uitmaken van de verpleegkundige 

act i vi te i ten van dagverpleging en dus onder 

de regie van het dagcentrum vallen. 

MASTERPLAN 

Gezien de inbedkamer (s) en het omkleedvertrek' 5 • 

onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. wordt 

hier verwezen naar de omschrijving van 4.2.'5'. 
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5.4.2'7' VOORBEREIDINGSKAMER(S) 

ACTIVITEITEN soort: VERPLEEGKUNDIGE 

VOORBEREIDINGEN 

- De activiteiten bestaan uit drie qroepen: 

1 tbv. bewerkinqsqroep Ia: eenma 1 iqe behande

linq door snijdende vakken 

2 tbv. bewerkinqsqroep Ib: eenmalig onderzoeken 

door niet-snijdende vakken 

3 tbv. bewerkinqsqroep I I: repeterende behan

deling door niet-snijdende vakken. 

Ad 1 - desinfecteren en scheren van operatiezöne 

Ad 2 

- bij alqehele anesthesie het aantrekken van 

operatiekleding 

- event. lediqen van blaas en/of ingewanden 

- controle op prothesen 

desinfecteren van entreezones. voor scopie 

en puncties 

- clysma•s toepassen voor reetoen colonscopiëen 

- premediceren van patiënt 

Ad 3 - bij infunderen voor bloedtransfusie en cytos

tatica-therapie. het desinfecteren van de 

infusiazöne en inbrengen van infuus 

- bij pijnbestrijdinqspatiënt event. premedi

ceren 

- bij CARA behandelingen aansluiten op ademha-

linqs-apparatuur. 

Deze laatste groep activiteiten kan vaak beter 

op de verpleeg- en behandelkamer worden ver

richt. omdat omkleden. desinfecteren en liqgen 

op een ziekenhuisbed niet noodzakelijk is. Luie 

stoelen met een voetenbank is in vele gevallen 

voldoende voor een qeschikte lichaamshouding 

voor deze therapie. 
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RUIMTELIJKE EIGENSCHAP 

- fysische kwaliteiten 

maatvoering voor de elementen: 

ad 1 en 2- verpleegbed 

ad 3 

- beddenpanspoeler 

- aanrecht 

- toilet voor lavementen 

- berging steriele instrumenten 

- verkeersruimte voor rolstoelen 

- kast voor prepereren van medicamenten 

voor cytostatica-behandeling 
- berging medicamenten 

- berging linnengoed en disposables 
-fysiologische kwaliteiten 

- kamertemperatuur 

- goede ventilatie van medicamentenkast en 

toilet 

- functionele verlichting 

- goede geluideabsorptie 
- psychologische kwaliteiten 

rustgevende en functionele kleurstel
lingen toepassen 

- voorkomen van nagalm bij de acoustiek 

- instrumentele kwaliteiten 

- warm en koud stromend water 
- aanrecht met spoelgelegenheid 
- toilet met armleuningen (voor lavementen) 

- "zuurkast" met afzuiging voor prepareren 
van medicamenten voor chemotherapie 

- berging voor disposables 

- stalling voor rolstoelen 

- aansluiting voor bedpanspoeler 

- berging voor infuus-standaards 

- uitstortbak 

- instrumentenberging. 
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WIJZE VAN VERBIZONDERING 

Bij FM kan de voorbereiding vallen onder de regie 

van: - het dagcentrum 

- de poliklinische OK afdeling 

- de klinische OK afdeling 

- de Orgaan-functioneel/ruimtelijk afdeling 

van het diagnostisch centrum 

Bij PGM kan de voorbereiding vallen onder de 

regie van: 

- het dagcentrum als geheel 

- gedeeltelijk onder de P OK afdeling 
- gedeeltelijk onder de K OK afdeling 

- gedeeltelijk onder de OF afdeling van het 

diagnostisch centrum. 

MASTERPLAN 

Afhankelijk van de keuze voor het FM of PGM of· 

een combinatie daarvan, is de voorbereidingakamer 

of plek te situeren: 

- annex de inbedkamer'6' en/of 

- annex de inleidingskamer'8' of 

- annex of onderdeel (plek) uitmakende van 

de verpleegkamer(s)'ll' en '12'. 

N.B. De ruimten S,6 en 7 kunnen als één vertrek met 

daarbinnen de plekken voor deze elementen worden 

ontworpen De sanitaire vertrekken wel afsluitbaar 

uit te voeren. 
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5.4.2.C (DOOR)GANG TUSSEN INBEDKAMER '6' EN VOORBEREI

DINGSKAMER '7' 

ACTIVITEITEN soort: TRANSPORTEREN 

transporteren van patiënten in een zieken

huisbed van de inbedkamer'6' naar de voorbe

reidingskamer(s). 

RUIMTELIJKE EIGENSCHAP 

- fysische kwaliteiten 

horizontaal vervoer 

- voldoende breedte van deze (door)gangen 

voor ziekenhuisbedden 

- zo kort mogelijke afstand tussen beide 

bestemmingen 

verticaal vervoer 

- hoogteverschillen altijd met lift over

bruggen 

- hellingbanen moeten geschikt zijn voor 

bedden en rolstoelen. 

- fysiologische kwaliteiten 

- functionele verlichting 

- kamertemperatuur 

- goede geluideabsorptie 

- instrumentele kwaliteiten 

- weinig of geen ~ochten in de gangen 

- goed beloopbaar en berijdbaar vloeropper-

vlak 

- zomogelijk automatisch deuropening. 
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WIJZE VAN VERBIZONDERING 

Bij toepassing van FM, waarbij de voorbereiding 

annex de inleidingskamer'8' plaatsvindt, kan 

deze gang een grotere afstand overbruggen. 

Bij toepassing van PGM, waarbij alle functies per 

definitie in elkaars nabijheid liggen, kan 

deze afstand en de (door)gang kort of nihil 

zijn. 

MASTERPLAN 

De plaatsing in het masterplan kan worden afge

leid van de alternatieven die onder 4.2.'7' zijn 

beschreven. 
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5.4.2.D (DOOR)GANGEN TUSSEN VOORBEREIDINGSKAMER '7' en 

INLEIDINGSKAMER(S) voor de bewerkingagroepen Ia+b 

ACTIVITEITEN soort: TRANSPORTEREN PATJENTEN 

transporteren van patiênten in een zieken

huisbed van de voorbereidingskaroers naar de 

inleidingskamer(s) 

RUIMTELIJKE EIGENSCHAP 

- fysische kwaliteiten 

- zie 4.2.C. 

- fysiologische kwaliteiten 

- zie 4.2.C. 

- psychologische kwaliteiten 

- zie 4.2.C. 

instrumentele kwaliteiten 

- zie 4.2.C. 

WIJZ~', VAN VERBIZONDERING 

Bij toepassing van FM. waarbij de voorbereiding'?' 

voor de bewerkingsgroep Ia ~nnex de inbedkamer 

'6' kan plaatsvinden. kan de afstand tot de 

{P)OK inleidingskamer'S' groot worden. 

Dit geldt eveneens voor de bewerkingagroep Ib 

indien de inleiding•a• plaatsvindt annex de 

endoscopiëenkamer op de afdeling Orgaanfuncties 

van het diagnostisch centrum. 

Bij toepassing van het PGM zullen per definitie 

de functioneel/ruimtelijk 7 en 8 in elkaars 

nabijheid worden gesitueerd. zodat hier korte 

{door)gangen mogelijk zijn~ 

MASTERPLAN 

Deze plaatsing kan worden afgeleid van de 

alternatieven onder 4.2. '7' beschreven. 
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s. 4. 2 • E • (DOORGANG) .TUSSEN VOORBEREIDINGSKAMER(S) 1 7 1 en 

BEHANDEL/VERPLEEGKAMER{S)'l2' bewerkingagroep 11 

ACTIVITEITEN soort: TRANSPORTEREN PATIENTEN 

- transporteren van patiënten in een ziekenhuis

bed. brancard of rolstoel* van de voorberei

dingakamer of plek 1 7' naar de behandel/ver

pleegkamer(s) voor de bewerkingagroep II 

* Patienten voor cytostatica behandelingen. bloed

transfusies of CARA behandelingen worden vaak de 

keuze gelaten om al of niet in nachtkleding in 

bed te worden behandeld en verpleegd of plaats te 

nemen in een luie stoel. zonder zich te verkle

den. Deze laatste categorie patiënten zal. na het 

infunderen etc op een brancard of in een rolstoel 

van de voorbereidingspiek naar de behandel/ver

pleegkamer worden getransporteerd. 

RUIMTELIJK EIGENSCHAP 

Alle hier te vermelden kwaliteiten zijn identiek 

met die van 4.2.C 

WIJZE VAN VERBIZONDERING 

Bij toepassing van het FM kunnen de voorberei

dingakamer '7 • en de verpleegkamer • 12 • op een 

bepaalde afstand van elkaar worden gesitueerd. 

bv. tussen de dagverpleging en de Orgaanfunc

tie-afdeling van het diagnostisch centrum. 

MASTERPLAN 

Deze plaatsing kan worden afgeleid van de al ter

natieven onder 4.2.'7' beschreven. 
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5.4.2.H (DOOR)GANGEN TUSSEN OMKLEEDVERTREK'S' en 

BEHANDEL/VERPLEEGKAMER'l2' van .de bewerkings

groep II 

ACTIVITEITEN soort: TRANSPORTEREN 

- het overbruggen van de afstand tussen het omkleed

vertrek'S' en behandel- en verpleegkamer'l2' 

resp. de voorbereidingsplek'7' in vertrek '12', 

v.v.* 

* Indien de patiënten voor deze bewerkingsgroep II niet 

in nachtkleding wordt verpleegd, zal de omkleedfunc

tie slechts bestaan uit het alleggen van overkleding. 

Deze omkleedfaciliteit kan dan op de verpleegzaal op 

een daartoe bestemde plek plaatsvinden. 

RUIMTELIJKE EIGENSCHAP 

Alle hier te vermelden kwaliteiten zijn identiek 

met die van 4.2.C. 

WIJZE VAN VERBIZONDERING 

- n.v.t. 

MASTERPLAN 

Deze plaatsing kan afgeleid worden van de alter

natieven onder 4.5. beschreven. 
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5.4.3'11.1' VERKOEVER- en VERPLEEGKAMER(S) 

Algemeen kenmerk: 

Alle behandel- en verpleegactiviteiten worden 

door het team van het dagcentrum gepland, gepro

grammeerd, gecoördineerd en uitgevoerd. 

De patiänt komt in de procesfasen 9 en 10 van 

figuur 12 t/m 17 in twee posities voor; tw. 

"in bed" of "valide" (al of niet met hulpmiddelen 

als een rolstoel ~f krukken). 

ACTIVITEITEN soort: VERPLEGING 

- observeren. bewaken en verplegen van patiänten 

onder algehele anesthesie (verkoevering) 

- observeren, bewaken, begeleiden. verplegen en 

verzorgen van patiänten onder regionale en locale 

anesthesie 

- begeleiden. verplegen en verzorgen van patiänten 

en hun begeleiders in de post-anesthesie- en 

recuperatiefase. 

RUIMTELIJKE EIGENSCHAP 

- De kwaliteiten van de ruimtelijke eigenschap 

zijn: of in vorige programma • s van eisen van de 

instelling al eens ontwikkeld, of worden dmv. de 

NZI.BOUWSTENEN door het cvz. voorgeschreven. 

WIJZE VAN VERBIZONDERING 

De modellen van figuur 4.13,B; figuur 4.14,AB; en 

figuur 4.17,BAB. zijn. omdat ze alleen op de 

patient (en dus productgewijs) gericht zijn. 

geschikt voor deze werkwijze. 
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MASTERPLAN 

In eerste instantie zullen de verkoeverkamer(s) 

in de directe nabijheid van de OK 1s zijn gesitu

eerd. Dit ivm. de observatie van de patiënt door 

de anesthesist. De anesthesist verblijft normali

ter op zijn werkplek in de OK of in de inleidings

kamer171. In tweede instantie dient dan ook onder

scheid gemaakt te worden in een één- of meerper

soons-kamer voor deze beide functies 

De kamers voor verkoevering kunnen hierbij varië

ren van een-persoons- tot vier-persoonskamers of 

zalen voor acht tot twaalf bedden. In deze zalen 

kunnen separaties tussen de bedden worden aange

bracht dmv. gordijnen. De recuperatieperiode zal 

eveneens in deze een-persoons- tot twaalf-persoons 

zalen kunnen plaatsvinden. 

Een directe verbinding met het omkleedvertrek en 

het dagverblijf is van groot belang. omdat de 

valide patiënt dan de mogelijkheid wordt geboden 

om samen met de begeleiders zich gereed te maken 

voor vertrek na de recuperatiefase. Deze bege

leiders hebben of in de wachtkamer 1 3 1 of in het 

dagverblijf 1 13 1 het moment van ontmoeting met de 

patiënt kunnen afwachten. 
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S.4.3 1 ll.2 1 VERKOEVER- en VERPLEEGKAMER(S) 

Alqemeen kenmerk: 

De behandelactiviteiten kunnen door het (bestaan

de) Poliklinische- of Klinische operatie-team 

qepland. geprogrammeerd en uitgevoerd worden. 

De coördinatie van de behandel- en verpleeqactivi

teiten wordt als reqel qedaan door het P of KOK

team. evenals de verpleqinq tijdens de verkoeve

r ing. 

Afhankelijk van de verantwoordelijkheida-over

dracht en afhankelijk van de afstand tussen 

OK-afdelinq, verkoeverruimte en verpleeqkamers, 

kan de verkoeverinq ook tot de coördinatie van 

het KOK-team worden qerekend. 

De verantwoording voor het herstel wordt bij het 

verlaten van het (P)OK circuit overqeqeven aan 

het daqcentrum-team. zij het, dat bij twijfel of 

complicaties de hulp van de behandelend specia

list of anesthesist wordt ingeroepen. 

De patiênt komt in de procesfasen 9 en 10 in twee 

posities voor. tw. "in bed" of "valide". 

ACTIVITEITEN soort: VERPLEGING 

- observeren. bewaken en verpleqen van patiênten 

onder alqehele anesthesie na de ingreep {verkoe

verinq) 

- observeren, bewaken. beqeleiden. verplegen en 

verzorqen van patiênten onder reqionale of locale 

anesthesie 

- beqeleiden, verplegen en Vérzorgen van patiênten 

en hun begeleiders, familieleden of kennissen in 

de post-anesthesie- en recuperatiefase 

- transporteren van patienten van het OK-circuit 

naar de verpleegkamers. 
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RUIMTELIJKE EIGENSCHAP 

- De kwaliteit van de ruimtelijke eigenschap zijn: 

of in vorige programma's van eisen van de instel

ling al eens ontwikkeld, of worden dmv. de NZI.

BOUWSTENEN door het cvz. voorgeschreven. 

WIJZE VAN VERBIZONDERING 

De modellen van figuur IV 12.A: figuur 4.15.BA: 

en figuur 4.16,ABA, zijn geschikt voor deze werk

wijze omdat hierin het P.OK behandelcircuit sepa

raat in het proces is opgenomen. 

Een goede afstemming van de planning en program

mering van de behandelactiviteiten van de dagver

pleging in deze (P)OK afdeling is noodzakelijk. 

Dagverplegingspatiänten dienen zo vroeg mogelijk 

geopereerd te worden om de nodige recuperatie-

tijden te garanderen. Voor behandeling in het 

klinische OK circuit dient kruisinfectie voorko

men te worden. 

MASTERPLAN 

In eerste instantie zullen de verkoeverkamer(s) 

en eventueel de verpleegkamer { s} in de directe 

nabijheid van de OK's zijn gesitueerd. Dit ivm. 

de observatie van de patiänt door de anesthesist 

De anesthesist verblijft normaliter op zijn werk

plek in de OK of in de inleidingskamer'7'. 

De kamers voor verkoevering kunnen hierbij variä

ren van een-persoon tot vier-persoonskamers of 

zalen voor acht tot twaalf bedden. In deze zalen 

kunnen separaties tussen de bedden worden aange

bracht dmv. gordijnen. De kamers voor verpleging 

tijdens de recuperatieperiode kunnen eveneens va

riären van eenpersoon- tot twaalfpersoons zalen 

en met separatie-mogelijkheden worden ingericht. 
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Een directe verbinding met het omkleedvertrek en 

het dagverblijf is van groot belang. omdat de 

valide patiënt dan de mogelijkheid wordt geboden 

om samen met de begeleiders zich gereed te maken 

voor vertrek na de recuperatiefase van van zijn 

ontvangst in het dagcentrum. Deze begeleiders 

hebben of in de wachtkamer 1 3 1 of in het dagver

blijf113' het moment van ontmoeting met de patiënt 

kunnen afwachten. 

Als in het dagcentrum de locaties per bewerkinga

groep Ia. b en II over het ziekenhuis zijn ver 

spreid. kan het verpleeggedeelte een onderdeel 

van een andere bestaande verpleegafdeling uitma

ken. Deze verpleegafdeling zal dan wel tevens de 

functies van de procesfasen 7,8 en 11 moeten kun

nen bevatten. 
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5.4.3'11.3' VERKOEVER-en VERPLEEGKAMER(S) 

Algemeen kenmerk: 

Met als redenen de tijd-economie en disciplinaire 

verantwoordelijkheden worden in deze variant de 

anesthesie. ingreep en verkoevering binnen één 

organisatorische- en ruimtelijke unit gesitueerd. 

De patiënt wordt hier verpleegd door verpleegkun

digen van het (P)OK-team. totdat deze bij bewust

zijn is gekomen of tot het moment. dat er bij 

locale anesthesie geen complicaties meer mogen 

worden verwacht. Daarna wordt de patiënt overqe

dragen aan het dagcentrum-team van verpleeqkundi

gen. die de patiënt dan verder tijdens zijn recu

peratieperiode zal observeren. beqeleiden en ver

plegen. 

In het (P)OK-circuit komt de patiënt alleen in de 

positie "in bed" voor. 

ACTIVITEITEN soort: VERPLEGING 

- voor het (P)OK-team: 

- observeren. bewaken en verplegen van patiën-

ten onder alqehele anesthesie {verkoevering) 

- observeren. bewaken. begeleiden en verpleqen 

van patiënten onder regionale en locale 

anesthesie in de critische periode van de 

verkoevering 

- voor het daqcentrum-team 

- observeren. begeleiden. verpleqen en verzor-

qen van patiënten in de post-anesthesie- en 

recuperatiefase 

- het instruëren van patient en eventueel zijn 

beqeleiders mbt. de verzorqinq in de thuis

situatie. 
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RUIMTE·LIJKE EIGENSCHAP 

De kwaliteiten van de ruimtelijke eigenschap zijn: 

of in voriqe programma's van eisen van de instel

linq al eens ontwikkeld. of worden dmv. de beoor

delinqs-maatstaven door het CvZ.als richtlijnen 

worden aanqereikt. 

WIJZE VAN VERBIZONDERING 

Deze variant is een nuancerinq van de modellen 

van fiquur 4.12.A en fiquur 4.1S.BA. met de na

druk op de technoloqie van de anesthesie. waar

door bij bepaalde specialismen de indicatielijst 

voor inqrepen uitgebreid kan worden. Het overdra

qen van de verantwoording over de patiënt tijdens 

de verkoever- en verpleeqperiode van het OK-team 

naar het daqcentrum-team kan bij ontbreken van 

strinqente afspraken hieromtrend. problemen 

opleveren in de uitvoerinq van deze variant. 

MASTERPLAN 

In eerste instantie zullen de verkoeverkamer{s) 

en eventueel de verpleeqkamer(s) in de directe 

nabijheid van de OK's zijn gesitueerd. Dit ivm. 

de observatie van de patiënt door de anesthesist 

De anesthesist verblijft normaliter op zijn werk

plek in de OK of in de inleidingskamer'7'. 

Maakt men. om technoloqische redenen. onderscheid 

in verkoevering en verpleqinq. dan kunnen deze 

twee functies ruimtelijk qescheiden worden. 

In tweede instantie dient dan ook onderscheid 

qemaakt te worden in een één- of meerpersoons

kamer voor deze beide functies. 

De kamers voor verkoeverinq kunnen hierbij varië

ren van een-persoon- tot vier-persoonskamers of 

zalen voor acht tot twaalf bedden. In deze 
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zalen kunnen separaties tussen de bedden worden 

aangebracht dmv. gordijnen. De kamers voor ver

pleging tijdens de recuperatieperiode kunnen even

eens variëren van eenpersoonskamers tot zalen 

voor acht tot twaalfpersoons zalen en met separa

tie-mogelijkheden worden ingericht. 

Een directe verbinding met het omkleedvertrek en 

het dagverblijf is van groot belang. omdat de 

valide patiënt dan de mogelijkheid wordt geboden 

om samen met de begeleiders zich gereed te maken 

voor vertrek na de recuperatiefase van van zijn 

ontvangst in het dagcentrum. Deze begeleiders 

hebben of in de wachtkamer • 3' of in het dagver

blijf'l3' het moment van ontmoeting met de patiënt 

kunnen afwachten. 
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5.4.3'F' {DOOR)GANGEN TUSSEN 0K's'9' en VERKOEVER- en 

VERPLEEGKAMER(s)'11' 

ACTIVITEITEN soort: TRANSPORTEREN PATIENTEN 

- het transporteren van patiënten onder anesthesie 

in een ziekenhuisbed van de OK's'9' naar de ver

koever-en/of verpleegkamer{s)'11'. 

Nadere toelichting: 

Afhankelijk van de organisatie en locatie van de 

varianten 11.1, 11.2 en 11.3 zijn de volgende 

onderverdelingen en kenmerken te vermelden: 

ad 11.1 Hier kunnen oa. de te overbruggen afstan

den en niveauverschillen tot het minimale 

worden beperkt en eventueel in de vorm 

van een doorgang worden ontworpen: 

ad 11.2 Hier kunnen de afstanden tussen de kl i

nische OK' s en de verkoeverkamer (s), in

dien deze op een verpleegafdeling of in 

het nieuwe dagcentrum zijn gesitueerd, 

wel bonderde meters bedragen. Dit is af

hankelijk van de uitgebreidheid van het 

ziekenhuiscomplex en de afstanden tussen 

de (poli)klinische behandelafdelingen en 

het verpleeghuis. 

ad 11.3 Hierbij kunnen oa. de afstanden tussen de 

klinische verkoeverkamer{s) en de ver

pleegkamer(s) van het dagcentrum eveneens 

bonderde meters bedragen. 

RUIMTELIJKE EIGENSCHAP 

- fysische kwaliteiten 

horizontaal vervoer 

- voldoende breedte van deze {door)gangen 

voor ziekenhuisbedden 

- zo kort mogelijke afstand tussen beide 

bestemmingen 

verticaal vervoer 
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- hoogteverschillen altijd met lift over

bruggen 

hellingbanen moeten geschikt zijn voor 

bedden en rolstoelen. 

- fysiologische kwaliteiten 

- functionele verlichting 

- kamertemperatuur 

- goede geluidsabsorptie 

- instrumentele kwaliteiten 

weinig of geen bochten in de gangen 

- goed beloopbaar en berijdbaar vloeropper

vlak 

- zomogelijk automatisch deuropening. 

WIJZE VAN VERBIZONDERING 

De bepaling van de wijze van verbizondering is in 

de nadere toelichting van de activiteiten hierbo

ven beschreven. 

MASTERPLAN 

Bij de keuze voor de locaties van de onder 11.2 

en 11. 3 beschreven alternatieven. welke hoofdza

kelijk bij verbouw als optimale oplossing gekozen 

zullen worden. kunnen de afstanden groot worden. 

Het transporteren over grote afstanden is tijd-

economisch gezien een onrendabele zaak en onaan

genaam voor de patient. 

Beperking van deze afstanden is geboden bij het 

afwegen van de alternatieven. 
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5.4 3'G' (DOOR)GANG TUSSEN VERPLEEGKAMER(S)'ll' en 

OMKLEEDVERTREK'5' 

ACTIVITEITEN soort: TRANSPORTEREN 

- het overbruggen van de afstand tussen het ver

pleegbed in de verpleegkamer en het omkleedvertrek 

door de patiënt zelf 

- het begeleiden door een verpleegkundige van het 

dagcentrum-team van de patiënt, die eventueel nog 

ondersteuning behoeft bij het lopen. 

RUIMTELIJKE EIGENSCHAP 

fysische kwaliteiten 

horizontaal vervoer 

- voldoende breedte van deze (door)gangen 

voor ziekenhuisbedden 

- zo kort mogelijke afstand tussen beide 

bestemmingen 

verticaal vervoer 

- hoogteverschillen altijd met lift 

overbruggen 

hellingbanen moeten geschikt zijn voor 

bedden en rolstoelen. 

- fysiologische kwaliteiten 

- functionele verlichting 

- kamertemperatuur 

- goede geluidsabsorptie 

- instrumentele kwaliteiten 

- weinig of geen bochten in de gangen 

- goed beloopbaar en berijdbaar vloeropper-

vlak 

- zomogelijk automatisch deuropening 
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WIJZE VAN VERBIZONnERING 

Omdat de patiênt deze afstand te voet. al of niet 

met krukken moet kunnen afleggen is het omkleed

vertrek bij voorkeur zo dicht mogelijk bij de 

verpleegkamer gesitueerd. Dit geldt voor elke op

lossing. ongeacht of het organisatie-concept een 

FM of een PGM zal zijn. 

MASTERPLAN 

Ongeacht het feit of de dagverpleging over meer

dere locaties in het ziekenhuis verspreid zal 

zijn. zullen de omkleedvertrekken altijd dicht 

bij de verpleegkamer ( s) of p de verpleegkamers 

aanwezig zijn. 
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5.4.4'11.4' VERKOEVER- en VERPLEEGKAMER(S) 

Algemeen kenmerk: 

Alle onderzoek- en verpleegactiviteiten in dit 

autonome model, worden door het team van het dag

centrum gepland. geprogrammeerd en gecoördineerd 

en wat de verpleging betreft, uitgevoerd. 

De patiënt komt in de procesfasen 9 en 10 van fi

guur 12 t/m 17 in twee posities voor; tw. 

"in bed" of "valide" (al of niet met hulpmiddelen 

als een rolstoel of krukken). 

ACTIVITEITEN soort: VERPLEGING 

- observeren, bewaken en verplegen van patiënten 

onder algehele anesthesie (verkoevering) 

- observeren, bewaken. begeleiden. verplegen en 

verzorgen van patiënten onder regionale en locale. 

anesthesie 

- begeleiden. verplegen en verzorgen van patiënten 

en hun begeleiders in de post-anesthesie- en 

recuperatiefase. 

RUIMTELIJKE EIGENSCHAP 

- De kwaliteiten van de ruimtelijke eigenschap 

zijn: of in vorige programma's van eisen van de 

instelling al eens ontwikkeld. of worden dmv. de 

NZI.BOUWSTENEN door het cvz. voorgeschreven. 

WIJZE VAN VERBIZONnERING 

De modellen van figuur 4.13.B: figuur 4.14,AB: en 

figuur 4.17,BAB zijn omdat ze alleen op de 

patiënt (en dus productgewijze) gericht zijn. 

geschikt voor deze werkwijze. 
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MASTERPLAN 

In eerste instantie zullen de verkoeverkamer(s) 

en eventueel de verpleegkamer(s) in de directe 

nabijheid van de onderzoekkamers zijn gesitueerd. 

Dit ivm. de observatie van de patiënt door de 

anesthesist. 

De anesthesist verblijft normaliter op zijn werk

plek in de onderzoek- en behandelkamer ( s) of in 

de inleidingskamer'B'. 

In tweede instantie dient dan ook onderscheid 

gemaakt te worden in een één- of meerpersoons

kamer voor deze beide functies. 

De kamers voor verkoevering kunnen hierbij varië

ren van een-persoon- tot vier-persoonskamers of 

zalen voor acht tot twaalf bedden. In deze zalen 

kunnen separaties tussen de bedden worden aange

bracht dmv. gordijnen. De kamers voor verpleging 

tijdens de recuperatieperiode kunnen eveneens 

variëren van eenpersoon- tot twaalfpersoons zalen 

en met separatie-mogelijkheden worden ingericht. 

Een directe verbinding met het omkleedvertrek en 

het dagverblijf is van groot belang. omdat de 

valide patiënt dan de mogelijkheid wordt geboden 

om samen met de begeleiders zich gereed te maken 

voor vertrek na de recuperatiefase van van zijn 

ontvangst in het dagcentrum. Deze begeleiders 

hebben of in de wachtkamer' 3' of in het dagver

blijf'l3' het moment van ontmoeting met de patiënt 

kunnen afwachten. 
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S.4.4'11.5'VERKOEVER- en VERPLEEGKAMER(S) 

Algemeen kenmerk: 

De onderzoekactiviteiten worden door het (bestaan

de) onderzoek-team gepland, geprogrammeerd en 

uitgevoerd. 

De coördinatie van de onderzoek- en verpleegacti 

vi te i ten wordt gedaan door 

evenals de verkoevering en 

patiënten in dagverpleging. 

het dagcentrum-team, 

verpleging van de 

De verantwoording voor het herstel wordt bij het 

verlaten van het diagnostisch centrum overgegeven 

aan het dagcentrum-team, zij het. dat bij twijfel 

of complicaties de hulp van de behandelend spe

cialist of anesthesist wordt ingeroepen. 

De patiënt komt in de procesfasen 9 en 10 in twee 

posities voor, tw. "in bed" of "valide". 

ACTIVITEITEN soort: VERPLEGING 

- observeren, bewaken en verplegen van patiënten 

onder algehele anesthesie na de ingreep (verkoe

vering) 

- observeren, bewaken. begeleiden. verplegen en 

verzorgen van patiënten onder regionale of locale 

anesthesie 

- begeleiden: verplegen en verzorgen van patiënten 

en hun begeleiders familileden of kennissen in de 

post-anesthesie- en recuperatiefase 

- transporteren van patiënten van het diagnostisch 

centrum naar de verpleegkamers. 

RUIMTELIJKE EIGENSCHAP 

- De kwaliteiten van de ruimtelijke eigenschap 

z1 Jn: of in vorige programma's van eisen van de 

instelling al eens ontwikkeld. of worden dmv. de 

NZI.BOUWSTENEN door het cvz. als richtlijnen 

aangegeven. 
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WIJZE VAN VERBIZONDERING 

De modellen van figuur IV 12.A en figuur 4.15,BA 

zijn geschikt voor deze werkwijze omdat hierin 

het diagnostisch centrum separaat in het proces 

is opgenomen. 

Een goede afstemming van de planning en program

mering van de onderzoekact i vi te i ten van de dag

verpleging in het diagnostisch centrum is noodza

kelijk. Dagverplegingspatiênten dienen zo vroeg 

mogelijk geopereerd te worden om de nodige recu

peratie-tijden te garanderen. 

MASTERPLAN 

In eerste instantie zullen de verkoeverkamer (s) 

en eventueel de verpleegkamer(s) in de directe 

nabijheid van de onderzoekkamer(s) Zl]n gesitu

eerd. Dit ivm. de observatie van de patiênt door 

de anesthesist. 

De anesthesist verblijft normaliter op ZlJn werk

plek in de onderzoek en behandelkamer(s) of in de 

inleidingskamer'7'. 

In tweede instantie dient dan ook onderscheid 

gemaakt te worden in een één- of meerpersoons

kamer voor deze beide functies. 

De kamers voor verkoevering kunnen hierbij variê

ren van een-persoon- tot vier-persoonskamers of 

zalen voor acht tot twaalf bedden. In deze zalen 

kunnen separaties tussen de bedden worden aange

bracht dmv. gordijnen. De kamers voor verpleging 

tijdens de recuperatieperiode kunnen eveneens 

variêren van eenpersoon- tot twaalfpersoons zalen 

en met separatie-mogelijkheden worden ingericht. 
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Een directe verbinding met het omkleedvertrek en 

het dagverblijf is van groot belang. omdat de 

valide patiënt dan de mogelijkheid wordt geboden 

om samen met de begeleiders zich gereed te maken 

voor vertrek na de recuperatiefase van van zijn 

ontvangst in het dagcentrum. Deze begeleiders 

hebben of in de wachtkamer' 3 • of in het dagver

blijf'l3' het moment van ontmoeting met de patiënt 

kunnen afwachten. 

Als in het dagcentrum de locaties per bewerkings

groep Ia.b en II over het ziekenhuis zijn ver

spreid. kan het verpleeggedeelte een onderdeel 

van een andere bestaande verpleegafdeling uitma

ken. Deze verpleegafdeling zal dan wel tevens de 

functies van de procesfasen 7. 8 en 11 moeten 

kunnen bevatten. 
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5.4.4'11.6' VERKOEVER- en VERPLEEGKAMER(S) 

Algemeen kenmerk: 

Met als redenen de tijd-economie en disciplinaire 

verantwoordelijkheden worden in deze variant de 

anesthesie. verrichting en verkoevering binnen 

één organisatorische- en ruimtelijke unit gesitu

eerd. De patH~nt wordt hier verpleegd door ver

pleegkundigen van het diagnostisch centrum. tot

dat deze bij bewustzijn is gekomen of tot het mo

ment. dat er bij locale anesthesie geen complica

ties meer mogen worden verwacht.Daarna wordt de 

patiënt overgedragen aan het dagcentrum-team van 

verpleegkundigen. die de patiënt dan verder tij

dens zijn recuperatieperiode zal observeren, be

geleiden en verplegen. 

In het diagnostisch centrum komt de patiënt al

leen in de positie "in bed" voor. 

ACTIVITEITEN soort: VERPLEGING 

- voor het diagnostisch centrum: 

- observeren. bewaken en verplegen van patiën-

ten onder algehele anesthesie (verkoevering) 

- observeren. bewaken. begeleiden en verplegen 

van patiënten onder regionale en locale 

anesthesie in de critische periode van de 

verkoevering 

- voor het dagcentrum-team 

- observeren. begeleiden, verplegen en verzor-

gen van patiënten in de post-anesthesie- en 

recuperatiefase 

- het instruëren van patient en eventueel zijn 

begeleiders mbt. de verzorging in de thuis

situatie. 
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RUIMTELIJKE EIGENSCHAP 

- De kwaliteiten van de ruimtelijke eigenschap zijn: 

of in vorige programma's van eisen van de instel

ling al eens ontwikkeld. of worden dmv. de NZI.

BOUWSTENEN door het cvz. voorgeschreven. 

WIJZE VAN VERBIZONDEREN 

Deze variant is een nuancering van de modellen 

van figuur 4.12.A en figuur 4.15,BA met de nadruk 

op de technologie van de anesthesie. waardoor bij 

bepaalde specialismen de indicatielijst voor ver

richtingen uitgebreid kan worden. Het overdragen 

van de verantwoording over de patient tijdens de 

verkoever- en verpleegperiode van het team van de 

Orgaanfunctie afdeling naar het DC-team kan bij 

het ontbreken van stringente afspraken hierover 

problemen opleveren in de uitvoering van deze 

variant .. 

MASTERPLAN 

In eerste instantie zullen de verkoeverkamer(s) 

in de directe nabijheid van de OK's zijn gesitu

eerd. Dit ivm. de observatie van de patiënt door 

de anesthesist. De anesthesist verblijft normali

ter op zijn werkplek in de OK of in de inleidings

kamer'7'. In tweede instantie dient dan ook onder

scheid gemaakt te worden in een één- of meerper

soons-kamer voor deze beide functies 

De kamers voor verkoevering kunnen hierbij varië

ren van een-persoons- tot vier-persoonskamers of 

zalen voor acht tot twaalf bedden. In deze zalen 

kunnen separaties tussen de bedden worden aange

bracht dmv. gordijnen. De kamers voor verpleging 

tijdens voor verpleging tijdens de recuperatie

periode kunnen eveneens variëren van een-persoons

tot twaalf-persoons zalen en met separatie-moge

lijkheden worden ingericht. 
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S.4.4'F' (DOOR)GANGEN TUSSEN BEHANDELKAMER(S)'10'. 

VERKOEVER- en VERPLEEGKAMERS'11' 

ACTIVITEITEN soort: TRANSPORTEREN PATJENTEN 

- het transporteren van patH!nten onder anesthesie 

in een ziekenhuisbed van de onderzoek en behandel

kamer(s)'10' naar de verkoever- en/of verpleeg

kamer(s)'11' 

Nadere toelichting: 

Afhankelijk van de organisatie en locatie van de 

varianten 11.1. 11.2 en 11.3 zijn de volgende on

derverdelingen en kenmerken te vermelden: 

ad 11.1 Bier kunnen oa. de te overbruggen afstan

den en niveauverschillen tot het minimale 

worden beperkt en eventueel in de vorm 

van een doorgang worden ontworpen: 

ad 11.2 Hier kunnen de afstanden tussen de onder

zoek en behandelkamer{s) van het diagnos

tisch centrum en de verkoeverkamer(s). 

indien deze op een verpleegafdeling of in 

het nieuwe dagcentrum Z1Jn gesitueerd. 

wel bonderde meters bedragen. Dit is af

hankelijk van de uitgebreidheid van het 

ziekenhuiscomplex en de afstanden tussen 

het diagnostisch centrum en het verpleeg

huis. 

ad 11.3 Bierbij kunnen oa. de afstanden tussen de 

verkoeverkamer{s) van het diagnostisch 

centrum en de verpleegkamer(s) van het 

dagcentrum eveneens bonderde meters be

dragen. 

RUIMTELIJKE EIGENSCHAP 

- fysische kwaliteiten 

horizontaal vervoer 
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- voldoende breedte van deze (door)gangen 

voor ziekenhuisbedden 

- zo kort mogelijke afstand tussen beide 

bestemmingen 

verticaal vervoer 

- hoogteverschillen altijd met lift over
bruggen 

hellingbanen moeten geschikt zijn voor 

bedden en rolstoelen. 
fysiologische kwaliteiten 

- functionele verlichting 

- kamertemperatuur 

- goede geluidsabsorptie. 
- instrumentele kwaliteiten 

weinig of geen bochten in de gangen 

- goed beloopbaar en berijdbaar vloeropper
vlak 

- zomogelijk automatisch deuropening. 

WIJZE VAN VERBIZONDERING 

De bepaling van de wijze van verbizondering is in 

de nadere toelichting van de activiteiten hierbo
ven beschreven 

MASTERPLAN 

Bij de keuze voor de ·locaties van de onder 11. 2 

en 11.3 beschreven alternatieven, welke hoofdza

kelijk bij verbouw als optimale oplossing gekozen 

zullen worden, kunnen de afstanden groot worden. 

Voor patiënten met premedicatie is dit niet be

zwaarlijk.Dit in tegenstelling tot het transpor
teren van patiänten die bij volle bewustzijn door 

gangen moeten worden gereden. Bovendien is het 
transporteren over grote afstanden tijd-economisch 

gezien een onrendabele be~gheid. 
Beperkingen van deze afstanden is geboden bij het 

afwegen. van de a 1 ternatieven. 
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S.4.4'G' (DOOR)GANG TUSSEN VERPLEEGKAMER(S)'ll' en 

OMKLEEDVERTREK'5' 

ACTIVITEITEN soort: TRANSPORTEREN 

- het overbruggen van de afstand tussen het ver

pleegbed in de verpleegkamer en het omkleedvertrek 

door de patiënt zelf 

- het begeleiden door een verpleegkundige van het 

dagcentrum-team van de patiënt. die eventueel nog 
• ondersteuning behoeft bij het lopen. 

RUIMTELIJKE EIGENSCHAP 

fysische kwaliteiten 

horizontaal vervoer 

- voldoende breedte van deze (door)gangen 

voor ziekenhuisbedden 

- zo kort mogelijke afstand tussen beide 

bestemmingen 

verticaal vervoer 

- hoogteverschillen altijd met lift 

overbruggen 

- hellingbanen moeten geschikt zijn voor 

bedden en rolstoelen. 

- fysiologische kwaliteiten 

- functionele verlichting 

- kamertemperatuur 

- goede geluidsabsorptie 

- instrumentele kwaliteiten 

- weinig of geen bochten in de gangen 

- goed beloopbaar en berijdbaar vloeropper-

vlak 

- zomogelijk automatische deuropening. 
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WIJZE VAN VERBIZONDERING 

Omdat de patiênt deze afstand te voet. al of niet 

met krukken moet kunnen afleggen is het omkleed

vertrek bij voorkeur zo dicht mogelijk bij de 

verpleegkamer gesitueerd. Dit geldt voor elke op

lossing. ongeacht of het organisatie-concept een 

FM of een PGM zal zijn. 

MASTERPLAN 

Ongeacht het feit of de dagverpleging over meer 

dere locaties in het ziekenhuis verspreid zal 

zijn. zullen de omkleedvertrekken altijd dicht 

bij de verpleegkamer ( s) of p de verpleegkamers 

aanwezig zijn. 
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5.4.5'12' VERPLEEG- en BEHANDELKAMER(S) 

Algemene opmerking: 

Alle voorbereidings-, behandel- en verpleegactivi

teiten worden door het team van het dagcentrum 

gepland, geprogrammeerd en gecoördineerd. 

De uitvoering betreft hier het inbrengen van 

infusen en verplegen van cytostaticapatiënten en 

het verplegen van de overige diagnosegroepen. 

De patiënt komt in de procesfasen 9 en 10 van 

figuur 4.12 t/m 17 in drie posities voor. tw.:"in 

bed". "in ligstoel" of "valide". 

ACTIVITEITEN soort: BEHANDELING en VERPLEGING. 

- prepareren van medicamenten voor in- en transfu

sies 

- inbrengen van infusen 

- observeren. bewaken, verplegen 

patiënten onder regionale- of 

(pijnbestrijding) 

en verzorgen van 

locale anesthesie 

- observeren. bewaken, begeleiden. verple,,Jen en 

verzorgen van infuuspatiënten en CARA-patiënten 

- het (laten) transporteren van patiënten die een 

pijnbestrijdinga-behandeling ondergaan 

- het verzorgen van patiënten waarvoor bij een 

cytostatica-behandelinq hoofdkoeling noodzakelijk 

wordt geacht 

- het begeleiden en verzorgen van patiënten en hun 

gezelschap in de recuperatiefase. 

RUIMTELIJKE EIGENSCHAP 

- fysische kwaliteiten 

- maatvoering voor de door het cvz. vast te 

stellen verpleegplaats voor een zieken

huisbed of ligstoel 
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- maatvoering voor zitjes tbv. het gezel

schap van de patiënt 

- maatvoering voor een voorbereidingspiek 

of zuurkast 

- maatvoering van een plek of vertrek waar

in hoofdkoelings-apparatuur kan worden 

opgesteld. 

- fysiologische kwaliteiten 

- aangepaste 1 ichtni veaux voor de werkplek 

en verblijfs/behandelingsplekken:hogere 

en lagere lichtniveaux voor deze plekken 

aanbrengen. zodat een gedifferentiëerd 

ruimtebeeld kan ontstaan tbv. de privacy 

van patiënt en gezelschap 

- kamer-temperatuur 

- goede geluids-absorptie voor het voeren 

van privee gesprekken. 

- psychologische kwaliteiten 

het bieden van de nodige privacy voor de 

patiënt en gezelschap/begeleider(s) 

- uitzicht bieden naar een interessant bui

tengebeuren. 

- instrumentele kwaliteiten 

- de standaard-uitrusting van het zieken-

huis voor verpleegplek (low-care) 

- aansluitings-faciliteiten voor koelings

apparatuur 

- spoelgelegenheid met lucht-afzuiging voor 

medicamenten voorbereiding. 

WIJZE VAN VERBIZONDERING 

Behalve in het FM van figuur 4.12.A zijn in de 

overige modellen de repeterende behandelingen als 

een PGM apart of integraal in de overige dagcen

trumactiviteiten opgenomen. Deze categorie behan

delingen heeft een specifiek karakter vanwege de 

grote mate van privacy die deze patiëntgroep ver

eist. 
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MASTERPLAN 

Indien de pijnbestrijdinq als een activiteit van 

het zorqverleninqspakket wordt opqenomen. dan is 

de nabijheid van de inleidinqskamer van de (P )OK 

van de anesthesist aan te bevelen. Dit. om qrote 

transportafstanden te voorkomen van patiênten die 

bij bewustzijn en met een locale of reqionale 

anesthesie. Voor deze anesthesie-faciliteiten kan 

eveneens een voorzieninq in de directe nabijheid 

van de verpleeq- en behandelkamer{s) worden inqe

richt. 

De optimale plaats voor de bewerkinqsqroep II is 

in eerste instantie bij de overiqe verkoever- en 

verpleeqkamer(s) van het daqcentrum. In tweede 

instantie is de nabijheid van de poliklinische 

spreekuurafdelinq van de niet-snijdende vakken 

als alternatief hier op te voeren. omdat de 

patiênt een daq of eniqe uren voor de behandelinq 

een diaqnose en indicatie voor de soort en hoe

veelheid medicamenten zal laten stellen. Deze 

activiteitenvinden plaats op de poliklinische 

spreekuur-unit van de behandelende specialist. 

Het bereikbaar zijn van deze behandelende specia

list tijdens de behandelperiode van infuus- en 

CARA patiênten is aan te bevelen. 

Plaatsinq in de nabijheid van de openbare voorzie

ninqen van het ziekenhuis zoals bezoekershal met 

winkelfaciliteiten voor het qezelschap van de 

patiênt strekt tot aanbevelinq. 
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S.4.5'H' (DOOR)GANG TUSSEN OMKLEEDVERTREK'S' en VERPLEEG 
en BEHANDELKAMER(S)'12' vise versa 

ACTIVITEITEN soort: TRANSPORTEREN 

- het overbruqqen van de afstand tussen de qarderobe 

van het omkleedvertrek en de verpleeq- en behan

delkamer(s) tot de liqstoel of bed op de behandel

plek en v.v. door de patiänt 

- het transporteren van patiänten die na het omkle

den in nachtkledinq in een ziekenhuisbed hebben 

plaatsqenomen van de omkleedruimte naar de ver

pleeq- en behandelkamer, door een verpleeqkundiqe 

van het daqcentrum 

- het transporteren van bedleqeriqe patiänten na de 

behandelinq van de verpleeq- en behandelkamer naar 

de omkleedruimte. 

RUIMTELIJKE EIGENSCHAP 

- fysische kwaliteiten 

horizontaal vervoer 

- voldoende breedte van deze (door)ganqen 

voor ziekenhuisbedden 

- zo kort moqelijke afstand tussen beide 

bestemmingen 

verticaal vervoer 

- hooqteverschillen altijd met lift over

bruggen 

- hellingbanen moeten geschikt zijn voor 

bedden en rolstoelen 

- fysiologische kwaliteiten 

- functionele verlichtinq 

- kamertemperatuur 

- goede qeluidsabsorptie 

- instrumentele kwaliteiten 

- weinig of qeen bochten in gangen 

- qoed beloopbaar en berijdbaar 

vloeroppervlak 

- zomoqelijk automatische deuropeninq. 
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WIJZE VAN VERBIZONDERING 

Omdat de patiënt deze afstanden te voet of in een 

ziekenhuisbed moet kunnen afleggen, wordt de om

kleedruimte zo dicht mogelijk bij de verpleeg- en 

behandelplek of kamer gesitueerd. Dit geldt voor 

elke oplossing. ongeacht of het organisatie-con

cept op een FM of een PGM is gebaseerd. 

MASTERPLAN 

Ongeacht het feit of de dagverpleging over meer

dere locaties in het ziekenhuis is verspreid, 

zullen de omkleedvertrekken altijd dicht bij de 

verpleeg- en behandelkamer(&) of plekken zijn 

gesitueerd. 
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5.4.6*13* DAGVERBLIJF en PANTRY 

Functie: opvang van patiënten tijdens de laatste fase 

van het bewerkende proces en het ontmoeten van 

hun begeleiders. 

ACTIVITEITEN soort: VERZORGING VAN PATIENTEN. 

het aanbieden van drank en lichte spijzen door 

verzorgend personeel of dmv. een automatiek 

- het prepareren van drank en spijzen door zieken

verzorgster 

- het opruimen van leeg serviesgoed door ziekenver

zorgster 

- het begeleiden van patiënt en begeleider ( s} door 

verpleegkundige. 

RUIMTELIJKE EIGENSCHAP 

- fysische kwaliteiten 

- maatvoering volgens "geboden toegang" 

- maatvoering voor eet- en leestafels met 

stoelen 

- aanrecht 

- berging serviesgoed 

- garderobe en toilet bezoekers 

- speelhoek voor jeugdige patiëntjes 

- fysiologische kwaliteiten 

- voldoende lichtniveau voor het lezen van 

lectuur 

- kamertemperatuur 

- bij het toestaan van roken: een goede 

ventilatie 

- goede geluidsabsorptie 

- psychologische kwaliteiten 

- gepaste (huiskamer}sfeer voor het ontvan-

gen van gasten-begeleiders 

aanbrengen van differentiaties in meubel

opstellingen tbv. eten. praten en lezen 
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- voorkomen van hinderlijke geluidsoverlast 

- uitzicht bieden naar interessant buiten-

gebeuren 

- instrumentele kwaliteiten 

- goed beloopbare vloeroppervlakken zonder 

obstakels en niveauverschillen 

- rechtstreekse verbinding met verpleeg- en 

behandelkamer 1 12 1 voor groep I I. die 

eventueel met infuus in het dagverblijf 

kunnen plaatsnemen 

- rechtstreekse verbinding met wachtvertrek 

of wachtplek 1 3 1 

- informatie-uitgifte voor z~lf- en mantel

zo~g tijdens de nazorgperiode 

- verwarmings- en afwasaparatuur voor ser

viesgoed 

- (rol)stoeltoilet voor patiënt en bezoe

kers. 

WIJZE VAN VERBIZONDERING 

- Bij het FM kan dit functie(s)/ruimte-element 

centraal worden ondergebracht onder: 

- de verplegingsactiviteiten van alle 

bewerkingsgroepen, of 

- de algemene bezoekershal 

- Bij het PGM kan dit functie(s)/ruimte-element per 

verplegingruimte van de bewerkingagroepen 

Ia. Ib en II worden ondergebracht. 

MASTERPLAN 

Situering van het dagverblijf kan plaatsvinden: 

-annex wachten 1 3 1 

-annex verpleeg- en behandelkamer'l2'. of 

- annex verpleeg- en verkoeverkamer van 

groep Ia en Ib'll', of 

- in de omgeving van de algemene bezoekers

hal van het ziekenhuis. 
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5.4.6'4' SPREEKKAMER of PLEK 

Functies:- het instrueren van patiênten voor de verzor

ging in de nazorgperiode 

- het (eventueel) verstrekken van medische- en 

verpleegkundige gegevens aan de patiênt voor 

gebruik door de dienstdoende huisarts bij op

tredende complicaties resp de wijkverpleeg

kundigen. 

ACTIVITEITEN soort: INSTRUEREN PATIENT 

- uitleggen door toelichting op schriftelijke 

instructies voor het verzorgen van wonden etc. 

door de zelf- en mantelzorg van de patiênt 

- verstrekken van gegevens voor het inroepen van 

eerstelijnszorgverleners bij eventuele optredende 

complicaties in d~ thuissituatie 

- verstrekken van medische- en verpleegkundige 

gegevens voor de dienstdoende huisaJ:ts resp. de 

wijkverpleegkundigen tijdens optredende complica

ties of/en thuisverpleging door kruisvereniging 

- opstellen van een verpleegkundig verslag voor het 

medisch archief 

- invullen van formulieren voor de financiêle admi

nistratie 

- opvragen en doorzenden van medisch verslag voor 

huisarts van de patient· 

- retourneren van medische gegevens aan het secre

tariaat van de behandelende specialisten. 

Voor overige gegevens va~eze kamer of plek wordt hier 

verwezen naar S.4.1'4b' van deze bijlagen. 
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