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Bijlage I 

VOORBEELD VAN EEN DAGINDELING OP EEN VERPLEEGAFDELING 

Deze dagindeling wordt gehanteerd op een afdeling ( interne geneeskunde), 
waar men groepsverpleging hanteert. 

7.30 - 10.30 

10.30 - 12.00 

12.00 - 14.00 

14.00 - 15.00 

15.00 - 17.00 

I 7 .00 - I 8 .00 

18.00,- 19.00 

I 9.00 - 21.00 

21.00 

23.aO 

kardex bespreken 
temperatuur opnemen 
verzorging van patienten 
wegen 
eten delen en helpen met eten 
mobiliseren 
proeven 
blaasspoelen 
vibreren 
medicijnen en spuiten 
tensie meten 
vervoer patienten 
vochtbalans en infuus 
visite lopen 
overnamen patienten 

groepsgesprek 
spoelkeuken verzorgen 
steriele ruimte verzorgen 
linnenkamer verzorgen 
bedden soppen 

suikerurines 
medicijnen en spuiten 
verzorging van patienten 

thee ronddelen 
groepsgesrrek 

verzorging van patienten 
temperatuur opnemen 
medicijnen en spuiten 
mobiliseren 
vochtbalans en infuus 
tensie meten 
vibreren 
patienten voorbereiden 
spoelkeuken verzorgen 
kardex bijwerken 

overdracht van diensten 
eten delen en helpen met eten 

kommunie uit 
suikerurines 
medicijnen en spuiten 

afwas afhalen 
thee en frisdrank delen 
patienten klaarmaken voor de nacht 

medicijnen en spuiten 

overdracht van de dieast 
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In bovenstaand voorbeeld bestaat I 
het team uit 3 verplegenden. 

Zr. van Dam is teamleidster. 

Op kamer 3 iiggen twes mannelijke patienten 

Op kamer 4 liggen drie mannelijke patienten 

Op kamer 5 liggen twee vrouwelijke patienten 

BIJLAGE III 
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overdragen,opdrachten 

pat. algehele verzorging 

pat. gedeeltelijke verzorg 

urines verzamelen 
-

bedden opmaken 

transport patient 

koffie/teambespreking 

bed den sop pen 

transport patient 

tensie meten 

medicijnen 

Op het pianbord staat d.m.v. een gekleurde speid aangegeven welke 

verplegende welke handelingen verricht bij welke patient. 

VOORBEELD: Tussen 8.00 en 10.30 uur wordt patient hendriks vervoerd 

door br. Klaasen • 

Zr. van Dam en br. Klaasen dragen samen zorg vo r de alge

hele verzarging van patient Jansen. 

( zr. van Dam is er verantwoardelijk voor dat dit gebeurt 

amdat zij in principe de zorg heeft voar patient Jansen) 



tl 1 .J L H \J L 1. V 

Diad 1 

TAAKOM5CHRIJVING VER:;:)LEEGKUNDIG AFDELING5HOOFD (YAH) *) 

Het VAH staat onder het hoofd van de verplegingsdienst. 

Het YAH is belast met de leiding van een verpleegafdeling. 

Onder haar rcssortecrt een aantal tea:.nleidsters (TL) 

verplegenden, leerlin;~:l-verp}cgenden en ziekenvcrzorgsters (V), 

afdelingsassistenten (A) en afdelingsecretaresses (5). 

Het VAH is verantwoordclijk voor de goede gane van zaken op de 

afdeling : 

de organisatie en kwaliteit van de verpleging en verzorging van de patienten, 

een motive rend werkklinlrtat voor llet personeel, 

een goede praktijkopleiding van de aanwezige leerlingen en 

voor goede contacten C!, r1.fnClllrning nlet artsen, opleiding, para

medisch personeel, ~eestelijken, diensten, maatschappelijk werk, 

wijkverpleging r.m~amilic. 

Het VAH is cle directc r.hei: van aHe personeelsledcn op de afdeling. 

Zij meldt tijdig aan het hoofcl -.ran cle verplegingsdienst al s er kwantitatief 

en/of kwalitatief te '.vejnig of te veel personeel op de afdeling aanwezig 

is, zorgt voor een tijdig en ee rl ijk dienstrooster en zo nodig vervanging 

bij ziektc. Zij regelt mede de opnanle, in overl eg met de TL l s en mede 

afllankclijk van de ca:.:>aciieit h~ de teams. Zij deelt de teams is, 

zorgdragcnd dat de samenstellinc; ~o weini3 mogelijk wisselt. 

Zij zorgt voor voldoendc functionele en sociale contactenrnet het haar 

toevertrouwde personeel om een moLiverend werkklimaat mogelijk te 

rnaken. Het VAH strecft naar ~en zo gQcd rnogelijke opleiding voor 

aIle personeelsleden. Zij is verantwoor~elijk voor een eerlijke beoor

deling van hct personeel en ?orgt ervoor, dat ied<~r personeelslid 

steeds \veet hoe over haar gedacht wordt ~ zodat deze Inet behulp 

van het V AH in staat ge steld wordt haar onvolkomenheden zoveel 

mogelijk te verbeteren. Zij draagt degenen, die ervoor in aanmerking 

konlen, bij het hoofd van de verplegingsdienst voor ten behoeve van 

een extra cursus en promotie. Zij zorgt ervoor, dat specifieke 

moei lijkheden van leden van het personeel zo goed mogelijk opgevangen 

worden. 
- het VAH -

1) V~~r de gOtde leesbaarheid van dit stuk is de 

rnomenteel meest voorkOlnende situatie aangehouden, 

n1. dat het VAH en de andere personeelsleden op de 

afdeling "vrouwelijk" zijn. DesJewenst kan evenwel 

voor Ilzij" "hij" gelezen worden enz. 



Blad 2 

- 2 -

Het VAH de legeert zoveel als mogelijk is de directe organisatie en 

controle op het uitvoerende werk van de T 's aan de TL's. Zij zorgt 

er evenwel voor dagelijks voldol:nde op de hoogte te zijn van de gang 

van zaken in de teams om de TL's met raad en daad terzijde te kunnen 

staan en moeilijkheden, voorzover nodig, mede te kunnen helpen 

opvangen. Dit moet zodanig gebeuren, dat de betreffende TL nadien 

beter in staat is dit probleem zelfstandig aan te kunnen (training on the job). 

Die taken, diezij nog niet aan een bepaalde TL gedelegeerd heeft, 

voert zij samen 111et de TL uit, zodat deze laatste hierin geschoold 

wordt en deze taken hoe langer hoe zelfstandiger kan volvoeren. 

Het moet iedere TL duidelljk 7:ijn welke taken gedelegeerd zijn en 

welke niet. Ook betreffend.· de gedelegeerde taken m.oetende TL' s 

te allen tijde op het VAH te rug kunnen vallen. 

Het VAH belegt minstens Ix per week een afdelingsbe:3preking met 

de TL I S en de S om de gang van zaken op de afdeling te besprcken. 

Het verdient aanbeveling, dat de betreffendc. specialisten ook een 

gedeelte van deze bespreking kunnen meemaken. Het VAH rapporteert 

over de-ze bespreking in de hoofdenvergadering en bespreekt op de 

afdelingsbe spreking de voor de af de ling belangrijke zaken uit de 

hoofdenvergadering. Het VAH moet de hoofdenvergadering bijwonen 

of ervoor zoreen dat er een goed geinformeerde plaatsvervangster 

aanwezig is. 

Bet VAH instrueert en houdt toezicht op de werkzaamheden van de 

Sen, zonodig, de A. 

Het VAH heeft b. v. na de visite zoveel mogelijk dagelijks contact 

met de specialisten over de gang van za:ken op de afdeling. 

Het VAH onderhoudt de contacten over het functioneren van en 

afstemn1en met andere diensten, zoals: civiele dienst, technische dienst, 

centrale apotheek, rontgen, laboratorium, pe rsoneelsdienst, 

administratie etc. 



TAAKOMSCHRIJVING TEAlvlLEIDSTER (T L). *) 

Dc T L staat onder het vcrpkegkundig afdelingshoofd (VAH). 

t:JlJLJ..\lJt. lV 

Blad 3 

Dc T L is bclast ITlct de dirccte; co(5rdinatie van de kY/aliteit van de 

vcrp1eging en verzorging van de; aan het team tocvertrouwcle patii;!nten, 

het stimulL:ren van een ITlotiverend werkklimaat binncn het team en 

goedc contactcn md artsen, paramedisch personoc1, geestclijken, 

ITlaatschappclijk wcrkstcr en familie1eden, die met deze patWnten tc 

ITlakcn hcbbcn. Zij doet dit a1 naar ge1ang hot VAH dczc taken aan 

he.ar gcdclcg~...:rd hL'Cft in m, ... 1' of ITlindcrc mate zclfstandig. 

Dc T L is de "priITlus intcrpar,;s" in het tcam: zij co~rdinccrt 

zonder dl..: dir"ctc chef van dl..: tl<llulcdcn tc zijn. Voor de gocde gang van 

zakcn van de totalc vcrplc:ging \.:n v(;rzorging van de hun toevertrouwde 

pati':ntL'n is het team als gehec1 vcrantwoordelijk. 

Dc T L verde-elt met haar team dagclijks de patientcn onder de teamleden, 

zorgdragcnd, dat indicn ITlogclijk, een patWnt meerderc d:=tgen hctzelfde 

te;amlid to(;ge;wezcn wordt. lvkdc van bc1ang hierbij is dt toe stand e;n 

pe;rsoonlijk" cigenschappen van de patient, a1smcde de bevocgdheden, 

e:rvaring en persoon van icdcr team1id. 

Zij rcgelt diL: wcrkzaamhedcn, die aan de patWnt g(;bcuren moctcn (;n 

waartoc ll\..'t betrcffende tcamlid nict bevoegd is. 

De T L zict toe, clat d" team1eden dag...:lijks van de hun toevcrtrouwdc 

pati0nt(!n het vcrpLcgrapport goed bijhouden en helpt hun cventuec1 hierbij. 

D,: T L instrul..(;rt de teaITllc:dcn aangepast aan de op1ciding en tLkcnt de 

handgr ... :pL'n af. 

Bij opnaluc zorgt dL' T L crvoor, dat door de: betreffendc Teen 

vcrplcL'gkundigL' status van de pati0nt gemaakt wordt, waarbij 

cVL'ntuccl a1 door de artsen verkregcn inlichtingcn vcrwerkt worden 

<..;n dat de T naderhand alk opdrachtcn en vcrandcringcn notecrt en 

per dag in de status c. d. bijhoudt. 

De T L loopt ITlct de arts visitc, ITlaakt aantckcningcn op het opdrachtcn- . 

forrnuli(;r ",n zorgt voor de uitvocring cryan, eventucel via de secrctaresse. 

- Dc TL -
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BIJLAGE IV 

Blad 4 

De T L l.:idt de dagclijksc teambcsprcking waarin o. a. evc:ntued 

samen met d-.; SP-.;Ci2.list en/of assistent behande:ld moeten worden: 

- de vcrpkcgkundige status van nieuwe patWnten 

- rapportagc van d~ tcamlcdcn over de tocstand van de patientc:n aan 

de hand van verplccgplan en vcrplcegrapport 

vcrplecgmethod-.:n -, 
: klinischc 1<..:0 

het hoe en v/aarom van b"paaldc handclingen 

- de gang van zaken met nam...: ook betreffendc de kwaliteit van het 

werle 

- informatie uit de afddingsbcspreking 

- eventucel problemen van tcamleden in de contacten met patienten 

DL: T L rapportecrt over de teambesprckingen en de gang van zakcn 

in de afdelingsbespreking. 

,:,) Voor de go,-,dc lcesbaarhcid van dit stuk, is de momenteel mcest 

voorkorncndL' situatic aangchouden, n.!. dat de T L en de 

andere p.::rsoncclskden op de afdcling "vrouwelijk" zijn. 

Dl;sgcwlnst kan evcnwel voor "zij" "hij" gelezen worden enz. 



Blad 5 

TAAKOMSCHRIJVING TEAIViLID (T) 

De T staat onder het vcrpleegkundig afdelingshoofd (VAH) die de dagelijkse 

taken heeft gedclcgec rd aan de teamlcidstcr (1' L). 

Dc T is samen met haar tcamgenoten en de T L verantwoordelijk voor de aan 

het team toevertrouwde patienten. In het bijzonder is zij verantwoordelijk voor 

de totale verzorging en verpleeing van die pati~ntcn, die aan haar zorg zijn 

toevertrouwd. Zij bchoort van deze paticnten in een goed rapport die gegevens 

vast te leggen, die voor haarzcli, haar team, dcgehe die de dienst overneemt 

en voor de arts bclangrijl~ kunnen zijn. 

Handelingen of tcchnieken v/aartoe ;.:;ij nog niet bevoegd is, worden door T L of 

bevoegde T uitgcvoerd of onder lei ding of toezicht aangelecrd. Zij is er 

echter verantwoorddijk voor, dat de handeling wordt uitgevoerd. 

Dc T dient crvoor tc zorgen, d:lt iedere haar toevertrouwde patient die aandacht, 

verpleging en vcrzorging krijgt die voor zijn herstcl noodzakelijk is. 

Zij zal door cigcn initiaticf ertoe bijdragen, dat het door de omstandighcden 

gedwongen vcrblijf in het ziekenhuis voor de patient zo aangenaam mogclijk 

wordt gemaakt. 

Zij is met haar tcamgcnoten vcrantwoordelijk voor de noodzakelijke hygil!ne, 

orde en nethcid in de kamers en ruimtes waar het team werkzaam is en voor 

het schoonhoudcn van de verplcegkundigc materialen. 

De T kan bij ovc!"belasbng van. ~cn van de andere teams tijdclijk in rut team 

geplaatst worden, resp. gcvraagd worden even te helpen. 

De T wordt <ioor dc T L met name na de visite van de arts op de hoogte gcbrac hI 

van allc relcvante bijzondcrhcden betreffende de aan T toevertrouwde pati~nt.. n. 

Dc T hecft ook inzag0 in ClUe verplcegkundige bescheiden van dt; paticnten. 

Bij avond- en nachtclienst zal ernaar gestreefd worden de teamleden zo veel 

mogelijk in het -.:igen team dicnst tc laten doen; het blijft noodzakelijk om 

elkaar op een afdcling behulpzaam tc zijn. 

Bij de opnamc van de patient m?.akt de Teen vc..rpleegkundigc status als de T ; 

dit aan haar delC[,;cert. Dc T L kan haar daar zonodig bij as sisteren. 

Dc T woont als zij dicnst hccft dage:lijks de teambcsprekingen bij waarin ZlJ 

aan de hand van verplcc:gplan en vcrplccgrapport een kortc uiteenzetting gCc!1 

over de gang van zakcn bij ieder haar toevertrouwde patienten, evt. problem. n 

signalccrt en indicn gcwcnst de gang van zaken binnen het team en de 

afdcling tcr sprakc kan brcngen. 

Dc voor de oplciding noodzakelijk aan tc leren technicken, handelingen en hand

grepen worden onder lei ding aangeleerd en door de T L in het rapportenboekje 

aangctckend. 



TAAKOMSCHRIJVING AFDELINGSSECRETARESSE (S). 

BIJLAGE IV 

Blad 6 

De secretaresse staat onder het verpleegkundig afdelingshoofd (YAH), 
die de S. zonodig instrueert. 

De taak van de secretaresse is het onderhouden van interne en enkele 
externe contacten en het verzamelen, vastleggen en verwerken van uit 
deze contacten verkregen informatie. 

Zij onderhoudt daartoe contacten met het verpleegkundig afdelingshoofd 
(VAH) en de teamleidsters (TL). 

De secretaresse ontvangt op een vriendelijke manier nieuwe pati~nten 
op de afdeling en zorgt ervoor dat het verpleegkundig afdelingshoofd (YAH) 
of de teamleidster (TL) gewaarschuwd wordt. 

Zij draagt verder zorg voor de administratieve afwikkeling van opname 
en ontslag (evt. overlijden) van pati~nten. 
De secretaresse ontvangt aile bezoekers op de afdeling en verwijst deze 
zonodig door. 
De secretaresse ontvangt aile binnenkomende telefoongesprekken en 
verbindt eventueel door naar o. a. het YAH. 

De secretaresse houdt de temperatuurstaten bij en verzorgt de 
aanvragen voor onderzoek en behandeling. Zij ontvangt ook de uitslagen 
van onderzoeken en geeft deze door aan het verpleegkun.dig afdelings
hoofd (VAH). 
De secretaresse draagt zorg voor de medicijnenadministratie, zoals 
aanvragen van het laboratorium. 

Tot de taak van de secretaresse behoort het bijhouden van het 
pati~ntenbestand en het doorgeven van mutaties aan de betreffende 
instanties, evenals het voeren van een eventuele personeels-, 
magazijn- en inventarisadministratie. 

De secretaresse woont de afdelingsbespreking met het VAH en de 
TL's bij en legt de genomen besluiten vast. 



~NQUETE PATIENTEN. 

ijst 4.1. 

ja, beslist 

>1. Komt zij steeds opgeruimd en rustig de kamer binnen? @} 

12. Heeft zij het altijd erg druk? ~ 
13. Deze verpleegster gedraagt zich wat verlegen. 0 
4. Zegt zij wel eens tegen u dat u zich geen zorgen moet maken @] 

en dat alles best in orde komt? 

beslist niet 

5. Deze verpleegster heeft echt belangsteiling voor mij. [£} 

6. Is zij te voorzichtig (bijv. als zij u moet verleggen, wassen, ~ wond verzorgen)? 

7. Deze verpleegster is als een moecler voor mij. ~ 
s. \\at er ook gebeurt, zii lal er altijd raad mee weten. CD 

zeer waar 

9. Ik denk niet dat ik haar veel zal vertellen over mijn familie [£] 
of mijn werk. 

J. Voor haar schaam ik me niet als ik kwaad of bang ben. 0 
1. Zij heeft niet veel kommentaar op wat ik zeg. f2J 
2. Zij ziet mij niet voor vol aan. [t] 

beslist niet 

L Zij begrijpt goed wal het bt'tekent als je plotseling naar hL'l l[J 
Lickenhuis moet. 

l. Is iij erg bang u te verwonden of u pijn le doen? [!J 

~ onz1!J 

~ ill 
0 !3] 

fm frJ 
nee onzeker 

@} [I] 

~ [B 

&J 0 
t?2J @] 
waar onzeker 

~ ~ 

~ ~J 

~ ~ 

[!} [lJ 
nee onzeker 

[£J ~ 

~ (B 
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nee beslist niet 

0 0 
@} (!} 

~ @!J 

§} {IJ 
ja ja, beslist 

~ ~ 

f~ {2fj 

~ ~ 

~ ~ 
niet waar beslist niet 

~ 
@1ar 

~ ~ 

§J [?l} 

~ ~ 
ja ja, beslist 

~ ~ 

~ I~ 



NQUETE PATIENTEN. 

beslist niet nee 

5. Mel deze verpleegster kan ik eeht goed overweg. 0 {£} 

6. Deze zuster zoekt het erg in de gezelligheid. tIJ @] 

7. Ik kan altijd op haar rekenen als ik haar iets vraag. 
ja,b[!l) @} 

s. Ik moet bij deze verpleegster altijd braaf zijn en weinig eisen 

stellen. 
[I1 @} 

::I. Hebt u het idee dat ze eigenlijk haar werk niet aankan? 0 m 
J. Soms krijg ik bij haar het gevoel dat ik onvolwassen ben. rY! [!J 

l. Zij lijkt me wat te gevoelig voor het verpleegstersberoep .• 

ijst 4.2. 
bes list niet nee 

~. Zorgt zij, . zonder dat u daarom vraagt, voor uw glaasje water, Gil ~ het opsehudden van kussens en reehtleggen van de dekens? 

l. Legt zij alles (regels van het ziekenhuis, onderzoek, operatie) 0 f!!} 
op het juiste moment uitvoerig en duidelijk uit? 

I. Hee ft zij zieh ooit bij u verontsehuldigd met het tekort aan ~ ~ personeel? 

>. Zij trekt l.ich a lles ved te vee I aan. ~ ~ 
ja, bcslist 

c!J J. Praat dele verpleegSler wd eens in kindertaal tegen u? ~ 
, Is zij altijd bereid tot een gesprek met u? ~ ~ 
;. Gebruikte zij soms vaktermen die u niet direkt kon begrijpen? (]] ~ 

onzeker 

G1J 

ill 
onzeker 

[If 

f6J 
[l] 

~ 

[!l 
onzeker 

0 
~ 

0 

rn 
onzeker 

0 
[!] 

0 
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ja ja, beslist 

~ rm 
~ ~ 
nee 

berst Jet 0 
~ ~ 

~ ~ 

1531 ~ 

~ ~ 

~ 
ja, beslist 

@ZJ 

§} ~ 

[?ZJ 0 
[TI [f] 
nee beslist niet 

~ {!!J 

~ L{J 

~ I~ 



:NQUETE PATIENTEN. 

ja, beslist ja 

~9. Is zij erg toegeeflijk tegenover u? t1J ~ 
!O. Zegt zij het (of zou zij het zeggen) als zij iets fout heeft 

bes{!jet 0 gedaan? 

!1. Houdt zij zich altijd strikt aan de regels van het ziekenhuis? CD @ 

12. Deze zuster boezemt me vertrouwen in. [I1 {!] 

13. Zij doet haar werk zake lijk. @ Q21 
ja, beslist ja 

14. Er gaat van haar veel rust uit. ~ ~ 
15. Zij verdiept zich te veel in de patienten. [Ij 0 
:6. Hebt u de indruk dat zij erg vakkundig is? f2s1 {!!J 

:7. Zij regelt eigenlijk teveel voor mij. f1] ~ 
beslist niet nee 

:8. Deze verpleegster houdt afstand ten opzichte van haar patienten. [ZD ~ 
.9. Zij kan altijd tegen een grapje. [ZJ [f] 

O. Ik heb weI eens erg prettig met haar kunnen praten. [!] ~ 

1. Heeft zij weI eens iets voor u gedaan dat eigenlijk tegen de regels ~ ~ 
van het ziekenhuis was? 

zeer tame~Jk 
tevreden tevre en 

2. Zoudt u willen aanstrepen in welke mate deze verpleegster 

~ ~ u bevalt. 

onzeker 

~ 

°lm 
{If 

[v] 

[!] 
onzeker 

[!j 

~ 

§] 

t?!J 
onzeker 

§J 

~ 

@j 

~ 
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nee beslist niet 

@] ~ 

~ 
ja,~t 

[@ ~ 

~ ~ 

~ ~ 
nee beslist niet 

~ 00 
f!!} [1J 

~ ~ 

~ ~ 
ja ja, beslist 

~ [!t 

~ ~ 

~ ~ 

[!] L~ 
tamehJct zeer 

neutraal ontevre en ontevreden 

~ ~ [ZJ 
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iUETE PATIENTEN. Blad 4 

5.1. altijd vaak nu en dan zelden nooit 

A ls er een nieuwe verpleegster op de a fdeling komt, Sle 1t zij zich ~ ~ !IJ 0 0 voor, of wordt door haar kollega's aan mij voorgesteld. 

De verpleegster laten je hier, als dat kan, ook zelf meewerken @] @ ~ QB ~ (bijv. bloemen verzorgen, bed opmaken, spullen opruimen). 

Ais je op di~et staat, dringen de verpleegster erop aan, dat je er ~ ill @J @] ~ ook zelf op let of je het juiste eta-, krijgt. 

Ais ik klachten heb, bv. over het eten, vertel ik dat aan een ~ fIJ ~ ~ @J 
zuster. 

beslist niet nee nu en dan ja ja, beslist 

Ais ik nieuwe medicijnen krijg wil ik graag weten waarom. 0 [i] ~ ~ l~ 

Ais le me dat niet vertellen vraag ik er weI naar. fIJ 0 [!] ~ fm 
De artsen hier hebben alleen aandacht voor strikt medische zaken. EiJ [I} §] ~ ~ 
De artsen hier trekken voldoende tijd voor mij uit. m 0 0 @] ~ 

zeer mee zeer 
eens mee eens onzeker one ens oneens 

Ais de arts bij mij op visite is gebruikt hij vaak vakterm,~n. ~ ~ ~ ~ @] 
die ik niet meteen begrijp. 

De artsen op l-:t'ze afdeling kunnen het goed met de verpleegsters [0 [EJ @] (I] {I} vinden. 

Je kunt van E'en arts niet verwachten, dat hij in het ziekenhuis ~ ~ ~ [ill ~ he langstelling hee ft voor andere dan strikt medische zaken. 

Bij de artsen bier weet je niet waar je niet waar je aan toe bent. §] (m ~ ~ §] 



ENQUETE P A TIENTEN . 

beslist niet nee 

13. De artsen vertellen aan de patient wat hij mankeert. 0 @ 

14. De zusters hier lOuden de patient vee 1 meer ze If kunnen r~] @] 
laten doen. 

15. Er zijn hier veel onderlinge wrijvingen en strubbelingen ~ ~ tussen de verpleegsters. 

16. Vall de verpleegsters hier kun je niet verwachten, dat ze mij K1 @ 
kunnen helpen met mijn persoonlijke problemen. 

o l. De kamer/zaal waar ik lig bevalt mij we I. m [£} 
zeer ml'C 

eens m'~e eens 

02. Het ziek zijn maakt me gespannen en zenuwachtig. fiDl ~ 
03. Het hoofd van de afdeling kan goed met de verpleegsters [it ~ opschieten. 

04. In dit ziekenhuis krijg je geen rust. fIDl [I] 

05. Als ik weer naar het ziekenhuis zou moeten wil ik geen ~ ~ 
a cdet teet mee 

lijstS.2. lens' eens 

06. Dit is een plezierig ziekenhuis om te genezen. ~ .~ 

07. Ik vind het hier te saai en eentonig. rn 0 
08. Er wordt hier geruzied tussen de patienten. 0 [£} 

09. Thuis vinden ze dat ik hier goed verzorgd wordt. ~ ~ 
zeer mee 

eens eens 

10. Het ziet er hier altijd fris en keurig uit. ~ [0 

onzeker 

0 

~ 

ED 
@] 

~ 
onzeker 

[Ij 

§] 

0 
~ 

onzeker 

[I} 

~ 

0 
[!] 

onzeker 

~ 
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ja ja, beslist 

~ f2!J 
~ [£] 

0 0 
fB rn 
~ ~ 

zeer 
oneens oneens 

I~ E1 
0 ~ 

~ ~ 

[fJ [I} 
zeer 

oneens oneens m 0 
§] §} 

[!!] @] 

[-=J L~ 
zeer 

oneens oneens 

f!] 0 
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ENQUETE PATIENTEN. BLAD 6 

zeer mee zeer 
eens eens onzeker one ens one ens 

11. Ik lig op een prettige afdeling. ~ @D 0 0 0 
12. Op onze afdeling is het rommelig. W ~ [~ ~ [2!J 

,3. Ik heb plezier op deze zaal/kamer. ~ ~ 0 0 ~ 
zeer mee zeer 

14. De tijden van de bezoekuren bevallen mij goed. El e~ om om m 
15. De rekreatiemogelijkheden laten hier wat te wensen over. §] ~ E} ~ ~ 
16. Ik lOU graag zien dat de etenstijden veranderd worden. ~ EJ ~ ~ ~ 
17. Ik ben tevreden over de kwaliteit van de maaltijden. ~ {!!J [il 0 ~ 

man vrouw 

C11. Bent u een vrouwelijke of een manlijke patient? @!} ~ 
02. Op welke "afdeling wordt u verpleegd? D D D D D 

18-35 36-50 51-65 65 of ouder 

03. Wat is uw leeftijd? ~ ~ ~ ~ 
Jan~r dan 

1-:.Z.dgD 1-2weken 2-3 weken w en 

~ ~ ~ ~ 04. Hoe lang bent u hier al opgenomen? 

~ 
nee 

~ 05. Bent u al cerder in een ander ziekenhuis opgenomen geweest? 
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BIJLAGE V I 

BLAD 1 
ENQUETE VERPLEGENDEN. 

Iijst 1. 1. 

ja besli'st 

@ 
nu en dan neen beslist niet 

01. Ik geer een patient vlak voor zijn ontslag nog evenveel aandacht t!0 0 ~ 0 =:J als daarvoor. 

02. Ik vind het plezierig ais patienten zonder meer doen wat ik zeg. 

@] ~ @ fit [I} :J 

03. Ik trek het mij aan ais een veeleisende patient klachten over 

~ {!!} §] @] [1] ::J m~j heefl. 

04. Bejaarde patienten vertroetel ik graag. 

~ ~ ~~ ~ 0 =:J 
beslist niet neen nu en dan 

t~~ t ja br~tt OS. Ik vertel aan patienten nogal eens wat over mezelf. ~ [0 ~~ :J (vrijetijdsbesteding, verloving) 

06. Sommige 2atiencen realiseren zich te weinig dat verpleegsters 

0 §J ~ t~ ~ :J het erg druk hebben. 

07. Je kunt niet van mij verwachten dat ik steeds aandacht besteed 

~ @ @] @ ~ =:J aan pntienten die veel met persoonlijke problemen komen. 

88. Het is erg belangrijk dat een patient lichamelijk goed wordt fSl [3J 
verzorgd. [J ~ ~ ::::J 

ja beslist 

@] 
nu en dan neen beslist niet 

J9. !-Jet valt me zwaar een ongeneeslijke patient in zijn laatste 0 ~ ~ ~ :=J 
stadium te verzorgen. 

10. Als een patient dingen over zichzelf vertelt, praat ik daar 

0 ~ ~J ~ §} :=J meestal overheen. 

L 1. Ik raak vaak emolioneel betrokken bij de dood van een jonge @J [!!] @] ~ 0 =:J pat ie nl. 

l2. Ik sus een patient direkt als hij zich zorgen maakt. W ~ ~ ~ [£] :=J 
--------

beslist nie t 

[} 
nu en dan 

~ 
ja beslist 

.3. Ik )2robeer t'r altijd voor te zofgen dat een pati ent weet, wat ~ 0 L~ =:J voer een onderzoek of behande ling hij moet ondergaan . 

.4. Mijn priveleven houd ik strikt gescheiden van mijn \,erk. 

0 §J @] ~ ~ =:J 

~ 
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NQUETE VERPLEGENDEN. Blad 2 

-----,-

beslist niet neen nu en dan ja ja beslist 

5. Ik ontwijk kontakt met een jonge patient die niet op de hoogte §] fB ~ [B 0 :=J is van de ernst van zijn ziekte. 

5. Het lijkt me aantrekkelijk om in een verpleegtehuis te werken 

i~ ~ f~ @] 0 =:J waar de patient helemaal op de verpleegkundige is aangewezen. i--=-.J 

jaf~:r ~ 
nu en. dan neen beslist niet 

7. Het komt weI eens voor dat ik een kwartiertje met een patient ~ 0 0 ::J 
zit te praten. 

~. Het komt vaak voor dat ik een patient moet berispen omdat hij ~j B ~ @} ~ ::J 
zieh niet goed gedragen heeft. 

~. Ik sehaam me soms ais artsen patienten afsehepen. §} §} Q!J EJ 0 =:1 

). Soms zou ik weI een patient die ontslagen wordt thuis verder It ~ 0 j~ ~ :=l willen verplegen. 

l. Ik vraag voor een patient weI eens informaties aan gediplomeer- ~ ~ ~ 0 0 :J 
den of aan het hoofd van de afdeling. 

jst 1. 2. ja beslist ~nuetiJ 
neen beslist niet 

~. Ais je voor bepaalde patienten afwijkt van de regels van het fI3l ~ ~ =:1 
ziekenhuis blijf je nergens meer. 

\. Spoedopnamen brengen me in de war. 0 0 0 ~ ~ =:J 

L Op kleinigheden (01ls glaasje water, bed dat niet netjes is, het 

[0 ~ W [~] [1J opsehudden van kussens) kan een zuster niet altijd letten. ::J 

•. fk probeer de patient in Ie sehakelcn waar het kan (zelf bed 

~ ~ ~~ ~ 0 =:J latcn opmakcn, blo~'men Vl'rLorgt.>n, op medikatie en di~et leiten). 

beslist niet neen nu en dan ja ja beslist. 

i. Ik besteed aan ernstig zieke patienten meeT persoonlijke []] ~ 0 ~ ~ =:J aandaeht dan aan herste llende patienten. 

'. Patienten die zieh zorgen maken over hun ziekte verwijs ik naar W ~ ~ §J LtJ :=J 
de dokter. 

>. Ik wordt ontmoedigd als de behandeling van de patient niet gaat [I} ~ 
wals ik denk dOlt °het hoort. 

El ~ [~ =:=J 

p 
~ 



:;>UETE VERPLEGENDEN. 

beslist niet neen 

Het verpleegstersberoep is voor mij een roeping. tm @} 
jaGJt ~ Ais het gaat om het welzijn van de patient onderneem ik zelf-

standig weI eens iets, ook al ga ik daarmee in tegen de regels 

van het ziekenhuis. 

Ik zou liever in de polikliniek willen werken. [Il 0 
Het werken en alles wat eromheen gebeurt vals me soms te zwaar. {I} ~ 
De patient moet ons zonder meer vertrouwen. [0 ~ 

beslist niet neen 

Je kunt niet van een zuster verwachten dat ze m~t patienten van ~ @] allerlei aard en soort kan omgaan. 

Ik vind goede kollegiale verhoudingen zeer belangrijk. ~ 0 
Ik ben altijd voorzichtig bij het verleggen, wassen of wondverzorgen n 0 van de patient. 

Ik vind het leuk om ,:>atienten wat te bemoederen. @] ~ 
ja beslist ja 

Als je om we Ike reden dan ook afwijkt van de regels van het 0 [2!} ziekenhuis wordt het een janboel. 

Ik vind het vaak moeilijk om ne een bouding te geven tegenover 0 rn de patientt'n. 

Ik vind het erg verve lend als ik plotseling op een andere afdeling ~ @ 
moet invallen. 

Ik zou graag m,~er voor patienten willen doen dan ik nu kan. ~ ~ 
Artsen en verplegenden weten in alle opzichten wat het beste is ~ §} 
voor de patient. 

nu en dan 

0 
nu en dan 

@ 

Ei 
~ 

0 
nu en dan 

0 
0 

0 

~ 
nu en dan 

[I} 

~ 

~J 

0 

~ 
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ja ja beslist. 

§] fB 
neen beslist niet 

§} ~ 

§J §] 

~ §J 

.~ §] 
ja ja beslist 

~ 8 

~ ~ 

~ ~ 

~ 0 
neen beslist niet 

~ ~ 

~ [0 

~] ~f 
L--....J 

§] L!J 

~ IE] 

:=J 

=:J 

.:.:J 

:=l 

::J 

:J 

==:J 

~ 

~ 

:J 

.:.:J 

=:J 

:=J 

:=J 

~ 



BIJLAGE VI 

,NQUETE VERPLEGENDEN. 
Blad 4 

ijst1.3. 

)E VOLGENDE VRAGEN GAAN OVER UW WERK IN HET ZIEKENI lOIS. 

""ILT U AANGEVEN IN HOEVERRE U HET MET DE ONDERSTAANDE UlTSPRAKEN EENS BENT. 

zcker m,?£:' cens mel' eens onzeker oneens beslist oneens 

)1. De pla3ts wa3r ik w~rk bev:dt m,' weI. 

)2. l'v1ijn werk l11aakt 111'; gl'jaagd en lenuwachtig. 

)3. Hzt hoofd van mijn afdeling kan gocd m,~t haar verpleegsters 

en leerlingen opschieten. 

)4. Mijn werk is te vermoeiend. 

)5. Ik lOU in dit ziekenhuis graag ander werk willen hebben. 

16. Dit is een prettig tickenhuis om in tc w,,'rken. 

'7. Dit I.ickenhuis wordt goed geleid. 

',. Ik vind m'.jn wcrk te ecntonig. 

~ @J 0 m 
fll 0 {!} @] 

~ fsol ~ ~ 
{1} [TI [!] [ill 

beslist one ens oneens onzeker m,~e eens 

~ ~ 0 EJ 
D D ~ [§ 

L£J ~ §J @] 

~ ~ ~ 0 

0 
~ 

~ 

~ 
eens 

zeker mee 

0 
f:tD f 

~~ 

I}] 

.=J 

=:J 

:=J 

.=:J 

=:J 

=:J 

~ 

~ 

P 



NQUETE VERPLEGENDEN. 
BIJLAGE VI 

Blad 5 

}. Er zijn op mijn afdeling veel onderlinge wrijvingen en 
zeker mem Ens 0t!} one~eslis~m 

strubbelingen. 

). Thuis vinden ze dat ik goed werk heb. ~ @] 0 0 0 
l. Het ziet er hier altijd fris en keurig uit. [II ~ @] ~ ~ 
~. Ik voel me aan het eind van een werkdag meestal nog voldoende 0 ~ 0 rm G 'fit' . 

beslist oneem one ens onzeker mee eens zeker mee 

I. Ik werk op een prettige afdeling. 0 ill 0 §] @jel~ 

Op onze afdeling is het rommelig. ~ ~ ~ [?E] 0 
'. Ik heb plezier in mijn werk. 0 0 [iJ ffi} §J 

i. Ik zou dit beroep anderen aanraden. 0 ~ ~ ~ ~ 
'. Ik denk er vaak over om uit de verpleging te gaan. ~ ~ GJ 0 [!] 

st 2.1. 

ja f~t~l 
vaak nu en dan zelden nooit 

· Ik moedig mijn patienten aan om er ook zelf op te letten dat ~ 0 ~ §J 
ze de juiste medicijnen innemen. 

• Indien een patient daartoe in staat is, laat ik hem zoveel moge- [0 ~ [!} 0 0 
lijk zichzelf verzorgen (wassen, eten e. d. ). 

• Omdat mijn patienten daartoe zelf niet in staat zijn, let ik er [!!} ~ @] §} U 
zeer goed op, dat ze het juiste di~et krijgen. 

· Als we er om vragen, horen we van de artsen alles over de patient §} [iJ ~ §J 0 wat van belang kan· zijn bij om werk. 



ENQUETE VERPLEGENDEN. 

nooit zelden 
05. De overdracht van diensten geeft hier allijd moeilijkheden. @] @!J 
06. De verplcegkundigcn zijn hier altijd bereid hun jongere kolle- 0 [!] ga '5 iets te' leren. 

07. De verpleegkundigen kunnen hier goed m2t elkaar opschieten. 0 0 
08. Onderlinge moeilijkheden worden hier uitgepraat. [II. ~ 

ja, altijd vaak 
09. Een nieuwe verplegende wordt door haar kollega's goed inge- EJ @ werkt. 

10. Men is hier bereid om elkaar te helpen bij het werk als dat [!!} ~ l10dig is. 

II. Als de artsen or visite zijn bij een patient gebruiken ze vak~ ~ ~ 
term'~11 die de patiel1; niet direkt begrijpt. 

12. De artsel1 hier trekken voldoende tijd uit voor de patient. 0 ~ 
nooit zelden 

l3. De artsen zorgen ervoor dat de patient weet waar hij aan toe 0 @] 
is. 

.4. Tijdens de visite hebben de artsen aileen aandacht voor strikt [£} ~ 
mcdische zaken. 

5. De artsel1 vertellen een patient wat hij mankeert. D ~ 
6. De artsel1 hier zijn altijd bereid le luisteren naar onze zienswijze 0 ~ or de patient. 

j a, <!.l1ikI 
vffiJ 7. De artsen vragen vaak informatie over een patient aan een W verpleegkundige, die de patient verpleegt. 

8. De artsen hier hebben veel aandacht voor de algemene gang [!] EJ van zaken op de afdeling. 

nu en dan 

~ 

0 
0 
~ 

nu en dan 

0 
0 

~ 

~ 
nu en dan 

@J 

§] 

~ 

~ 
nu en dan 

GJ 
§] 
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vaak ja, altijd 

0 0 
~ [!!t 

@] ~ 

[!D ~ 
zelden nooit 

~ 0 
II] 0 
@ ~ 

§] [I} 
vaak ja, altijd 

~ ~ 

@] @ 

~ [!J 

~ ED 
zelden ',Qoit 

~ L~ 

~ ~ 

· . .1. 



~NqUETE VERPLEGENDEN. 

.9. De artsen hebben serieuz~ aandacht voor de su.~gesties van ver-

plegenden. 

~O. Artsen m:lken weI eens een praatje met ons. 

~1. Ais de artsen het niet eens zijn met onze suggesties geven ze daar 

een verklaring voor. 

ijst2.2. 

~2. Als je moeilijkheden hebt bij je werk. kun je daarmee bij je 

kollega I s terecht. 

:3. Mijn werk komt overeen met datgene wat ik ervan verwacht 

had. 

4. Het werken hier biedt mij de gelegenheid om .:nijn kapaciteiten 

te ontplooien. 

ja. altijd 

t!} 

{I] 

~ 
nooit 

0 
ill 

5. \1\' at vindt U in het algem,~en over de gang van zaken op uw 

yerl'leegafdeling? Is deze ••••••. 

zeer r~dt 

6. Vindt u het weI of niet noodzakelijk dat er in deze gang van 

zaken verandering komt? 

7. Verwacht u dat het systeem van groepsverpleging een verbetering 

zal zijn in vergelijking m,~t de huidige situatie ten aanzien van de 

volgende aspekten? 

verpleging van de patient. 

S.I n·! nwerking artse n - verple genden. 

sam·~nwerking verplegenden onderling. 

ontplooing eigen kapaciteiten. 

werkklimaat, sfeer. 

veel beter 

fm 
{!!] 

~ 

~ 

@] 

vaak nu en dan 

@ ~ 

~ @] 

§J ~ 
zelden nu en dan 

(!} @] 

[!] [I} 
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zelden nooit 

tm {!} 

~ @J 

~ [?!] 
vaak ja. altijd 

EJ {0 

@} @] 

g~ ne{;j SlrtJ zeer:r 

neutraal o niet d b'ToSJi' n~ n ,Z. 

beter gee~ vJel veran ering slechter s echter 

[ffi IT) 0 0 
~ ~ 0 0 
~ ~ [!J 0 
[!!] @1 0 U 
[!£J @J ffJ 0 



QUETE VERPLEGENDEN. 

· Groepsverpleging zal de eerste tijd veel van de artsen vergen. 

· Groepsverpleging zal de eerste ti~d veel van de verplegenden 

vergen. 

· lk zie erg tegen de invoering van groepsverpleging Ope 

zeer veel veel 

@ 
onzeker 

BIJLAGE VI 

Blad B 

zeer 
weinig weinig 

~D 

o 
lERONDFR VOlGEN EEN AANTAL VRAGEN MET BETREKKING TOT DE WERKWI]ZE VAN UW HOOFDZUSTER. 
:ILT U ;\ANGEVEN IN HOEVERRF U HET DAARM'::E EENS BENT. 

· Zij gee ft nooit kritiek op haar mensen, waar anderen bij zijn. 

· Zij legt de nadruk op een snel tempo in het werk. 

· Er gaat rust van haar uit. 

Zij weigert nooit uitleg te geven, waarom 
iets zus of zo moet 

, Zij staat erop dat alles volgens de vastgestelde regels gebeurt. 

, Zij verwerpt nooit suggesties voor veranderingen. 

;t 2.3. 

, Zij behandclt haar mensen als haar gelijken. 

, Zij is wispelturig in haar beslissingen. 

Zij bepaalt in detail wat er moet gebeuren en hoe dat moet 

gebeuren. 

zeer 
mee eens mee eens 

@~ 

zeer 
m(~e eens eens 

Zij staat open voor opmerkingen van het personee I op onze afde ling. 

neutraal oneens 
beshst 
oneens 

neutraal oneens zeer oneens. 

L~ 

I]] 



JQUE T:E VERPLEGENDEN 
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:ERONDER TREFT U ZES UITSPRAKEN AAN MET BETREKKING TOT HET GEDRAG VAN EEN HOOFDZUSTER. 

ILT U DIE TWEE UITSPRAKEN AANSTREPEN, DIE HET BESTE PASSEN BIJ HET OPTREDEN VAN UW HOOFDZUSTER. 

Zij houdt vrij nauwkeurig toezicht op de wijze waarop haar onder

geschikten de taken, waarvoor zij verantwoordelijk zijn, uitvoeren. 

Zij laat het aan haar ondergeschikten over om bij de voortgang 

van het werk de gewone dagelijkse beslissingen te nemen. 

Zij geeft haar ondergeschikten gedetailleerde opdrachten, welke 

zij zo nauwkeurig mogelijk moeten uitvoeren, en waarbij ze haar 

moe ten raadplegen als ze twijfelen. 

Haar ondergeschikten hoeven zich voor de gewone gang van zaken 

die zich elke dag voordoet, niet tot haar te wenden. 

Haar ondergeschikten hebben geen werkelijke bevoegdheid hande

lend op te treden; zij kunnen echter weI bij haar voorstellen doen. 

Veel van de verantwoordelijkheden op de afdeling kan zij toever

trouwen aan haar ondergeschikten. 

Bent u een manlijke of een vrouwelijke verplegende? 

D~) 

Ol~) 

man vrouw 

:De <-'i/ers~ .. hook.F~ 
2.'jrl ~deri"'ufS (.Cjf~rs ~ 

o(eu werc1e,., ver"v~ ::J 
~.b.II. #J~c(!lCS II 

('f1,"'r~to .. e - ~~~I ) . 

1k deLa~ai\.i -~k.o~ .:J 
WVc:( vet'tc,.."et'\ door 
SO""Mctt';~ ,,~ d.4 t-wee 
CA8~v cUI'; '" $ "j J eo"$ . ::J 
1iuz.'n"e-ks~ ~ ... cl4~ 
~k.(#C \oQvc:e·vc,., ~., 

C.~ ~t '. 9 =:J 

17-20 21-25 26-30 31-40 40-65 
Tot welke leeftijdskategorie behoort u? f!!J ~ f11J [!} [!] 

A B C D E 

OJ) welke afdeling werkt u? (zie instruclie) N: ~ ~ W 0 0 
Hoe lang werkt u in de verpleging? ~. 1f~~r 

4· 

T"'id

= fa 

0-lmnd 1-3mnd 4-12mnd 
langer dan 

1 jaar 
Hoe lang werkt u op deze afdeling? fI} ~ ~ ~ 

Ie 2e 3e 4e gedipl. 
Bent u gediplomeerd? zo niet, in welk jaar van uw opleiding l!!1 ~ ~ [I} [D bent u dan nu? 



~QUETE VERPLEGENDEN. 

jst 3.1. 

beslist niet nee 

• M.ukt zij regelmatig een praatje met de patient (bijv. bij het [0 0 verzorgen of verbinden). 

, Is zij geprikkeU als patienten niet doen wat zii zegt. C~J ~ 
~. Let zij erg op kleinigheden (als glaasje water, bed dat niet goed 0 ~ ligt, het opschudden van kussens)? 

• Besteedt zij meer aandacht aan patienten in eenpersoons- 0 ~ 
kamers? 

il ~Slr ~ · Vindt u dat zij tegenover haar patienten enigszins op een af-

stand is? 

· Ik heb het idee dat het werk haar soms te zwaar valt. 0 @] 

• Zij sust een patient vaak met woorden als: 'Maak u zich maar 

~ ~ geen zorgen, alles komt in orde". 

· Zij voe It goed aan wat de patient wil. E] §} 

ber~ nrt 
nee 

· Het komt vaak voor dat zij patienten moet berispen. ~ 
· Ik heb de indruk dat zij eigenlijk het verpleegstersberoep niet [ill ~ aankan. 

• Zij ben"dert sor'i de patienten alsof het kinderen zijn. [2!J ~ 
• Zij kan met patienten van allerlei aard en soort omgaan. W @] 

ja, beslist ja 

· Zij is erg sterk geiuteresse.!rd L de mcdische kant van de ver- ~ ~ pleging. 

• Ik heb weI eens de indruk gekregen dat zij bang is voor verant- W ~ woorde lijkheid. 

onzeker 

0 

0 
ITt 
~ 

onzeker 

~ 

@j 

[!!J 

~ 
onzeker 

~ 

0 
fI} 

@ 
onzeker 

~ 

E£J 
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~ 
ja, beslist 

@ 

~ 0 
§J ~ 

~ 0 

=:J 

=:J 

.=J 

:=J 
nee bes list nie t 

~ G =:J 

I~ ~ :=J 

~ [lJ .=J 

~ 0 =:J 

~ 
ja, beslist 

W =:J 

0 0 =.J 

@] 0 =:J 

§] ~ =::J 
nee beslist niet 

(!i] L~ :J 

f12J I~ =:J 

~ 



ENQUETE VERPLEGENDEN. 

15. Zij praat altijd sympathiek over patienten, zelfs over lastige. jat' ~Slr ~ 
16. Zij is altijd zo met zichzelf be zig dat zij weinig belangstelling 0 [i) 

voor patienten kan opbrengen. 

beslist niet nee 

17. Is zij erg toegeeflijk ten opzichte van patienten die verwend W G willen worden? 

18. De verzorging van de patient staat bij haar op de eerste plaats. 0 0 
19. Ais patienten iets ekstra's willen (zoals sigaretten roken, ekstra 0 ~ lakens, kussens, telefoontje naar huis) vragen ze dat steeds aan 

haar. 

20. Zij is het type dat hoofd van een afdeling zou ~<unnen zijn. @] @] 

21. Is Lij te voorzichtig met het wassen, verleggen of verbinden van ~ {W 
een patient? 

lijst 3.2. ja, beslist ja 

22. Bejaarde patienten vertroetelt zij graag. 0 §} 

23. Andere verpleegsters gaan met hun persoonlijke problemen [] B graag naar haar. 

24. Zij is altijd druk in de weer. 0 ~ 
25. Klaagt zij als er veranderingen in de taak worden aangebracht 0 ~ (bijv. bijspdngen of invallen op een andere afdeling)? 

ja, beslist ja 

26. Al s eeu patient over zijn persoonlijke problemen wi! spreken 0 8 praat zij daar meestal over heen. 

27. Er gaat van haar veel rust uit. 0 EtJ 
28. Als een patient een operatie of onderzoek moet ondergaan, [!] ~ licht zij hem daar 'altijd uitvoerig over in. 

omeker 

f2B 
0 

omeker 

0 
0 
~ 

~ 

~ 
omeker 

@] 

~ 

GJ 

~ 
onzeker 

§] 

0 
§} 
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nee beslist niet 

~ ill 
@1 ~ 
ja ja, beslist 

~ 0 
@} ~ 

~ G 
~ ~ 

~ ~ 
nee beslist nie t 

§J 0 
@} 0 
~ fI} 

@] 0 
nee beslist niet 

§J 0 

~ [[} 

~ 0 

:=J 

=:J 

=:J 

::J 

:=J 

:=J 

::J 

:=J 

:=J 

::J 

:=J 

=:J 

:J 

:=J 

r 



ENQ1JETE VERPLEGENDEN. 

ja, beslist ja 

29. Is zij wei eens bazig tegen haar patienten? ill §J 
be s list nie t nee 

30. Komt het vaak voor dat zij met haar norm ale werk toch niet ~ §J klaar komt? 

31. Denkt u dat een patient die ernstige persoonlijke problemen 0 §J 
heeft graag met haar daarover zou willen praten? 

32. Gebeurt het vaak dat zij iets doet, zonder de patienten te raad- {B tB plegen (bijv. een raam open zetten als zij vindt dat het benauwd 

is op de kamer)? 

33. Heeft zij, voor een verpleegster van haar jaar, veel behoefte 0 ~. 
aan hulp en steun van haar jaargenoten? 

ja, beslist 

~ ~4. Onderneemt zij tegen de regels van het ziekenhuis in, zelfstan- 0 dig wei eens iets in het be lang van het welzijn van de patient? 

~5. Zij doet haar werk zakelijk. [£] ~ 
16. Zij zit nogal eens klem tussen haar zorg voor de patienten en de [] ~ regels van het ziekenhuis. 

17. Is zij een goede kollega? [0 ~ 

'. 
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onzeker nee 

0 ~ 
onzeker ja 

ill 0 
§J §} 

W ~ 
~ ~ 

onzeker nee 

§J ~ 

~ ~ 

@] ~ 

w 0 

beslist niet 

f1J =:J 
ja, beslist 

0 ::J 

0 .::J 

[] :=J 

G =:J 
beslist niet m =:J 

0 =:J 

~ =:J 

[2] :=J 

p 



T~chnische Rogeschool Eindhoven. 
Afdeling der Bedrijfskunde ~.o. 

Vragenlijst artsen. 
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Ret doel van dit onderzoek is na te gaan hoe de medici denken over een aantal 
zaken op de verpleegafdeling. Ret is de bedoeling dat U bij het beantwoorden van 
de vragen steeds denkt aan die verpleegafdeling waar U het meest regelmatig komt 
en/of mee te maken heeft. 

Wilt U bij het beantwoorden van onderstaande vragen slechts een antwoord aan
kruisen? 

1. De afdeling, waar ik bij de beantwoor
ding van de vragen aan zal denken, 1S 

2. Ik werk hier in de functie van: 

3. Ik zou graag meer tijd per patient 

willen besteden. 

4. Ik heb het zo druk dat ik aIleen 
aandacht kan besteden aan strikt medische 
zaken. 

5. Indien dat verantwoord is, leg ik inderda~d de 
patienten steeds uit wat ze mankeren. 

6. Als ik met de patienten praat, vermijd 
ik het gebruik van vaktermen die de patient 
niet meteen begrijpt. 

7. Indien dit mogelijk is, vertel ik de patienten 
wat voor behandeling ze zullen krijgen. 

8. Als de patienten daarom vragen,geef ik ze 
een nadere uitleg over de behandeling die ze 
zullen krijgen. 

9. Als er keuze is uit twee w~Jzen van behan
deling met verschillende konsekwenties betreffen
de ongerief en sukses zal ik, meestal samen met 
de patient een keuze maken. 

specialis t. 
assistent. 

ja, altijd. 
vaak. 
nu en dan. 
zelden. 
nooit. 

zeer mee eens. 
mee eens. 
onzeker. 
oneens. 
zeer oneens. 

zeer mee eens. 
mee eens. 
onzeker. 
oneens. 
zeer oneens. 

nooit vaktermen. 
zelden. 
nu en dan. 
vaak vaktermen. 
altijd vaktermen. 

altijd. 
vaak. 
nu en dan. 
zelden. 
nooit. 

nooit. 
zelden. 
nu en dan. 
vaak. 
altijd. 

zeer mee eens. 
mee eens. 
onzeker. 
oneens. 

zeer oneens. 



10. Ik heb veel vertrouwen in de des
kundigheid van de gediplomeerde ver
plegenden 

II. De visie van een verplegende ~ een ziekte
$:~val kan bijdragen tot een juiste diagnose 

en ep.n AiI ... k'(JA.t~ t'he~apie 

12. Ik besteed niet veel aandacht aan de 
suggesties van verplegenden. 

13. Als ik de suggesties van verplegenqen nip.t 
bruikbaar vind dan zal ik hen daar een ver
klaring-voor geven. 

14. Ik toon veel belangstelling voor de al~e
mene gang van zaken op de verpIeegafdeIing. 

15. Ik maak weI eens een praatje met ver
plegenden. 

- 16. De verplegenden staan hier aItijd klaar 
om de artsen te helpen. 

17. Ik vind dat de verplegenden hier 
over het algemeen te zelfstandig optre
den. 

18. Ik vind dat de verplegenden hier 
over het algemeen te weinig zelfstandig 
optreden. 

19. Als ik de verplegenden op een fout 
wijs zijn ze altijd bereid maatregelen 
te nemen om zoiets in de toekomst te ver
mijden. 
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~ 
zeer veel vertrouwen. 

1 veel vertrouwen. 
onzeker, 
weinig vertrouwen. 
zeer weinig vertrouwen. 

~ 
zeer oneens. 
oneens. 

I onzeker. 
3 eens. 
'I zeer mee eens. 

~ 
zeer mee eens. 
mee eens. 
onzeker. 

6 one ens • 
2. zeer oneens. 

~ 
ja, altijd. 

2. vaak. 
nu en dan. 
zelden. 
nee, nooit. 

nee, nooit. 
zelden. 

I nu en dan. 
{, vaak. 
I ja, altijd. 

~ 
nee, nooit. 
zelden. 

~ nu en dan. 
6 vaak. 

ja, aItijd. 

~ 
zeer mee eens. 

" mee eens. 
onzeker. 
oneens. 
zeer oneens. 

~ 
zeer one ens . 
oneens. 

2. onzeker. 
mee eens. 
zeer mee eens. 

~ 
zeer oneens. 

'I oneens. 
2. onzeker. 
1 mee eens. 

zeer mee eens. 

~ 
zeer mee eens. 

, mee eens. 
I onzeker. 

oneens. 
zeer oneens. 



20. Indien de verplegenden meer informatie 
over een bepaald ziektegeval willen 
hebben, dan zal ik ze die informatie 
geven. 

21. Door de overdracht van de diensten tussen 
verplegenden ontstaan hier nooit moeilijk-
~eden. " 

22. De verplegenden op deze afdeling kunnen 
goed met elkaar opschieten. 

23. Een nieuwe verplegende wordt hier door haar 
kollega's goed ingewerkt. 

24. Qmdat de patienten daartoe niet zelf in 
staat Z1Jn, moe ten de verplegenden er 
opletten, dat 'ze het juiste dieet kriill:en. 

25. Indien een patient daartoe in staat is, 
moet men hem zoveel mogelijk zichzelf 
laten verzorgen. (wassen, eten etc.) 

26. Ik moedig de verplegenden aan om -
indien mogelijk - de patient er ook zelf op 
te laten letten, dat ze de juiste medicijnen 
innemen. 

27. De patienten hier krijgen de verpleging 
en verzorging die ze behoeven. 

28. Ik vind dat het invoeren van groepsver
pleging de moeite waard is. 

29. Ik voorzie veel moeilijkheden bij de 
invoering van groepsverpleging. 

~
ja, altijd. 

I vaak. 
nu en dan. 
zelden. 
nee, nooit. 
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~ 
nooit moeilijkheden. 
zelden. 
nu en dan. 
vaak. 
altijd moeilijkheden. 

~
nee, nooit. 
zelden. 
nu en dan. 

¥ vaak . 
.3 ja, altijd. 

~
ja, altijd. 

If vaak. 
nu en dan. 
zelden. 
nee, nooit. 

m 
zeer mee eens. 

.I,f mee eens. 
I ·onzeker. 
I oneens. 

zeer mee oneens. 

~
zeer mee eens. 

" mee eens. 
onzeker. 
oneens. 
zeer oneens. 

; 

zeer oneens. 
oneens. 

~ onzeker, 
3 mee eens. 
Z zeer mee eens. 

~
zeer mee eens. 

, mee eens. 
I onzeker. 

oneens. 
zeer oneens. 

~
zeer mee eens. 

'" mee eens. 
onzeker. 
oneens. 
zeer oneens. 

~
zeer mee eens. 
mee eens. 
onzeker. 

S oneens. 
zeer mee oneens. 
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Indien U veel moeilijkheden verwacht bij het invoeren van groepsverpleging, 
wilt U dan ~.v.p. de voornaamste moeilijkheden in het kort vermelden: 
· .............................................................................. . · .............................................................................. . 
· .............................................................................. . 
· .............................................................................. . 
· .............................................................................. . 

30. Groepsverpleging zal de eerste tijd 
veel van de verplegenden vergen. 

31. Groepsverpleging zal de eerste tijd 
veel van de arts en vergen. 

m
zeer veel. 

t'veel. 
, onzeker, 
I weinig. 

zeer we~n~g. 

~
zeer veel. 
veel. 

3 onzeker. 
we~n~g. 

zeer weinig. 

32.Verwacht U dat het systeem van de groepsverpleging een verbetering zal zijn ~n 
vergelijking met de huidige situatie t.a.v. de volgende aspekten? 

a) Verpleging van de patient. 

b) samenwerking artsen - verplegenden • 
• 

c) samenwerking verplegenden onder ling. 

d) ontplooiing van de kapaciteiten van 
de verplegenden. 

e) werkklimaat, sfeer. 

~
veel beter. 

~ beter. 
geen verandering. 
slechter. 
veel slechter • . 

1:lveel beter .. . beter. 
I geen verandering. 

slechter. 
veel slechter. 

~
veel beter. 

, beter. 
geen verandering. 
slechter. 
veel slechter. 

~
veel beter. 

6 beter. 
geen verandering. 
slechter. 
veel slechter. 

~
veel beter. 

~ beter. .. 
geen verandering. 
slechter. 
veel slechter. 



BIJLAGE VII 

Bled 5 
Wij vragen U nu Uw mening te geven over een aantal aspekten met be trekking tot 
de gang van zaken op de verpleegafdeling., . 

U geeft de situatie, zoals die nuis, aan met een X - -
U geeft de situatie zoals die eruit zou moeten zien aan met een 0 

U geeft de situatie t.oals die zal zijn als~roepsverf$ing met sukses 
is ingevoerd, aan me~ een ~ 

VOORBEELD: 

zeer 
goed 

De kwaliteit van de verpleging. 

zeer 
slecht. 

Indien U vindt dat de kwaliteit van de verpleging goed nog slecht ~s geeft U dat 
met dit teken: X aan op d~ schaal. 
Als U vindt dat de kwaliteit van de verpleging goed ~ moeten zijn dan geeft U 
dat aan met di t teken: 0 op de schaal. 
Indien U verwacht dat de kwaliteit van de verpleging na een suksesvolle invoering 
van groepsverpleging zeer slecht zal zijn dan geeft U dat met dit teken: ~ aan 
op de schaal. 

De schaal moet dan als voIgt ingeyuld worden: 

zeer 
goed 

.0 I ,X , ,* zeer l 
s lech t. . 

1. De aandacht die besteed wordt aan de opvang van leerling-verplegenden op 
de verpleegafdeling. 

zeer veel 
aandacht .Jf zeer weinig 

aandacht. 

2.Het over informatie beschikken van de verplegende over de patient. 

ruim ~1 __ ~Q~._Jk~~' ____ ~I~¥L-~~ __ ~ ____ ~ __ ~ 
voldoende informatie 

3. De kwaliteit van de verpleging. 

zeer 
goed. • 

zeer onvoldoende 
informatie 

zeer 
slecht. 

+. De mate van motivatie van de verplegenden om hun werk goed te rib-en. 

zeer 
gemotiveerd. 

o. j,~, --4'~'---_1 ~. --+--_4_-.... zeer we~n~g 
gemotiveerd. 

). Het kritisch z~Jn van de patienten, dwz. een- duidelijk bewust z~Jn van hun rechten. 

zeer 
kritisch 

,J. ,~ 
zeer 
onkritisch. 
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6. De kontakteri van artsen met verplegenden oyer patienten. 

zeer veel kontakt I A~ __ ~I __ ~g~*~. __ ~.~X~-+ ____ ~ __ +-__ _ zeer weinig 
kontakt. 

7. De informatie van deartsen over de psychQ-somatische toestand van de patient. 
I. 

ruim voldoende I zeer onvoldoende 
informa t ie • _--4JIOw.-..lI*J..-i,,_ ... lCL-4I~ ___ - ___ -+_--4. informa tie. 

8. Aandacht van verplegenden·voor de psycho-sociale noden van de patient. 

zeer oJ, oJ 

cht!~--~~~+--~6~'--~--~---1--~ veel Clanda • 

9. Het werkklimaat (sfeer) op de verpleegafdeling. 

zeer goed 
werkklimaat. 

IO~ )( I • 

zeer weinig 
aandacht. 

zeer slecht 
werkklimaat. 

10. De tevredenheid van de patienten over de gang van zaken hier. 

zeer tevreden Il I )( 
tr--~~~·-+'~~--~~--~~ 

11. De samenwerking tussen artsen en verplegenden. 

zeer ~t~()~~I~'~~IX~~~--~--~--~ __ ~, 
goede samenwerking. 

zeer ontevreden. 

zeer slechte 
samenwerking. 

Hartelijk dank voor Uw welwillende medewerking aan het onderzoek! 
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Aan de Patienten van de Afdelingen 

Een van de taken van het ziekenhuis is ervoor t.e zorgen, 

dat de patienten een zo goed mogelijke ~erpleging en verzotging 

ktijgen. Ook onS ziekenhuis tracht dit zoveel mogelijk te 

verwezenlijken en met name zijn wij momenteel hezig onze 

organisatie hierop a£ te stemmen. 

In dit verband zouden wij graag Uw medewerking voor het 

beantwoorden van een enquete willen vragen. Deze enquete is 

hiervoor ontwikkeld aan de Katholieke Universiteit van 

Njjmegen en de Technische Hogeschool hier in Eindhoven. Het 

enqueteren en verwerken van de gegevens gebeurt door mede

werkers van deze instituten waardoor geheimhouding verzekerd 

is. Het ziekenhuis krijgt. alleen algemene conclusies en 

aanbevelingen gerapporteerd, dus geen gegevens over bepaalde 

personen. 

OW medewerking is vrijwillig, maar U kunt zich voorstellen dat 

wij het erg op prijs stellan als U zich de moeite zou willen 

getroosten' aan deze enquete mee te doen. Nadere inlichtingen 

kunt U vragen aan de enqueteurs van de Universiteit en 

Hogeschool die U zullen bezoeken en U een en ander nog 

duidelijk zullen uitleggen. 

U bij voorbaat dankend voor Uw medewerking, 

Hoogachtend, 
// 

" (-/,,' . .:","/..'" ,-~,t'; /: __ -' 
./ /' 

Zr. Langend1jk, adjunct£directiice. 
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afo.e1 ingen 

BIJLAGE VIII 
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Binnenkort zu11en, na een intensieve voorbereiding, bovenstaande 

afdelingen als eerste in ons ziekenhuis overgaan op een moderne 

vorm van verpleging: de groepsverpleging. We verwachten 

hiermede te bereiken dat de patienten meer dan tot nu toe het 

geval is , een persoonlijke verpleging en verzorging zullen 

krijgen. Ook verwachten we dat deze vorm van verpleging voor de 

verplegenden aantrekkelijk zal zijn. 

Om deze toch weI ingrijpende verandering beter te kunnen 

uitvoeren, heeft de Directie een beroep gedaan op de afdeling 

Bedrijfskunde van de Technische Hogeschool. Deze heeft binnen 

het kader van hun ZiekE~nhuis Research Project ons de noodzakelijke 

bedrijfskundige en wetenschappelijke begeleiding gegeven. 

Ook a1 omdat de resultaten van ons experiment van belang b1tjken 

te zijn voor de andere Nederlandse ziekenhuizen, zal nagegaan 

moeteo worden wat we met deze organisatie hebben bereikt: 

zijn de patienten en verplegenden er inderdaad beter van geworden. 

Om dit oa te gaan zal U o.a •• gevraagd worden mee te werken aan 

een eoquete die hiervoor opgesteld is door de Technische Hogeschool 

en de Katholieke Universiteit van Nijmegen. Deze enquete wordt ook 

door hen afgenomen en verwerkt zodat de geheimhouding gewaar-

borgd is. 

Gezien het grote belang van dit onderzoek zou ik 'il, dringend 

willen verzoeken aan dit onderzoek, dat overigens op vrijwillige 

basis geschiedt, mede te willen werken. 

U bij voorbaat dankend voor Uw medewerking, 
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UW BRIEF 

ONDERWERP 

Aan de verplegenden 
van de Afdelingen 

van het Binnenziekenhuis 

te 

EINDHOVEN. 

LETTER EN NUMMER 

953 

EINDHOVEN. INSULINDELAAN 2 

28 september 1972. 

Door de Directie van het Binnenziekenhuis Z1Jn wij gevraagd 
het experiment van de invoering van de groepsverpleging te 
helpen begeleiden. Gezien het belang van dit experiment 
voor de ziekenhuiswereld en de mogelijkheid dit te co~ 
bineren met onze bedrijfskundige research hebben wij dit 
verzoek gaarne ingewilligd. 
In dit verband is het noodzakelijk na te gaan of en in 
hoeverre deze vorm van verpleging de resultaten geeft die 
we ervan verwachten. In nauwe samenwerking met onze 
col1ega's van de Universiteit van Nijmegen is hiertoe een 
enquete ontwikkeld, die we aan U voor zouden willen leggen. 
Wij verzekeren U hierbij dat aIle maatregelen genomen zijn 
om de geheimhouding te waarborgen. De enquete wordt door onze 
medewerkers afgenomen en bij ons verwerkt. Wij zijn Diet 
geinteresseerd in de namen van de geenqueteerden en de per
soonlijke resuitaten. Het enige dat van belang is en dat ook 
aan het ziekenhuis gerapporteerd wordt is of en in hoeverre 
de doeistellingen, die door deze moderne vorm van verpleging 
beoogd worcleq,bereikt zijn. 
Macht U vragen hie rover hebben, dan kunt U deze van te voren 
stellen aan onze medewerkers. Indien U ondanks onze garanties 
principieel niet aan deze enquete wilt deelnemen, dan bent U 
hierin uiteraard vrij. Mede gezien het belang van dit experiment 
voor patienten en verp1egenden in de toekomst, vragen wij U 
weI heel dringend om Uw hu1p. 

VERZOEKE EEN ONDERWERP PER BR.IEf TE BEHAN DEL EN EN BIJ BEANTWOOfl.DING LETIER. NUMMER EN DATUM TE VERMELDEN 



Check-list groepsverpleging 

1. Teams 

BIJLAGE IX 

Blad 1 

zijn er teams? hoe groot? hoe verdee1d over pati~nten? (sub-' 

eenheden) 

zijn er team1eidsters (kernverp1egende) 

hoe gaat het 's avonds"? 

hoe is de samenwerking binnen de teams? 

hoe is da verhouding team/artsen? 

is er in de teams voldoende aandacht voor de sociale noden 

van de patienten? 

is er voldoende samenwerking tussen de teams? 

2. Taak hoofdverplegenden 

zie taakomschrijving VAH accoord en gerealiseerd? 

wat is gedelegeerd aan de TL's 

visite lopen 

doordinatie werkza2mheden binnen team 

1eiding groepsgesprek 

contacten familie van patienten 

contacten met andere afdelingen zoals lab., rontgen, etc. 

3. Afd. bespreking 

is er een vaste tijd en dag voor? 

wie zijn erbij aanwezig? 

hoe lang duurt deze bespreking gemidde1d? 

is er een agenda? 

worden de besluiten vastgelegd? 

komen de problemen in de teams ter sprake? 

hoa loopt het gesprek? 

goede gesprekleidsters 

onderde1en goed afgerond 

iedereen een redelijke inbreng 

over organisatorische en sociale problemen van de afdeling 

gepraat 

komen de problemen van de teams ter sprake 

komen de problemen van de hoofdenvergadering ter sprake 

wordt er geevalueerd 



4. Taak TL's 

BIJLAG[ IX 
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zie taakomschrijving TL's accoord en gerealiseerd 

voelen ziJ zich verentwoordelijk voor hun unit? 

werken zij voldoende semen? 

kunnen ziJ hun unit zodenig runnsn dat elles gebeurt wat er 

moet gebeuren 

kunnen zij goed met hun teamleden omgaan? 

weten zij hun teamleden te inspireren om goed te verplegen? 

hebben ziJ oog voor de specifieke problemen van patienten en 

teamleden? 

- hebben zij goede contacten met patienten en hun familie? 

weten zij het VAH op tijd om raad en bijstand te vragen? 

zijn zij een goede gaspreks- en werkpartner voor de artsen? 

5. Groepsgesprekken par deg. 

is er een vasts,tijd voor? zo ja, welke? 

wie zijn daarbij aanwezig? ook artsen, ook soms maatsch. wer

ker etc. 

hoe lang duurt het groepsgesprek gemiddeld? 

is er een aanknopingspunt zoals bv. kardex 

hoe loopt het groepsgesprek ? 

goede gesprekleidster 

worden onderdelen goed afgerond 

heeft iedereen een redelijke inbreng 

wordt er ook weI over sociale problemen van patienten en verple

genden gepraat (bv. problemen van betrokkenheid verplegende 

met bep. patient) 

wordt er weleens gepraat over organisatorische of andere pro

blemen in de unit en afdeling 

komen de problemen uit de afd. bespreking ter sprake 

wordt er weleens geevalueerd 

6. Kardex 

is er een kardex per team? 

geeft deze een goed inzicht in het patientenbestand? 

wordt deze de gehele dag door ingevuld? 

worden de vereiste parafen gezet? 

wordt er voldoende in telegramstijl geschreven? 

maken ook de niet-verpleegk. disciplines er gebruik van? 

,~I :. to, ~. -i : .: '". 



7. Planbord 
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wordt er met aen planbord per team gewerkt? 

wanneer wordt er geplanp en door wie? 

blijkt uit hat bord dat groepsverplaging funktioneert of is 

hat meer funktionele verpleging? 

wordt ar aan de hand van dit bard gewerkt? 

wordt hat bard bijgewerkt als er wat ingrijpends, onverwachts 

gebeurt (ar wordt een of meerdare patienten plotseling opge

nomen, toastand van patient verandert onvoorzien aanzienlijk.) 



Technische Hogeschool Eipdhoven 
Afdeling Bedrijfskunde 

BIJLAGE X 
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E119uete betreffende het experiment groepsverpleging 

>," Wilt u per vraag een antwoord aankruisen? (x) 
* Bij sommige vragen wordt om een toelichting gevraagd. 

1. 

2. 

3. 

4. 

Het is niet de bedoeling dat u uw antwoord uitvoerig be
argumenteert. maar dat u d. m. v. een korte toelichting 
de hoofdzaken aangee£t. 

Op welke a£deling werkt u? 

Welke functie heeft u? 

Wanneer bent u op deze afdeling 
komen werken? 

) 
) 
) 

) pre-klinisch 
) Ie jaars 1.1. 
) 2e jaars 1.1. 
) 3e jaars 1. 1. 
) 4e jaars 1.1. 
) gediplomeerd verpl. 
) VAH 
) ------------------

) na 1 april 1973 
) 1 febr. -31 maart '73 
) 1 dec. '72-31 jan. '73 
) voor 1 dec. 1972 

INDIEN U NA 1 DECEMBER 197? OP DEZE 
AFDELING BENT KOMEN WERKEN. KUNT 
U VERDER GAAN lViE T VRAAG 7. 

Wat is uw oordee1 over de wijze waarop 
groepsverpleging op uw afdeling is ge
i'ntroduceerd? 

Heeft u hier nog opmerkingen over? 

10 
S t ) goed 
30 ) redelijk 

9 ) rnatig 
- ) slecht 
'I ) geen mening 

It= 23 

5. Wat is uw oordeel over de bijscholingscursus 
in het kader van groepsverpleging? 32 ) goed 

3 6 ) reahlijk' . 
N:;2S '-I ) matig' 

I 6 ) sle.cht 

~~~~~ ~_ ~~e_~ ~~~_~:~~~~~~~_~~~~~ ____ ,~ ~.fQ.e~~_ ~e_~i~~ _______ _ 

-2-



6. 

7. 

8. 

Wat is uw oordeel over de wijze 
waarop de gegevens van de enquete 
in okt/nov 1972 aan u teruggemeld zijn? 

Heeft u hier nog opmerkingen over? 

Cfo 

B IJLAGE X 

Blad 2 

09 ) goed 
) redelijk 
) matig 

f I ) slecht 
) geen mening 

/'I =: 9 

WILT U NU VERDER GAAN MET VRAAG 9 

Was u naar uw mening voldoende voor
bereid (i. v. m. groepsverpleging), toen 
u op deze afdeling kwam werken? 

Heeft u hier nog opmerkingen over? 

Was u voor u met groepsverpleging 
in aanraking kwam, een voorstander 
van dit systeem? 

6 ) ruim voldoende 
9 5 ) voldoende 
3 6 ) onvoldoende 
I 0) beslist onvoldoende 

3 ) geen mening 

AI= 3i 

1 6 ) ja N = 3r 
) nee 

2 'I ) geen mening 

9. Vindt u, dat groepsverpleging, zoals 9 3 ) ja 
deze op het moment op uw afdeling 'I ) nee 
func'!.oneert voordelen heeft in ver- ,'I ) geen mening 
gelijking met het "traditionele" systeem? . 

N::: 56 
Zo ja, welke voordelen? 

10. Vindt u dat groepsverpleging, zoals deze ·31) ja 
op het moment op uw afdeling functioneertS"6) nee 
nadelen heeft in vergelijking met het -I.lgeen mening 
"traditionele II systeem? (DO '10 

IV; Sy 
Zo ja, welke nadelen? 

------------------------------------------------------------
11. Wat zou er aan de groepsverpleging zoals 

die ~ op uw afdeling iunctioneert, nog 
verbeterd kunnen worden? 

------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------

-3-



12. 

13. 

Zou u liever met het ltraditione1e" 
systeem willen werken? 

Wat is uw oOl'dee1 over de bege1eiding 
bij de groepsverp1eging door M.van 
Beek en J. v. d. Heijden? 

Kunt u zeggen waarom? 

% 

BIJLAGE X 

Blad 3 

J1 f ) ja IV = b"b 
) nee 

16 ) geen mening 

1'1 ) goed 
9 ) vo1doende 

I 'I ) onvo1doende 
9 ) slecht 

S'I ) geen mening 
N::s6 

14. Hoe 'hebt u.. he'ilerva:J;en, dat .. 1£erschile,,, 3 3 ) positief 
1ende personen, welke niet op uw afde- ;. 0 ) negatief 
ling werken, bij het groepsgesprek kwa- "r) geen mening 
men zitten? (bedoeld worden hier mens en JJ_~ 
van andere ziekenhuizen, van de pers etc. ) f'l- S 

Kuntu zeggen waarom? 



T'e chnische Hogeschool Eindhoven 
Afdeling der Bedrijfskunde 

BIJLAGE XI 

Aan: het personeel van de verpleeg
afdelingen 

L. s. 

Bijgaande treft u aan een enquete-formulier. 

Dit enquete-formulier maakt deel uit van een onderzoek, dat de TH·
Eindhoven verricht om na te gaan hoe de overgang naar groepsverple
ging door het personeel van de experimentele afdelingen is ervaren. 
Door dit onderzoek willen we prober-en om eventuele tekortkomingen 
van groepsverpleging, zoals het ill! op de afdelingen functioneert, op 
te sporen. 
Enerzijds om er op de afdelingen zelf iets aan te kunnen doen, ander
zijds om ermee rekening te kunnen houden als in de toekomst ook op 
andere afdelingen groepsverpleging wordt ingevoerd. 

De enquete is zodanig opgesteld, dat u uw formulier anoniem kunt 
invullen. 
De resultaten van de enquete zullen in :eerste instantie met u doorge
sproken worden. Indien u daarmede accoord gaat, willen we de resul
taten van dit onderzoek ook voorleggen aan de leden van de stuurgroep 
groepsverpleging. 
Het ingesloten formulier kunt u met de bijgesloten retourenveloppe 
via de interne post verzenden naar de secretaresse. van Br Radboud. 
Deze zorgt dan dat de enveloppes ter bestemde plaatse komen. 

Hopende op uw aller medewerking tekent 

met vriendelijke groet, 

J. v. d. Heijden. 



Bijlage XII 
Bl~d 1 

Verklaring van de verschillende M.M.O. categorien. 
Algemeen:De direkte voorbereiding van een handeling hoort bij die handeling. evenals 
het opruimen direkt na de handeling. 

VERPLEGING. 
1. Technische handgrepen. 

Verpleeg-technische handelingen zoals: temperatuur, pols en tensie opnemen, 
verbanden leggen, alle kontroles, catheter inbrengen, overledene verzorgen, 
scheren en andere voorbereiding voor een operatie. 

2. Medicijnen, injekties. 
Infuus, transfusie of medicijnen klaarmaken, ronddelen en toedienen en opruimen. 

3. Opname en ontslag. 
Introduktie van de patient, behalve de technische handgrepen, die daarbij plaats
vinden en de administratie. Afscheid, instrukties en afspraken bij ontslag. 

4. Patientenvervoer. 
Vervoer van patienten, al of niet binnen de afdeling. 

VERZORGING. 
5. Bedden opmaken. 

Linnengoed pakken, bedden opmaken, rechttrekken enz. Vuil linnengoed in de wasmand 
doen. Verder de overige handelingen aan het bed of de brancard (behalve soppen) 
Ook het speciaal klaarmaken van een bed voor de O.K. en het plaatsen van onrust
rekken e.d. 

6. Patient wassen. 
Waskommen delen; wassen, aan- en uitkleden, tanden poetsen, haar wassen enz. 

7. Steek, urinaal. 
Patienten helpen om op de steek e.d. hun behoefte te doen, het eventueel direkt 
schoonmaken van steek of urinaal. of de hulp aan de patient bij naar toilet gaan. 

8. Patientenzorg. 
Wandelen met patient, post rondbrengen, individueel bloemen of fruit verzorgen, 
patient in- en uit bed helpen, kleine diensten verrichten ten behoeve van de pa
tient enz. 

9. Eten, drinken. 
Ronddelen, helpen met eten, opruimen van bestek- en serviesgoed (a1 het werk buiten 
de keuken), sondevoeding geven. 

KOMMUNlKATIE. 
10. Kontakt met patient. 

Speciaal over leg of praten met patienten, tenz~J dit specifiek een voorberei
ding is voor een medisch-technische handgreep. 

1 I. Kontakt met familie en ander bezoek. 
AIle kontakt tussen deze personen en personeel van de afdeling. 

12. Kontakt tussen verplegenden onderling. 
Overleg en instruktie tussen de verplegenden onderling. 



B:Ljli.tt3:e XII 
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13. Teamgesprek. All~ kont~kt tU~A~R t-~ml-~~n t1jdens het teamgesprek 

A 1 d 
incl. planneR van werkverdeliRg. 

14. Kontakt V .. R. - verp egen en. 
Aile instruktie en overleg tussen het verpleegkundig afdelingshoofd en ander 
afdelingspersoneel. 

15. Kontakt met arts. 
Aile instruktie en overleg tussen afdelingsperscneel en artsen, dus inclusief 
visite. 

16. Overig overleg en instruktie. 
Lesgeven (klinische les); kontakt met andere disciplines (pastores, physiothe
rapeuten enz.), kontrole van het werk. 

17. Niet op afdeling. 
Iedere afwezigheid van de afdeling (iets halen, naar personeelszaken enz.), 
behalve patientenvervoer. 

W'ISROUDELIJK WERIC 
18. Kamers, zalen verzorgen. 

Kastjes soppen, bloemen verzorgen, nLeuw glas water enz, voor zover dit tijdens 
een 'ronde' gebeurt. 

19. Herk aan dienstruimten. 
Schoonmaken en opruimen Ln dienstruimten. 

20. Verpleegkundige artikelen. 
Verbandwagen klaarmaken, binnengekomen artikelen opruLmen. 

21. Spoelwerk. 
Afwassen van wasbakken, urinaals e.d. en opruimen daarvan. 

22. Bedden soppen. 
Afsoppen en opmaken van bedden zoals bij ontslag van een patient. 

23. Linnengoed. 
Alle inruimen van de linnenkast en het verwerken van vuil linnengoed. Ook het 
klaarleggen van linnengoed voor gebruik. 

24. Werk in keuken. 
AIle keukenwerk: klaarmaken van voedsel en drank; afwassen enz. 

ADMINISTRATIE. 
25. Alg. patienten administratie. 

Alle administratie van patientengegevens. Per patient bijwerken van temperatuur 
en vochtlijsten, status enz. 

26. Afdelingsadministratie. 
Alle administratie die niet of nauwelijks over patienten gaat: keukenadministra
tie, medicijnenadministratie, personeelsadministratie enz. 

27. Telefoon. 
Alie telefoongesprekken die gevoerd worden. 

28. Karclex (verpleegrapport) 
Alle schrijven en lezen van het verpleegrapport. 



INPRODUKTIEF. 
29. Persoonlijke verzorging. 

Btjl ... g~ XII 
Blan 3 

AIle persoonlijke verzorging van het personeel zoals naar het toilet gaan, koffie 
en thee drinken (inclusief koffie7 en theepauze in eigen tijd). 

30. Inproduktief. 
Wachten, niets te doen hebben. 

31. Verstoring door experiment. 
Alle inproduktieve handelingen, voor zover ze door het experiment veroorzaakt 
worden. 
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BIJLAGE XV 

INDELING VAN PATIENTEN 

NAAR DE MATE VAN VERPLEGINGS- EN VERZORGINGSBEHOEFTE 

IN (ZWAARTE)GRADEN A tim E 

A-patienten 

Patienten die een maximum aan verpleging en verzorging nodig hebben, 
die geheel huIpeIoos Z1Jn en met alIes geholpen moeten worden. 

B-patienten 

Patienten die vee I verpleging en verzorging nodig hebben, die gedeel
telijk hulpeloOS-Zijn of: op deze dag extra bewerkelijk zijn door 
proeven of onderzoekingen. 

C-patienten 

Patienten die gemiddelde verpleging en verzorging nodig hebben. 

D-patienten 

Patienten die en1ge verpleging en verzorging nodig hebben. 

- Patienten met gedeeltelijke bedrust zonder extra behandeling. 

- Oplopende patienten ~ extra behandeling. 

E-patienten 

Oplopende patienten die een minimum aan verzorging nodig hebben • 

.. 
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BIJLAGE XVI 

CHECK-LISTVOOR ORGANISATIE ONDERZOEK OP VERPLEELAFDELINGEN 

Ziekenhuis: A fdeling: 

Data van onderzoek: Onderzoeker: 

Verme1d de vo1gende kenmerken van de afdeling: 

1 Aanta1 bedden per geslacht: heren dames totaal 
_._-

2 Specialisme(n): 

3 K1asse van de afdeling: 

Geef van de volgende taken san of ze centraal worden verricht of 

door het personeel van de afde1ing 

TAAK CENTRAAL AFD. PERS. 

4 Zusteroproepsysteem 

5 Voedselbereiding 

6 Drankenbereiding 

7 Afwas 

8 Goederentransport in ziekenhuis 
• 

9 Transport Laboratoriummateriaa1 

10 Transport medicijnen 

11 Steri1isatie van verp1. materiaa 

12 Intensiae care 

13 Recovery van operatie-patienten 

14 Zuurstof- vacuum en perslucht -
voorzieninq 

15 Is er een ambulatorium ja/nee 

16 Heeft de afd. een secretaresse nee 

ja, halve/hele Dagen 

17 Heeft de afd. een schoonmaakster nee 

j a, halve/hale dagen 

18 Hoe is de organisatievorm v.d. afd. groepsverpleging 

funktionele verpleging 

tussanvorm 

~9 Hoeveel en wat voor personeel heert de afdeling in Dienst 

20 Schets een plattegrond van de afdeling 
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RRSULTATEN HMO 3TUDIES 

13ijlage XVII 
Bl ... rl 1 

Tijdsbesteding Verpl~egkundig afdelingsheofden ( in percentages J 

veer resp. n~ invoering van greepsverplegine. 

afd. I .. fd. II afd. III 

veer na veer na voor na 

teohnisohe handgrepen 6 4 1 10 
medicijnen, injekties 2 5 r.? 
epname, ontslag ./.t 
patientenvervoer 

TOT. VERPLEGING 17 8 9 1 10 f 
0 

bedden opmaken 2 1 1 
patient en wassen 1 
steek, urinaal 
patientenzorg 3 
eten, drinken 

TOT. VERZORGING 17 5 1 2 

kontakt met patient 4 20 10 9 c: 
./ 

kontakt met familie 2 4 1 4 
~ontakt verplegenden enderl. 
1;eamgesprek 2 1 
~ontakt VAH- verplegenden 27 2 20 15 
~ontakt met arts 3 18 23 20 39 
pverig overleg en instr. 11 28 9 23 h 
hiet op afdeling 10 4 6 3 7 

TOT. KOMMUNlKATIE 39 57 70 74 56 77 

kamers, zalen verzorgen 

t 
1 1 

werk aan dienstruimten 2 1 
verpleegk. artikelen i 3 1 
spoelwerk 
bedden soppen 
linnengoed 
werk in keuken 

TOT. HUISHOUDELIJK WERK 2 6 1 1 1 

algemene pat. administratie 1 3 5 
afdelingsadministratie 4 7 11 3 
telefoon 5 3 5 4 
kardex 1 3 1 

TOT.ADMINISTRATIE 16 10 11 22 14 13 

persoonlijke verzorging 5 8 1 2 
rest inproduktief 2 1 3 
storing deor experiment 7 

TOT. INPRODUKTIEF 9 14 8 2 17 5 

TOTAAL GENERAAL T 100 % 100 01 
It) 100 01 

;0 100 % 100 cI 
/0 100 ?b 

aantal waarnemingen 460 245 389 196 200 1 l.2 

i 



I 

RESULTATEN rmo STUDIES 

Tijdsbesteding Afdelingssekretaresses ( in percentages ) 

voor resp. nn invoerfung Van [re~psverpleging. 

n.fd. I ~fd. II .dd. 

veor na voor na voar 

technische handgrepen 2 
medicijnen, injekties 3 
opname, ontslag 
patientenvervoer 1 1 

TOT. VERPLEGING 3 2 1 1 

bedden opmaken 
patienten wassen 
steek, urinaal 
patientenzorg 3 
eten, drinken 

TOT. VERZORGING 3 

kontakt met patient 1 1 
kontakt met familie 1 
kontakt verplegenden onder!. 2 
~eamgesprek 4 
~ontakt VAH- verplegenden 9 
~ontakt met arts 2 1 
pverig over leg en instr. 2 16 8 4 
riiet op afdeling 5 9 G 

TOT. KOMMUNlKATIE 20 17 22 12 

kamers, zalen verzorgen , 
werk aan dienstruimten 
verpleegk. artikelen 3 
spoelwerk 
bedden soppen 
linnengoed 2 
werk in keuken 

TOT. HUISHOUDELIJK WERK 5 

algemene pat. administratie 26 12 43 7 
afdelingsadministratie 36 14 8 45 
telefoon 4 10 

() 

8 0 

kardex 1 

TOT.ADMINISTRATIE 66 36 60 60 

persoonlijke verzorging 6 16 8 12 
rest inproduktief 5 21 9 15 , 
storing door experiment 

TOT. INPRODUKTIEF 11 37 17 27 

TOTAAL GENERAAL T 100 ~,~ 100 0/ 
;U 100 C' 

~ 100 % 

aantal waarnemingen 188 372 209 198 

III 

na. 

1 

8 
12 

21 

47. 
6 

12 

65 

8 
6 

11+ 

100 % 

136 



I 

I 
I , 

RESULTATEN NNO STUDIES 
Bijl ... ge XVII 
Blad 3 

Tijdsbesteding verplegenden ( in percentages ) voor resp. na in

voering van groepsverpleging 

afd. I afd. II afd. III 

voor na. voor na voor na 

technische handgrepen 6 6 7 11 10 11 
medicijnen, injekties 2 3 8 6 7 3 
opname, ontslag 2 1 1 
patientenvervoer 1 1 4 2 2 1 
TOT. VERPLEGING 11 10 19 19 20 16 

bedden opmaken 2 6 7 4 
patienten wassen 5 26 5 21 4 
steek, urinaal 1 3 1 2 2 2 
patientenzorg 24 6 3 2 3 1 
eten, drinken 6 8 6 7 1 6 

TOT. VERZORGING 33 cB 36 24 27 17 

kontakt met patient 6 1 2 3 4 
kontakt met familie 1 1 
kontakt verplegenden onderl. 5 3 3 
~eamgesprek 9 5 7 
kontakt VAH- verplegenden 3 3 2 
~ontakt met arts 1 4 It 
pverig overleg en instr. 11 3 6 3 5 3 
niet op afdeling 5 3 2 4 1 7 
TOT. KOMMUNIKATIE 17 30 9 25 9 30 

, 
kamers t zalen verzorgen i 2 1 2 2 
werk aan dienstruimten 4 1 2 1 7 1 
verpleegk. artikelen 2 2 1 1 
spoelwerk 5 2 1 2 2 .., ,,-
bedden soppen 2 1 3 1 2 
linnengoed 2 2 1 1 2 2 
werk in keuken 5 2 8 2 4 
TOT. HUISHOUDELIJK t'lERK 15 15 10 16 15 12 

algemene pat. administratie 4 1 2 1 
afdelingsadministratie It 1 
telefoon 1 1 
kardex 2 1 ') 

L 

9 1+ 1 " 4 TOT.ADMINISTRATIE c:. 

persoonlijke verzorging 11 10 14 7 , 1 ,~, 9 
rest inproduktief 4 6 11 9 9 12 
storing door experiment 

TOT. INPRODUKTIZF 15 16 25 16 27 21 

TOTAAL GENERAAL T 100 ['I 
/{) 100 9~ 100 % 100 ;.~ 100 % 100 ;'.~; 

aantal waarnemingen 2992 2708 3[1-59 2136 1521 2082 
aantal verpl. per waarn. 8,5 11,3 I 7,1 7,8 6,1 9,1 



RESULTAT:8N HMO STUDIES 
BijL'e~ XVIJ 
I3l:il'l 1+ 

Verschillen in tij~sbest~ding tuss~n te~mleidsters en te~mle~en ( in 

percentf>l.ges) Meting: februari 1973 

af~. I a fd. II ~fd. III 

team team team te ... m teii-m teiil.m 
leden leidst leden leidst leden leidst 

technische handgrepen 5 11 12 8 14 8 
medicijnen, injekties 2 6 4 8 ? 4 
opname, ontslag 1 1 2 
patientenvervoer 1 1 1 1 

TOT. VERPLEGING 8 18 17 17 18 11+ 

bedden opmaken 6 6 7 7 4 4 
patienten wassen 5 6 5 2 C) 

- 2 
steek, urinaal 3 2 2 2 2 
patientenzorg 5 7 3 1 1 
eten, drinken 10 1 8 1 7 2 

TOT. VERZORGING 29 2~- 25 13 19 8 

kontakt met patient 6 5 2 3 5 5 
kontakt met familie 1 1 
kontakt verplegenden onderl. 5 4 3 4 2 4 
teamgesprek 8 10 5 5 7 8 
kontakt VAH- verplegenden 2 7 2 8 1 3 
~ontakt met arts 1 2 18 16 
overig overleg en instr. 3 5 3 3 2 4 
niet op afdeling 3 4 4 2 6 8 

TOT. KOMMUNlKATIE 28 , 37 19 44 23 49 

kamers, zalen verzorgen 2 1 3 1 2 2 
werk aan dienstruimten 1 1 1 1 
verpleegk. art ike len 2 2 1 1 1 1 
spoelwerk 2. 3 3 
bedden soppen 1 1 1 1 
linnengoed 2 1~ 1 1 2 1 
werk in keuken 6 9 5 1 

TOT. HUISHOUDELIJK NERK 16 5 19 5 14 5 

algemene pat. administratie 2 1 3 afdelingsadministratie 1 1 t 
telefoon 2 1 1 
kardex 2 ~ ~ 6 ~ 2 
TOT.ADMINISTRATIE 3 6 3 10 4 6 

persoonlijke verzorging 10 7 7 5 10 8 
rest inproduktief 6 4 10 5 12 10 

I storing door experiment 1 1 
,.--------

TOT. INPRODUKTIEF 16 12 17 11 22 18 

TOTAAL GENERAAL T 100 % 1'00 % 100 % 100 7~ 100 % 100 % 

aantal waarnemingen 2059 649 1709 427 1637 445 
aantal verpl. per waarn. 8,6 2,7 6,2 1,6 7,2 1,9 



, 

RESULTATSN Mt·W ;;TUDIES 

Tijdsbest~rling VHn het persone~l ( incl. VAH, S, 
Meting: mei 1973. 

technische handgrepen 7 
medicijnen, injekties 3 
opname, ontslag 1 
patientenvervoer 1 

TOT. VERPLEGING 12 

bedden opmaken 8 
patienten wassen 4 
steek, urinaal 3 
patientenzorg 5 
eten, drinken 6 
TOT. VERZORGING 26 

kontakt met patient L~ 
kontakt met familie 
kontakt verplegenden onderl. -:z: 

./ 
~eamgesprek G 
kontakt VAH-5verplegenden 5 
~ontakt met arts 1 
pverig overleg en instr. 7 
niet op afdeling 2 
TOT. KOHMUNlKATIE 28 

kamers, zalen verzorgen 4 
werk aan dienstruimten 1 
verpleegk. artikelen 1 
spoelwerk 2 
bedden soppen 
linnengoed 1 
werk in keuken 3 
TOT. HUISHOUDELIJK t'lERK 12 

algemene pat. administratie 5 
afdel1ngsadministratie 1 
telefoon 2 
kardex 3 
TOT.ADMINISTRATIE 11 

persoonlijke verzorging 9 I I rest inproduktief 1 
storing door experiment -1 ---. 
TOT. INPRODUKTIEF 11 I I 

TOTAAL GENERAAL T 100 % I - I 

aantal waarnemingen 3716 I aantal verpl. per waarn. 11 ,1+ 

Blad 5\ 
.;.fdelings-~ssi,stente i, 

I I I 
___ l I I 

- I I I 

I I l 




