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Verslagvan een orien~atienaar de inkoop van apparatuur in het 

A-ziekenhuis te B. 

Inleiding 

In het kader van het Ziekenhuis Research Project van de Technische 

Hogeschool Eindhoven is het zogenaamde TAM/THE-project gestart. Daarin 

wordtanderzocht welke voorwaarden in termen van besluitvormingspremis

sen 1) aanwezig moeten zijn, wil men van de werkers in de ziekenhuizen 

kunnen verwachten, dat ze bij hun beslissingen - indien relevant - pro

duktiviteit en efficiency laten meespelen. Eerst dan zijn de voorwaarden 

geschapen voor de Toetsing van Aangewende Middelen (TAM). 

Het TAM/THE-project is veelomvattend en vereist onderzoek over een peri

ode van een aantal jaren. Mede om voor de Nederlandse Ziekenhuizen op 

kortere termijn iets werkbaars te cons truer en , ligt het in de bedoeling 

een aantal proefstudies uit te voeren, waarbij het resultaat direkt 

praktisch bruikbaar is. 

Het onderzoek naar de inkoop van apparatuur in ziekenhuizen is een derge

lijke studie. 

Het voor u liggende rapport bevat een probleemstelling en een beschrij-

ving van onderzoeksmethode en resultaten. Na de conclusies voIgt een paragraaf 

met overwegingen en adviezen die dienstig kunnen zijn bij investerings

beslissingen. 

Probleemstelling 

Bij TAM wil men een aantwoord vinden op de vraag of de aanwezige midddelen 

efficient worden besteed ofwel de kosten niet hoger uitvallen dan de 

maximaal toelaatbare. De toelaatbare kosten worden in die gevallen, waarin 

apparatuur wordt gebruikt, mede bepaald door de produktiviteit daarvan. 

De produktiviteit is de verhouding resultaat (lees: kwaliteit) 
apparatuurkosten 

Het resultaat wordt weer bepaald door de specificatie (apparatuureisen, 

wensen, leveringsvoorwaarden enz.) met betrekking tot het betrokkken toe

stel. Voordat men vragen kan stellen over efficiency zal men inzicht 

moeten hebben in de produktiviteit (welke kwaliteit kan ik realiseren 

1) Besluitvormingspremissen zijn waarden en feiten en de conclusies die een 
beslisser daaruit trekt. Zij bepalen welke keuze hij maakt uit een aantal 
alternatieven. 
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tegen welke kosten?). Men zal bij investeringen doorgaans zoeken naar 

het alternatief met de gunstigste kwaliteit/prijs-verhouding. Is de 

keuze gemaakt en de produktiviteit daarmee gegeven, dan is enkel nog 

de efficiency te belnvloeden. We zullen in dit onderzoek antwoord trach

ten te geven op de volgende twee vragen: 

1. In welke mate wordt rekening gehouden met de produktiviteit 

ofwel kwaliteit/prijs-verhouding bij de voorbereiding en beoor

deling van een investeringsaanvraag? (kwaliteit betreft zowel 

apparaat als leveringscondities, waaronder service, opleiding, 

e.a.). 

2. Kan men uit de betrokken investeringsuitgave een hanteerbare 

produktienorm afleiden? 

De laatste vraag biedt een aanzet tot TAM-activiteiten in de sfeer 

van activiteiten met behulp van apparatuur. 

Aan de hand van de bevindingen zal een check-list voor beoordeling 

van investeringsaanvragen worden opgesteld. 

Het investeringsgebeuren vindt in feite plaats in drie stappen: 

1. begrotingsaanvraag 

2. investeringsaanvraag 

3. advisering investeringscammissie. 

In ans geval wordt de eerste stap buiten beschouwing gelaten. Het 

onderzoek richt zich op negen investeringen die na over leg met de 

directie zijn gekozen en redelijk representatief lijken voor de 

investeringsaanvragen van 1979 tot medio 1980. 

Methode van onderzoek, resultaten, beschauwing 

Informatie is op de volgende wijze verkregen: 

observatie van enkele zittingen van de investeringscammissie 

- interviews met betrakken specialisten, economisch directeur en 

hoofd inkoop. De resultaten van de gesprekken me.t de specialisten 

zijn ter controle teruggekoppeld 

- bestudering van de beknopte notulen van de investeringscommissie en 

van afgewerkte investeringsaanvragen voor zover ze betrekking hebben 

op de negen geselecteerde investeringen 

- studie van beschikbare literatuur 

- orientatie aan de hand van (onderdelen van) inkaopprocedures bij enkele 

ziekenhuizen. 
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De hierna volgende tabel 1. geeft beknopt weer de bevindingen uit de 

interviews met specialisten (voor een volledig verslag zie bijlage 1) 

met daarnaast aanvullingen aan de hand van de notulen van de investerings

commissie en van de investeringsaanvrageformulieren. 

Over het totale traject vanaf initiatief tot en met advies van de inves

teringscommissie zijn de volgende punten te onderkennen: 

- de detaillering van het eisenpakket varieert. Demonstratie/proef

plaatsing komt voor om aanbiedingen te kunnen vergelijken 

- de mate van aandacht voor onderscheiden kostencomponenten (personeel, 

ruimte, onderhoud, verbruiksmateriaal) verschilt eveneens. Zaken als 

personeel en ruimte kunnen mogelijk niet relevant zijn, omdat ze niet 

wijzigen als gevolg van de nieuwe aanschaf. Een en ander blijkt zowel 

uit de interviews als uit de aanvullende toelichting op het investerings

aanvraagformulier 

- soortgelijke overwegingen gelden voor aandachtspunten als service en 

bedrijfszekerheid 

- in de investeringscommissie lijken begroot bedrag en veiligheid een 

meer expliciet gehanteerd kriterium. Ter vermijding van misverstanden 

moet hier worden gesteld dat zowel de notulen van de investeringscom

missie als het aanvraagformulier minder informatie bevatten dan tijdens 

de beslissingsprocedure wordt gebruikt 

een produktienorm of een handelingsprotocol is in de meeste gevallen 

mogelijk en hanteerbaar, maar wordt niet toegepast 

- in een geval is gebruiksevaluatie afgesproken. 

Algemene conclusies 

De antwoorden op de vragen in de paragraaf "Probleemstelling" luiden: 

1. Produktiviteit of weI kwaliteit/prijs-verhouding speelt niet overal 

expliciet mee. WeI let men in een aantal gevallen op prijs en bepaalde 

eisen. 

2. Een produktienorm wordt doorgaans mogelijk en hanteerbaar geacht, 

echter niet toegepast. Eventueel is een protocol toepasbaar. 

Ten aanzien van de besluitvormingsprocessen rond de onderzochte inves

teringen geldt dat ze inhoudelijk verschillen vertonen. 

Tot zover de bevindingen. 



Tabel I. Beknopt overzicht verkregen informatie uit interviews, notulen investeringscommissie en aanvraagformulier 
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II MICROCENTRIFUfAAL-ANALYSATOR II URODYNAMfSCHE UNIT "1 

interviews 

UITBREIDING in verband 
met noodzakelijke 
backing up voor reeds 
aangeschafte SMAC 

notulen + formulier 

idem UITBREIDING (zie 
interviews) 

keuze van de technlek Isl~ begroot bedrag lijkt 
vooraf gegaan aan de 
keuze van het toestel. 

eisenprogramma van 
invloed 

- gelet is op: 
· prijs 

service 
• veiligheid 
• bedrijfszekerheid 
• onderhoud 
• verbruikskosten 
• benodigde ruimte 
• benodigd personeel 

expliciet criterium 
- motiverende toelich

ting: beknopter dan 
interview 

- nadere toelichting: 
(consequenties als 
onderhoud, personeel, 
enz.) niet gegeven 

interviews 

UITBREIDING in verband 
met de wens urodynamisch 
onderzoek te gaan do en 

notulen + formulier 

UITBREIDING 

wel duur. maar in ver- fbegroot bedrag lijkt 
band met kwaliteit meet- expliciet criterium 
resultaten, beste ont
wikkeling en uitbrei
dingsmogelijkheden is 
DISA voorgesteld • 
- eisenprogramma van 

invloed 
- gelet is op: 

• service 

• veiligheid 
• bedrijfszekerheid 
• onderhoud 

verbruikskosten 

- motivering: adverten
tie uroloog 

- nadere toelichting: 
niet gegeven 

- veiligheidscommissie 
akkoord 

! 

1 

benodigde ruimte , 
benodi d ersoneel I 

in principe mogelijk en evaluatie vindt plaats in principe mogelijk. • 
hanteerbaar (onderzoek na 1 jaar Wordt niet gehanteerd 
is gaande) 

L--______ --__ ~I~I------------------------~ ________________________ ~IL' __ "'_ __________ --__________ l-______________________ ~ . 
. ~ 
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MATRIX CAMERA 

interviews 

VERVANGING vanwege de 
mogelijkheid de output 
zonder bijzondere appa
ratuur te bestuderen en 
vanwege kostenbesparing 

notulen + formulier 

UITBREIDING 

: keuze van de techniek islbegroot bed rag Iijkt 
vooraf gegaan aan type- expliciet criterium 
keuze en apparaatkeuze. 
- eisenprogramma van in-'

vloed 
motivering: beperkter 
dan interview 

- kostenbesparing heeft 
rol gespeeld, m.n. 
• verbruikskosten 

service 
· veiligheid 

bedrijfszekerheid 
onderhoud 

• benodigde ruimte 
• benodigd personeel 
normstelling is mogelijk'-' 
of tenminste een proto
col (afwijkingen moge
lijk door patient en 
bevindingen) 

- nadere toelichting: 
demonstratie gevraagd 

demonstratie was mede
bepalend 

16 KANAALS-E.E.G. TOESTEL 

interviews 

VERVANGING + VER
BETERING gecombi
neerd met voorde
lige aanbieding 

- eisenprogramma 
van invloed 

- gelet is op: 
• prijs (gezien 

aanbod) 
• service 
• veiligheid 
• onderhoud 

bedrijfszekerheid 

• verbruikskosten 
• benodigde ruimte 
• benodigd personeel 

". l' 'k M nlet moge IJ. en 
werkt met verstrekte 
afdelingsproduktie
overzichten 

notulen + formulier 

VERVANGING 

begroot bedrag lijkt ex
pliciet criterium. 
- motiverende toelich

ting: veroudering, 
slijtage 
nadere toelichting: 
niet gegeven 
eisenpakket duidelijk 
in brief aan Inkoop 
vei1igheidscommissie 
akkoord 
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E.M.G.-APPARATUUR E.E.G.-COMPUTER-CONFIGURATIE 
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niet mogelijk. Men 
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voor repeterende zaken 
af te leiden 
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PRODUKTIE
NORM? 

COUVEUZE FYSIOLOGISCH MEETSYSTEEM HARTKATHETERISATIE 

interviews notulen + formulier 

VERVANGING VERVANGING 
interviews 

UITBREIDING + VERBE
TERING 

notulen + formulier 

VERVANGING 

II . t" fk . h .. b . f I - e1senprogramma van mo 1ver1ng: a eu- - e1senprogramma ge an- mot1ver1ng: per r1e 
invloed ringsrapport. Verple- teerd + rapport N. 1. G. 
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af te leiden (dus af
wijkingen mogelijk) 
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Overwegingen en advies inzake inkoop apparatuur en aanzet tot TAM. 

Naar aanleiding van het verzoek van direktiewege aan de onderzoeker te 

zijner tijd te adviseren bij het stimuleren van TAM-aktiviteiten is deze 

paragraaf opgesteld als een eerste aanzet daartoe. 

Op dit ogenblik ligt bij de afdeling Organisatie de vraag een aanvraag

formulier te ontwerpen. Mede hierom en vanwege het karakter van het 

TAM/THE-projekt wordt geen detailprocedure uitgewerkt. 

Van de noodzaak tot kwaliteits- en kostenbewust inkopen is de laatste 

jaren eenieder overtuigd, die zich verantwoordelijk weet'voor een stuk 

gezondheidszorg. Probleem is daarbij wel dat met name de professionele 

en semi-professionele werkers niet zijn opgeleid, om deze overtuiging 

in daden om te zetten. 

Daartoe zijn investeringscommissie en inkoopprocedure hulpmiddel. 

1. De investeringscommissie, multidisciplinair samengesteld, heeft 

een redelijk overzicht over het gehele ziekenhuis en moet voor 

haar advisering een beroep kunnen doen op staf- en hulpdiensten. 

(waaronder Organisatie, Personeelszaken. Technische Dienst en 

zeker Inkoop) 

Wat de samenstelling zelf betreft van deze adviescommissie, zou 

men kunnen steHen, dat tenmins.te volgende disciplines c.q. af

delingen moeten zijn vertegenwoordigd: 

- medische staf 

- fysicus/chemicus 

- administratie 

- inkoop 

technische dienst 

- organisatie. 
.~---~-.-

Andere disciplines/afdelingen kunnen naar behoefte advies uitbrengen 

Men kan zich afvragen hoe omwille van de beslissingsvoorbereiding de 

directie vertegenwoordigd moet zijn. De commissie mag geacht worden 

haar werk zo goed te doen, dat de uiteindelijke beslissing dank zij 

haar en dank zij een gedegen procedure in de directie slechts een 

hamerstuk hoeft te zijn, hetgeen tijd bespaart. Om niet te veel en te 

snel te veranderen, is het echter beter eerst de aangepaste procedure 

in te voeren en in later stadium de samenstelling van de commissie nog 

eens te bezien. 



- 5 -

2. Een goede procedure, die niet onnodig omslachtiger mag zijn dan de 

huidige kan wanneer ze tevens een produktienorm of protocol op

Levert een aanzetgeven tot TAM. 

Aanvragers zullen hun eisen en wensen (resp. dwingend en aan te 

passen) ten aanzien van apparatuur en leveringscondities (waar

onder ook service, opleiding enz.) moeten expliciteren en dit 

eisenpakket vergelijken met de prijs. Verder is het van belang 

te weten wat de consequenties zijn voor de kostencomponenten 

voor eigen en andere afdelingen en ziekenhuizen (bijv. gemeen

schappelijk gebruik kan de kosten gunstig beinvloeden). 

Dan zijn normen af te leiden en is vast te stellen of geldende 

COZ-tarieven voor nevenverrichtingen voldoende zijn. 

Belangrijk is de gebruiksfrequentie in aantallen verrichtingen per 

tijdseenheid vast te leggen, omdat dat mede een indicatie biedt voor 

de bedrijfseconomische haalbaarheid van een investering. 

N.B. Bij het vaststellen van normen vragen een tweetal punten 

nadere aandacht: 

- normen zijn, gezien variabelen als toestand van de patient 

en onverwachtebevindingen, niet altijd strak te bepalen. 

Men zou dan tenminste een protocol (handelings-, bedienings-, 

analysevoorschrift) moeten opstellen. Het laatste werkt ook 

kwaliteitsbewakend. Voor een goed functioneren van een no~ 

en protocolsysteem is in ieder geval vereist dat de betrok

ken werkers zelf zo snel mogelijk weten of hun activiteiten 

correct worden uitgevoerd; 

- een apparaat moet een bepaald aantal prestaties leveren, wil 

het bedrijfseconomisch rendabel zijn. Dit aantal hoeft niet 

overeen te komen met hetgeen vanuit kwalitatief oogpunt is 

vereist en kan hoger of lager liggen. In dit laatste geval 

kunnen samenwerking of kwalitatieve overwegingen toch tot 

aanschaf leiden. 

In bijlage 2 is een uitgewerkt aanvraagformulier opgenomen dat, be

houdens de opmerkingen betreffende normen/protocollen en gebruiks

frequentie, een volledig beeld geeft van de informatie welke nood

zakelijk is voor het nemen van een verantwoorde beslissing. Eerst 

na vOlledige invulling mag worden beslist. 
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Bijlage 3 (uit de scriptie van L.H.M. Meyers, "Structurering van de 

aanschaf van medische apparatuur in algemene ziekenhuizen", Cursus 

Ziekenhuisbeleid, 1978-1979) geeft een mogelijkheid voor taakverde

ling bij de aanvraagprocedure. De daar vermelde "Taak investerings

coordinator" en "Taak directie" zou zeer weI de taak van de inves

teringscommissie kunnen zijn. 

Ook hier gelden weer de opmerkingen betreffende norm, protocol en 

gebruiksfrequentie. De afdeling Inkoop zou een duidelijker plaats 

moeten hebben dan in deze bijlage staat vermeld. 

Epiloog 

Een onderzoek als dit is aIleen mogelijk, wanneer betrokkenen hun 

medewerking verlenen. Zowel directie als specialisten, investerings

commissie, administratie en inkoop hebben zonder terughouding infor

matie verschaft, waarvoor dank. 

Het TAM/THE-project is een stap verder en voor de verdere opbouw van 

TAM in het ziekenhuis is een eerste aanzet gegeven. Tot 

verder over leg is de onderzoeker zover als mogelijk bereid. 

Geraadpleegde literatuur 

J.H.G.M. Smeets, Inkoop in instellingen voor gezondheidszorg, een 

professionele staffunctie. Scriptie in het kader van de cursus 

Ziekenhuisbeleid, 1979-1980. 

L.M.M. Meyers, Structurering van de aanschaf van medische apparatuur 

in algemene ziekenhuizen, Scriptie in het kader van de cursus 

Ziekenhuisbeleid, 1978-1979. 

H.W.C. van der Hart, Koopgedrag en segmentatie in de industriele 
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Bijlage I 

TAM/THE project 

Verslag interview met de klinisch chemicus 

betreft: de aanschaf van een Multistat mikrocentrifuge-analysator 

1. Aanleiding tot de aanvraag 

De SMAC multikanaalsauto-analyser is een zg. h~gh_production rate 

equipment (andere voorbeelden zijn computers en sterk gemechani

seerde snelle machines). Valt een dergelijk apparaat uit, dan is men -

zo dat al mogelijk is - aangewezen op langzamere technieken die 

bovendien arbeidsintensief kunnen zijn. Stemt met zijn organisatie 

af op snelle toestellen, dan ontstaan problemen in geval van sto

ring: men kan het niet meer aan. 

Daarom zijn er voorzieningen noodzakelijk welke dit soort gevolgen 

opvangen. In het geval van de SMAC moet worden gerekend met een op

vang van enkele uren uitval. 

2. Overwegingen die hebben geleid tot het ingediende investeringsvoor

stel 

+ Onderzochte alternatieve technieken: 

a. eigenbouw auto-analyse 

Is geen goede oplossing, omdat omschakeling bij storing van 

een kanaal op een andere bepaling tijdrovend is. 

b. een zg. ACA (Fabrikaat Du Pont) 

vervalt omdat de kosten de opbrengsten per bepaling overstijgen 

met name bij grate aantallen. 

c. een tweede SMAC 

d. een centrifugaal-ana~yser 

De keuze voor het laatste alternatief is behalve door de prijs 

bepaald door een aantal kwalitatieve argumenten: 

- de techniek is anders dan die van de reeds aanwezige appara

tuur, hetgeen mogelijkheden biedt voor nieuwe ontwikkelingen; 

- een aantal enzymbepalingen zijn kwalitatief beter. 

+ Onderzochte apparatuur: 

Gegeven de keuze voor de techniek van centrifugaalanalyse is nage

gaan welke apparatuur tenminste voldoet aan volgende eisen: 

- geschiktheid voor enzymbepalingen (voor ander onderzoek is backing 

up capaciteit aanwezig); 
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- software geprogrammeerd (in tegenstelling tot hardware geprogra~ 

meerde apparatuur kan men zelf zaken ontwikkelen). 

Overigens zijn specificaties moeilijk zonder meer op te stellen. 

Men kan wel een musts/wants lijstje maken (musts zijn bindend, 

wants niet). 

Gelet is op: prijs 

• service 

• veiligheid 

• bedrijfszekerheid 

• benodigde ruimte 

benodigd personeel 

• onderhoud 

• verbruik van chemicalien e.d. (op basis van indrukken). 

Een kosten/baten-analyse is niet uitgevoerd omdat het ging om backing

up mogelijkheden. 

Gezien de specificatie/prijs verhouding (lagere investering, geringere 

kosten per bepaling) is gekozen voorhet merk Multistat. Ondergeschikt 

is de overweging dat dit merk een latere ontwikkeling is dan de andere. 

3. Een mogelijke produktienorm 

Een eenmaal gedane investering bepaalt gedurende langere tijd ten dele" 

het kostenniveau. Uit oogpunt van kostenbeheersing is het niet juist 

medewerkers verantwoording op te leggen voor een investeringsuitgave. 

Men kan weI aangeven wat de kosten in termen van personeelsuren en van 

materiaal mogen bedragen. Deze grootheden zijn immers weI door de 

betrokken medewerkers te beinvloeden. 

Volgens de klinisch chemicus is het thans nog niet mogelijk een derge

lijke norm op te stellen. Men is ermee doende. 



TAM/THE project 

Verslag interview met de uroloog 

I. Aanleiding tot de aanvraag urodynamische unit DISA 

Vanuit het ziekenhuis (met name door omringende specialismen van 

de afdeling urologie) is indertijd de wens geuit urodynamisch onder

zoek te gaan doen. Daartoe is bij het adverteren voor een tweede 

uroloog gezocht naar een specialist met ervaring in de urodynamica. 

Het betreft hier dus een uitbreiding. 

2. Overwegingen voor de indiening van het investeringsvoorstel 

De komende tweede uroloog verlangde voor een goed functioneren 

de zg. DISA-apparatuur. Deze is weliswaar de duurste maar ook de 

meest ontwikkelde en biedt van fabrieksklare apparatuur de meeste 

uitbreidingsmogelijkheden. 

Volgende punten hebben dan ook meer expliciet meegespeeld: 

• specificatie/prijsverhouding 

kwaliteit van de meetresultaten; (in wezen een specifieke eis 

evenals) uitbreidingsmogelijkheden 

• service door de leveranciers. 

Niet expliciet zijn overwogen: 

• veiligheid 

• bedrijfszekerheid 

• benodigde ruimte 

• benodigd personeel 

• onderhoudskosten 

· verbruikskosten (disposables e.a.). 

3. Een mogelijke produktienorm 

Het is mogelijk materiaalkosten en gemiddelde tijd per verrichting 

vast te stellen, zodat enige normering haalbaar lijkt. Op dit moment 

wordt echter geen norm gehanteerd. 



TAM/THE-project 

Verslag interview met de echografist 

1. Aanleiding tot de aanvraag van de matrixcamera 

De aanvraag betreft een vervanging om sneller onderzoek mogelijk 

te maken. Daarbij blijkt de aanzienlijke kostenbesparing op mate

riaal mogelijk en is de output van de camera gemakkelijk meenaar 

huis te nemen en te bestuderen. 

2. Overwegingen voor de indiening van het investeringsvoorstel 

Allereerst is gekeken naar mogelijke technieken (videolijn + 

kleinbeeldcamera of matrixcamera). Vervolgens zijn typen camera's 

onderzocht en tot slot is een keuze gemaakt uit de verschillende 

merken. 

Criteria zijn geweest: • beeldkwalitet 

stabiliteit 

. werkbaarheid (output eenvoudig mee te nemen) 

• kosten (m.n. verbruik aan fotomateriaal) 

Uiteindelijk is de'keuze gevallen op de VIDICAM, die zowel papier 

als film kan verwerken. Niet expliciet zijn meegenomen punten als: 

• benodigde ruimte 

• benodigd personeel 

· service 

• veiligheid 

• bedrijfszekerheid 

onderhoud. 

3. Een mogelijke produktienorm 

Een norm (bijv. in termen van x patienten/dag) of een protocol is 

wel op te stellen. Men moet er echter rekening mee houden dat, 

afhankelijk van patient en bevindingen, altijd afwijkingen moge

lijk zijn. 
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Verslag interview met de neuroloog 

1. Aanleiding tot de aanvraag van een 16-kanaals EEG-apparaat 

Het oude 8-kanaalsapparaat was verouderd. Bovendien lag er een 

aanbod van een 16-kanaalsapparaat voor de prijs van een 8-kanaals

toestel. 

2. Overwegingen voor de indiening van het investeringsvoorstel 

De keuze is gemaakt op basis van het geboden standaardpakket, de 

opties en de mogelijkheden m~b.t. hulpapparatuur. 

Van invloed zijn geweest, naast de specificatie/prijsverhouding: 

• service 

.veiligheid (via Technische Dienst) 

bedrijfszekerheid (rapport rNO) 

• onderhoud (geen preventief onderhoud noodzakelijk). 

3. Een mogelijke produktienorm 

Volgens de neuroloog is een produktienorm niet op te stellen. Men 

laat zich mede leiden door de produktie-overzichten, zoals die voor 

de afdeling worden verstrekt. 

======== 

1. Aanleiding tot de aanvraag DISA .1580 EMG 

Het oude apparaat was technisch niet meer voldoende functioneel 

en verouderd. 

2. Overwegingen voor de indiening van het investeringsvoorstel 

Men heeft twee gangbare fabrikaten nader beschouwd, nl. DISA en 

Medelec. Hoewel de Medelec goedkoper is, heeft men na uittesten 

gekozen voor de DISA. Overwegingen waren: 

• geavanceerder techniek (digitalisering) 

• overzichtelijkheid 

• bedieningsgemak 

• aansluitmogelijkheden op computer. 

De specificatie/prijsverhouding is dUB van invloed geweest. 



Verder heeft men gelet op: 

• service 

. ervaringen met importeur. 

3. Een mogelijke produktienorm 
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Ook hier laat men zich mede leiden door de verstrekte produktie

overzichten. 

===== 

(Voor het volgende onderdeel is informatie eVeneens verkregen 

van de dienst Informatieverwerking) 

I. Aanleiding tot de aanvraag van een EEG-computerconfiguratie 

Men is geinteresseerd in de ontwikkelingen op dat gebied en de 

aanschaf kan daarom worden gezien als vervanging en uitbreiding. 

2. Overwegingen veor de indiening van de investeringsaanvraag 

Uitgangspunten zijn geweest: 

financiele haalbaarheid 

wensen van de afdeling neurologie 

• gering risico door snelle veroudering. 

Randvoorwaarde: het te kiezen systeem moet elders in een klinische 

en een wetenschappelijke omgeving operationeel zijn. 

Een vijftal instellingen in Nederland en enkele in het buitenland 

zijn bezocht. Een eerste marktverkenning leidde tot de conclusie, 

dat de configuratie een universele zou moe ten zijn, omdat een aan

tal special purpose toestellen te duur zou;;.worden. 

Uiteindelijk is gekozen voor een vereenvoudigde versie van de PDP 

11-34, die aan de KU te Nijmegen operationeel is. Een eigen ont

wikkeling zou vele manjaren vergen. 

In totaal zijn volgende factoren van invloed geweest: 

• specificatie (m.n. mogelijkheden voor toekomstige onderzoeken) 

prijs 

veiligheid (eisen NEN 3000) 

bedrijfszekerheid 

• onderhoudskosten 



• benodigd personeel 

. benodigde ruimte. 

3. Een mogelijke produktienorm 
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Deze is op den duur voor repeterende zaken weI af te leiden, 

echter niet voor activiteiten met een experimenteel karakter. 
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Verslag interview met de kinderarts 

(aangevuld met informatie van de verplegins) 

1. Aanleiding tot de aanvraag Drager couveuse 

Het betreft hier vervanging van oude couveuses. 

2. Overwegingen voor de indiening van het investeringsvoorstel 

Uitgangspunt is geweest het bedieningsgemak voor de verpleegkundigen. 

In concrete punten vertaald, betekent dit: 

• voldoende openingen voor verzorging van de praematuren 

• uniformiteit m.n. bij bediening (foutenkans) 

• voldoende aansluitmogelijkheden t.b.v. intensieve zorg (wissel-

gassen, vocht, monitoren, mogelijkheid voorverwarming.gassen enz.) 

• geen ingebouwde weegschaal 

• voldoende ruimte in de kap voor het invoeren van slangen 

• mogelijkheid voor kastjes onder de couveuse 

• goede temperatuurregeling. 

Na een eerste selectie (op betrouwbaarheid, aantal in gebruik 

in Nederland) zijn de merken Airshield en Drager op proef geplaatst. 

Gelet is dus op: 

• het eisenprogramma 

service 

veiligheid 

• bedrijfszekerheid. 

De prij s heeft als beoordelingscriterium niet me.egespeeId, omdat van 

genoemde merken de prijzen vergelijkbaar zijn. Minder expliciet zijn 

van invloed geweest: 

benodigde ruimte 

• benodigd personeel 

onderhoudskosten 

• verbruikskosten (disposables e.d.). 

3. Een mogelijke produktienorm 

Vooralsnog is het niet mogelijk een bepaalde norm vast te stellen. 

WeIIicht kan men weI nagaan wat de verblijfsduur voor een bepaald 

soort praematuren zou moeten zijn. 
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Verslag interview met de cardioloag 

1. Aanleiding tot de aanvraag van een fysiologisch meetsysteem voar 

hartkatheterisatie 

Aanleiding was de behoefte aan verbetering en uitbreiding van meet

mogelijkheden gecombineerd met de vervanging van de oudeapparatuur. 

2. Overwegingen voor de indiening van het investeringsvoorstel 

Behalve de vereiste meetfunctie is gezocht naar apparatuur met dis

playmogelijkheden, een gemakkelijke schakeling van signalen naar 

display, een logische opbouw van het geheel en een ingebouwde tape

recorder. Uiteindelijk is een "tailor-made" geheel aangeschaft, 

waarbij de prijs geen primaire rol heeft gespeeld. Met verschillende 

fabrikanten is contact opgenomen, waarna men met Hewlett Packard 

en Philips verder heeft gesproken. 

Overwegingen hebben gelegen in het vlak van: 

· eisenprogramma/kwaliteit van de meetresultaten (dit laatste blijkt 

geen probleem) 

• service 

• veiligheid 

bedrijfszekerheid 

benodigde ruimte (is gegeven) 

• benodigd personeel (geen uitbreiding) 

• verbruiksartikelen (voor alle merken vergelijkbaar). 

Onderhoudskosten zijn niet expliciet in de beschouwing meegenomen. 

2. Een mogelijke produktienorm 

Men zou een gemiddelde norm kunnen bepalen, maar moet er dan reke

ning mee houden dat. afhankelijk van de individuele patient, afwij

kingen mogelijk zijn. Een ander punt is dat de norm wordt beinvloed 

door de organisatie van de hartkatheterisatie zelf (deze vindt 

plaats in een rontgenkamer welke ook v~~r ander onderzoek wordt benut). 
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Verslag van het (korte) telefonisch interview met de longarts 

1. Aanleiding tot de aanvraag van een uniskoop 

Bij de komst van de longarts had deze als voorwaarde v~~r een goed 

functioneren de aanschaf van een uniskoop gesteld. 

2. Overwegingen voor de indiening van het investeringsvoorstel 

Ten tijde van de komst van de betrokken longarts was dit apparaat 

het enige type dat in de handel was. Inmiddels was daarmee ge

durende vij£ jaren ervaring opgedaan. 

3. Een mogelijke produktienorm 

Een norm is af te leiden. Een onderzoek duurt 5 tot 20 minuten, 

afhankelijk van de patient. 



I !oor elk object een apart 
~,)rmulier bezigen 

in te vul~en door 
de afd. Inkoo~ 

r 
. advies adm. ia neen 

+ T.D. ja neen 
paraaf Ink. ja neen 

P.Z. ja neen 

no. : 
datum ontvangst 

EC 78.1919/0120 

AANVRAi,GFORJVlULIER VeOR MEDISCHE APPARATUUR 

VOOR SPECIALISTEN IN HET 

( in duplo invullen en een exemplaar zenden naar afd. Administratie ). 

1. Naam van de specialist 

specialisme 
of zo mogelijk 

. . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . 

2. Namens de s~ecialistengroep • . . . . . . . . 
specialisme 

3. Begrotingsjaar 

4. Universele van het apparaat I 
of instrument 

xxx a. fabr1kaat 

xxx b. type 

xxx c. leverancier 

5. Ten bedrage van (incl.BTW) 

6. Specificatie 
(indien het een apparaat met 

. . . . . . ... . . . . 

f 

toebehoren betreft ) 

~ 
II 

II 

I 
7. Het gevraagde apparaat ?al gebruikt worden : 1 ) 

a.I-1 klin.diagnostiek en/of 

b.O 

c.D 

d.n 
e.D 

voor therapie 
routinegebruik ? . 

vaar polikl. tt en/of therapie 
routinegebruik ? 

mede ten dienste v.andere instellingen 
in de regia - is hier overleg over geweest ? 
- zo ja, met wie en met welk resultaat ? 

mede ten dienste van nieuwe research apzet 
mede ten dienste van voortzetting research 

neen ja I 

neen ja 

I 
I 

J neen Ja 

f.jl -----------------------------------in de frequentie van + I / / / d / 

x evt.advies administratie 
xx evt.advies techn.dienst 

xxx evt.advies inkoap 
xxxx evt.advies personeelszal{en 

..•...•• x dag week mn • jaar 

1) lieve door te kruisen 
wat niet bedoeld wordt. 



xx 

xx 

xx 

8. Uw motiverint" vt""tn d.: ~1,Hlvra~'e EC 78.1919 - 2 -
(in te vullen n;:L all~: vratfen te llebtcn beantwoord). 

9. Dient het p>~vra'\(~de 

- ter vt~rvarwing van til.;;]Vl.ande ~lrp.::..r3.ttJur ? 

- tet' uitbrcidin fS van bf::3taande no tuur ? 

- als verbeterde versiE v.lestaande apparatuur? 
zo ja, 

a. bent U tevreden over de bestaande apparatuur? 

b. wanneer werd bestaande apparatuur 
aangeschaf't ? 

c. voldeed deze aan de behoefte ? 

neen I ja.~ 
neen Ja I 

neen ja 

I--n_e_e_n ___ j_a. ~ 

~ 
I ~een ja J 

--------------------------------------------------------------------
d. tim g. niet door U in te vullen 

(gebeurt van direetiewege) 
d. wat kostte deze apparatuur ? 

---.-e. van welk fabrikaat was deze ? ~ ________________________ 1 

f. van welk type II/as deze ? 

g. wie was de leveraneier ? ] 
h. waren er vaak reparaties noodzakeliik ? 

i. hoe was de servieeverlening ? [gOed Imatig sleeh,!; J 
j. wordt de bestaande apparatuur overeompleet ? 

- zo ja,is er ee~ besternming voor ? 

- zo ja, welke ? 

ja 

neen 

~ neen I 
ja 

k. Is de bestaande apparatuur totaal versl~ten 
en waardeloos ? 

neen I ja r __ ---;. ___ ----l 

10. Is de gevraagde apparatuur bestemd voor diagnos-
tiek en/of therapie welke tot nu toe in ons ------~-------I 
ziekenhuis onmogelijk was ? neen ja I 

zo ja, hoe werd tot nu toe in deze behoefte 
voorzien ? 

.' 



· , EC 78.1919 - 3 -11. Is de gevraagde appara tUUI' f'e,:ds aan'Wez~g 

a. op eigen of andere afde li nr: van ons ziekenhuis? I ja.1 ne~ 

xx 

zo ja, is gecorrhinE:(~rd rE:1)rui~ zinvol ? 

zo ja, is gecornbineerd gebruik mogelijk ? 

zo neen, waarom niet ? 

b. (indien relevant) 
In een ander ziekenhuis in de regia ? 

za ja, is uitwisselen van het apparaat zinvol 

is uitwisselen van het apparaat mogelijk ? 

of is.- verwijzen v.d. patient zinvol ? 

verwijzen v.d. patient mogelijk ? 

12. Zal deze aanschaf aanleiding geven tot het 
aanvragen van complementaire aanschaffingen ? 

13. Welke urgentie geeft U aan deze aanvrage ? 
a. absoluut onmisbaar 

b. kan evt.wachten, maar wordt noodzakelijk. 
wanneer ? 

c. uit allerlei overwegingen aanbevelenswaard 
doch is geen dwingende eis op dit moment 

d. nader overleg hierover met de directie is 
gewenst. 

14. Beschikt Uw afdeling over ruimten om het 
gevraagde te plaatsen ? 

- zo neen, hoe denkt U ons hierin te doen 
voorzien ? 

- zo ja, moe ten v~~r plaatsing technische 
voorzieningen worden getroffen ? 

xx - zo ja, welke ? 

I ja I neen 

nee..:::.~ 

ja neen 

? I ja I neen 

r ja I neen 

( ja ! neen 

ja I neen 

ja I neen, 

I neen I ja I 

ja I neen 

xx Door technische dienst geraamde kosten hiervan ?f ~ ____________ __ 
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xxxx 15. Gee ft de apparatuur [.lcr:..;onl:eL:bE sparing ? 

- zo ja, in welke mate ? 
( in [ormatieplaat3en en (uldens). 

16. Vereit;t de c:qlparatuur i;xtr;.1 pE.:rsoneel voor 
a. bediening 

b. onderhoud 

c. schoonmaak 

- zo ja, worden speciale kwalificaties 
verlangd van dit personeel ? 

- zo ja, welke ? 

xx 17. Levert do apparatuur gevaar op voor veiligheid 
van het personeel of de omgeving ? 
- zo ja, welke? 

xx - welke voorzieningen zijn in dit verband nodig ? 

ja neen 

ja neen 

ja neen 

ja neen 

ja neen 

-I 

xx Geraamde kosten ? l_f __ J 
xx 18. worden door Arbeidsinspectie of andere 

instanties speciale eisen Gesteld ? 

- ZiO ja, welke ? 

Geraamde kosten ? 

19. Kan het ziekenhuis volgens het tarievenboek 
een tarief in rekening brengen voor ver
richtingen met de gevraagde apparatuur ? 

- ZiO ja, welke ? 

- ZiO neen, hebt'U v~~r UZielf een speciale 
honorarium-tariefstelling aanC8vraagd ? 

en verkregen ? 

~ Ineen 

j 

neen ja 

neen ja 

neen ja 

- op welke gebruiksfrequentie is deze gebaseerd ? 

- waarop baseert U deze bruiksfrequentie ? 

l 

l 
....J 

1 
I 

I 
---1 



xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xx 

xx 

xx 

xx 

xxx 

xxx 

xx 

xx 
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20. B~treffende kw~liteit en prlJs. 
«I. tim d. zeker niet donI' U in te vullen, 
~~ebeurt van <iirectiewt'C;::). 

a. Ia er een vergeli~kinf G~maakt in kwaliteit 
van div~rse fabrikaten ~ 

Resultaat 

b. Is er een ver~elijking gemaakt in prijs 
van diverse fabrikaten ~ ! 

Resultaat 

c. Is er een vergelijking gemaakt in prijs 
van diverse leveranciers ? 

Resultaat 

neen ja 

1 neen 

I neen 

d. Is er een vereelijking gemaakt in prijs in het r-------~---
land van productie met de door de Nederlandse , neen I ja 
leveranciers gevraagde prijs ? ~~~==:.~;=~ 
Is er sprake van overvraging ? I neen I ja I 

e. Is een onderhoudscontract noodzakelijk? I I I neen ja ! 
Is een onderhoudscontract wenselijk ? I neen I ja J 
Zo ja, welke kosten per jaar ? 1 f 

f. Is regelmatige aankoop van verbruiksartikelen 1. ja 
nodig i.v.m. aanschaf ? ~. ____ ~ ______ __ 

neen 

Op welke bedrag begroot U deze (per jaar) ~I~J-----------~ 

Op grond waarvan ? 

g. Is een evt. lage pr1Js v~~r de apparatuur 
commercieel te verklaren uit de consequentie" 
veel verbruiksartikelen te zullen moeten 
aanschaffen voor de apparatuur ? 

h. Is regelmatig vernieuwing van onderdelen 
te verwachten ? 

Zo ja, welke kostenbegroting ? 

L Volgens C02-llormen wordt medische apparatuur 
in 10 jaar afgeschreven. Schat U, dat in dit 
geval hiervan beduidend zal moeten (kunnen) 
worden afgeweken ? 

Zo ja, in welke zin ? 

neen 

ja neen 

ja neen 



xxx 

xxx 

xxx 

xx 

xxx 
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----------------------------------------------------------------
Niet in to vullen 
(ge beurt van cU. rae tl eV/t:ve) 

j. ':ilt U aan dezc, aanvl'~tC(J t;en 0Y'ploltatlebegro::ing 
hechten t~n cic..arhj.j ,~xpl!.ciet rekening houden 
met person~elskoGt8n, vorbruiksartikelen, 
serv i ce-contrac ten, t (:c;1dd sehe di enst leos ten, 
afschrijvine a.d. 

Is Jit gebeurd ? I neen] j~J 
-----------------------------------------------------------------

21. Betreft de aanvrage een apparatuur welke in 
dynamische ontwikkeling is ? 

22. Indien het een voor U nieuwe apparatuursoort is, 
hebt U dan de mogelijkheid tot geheel vrij
blijvende proefopstelling ? 

23. Heeft de apparatuur reeds algemeen ingang ge
vonden in de Ned~niet-academische ziekenhuizen ? 

Zo ja, s.v.p.referentielljst b~voegen. 
Is dit gebeurd ? 

24. Hebt U ervaring met 
a. de fabrikant ? 

neen ja 

neen ja 

neen ja 

neen ja 

I neen I ja I 
20 ja, welke ? 

b. de leverancier ? 

,:....g_o_e_d_...!J_m_i_d_d_e_l_m_a __ ti_g...:l~s_l_e_c_h_t __ 1 

,--n..;... e_en_I,--_j_a_ J 

zo ja, welke ? 
l_g_O_e_d __ ~{_m_i_d_d_e_l_m_a_t_i_g~l __ s_l_e_ch __ t ___ l 

c. de service-verlening ? I neen ja I 
20 ja, welke ? 

,,-I g_o_e_d--1_m_i_d_d_e_l_m_a_t_l_" g--,-I_S_l_e_C_h_t __ 1 

-----------------------------------------------------------------
(Miet door U in te vullen,gebeurt van directiewege). 

25. Is er een beoor~eling van de apparatuur door 
T.N.O. of vergelijkbaar instltuut ? 

Zo ja, deze s.v.p. bUvoegen.Is dit gebeurd ? 

Ineen I~ 

'neen f ja I 
-----------------------------------------------------------------

xxx 26. Heeft de leverancier getracht gekoppelde verkoop Ineen I ja 
te plegen ? 

Hebt U vraag 8 beantwoord ? 
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6.1 INLEIDlNC; 

In de ill~ truk t it:: VOlH' LflVt;::.> tt:riugen worden genoemd: direktie, inves

teringskoordinat.or, afd~lings/diensthoofden en medische sp,cialisten. 

Deze hebben ieder E:t::1l t::igen taak bij het tot stand brengen van 

n1euwe aktiviteiteu llt' bet veranderen van bestaande aktivitelten. 

We zullen ona llier bup~lt::n tot medische apparatuur en medische 1n

vesteringen. Het initiatief i:.; niet voorbehouden aan bepaalde funktio

narissen. Steed~ zullen echter betrokken afdelingshoofden en medisch 

specialisten bij de voorbereiding van beslissingen betrokken wordeQ. 

Aan de hand van de inforlOatie oUitrent het beleldsmatig handelen 

(zie hoofdstuk 2) zal de taak van de diverse funktionarissen bin-

nen de subproces~en beuproken worden. 

6.2 VOORBERl!!IDINl; 

6.2.1 TAAK VAN MEDISCH SI'8CIALIS'1'(8t.J) 

Uitgaande Vd.n Ill;! ;.:>ll.ljal.i~, licit. cie Illedisch specialist het initiatief 

voor een aanvraill-: Ilt::wnt, wurul van bem verwacht: 

- een specificatie te Ireven van het vewenste apparaat 

- indien het t:!E:n dialllOuti:.;dl <lpparaat betreft de relatie aan te 

geven met andere dia.!:nostische methoden 

- het aangeven van al terrw t ieve methoden met hun voor- en nadelen 

- toelichtin~' te t;eV8n lwer de invloed op de differentiiHe diagnos-

tiek 

dE: getJl:ltLk~fr~kw~nLie aan t.e geven: d.w.z. schatting van minimum 

en maxilhutll frekwent.ie 

wanneer methu(le 611\<: hrllikb;-iar is binnen andere specialismen dit 

met andert.' Hpecl;t\I:;t.f'fl dt' t.e st.emmen 

- he t ai's t.elllillen f,.e 1d t. ')I,k, wanneer de inschakeling van andere spe

cialisten nootizHkell.ik i.s bij de toepassing 

- het I/lJnimum aantal verrichtingen <lao te geven ter handhaving van 

de kwali tei t 

- zijn meninil," te Keven oV'er de beLiiening en plaatsing van de appa

ratuur 
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- aan te y,eVtln hoe tit! Ill'fwd i vdu kt.H1nil:l \ll:cworven dient te worden 

- het gewenate tijdutip vall lU\loerinK nan te geven 

- de plaats aan te geveu binnen de termijnplanning van het specia-

lisme 

- de invloed aan te geven op dt: posi tie van de patHint 1n het be

handelingsprocea (zie belt:idsgebieden ;.2) 
- aaIlgeven van het verriL:htineen t.arief, waar de apparatuur bij 

gebruikt 'Wordt. 

6.2.2 TAU V AN AFDELINGS/DI ENSTROOli'DEN 

6.2.3 

Uitgaande van de situatie t dat afdelingshoofd het initiatief voor 

een aanvraag neemt, wordt verwacht: 

- een omschrijving van het gewenate apparaat of investering 

- motiverlng van de behoefte, zowel kwantitatief ala kwalitatief 

- aangeven van de operationele cevolgen 

- het aangeven van de gewenste ruimte, personeel, zowel kwantita-

tief ala kwalitatief en eventuele extra voorzieningen 

- het gewenate tijdstip van de investering 

- plaats binnen het termijnplan van de afdeling 

- invloed aan te geven op de positie van de patient 

- alternatieve middelen met hun voor- en nadelen aan te geven 

- indien er konaekventies vour medisch specialisten aanwezig zijn, 

aangeven wat er in overleg afgesproken is 

- gevolgen voor andere afdelingen aan te geven. 

TAAX INVESTERINGSKOORDINA'fOR 

- Toetaing van de argumentatie van medisch apecialisten en hoofden 

van afdeJingen 

- toetaing van het middel aan funktionaliteitseiaen, zoals standaar

disatie, veiligheid en prijsindikatie 

- afstemmen van de behoeften van afzonderlijke afdelingen 

- het afstemmingsproces tussen spec~aliBten en afdelingshootden be-

geleiden c.q. uitvoeren 

- onderkennen van ongewenet interaktiea of noodzakelijke voorwaar

den 

- eventueel aanbieden \lan alternatieve oploeaingen 
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- toetaen van or~:all.i:';dLl.!:;tl"ukLuur en operationele planningsproce

duras met betri1kklnp; LoL Ilet gebruik van het apparaat 

- cpstellen van een voorlopi.K~ planning met betrekking tot het in 

gebruik nemen (d.w.z. w~]k~ dl~nsten moeten wanneer ingeschakeld 

worden en voor hoev~el Lijd). 

6.2.4 TAAX DIREKTIE 

6.3 

De taak van de direktie in de fase van voorbereiding 1e, 

- kontrole op de kwaliteit van de aangeboden intormatie 

- toets1ng van de aanvraag aan het integrale beleid, zowel het in-

terne ale ext erne beleid 

- het a!wikkelen van externe toestemmlngeproceduree 

- toeteing rol van de mediech specialist in de aanvraag en eyen-

tuele terugkoppeling hieromtrent 

- toetelng rol van de medisch investeringsko3rdinator 

- toetsing planning invoering van de apparatuur. 

BESLISSING EN OVERDRACHT BESLISSING 

Op grond van de aangedragen informatie en het verloop van de ui tge

voerde toetsingen zal de direktie tot een beslissing komen. 

Een negatieve beslissing zal de direktie. toegellcht met de motive

ring, moe ten mededelen aan de bij de aanvraag betrokkenen. 

Bij een positieve besliseing zal de direktie deze moeten mededelen 

&an allen die bij de uitvoeringafase betrokken zijn. De inveete

ringskoordinator heert hiervoor voorstellen gsdaan 1n zljn adviee. 

UITVOERING 

De voorbereidingsfase is een procest waarbij doorstroming van in

formatie optreedt van beneden naar boven in de organisatie. De be

werking van deze informatie vraagt vooral integratieve kennie. In 

de uitvoeringsfase stroomt informatie van boven naar beneden. De 

uitsplitsing van een opdracht naar diverse deelopdrachten vraagt 

vooral koordinatie en kontrol~ op de uitvoering. Afhankelijk van 

de grootte en kOlllplexiteit van de investering kan men op diverse 

manieren de ui tvoering On'JUl i. t.:lo'ren. Hi erbij is ook te denken aan 
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sen proj t:!k t -" rgi.,ll i "<it It;" I [I t., I ,.I t'I.;HUI.H;!l kH.11 men van genoemde 

funktion,tritH;l~11 lie vul;'t:'llde t:.kt::ll VEH"Wachten. 

Koordinatie van de akt.lvit~iLen van de bij de invoering betrokken 

diensten, afdellneen en medisch specialisten 

- in I:tamenw~rking met Uledil;ich ~pecialisten, afdelingshoofden en a.f

deling Inkoop marktverkenning te plegen, de konkrete apparatuur

keuze te doen eo de besLelling te plaatsen 

- in samenwerking met uledi:;;ch specialist en afdelingshoofd zorg te 

dragen voor het verwerveo van benodlfde kennis en de verspreiding 

hiervan bioneo de organisatie. 

TAAK AFDELINGSllOm~D/DI ENS'l'HOOJ!'D 

In aamenwerking met fuedisch lnvesteringskoBrdinator de bestelling 

van apparatuur voor te bereiden 

- de benodigde kennis te verwerven en instruktie van het bedienend 

personeel uit te voeren of voor te bereiden (eventueel in samen

werking met leveraocier) 

- aanpassing van benodigde administratieve procedures en van ope

rationele planningsprocedures te overleggen 

- onderhouden van kontakten met biJ de voorbereiding ingeschakelde 

diensten • 

• 4. 3 TAAK MEDI SCH SPEC LA LI ~)'l' ( l!:N ) 

- In aamenwerking met medis<:h investeringskoordinator evalueren van 

de gewenste apparatuur Len hehoeve van konkretisering bestellingen 

- het verwerven van de b~nodigde kennis voor de toepassing 

- omschrijven van het indikutiegebied en de differentials diagnos-

tiek ten behoeve van kollega specialiuten 

- meewerken aan de kenni~-opbouw bij het bedienend personeel 

6.5 EV ALUA'rrE 

De uitgaven aan appH.ratuur worden gedaan om in het bel sid geformu-
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Ieerda doel ~n tc verWt::Gt:nl1.lken. c.:valuatie is bet subproces van het 

meten van de 1:f.:Hllllld.ttlO Van de U.l.tvoering. Indien blijkt. dat het 

reaultaat afwijkt, zal Claar \':len van de subprocessen teruggekoppeld 

moeten worden. 

Om een evaluatie mogelijk te maken,is het van balang dat in da 

voorbareidingsfase de geatelde doelen zo goad mogal1jk gakwant1!i

caard en vastgelegd worden. Hetzelfde geldt ook voar da inbreng 

van atdelingshoofden en medisch specialistan. 

Evaluatia ter bijatelling van de uitvoering kan gazien worden ala 

een taak van de investeringakoBrdinator. Evaluatie met bijbehorende 

terugkoppeling naar de subprocessen, voorbereiding, besliasing en 

overdracht van beslissingen is een direktietaak. 

Voor de medisch apecialisten geldt, dat zij bij grotere uitgavan 

voor apparatuur een voordracht houden voor de medische stat over 

de gedachte mogelijkheden, de ondervonden moeilijkheden bij de 

toepassing en de behaalde resultaten. 

....... __ 1 .. '.1. 5
'. 
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7.0 SLOT-OPMl!:flKINC~N 

Binnen de rawivu,) rW<\iJ. I'd (:11 dl~ ex.tern optSe1egd worden, zal men in 

redelljke uamenwerku1i"lll'eL,titHl tot beslisl::lingen moeten komen. 

Deze worden gemakk(:il i jk t! r genomsu, Wf.l.nneer er een duidelijke orga

nisatiestruktuur aanwe:ut', ttl ton WLl,uneer de daarbij gehantaerda pro

cedures soepel en niet bureaukratisch wordentoegepast. Gedeelde 

verantwoordelijkhtdd met betl.'skking tot investeringen ia dan Voor 

de belangrijkate betrokkeneu mogelijk. 

Een belangrijk uitgang~punt hlerbij iS t dat men het be1eid VOOr meer

dere jaren formuleert. Dit heeft het voordeel. dat diekuaaie ten 

aanzien van prioriieiten en weneelijkheden minder onder de druk van 

de aktualiteit gevoerd hoeven ts worden. 

In de beechreven instruktie voar medische inveeteringen en de taak

omschrijving van de betrokken funktionarissen zijn drie niveau's 

te onderscheiden. De mediach investeringskoordinator zal men vQor

a1 in de grotere ziekenhuizen kunnen vinden ot invoeren. In de 

k1einere organisatiss, evenwel zal men zijn taken ui tepli teen, deels 

naar de direktie deels naar afdelingshoofden. 

De rol van de medisch inve~teringskoordinator is belangrijk en uit

gebreid. Hij is degene die de informatie van mediech specialisten 

en diensthoofden evalueert, aanvult en in een groter kader plaatst. 

Daartoe zal hij informatie moeten verwerven. Dit kan gabeuren via 

direkte kontakten met medici, fyaiei en mensen van ondersteunende 

diensten in onderzoeksinsteliingen, akademische ziekenhuizen en 

algemene ziekenhuizen. Voor clirekties is het belangrijk, dat ook:: 

de informatle verkregen wordt omtrent de voorwaarden,waaronder 

nieuwe teehnologieen tol verantwoorde implementatie komen. Bier 

11gt dan ook een duidelijke in~ang wm tot kostenbeheerslng in de 

intramurale gezondheidszorg te komen. 

In de konfrontatie van informatle van de medisch investeringsko~r

dinator en de medisch specialisten zal een zuivering van argument a

tie zijn, die voor alle betrokkenen positief ie. Deze konfrontatie 

stelt eisen aan de samenwerkingsrelaties en de persoon van de me

disch inveaterillgskoordinator. Het lidmaatschap van de medlsche 

staf is voor de investeringskoordinator (veelal een klinisch fysikus) 

noodzakelijk. 
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AAl~EI.IHtlG~i'·OHMIJLlI!:H INVESTElUNGEN 1979 
------------- <-~ - --,---

CANISIUS-WILHELMINA 

ZI EKENHU IS 

INVESTER!NGSCOMMISSIE 

AFIJELING: 

HOQIc'D 

Bf,U.AGij I 

• Inlevcr~n v66r 1 november 1978 bij de Inveateringacommi88ie 

t.a.v. Dhr.J.Arts, Bedrijtsadministratie E.A.D. 

• Per formulier slechta een investering <> I 2.000.--). 
Op aanvraag meerdere formulieren verkrijgbaar.t8t. 308. 

• Zie toelichting t:I1 instruktie. 

1. llaam/omschrijving: 

2. Specitikatie, indien de investering uit meerdere delen bestaat: 

3. Aaoschaffingsvaarde inkl. BTW: 

4. Reden van aanmelding: 

- vervanging van in gebruik zijnde: 
apparatuur/instrument/inventaris e.d. 

- verbetering verkmethode 
uitbreiding bestaande activiteiten 
nieuwe activiteiten 

neen ja 
neen ja 
neen j& 
neen ja 

5. Is voor de investerit~ eKtra ruimte nodig ? ~I~n~e~e~n~ __ ~ja~~ 

6. Heett de investering invloed op personeelsbezetting? meer 'Personeel 
Minder 'P."rsoneel 
geen invloed 

7. Wanneer is de investering gepland: 

x) Gelieve door te halen wat niet wordt bedoeld. 

Handtekening hootd. 

~ ) 

, 
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VOORLOPIG/D~FINI~IEF -) ---------------- - - - ----- --------- ----------------

-------------------------------------,--------------------------------------
Investsr1ngsnummer: A:.J.' tV ra,li" la tum: 

Atdellng/dlenst: 

---r-------------------------------------------* J H'/tlG (,tH" _ ngc type: Medisch / Verpleegkun-
dig / 'Pel hnis~h / Huishoudelijk / Overi;;! 

Orllschl'ijving en specifikatic vaH <if.: ir,vE:stet'ing Voorlopige 
schattin 

Inves taring.-

! 

,t .,' , i -'" ,bTIT')! n 

,. -f 

rio) f 

Wel/niet voorzien in jaal'begrotlng 

Hoord van de aanvragende afdeling: IIandtekening: 

(naam) 

Gezian en beoordeeld door: Goedgekeurd door: 

Investarlngscoijrdinator: Bijl. 
nr. Handtakening: Par. Funkt!onaris: 

~.disch Direkteur-geneesheer 

1erpl.agkundig 

rechnlsch Ekonomisch nirekteur 
-, 

- -

! 
[ 
! 

! 

I 
~ 

k _~ ____ ... __ • 'r ... _..., __ ~ •• ,_ .. _" ... ~: ____ ~~~ _.,. __ _ 
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