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1 . INLEIDING

Binnen het Ziekenhuis Research Project van de Afdeling der Bedrijfskunde van

de Technische Hogeschool Findhoven is en wordt onder andere onderzoek gedaan

naar factoren die het functioneren van de verpleging in algemene zieken-

huizen beinvloeden . Zo is door mij op afdelingsniveau een onderzoek uit-

gevoerd naar de werk- en organisatiestructuur van de verpleging, dat uit-

gemond is in een variant van teamverpleging en primary nursing, "themover-

pleging" genoemd . Dit concept is gePmplementeerd en gegvalueerd (Mercx,

1979) .

De verplegingsdienst boven het niveau van de afdelingen kan in een algemeen

ziekenhuis op verschillende manieren gestructureerd worden .

Men kan volstaan met boven de afdelingshoofden een hoofd van dienst te

plaatsen (fig . 1) .

hoofd van dienst

afdelingshoofden

fip . 1 Verplegingsdienst zonder staf- of tussenliggende lijnfuncties .

Ook is het mogelijk een tussenniveau in de lijn aan te brengen nl . dat van
coBrdinerende hoofden (lijnfunctionaris) (fig . 2) .

---
hoofd van dienst

b ~~

~
lU

fig . 2 Verplegingsdienst met tussenliggende lijnfuncties .

, L

coórdinerende-
of blokhoofden

afdelingshoofden
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Verder kan men het hoofd van dienst laten assisteren door een of meer

staffunctionarissen (fig . 3) .

hoofd van dienst

~

staffunctiona-
ris(sen)

afdelingshoofden

fig . 3 Verplegingsdienst met staffuncties .

Tenslotte i s een combinatie van beide laatste oplossingen mogelijk ( fig . 4) .

hoofd van dienst

staffunctiona-
ris(sen)

coórdinerende-
of blokhoofden

(
I afdelingshoofden

fig . 4 Verplegingsdienst met staf- en tussenliggende lijnfuncties .

Een en ander heeft tot doel de "span of control" van het hoofd van dienst te

verminderen respectievelijk diens taak te verlichten om te bewerkstelligen

dat de leiding, coBrdinatie en ondersteuning van de afdelingshoofden beter

gestalte zal krijgen .
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Uit onderzoek is echter gebleken dat de verpleegkundige afdelingshoofden in

Nederland vaak gefrustreerd zijn door gebrek aan leiding en ondersteuning

door hun directe superieuren (Van den Rergh-Braam 19f,4) . Engels onderzoek

heeft aangetoond dat de verpleging daar niet erg enthousiast is over het

functioneren van de co8rdinerende hoofden (Heyman en Shaw 1980, Conzalez
19t.1, Redfern 1981) .

Vanuit de organsatiekunde is het probleem wetenschappelijk interessant omdat

het momenteel een gangbare opvatting is, dat men pas tot verlenging van de

lijn (het aanbrengen van een tussenniveau) moet overgaan als vergroten van

de "span of control" met behulp van staffunctionarissen geen regle mogelijk-

heden biedt . Het zou wel eens kunnen zijn dat de ziekenhuizen in deze te

veel het voorbeeld van de ambtelijke bureaucratische organisaties gevolgd

hebben, die van oudsher een neiging hebben tot het vergroten van de hiLrar-

chische pyramide . Dit in tegenstelling tot meer professionele organisaties,

die zo vlak mogelijk gestructureerd behoren te worden .

Vanuit deze achtergronden i s vanuit de Capaciteitsgroep Verplegingsweten-
schap van de Rijskuniversiteit Limburg en de Vakgroep Organsatiekunde van de
Afdeling, Bedrijfskunde van de Technische Hogeschool Eindhoven het onderzoek
"CotSrdinatie verplegingsdienst algemene ziekenhuizen" gestart . Een van de
doelstellingen van dit onderzoek is na te gaan onder welke omstandigheden
welke van bovengenoemde constructies het meest ge gigend en dus aan te beve-
len zou zijn .

In dit kader i s in Maastricht door middel van een schriftelijke enquête, de
situatie in de algemene en academische ziekenhuizen in Nederland ge ynventa-
riseerd (Gjaltema 1984) . Van de 176 ziekenhuizen hebben op deze enquête 153

gereageerd, waardoor het responsepercentage op 87% kwam te liggen . Dit is
hoog voor een schriftelijke enquête . Hierdoor werden de opmerkingen uit het
veld, dat men dit onderzoek erg nuttig vond, onderstreept .

Van de 153 reacties bleken er in deze 137 volledig en bruikbaar . In 31
ziekenhuizen zijn er staf- noch lijnfunctionarissen aanwezig . In 10 zieken-
huizen zijn er alleen staffunctionarissen, i n 58 ziekenhuizen alleen lijn-

functionarissen en in 38 zowel staf- als lijnfunctionarissen . Kijkt men naar
hun takenpakket, dan blijkt de zaak nog ingewikkelder te zijn : de benaming
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van de functionaris is nogal eens niet overeenkomstig het takenpakket . Er

zijn staffunctionarissen met lijnbevoegdheden en lijnfuncties met staftaken .

Betreffende het onderwerp van dit rapport heeft de schrijver reeds eerder

gerapporteerd (Mercx 1984) . Hierna is nog aanvullend onderzoek verricht . Het

geheel is in dit rapport beschreven. Het is de rapportage van het eerste

vooronderzoek waarbij een conceptueel model is geconstrueerd en een aantal

nieuw ontworpen meetinstrumenten aan een eerste test zijn onderworpen . Een

tweede vooronderzoek betreft het ontwerpen en testen van een vereenvoudigd

kwaliteitsmeetinstrument afgeleid van dat van van Bergen, Hollands en

Nijhuis (1977) . In een derde vooronderzoek worden de meetinstrumenten

afzonderlijk en in hun modelmatige samenhang getoetst . Het hoofdonderzoek

zal nagaan of het mogelijk is uitspraken te doen over de omstandigheden

waaronder een aantal van deze formele structuren van de verplegingsdienst

het meest gegigend zijn .

2 . PROBLEET4STELLING

In Nederland blijken de verplegingsdiensten in algemene en academische

ziekenhuizen op zeer verschillende wijzen gestructureerd te zijn .

In het kader van het onderzoek "co8rdinatie verplegingsdienst algemene

ziekenhuizen" zou het interessant zijn te ontdekken of er enige wetmatigheid

zou bestaan tussen bepaalde structuren en het functioneren van deze dien-

sten .

Om dit na te kunnen gaan zal dit functioneren geoperationaliseerd moeten

worden en moeten er meetinstrumenten gekozen respectievelijk ontwikkeld

worden om dit functioneren te kunnen meten . Dit is dan ook het doel van het

vooronderzoek dat in dit rapport beschreven wordt .

De probleemstelling van dit vooronderzoek luidt dan ook :

"Hoe kan het functioneren van een verplegingsdienst, die op verschillende

manieren gestructureerd kan zijn, gemeten worden?"
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3 . CONCEPTUEEL MODEL

In het algemeen worden in de organisatiekunde reeds jaren bij een dergelijke

vraagstelling twee, met name in industrigle organisaties redelijk meetbare

criteria gebruikt, namelijk de effectiviteit en efficiency . Met andere

woorden, in hoeverre worden de gestelde doelen bereikt en tegen welke kos-
ten . In de gestelde doelen zijn tevens de kwaliteitseisen aangegeven . Deze
criteria zijn afkomstig uit de "Scientific management"-school uit de organi-

satiekunde . Een klassiek voorbeeld van de toepassing van deze criteria vormt

de opzet van de Hawthorne-experimenten, waarbij men de invloed van licht-

sterkte, lichtkwaliteit, rustpauzes en beloning op de arbeidsprestaties

(effectiviteit en efficiency) trachtte te bepalen (Roethlisberger en Dickson
1939) . Deze experimenten mislukten, gezien de doelstelling, doch zijn van

belang omdat ze een ander belangrijk criterium ontdekten : de interpersoon-

lijke relaties, de manier van leidinggeven resulterend in het welbevinden

van de organisatieleden . Deze onderzoeken vormden het beginpunt van de

"Human-relations" beweging in de organisatiekunde . Ook de latere "Sociotech-

nische" benadering hanteert dergelijke begrippen, zij het in het kader van

autonome groepen (Emery en Trist 1960) . Een vierde relevant criterium stamt

uit de school van de Systeemtheorie en met name de "Contingentie"benadering

(Lawrence en Lorsch 1967, Rhenman 1973) : de externe doelmatigheid . Hierbij

wordt het functioneren van de organisaties ten opzichte van de voor hen

relevante omgeving aan de orde gesteld . Een organisatie functioneert name-
lijk niet geisoleerd maar heeft interacties met haar omgeving . Afhankelijk
van de afstemming op die omgeving zal een organisatie meer of minder goed

functioneren .

Samenvattend kan gesteld worden dat in het algemeen voor het beoordelen van

het functioneren van organisaties de volgende criteria gehanteerd kunnen
worden :

a . de effectiviteit

h . de efficiency

c . het welbevinden van de organisatieleden

d . de externe doelmatigheid

Het conceptueel model ziet er als volgt uit (figuur 5) .



effectiviteit

organisatie-
structuur

efficiency

welbevinden
org .leden

externe
doelmatigheid

functioneren
organisatie

Figuur 5 . Algemeen conceptueel model .

Uiteraard is dit een sterk vereenvoudigd model van de werkelijkheid . De vier

criteria zijn gekozen omdat ze over het algemeen gezien de huidige stand van

de organisatietheorie, een beeld geven van het functioneren van een organi-

satie . Ze zijn echter niet onafhankelijk van elkaar en bovendien is elk van

de criteria behalve van de organisatiestructuur ook afhankelijk van andere

onafhankelijke en/of intervernigrende variabelen . Het model zal echter

gebruikt worden om gelijksoortige organisaties, in dit geval verplegings-

diensten in algemene ziekenhuizen, met elkaar te vergelijken . Het is dan

best mogelijk dat een aantal van deze variabelen vrijwel constant zijn en

het model derhalve niet of nauwelijks be4nvloeden . Willen we trachten het

functioneren van een organisatie met een bepaalde organisatiestructuur te

relateren aan een soortgelijke organisatie met een andere structuur, dan is

het de moeite waard met een eenvoudig model te beginnen .
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Helaas is er bij mijn weten nog geen onderzoek met een dergelijke opzet

uitgevoerd, zodat over de resultaten van een onderzoek met dit model weinig
te voorspellen valt .

Veelal wordt er in de praktijk in de organisatie een verandering aangebracht

om bepaalde doeleinden te bereiken . Het in de inleiding vermelde "Themo"-
concept is daar een voorbeeld van . Na de invoering van de verandering wordt

nagegaan of deze inderdaad de verwachte resultaten heeft opgeleverd .
Bij een andere grote groep van onderzoeken worden verbanden tussen variabe-
len onderzocht . Likert (1970) geeft daar vele voorbeelden van .

In dit kader is het onderzoek dat Khandwalla (1977) in 103 Canadese bedrij-

ven heeft uitgevoerd interessanter . In de 26 items van dit onderzoek zijn de
4 criteria van ons conceptueel model te herkennen . Het Canadese onderzoek is
evenwel. typisch toegespitst op concurrerende profitorganisaties .

Een ander onderzoek dat in deze van belang had kunnen zijn is dat van Posner

en Randolf (1979) die in de USA in ziekenhuizen bij verplegenden het verband

tussen rol-ambiguiteit, satisfactie en effectiviteit van de afdeling
nagegaan heeft . Helaas is de effectiviteit van de afdeling geoperationali-

seerd in slechts één vraag naar de subjectieve inschatting van de betref-

fende verplegenden aangaande dit complexe fenomeen .

Interessant is in deze verder het onderzoek van Morris, Steers en Koch

(1979) die de invloed van de organisatiestructuur in een openbaar

nutsbedrijf nagegaan hebben op ambiguiteit en rolconflicten van de werkers .
De organisatiestructuur is door hen echter meer in sociaal wetenschappelijke

begrippen als formalisatiegraad en participatie geoperationaliseerd dan in

organisatiekundige structuren . Wel blijkt de "span of control" van belang te
zijn : ze vinden een significant verband zowel met ambiguiteit als rolcon-
flict . Vermeldenswaard is hier ook het onderzoek van Coulter (1979) die de

effectiviteit van gemeentelijk brandpreventieorganisàties heeft onderzocht .
In tegenstelling met Posner en Randolf (1979) heeft hij de effectiviteit in

hardere getallen weten vast te leggen : uitgaande van de doelstelling, brand-

preventie, heeft hij gewerkt met het aantal branden en de schade per 1000
inwoners .

Clisson en Martin (1980) tenslotte hebben in een dertigtal dienstverlenende

sociale instellingen de relatie onderzocht tussen productiviteit, structuur
en een aantal andere variabelen . Hier is de structuur geoperationaliseerd in
formalisatiegraad en de centralisatiegraad . De productiviteit werd uitge-
drukt in aantal clienten per hulpverlener per week .



Samenvattend kan gesteld worden dat in andere onderzoeken slechts onderdelen

van ons model herkenbaar zijn . Toch lijkt het voor dit onderzoek voorgestel-

de conceptuele model de moeite van het proberen waard . Dit zal dan moeten

gebeuren in het derde vooronderzoek, dat explorerend van opzet zal moeten

zijn . Dan kan nagegaan worden of de gekozen criteria inderdaad voldoende

mogelijkheden bieden om het conceptuele model voor de verschillende

situaties een onderscheidend vermogen te geven .

Passen we het conceptueel model toe op de verplegingsdienst, dan kan het in

het kader van dit onderzoek overgenomen worden met de toevoeging van een

vijfde criterium : het aantal afdelingen binnen de dienst . Dit criterium zal

de organisatiestructuur direct beTnvloeden : het bepaalt namelijk de "span of

control" van het hoofd verplegingsdienst en geeft aanleiding co8rdinerende

hoofden en/of staffunctionarissen aan te stellen .

Het conceptueel model komt er dan als volgt uit te zien (figuur 6) :

effectiviteit

efficiency

organisatie-
structuur

aantal
afdelingen

welbevinden
org .leden

externe
doelmatigheid

functioneren
verpl .dienst

Figuur 6 . Conceptueel model cofirdinatie verplegingsdienst .



4 . OPERATIONALISERING VARIABELEN EN KEUZE MEETINSTRUMENTEN

De begrippen die in het conceptueel model coiirdinatie verplegingsdienst zijn

genoemd, zullen we hieronder operationaliseren, waarna nagegaan zal worden

hoe deze operationalisatie tot een meetinstrument kan worden omgebouwd .

a . Aantal afdelingen

Tot de verplegingsdienst in ziekenhuizen behoren vaak ook afdelingen of

personen buiten de verpleegafdelingen . Ook deze moeten dan door het hoofd

verplegingsdienst geco8rdineerd worden . Een mogelijk wat extreem voorbeeld
zien we in figuur 7 .

Onder het "aantal afdelingen" verstaan we hier het aantal uitvoerende af-

delingen en niet in afdelingen werkzame personen, die door het hoofd ver-

plegingsdienst en eventuele co8rdinerende hoofden geco8rdineerd worden . Deze

co8rdinerende hoofden alsmede eventuele staffunctionarissen en secretaresses

worden hier niet meegeteld, omdat deze zijn aangesteld om de co8rdinerende

taak van het hoofd van dienst te verlichten . In onderstaand voorbeeld

(figuur 7) worden dus de gearceerde functionarissen niet meegeteld en is het

"aantal afdelingen" dus 12 .

[;hoo f d
kterpl ;dienst~ ~__

5 verpleegafd . 5 verpleegafd .

pastor

Figuur 7 . Voorbeeld opbouw verplegingsdienst .

maatsch .
werker

b . Organisatiestructuur

Gjaltema (1984) vermeldt dat er in de ge@nquêteerde ziekenhuizen zowel

"zuivere" staffunctionarissen, staffunctionarissen met lijnfunctie(s),

"zuivere" lijnfunctionarissen en lijnfunctionarissen met staffunctie(s) aan

te treffen zijn . Dit zou resulteren in de volgende matrix waarbij de aantal-

len ziekenhuizen van Gjalkema zijn overgenomen (figuur 8) .



staffunctionarissen aanwezig
lijnfunctionaris ja ja met lijnfunctie(s) neen totaal
aanwezig (a) (b) (c)

ja (1) 33 0 37 70

ja met staffuncties(2) 0 13 16

neen (3) 2 6 31 39

totaal 35 9 8 1 125

Figuur 8 . Aantallen ziekenhuizen met staf- en/of lijnfunctionarissen in de

verplegingsdienst .

In deze matrix zijn 12 ziekenhuizen waarin andere vormen voorkomen, niet

opgenomen .

In eerste instantie lijkt het hier interessant de verplegingsdiensten in de

velden ( la), (lc), ( 3a) en ( 3c) met elkaar te vergelijken . Dit betreft het

al dan niet aanwezig zijn van "zuivere" staf en/of lijnfuncties . Desgewenst

kan een verfijning worden aangebracht door te trachten na te gaan wat voor

invloed "onzuivere" staf- of lijnfuncties op de organisatie hebben door

verplegingsdiensten uit de velden ( 3b) met ( 3a) resp . (2c) met (lc) te

vergelijken .

c . Effectiviteit

De doelstellingen van de verplegingsdienst zijn in de klinische setting

(waartoe we ons hier zullen beperken) het verplegen en verzorgen van de

patignten in de kliniek . Wat daaronder precies wordt verstaan is moeilijk

aan te geven : de inhoud van deze begrippen is nog alles behalve eenduidig

gedefinieerd en vormt nog het onderwerp van interessante discussies in de

kring van de verplegingswetenschappers . Vaak is de inhoud ook maatschap-

pelijk, cultureel en economisch bepaald . In Nederland kennen we de studie

van Van Bergen en Hollands (1975), die, hoewel hier en daar becritiseerd,

toch de enige poging is om de inhoud van deze begrippen voor de Nederlandse

situatie nader gestalte te geven . In samenwerking met Nijhuis hebben deze

auteurs dit profiel uitgewerkt tot een kwaliteitsmeetinstrument (1977) .
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De effectiviteit kan nu geoperationaliseerd worden als de mate waarin de

afdelingen van de betreffende verplegingsdienst het profiel van Van Bergen

en Hollands benaderen . Dit kan met genoemd meetinstrument gemeten worden .
Een nadeel is echter dat deze meting erg tijdrovend is . In het kader van het
Ziekenhuis Research Project is men in Eindhoven bezig te trachten hiervan

een verkorte versie te maken (tweede vooronderzoek) . Deze zal dan ook in dit
kader gebruikt worden .

d . Efficiency

De efficiency van de verplegingsdienst moet vooral gezocht worden in de

personele sector. Deze vormt verreweg de grootste kostenpost, doch deze post

is uitermate moeilijk normatief vast te stellen, omdat hiervoor tijd- en/of

kostennormen voor het verplegen van patigntencategorie@n nodig zijn . Via de

patiéntenmix in een ziekenhuis zou het dan mogelijk zijn een redelijke

voorcalculatie van het personeelsbestand op de verpleegafdelingen te maken .
Door voor- en nacalculatie met elkaar te vergelijken zou de efficiency

bepaald kunnen worden . Nu zijn er wel algemene personeelsnormen die van

overheidswege gehanteerd worden (COTG-normen), doch deze hebben alleen

betrekking op het aantal bezette bedden en de grootte van het ziekenhuis,

doch zijn niet gespecificeerd naar patigntencategorie . Voor dit criterium is
dus geen eenvoudig meetinstrument voorhanden .

Uit onderzoek blijkt (Mercx en Nijhuis 1979, De Vries 1984), dat de grote

efficiency verliezen hier optreden doordat het aantal personeelsleden op de

verpleegafdelingen vaak onafhankelijk van de zorgbehoefte van de patignten

fluctueert . Om dit na te gaan heeft men in Eindhoven ervaring met meetin-

strumenten, die evenwel tijdrovend zijn . Het zou nuttig zijn te trachten in
dit kader een Instrument te ontwikkelen dat minder tijd vergt . Gedacht wordt

aan de meest geavanceerde door de Amerikaanse militaire inkooporganisaties

ontwikkelde en momenteel in de gehele NATO gebruikte methode van schatting

van de bedrijfskwaliteit door middel van meting aan procedures in plaats van

meting aan resultaten (Mulder 1976) . Bedoeld wordt hier de zogenaamde AQAP-
normen MIL Q9858 en MIL 14502 . Voor civiele doeleinden zijn die vastgelegd
in NEN 2646-2650 .



In analogie zou de efficiency hier geoperationaliseerd kunnen worden als de

score op een in dit vooronderzoek te ontwikkelen vragenlijst die de

procedures betreffende de afstemming van zorgvraag en hulpaanbod

inventariseert (lijst E), die aan hoofden van dienst en/of afdelingshoofden

kan worden voorgelegd . De predictieve validiteit zal in dit vooronderzoek

nagegaan worden met behulp van een parallel-test met bestaand

instrumentarium (RBB-kruisjeskaart en daglijst ingezet personeel) . Op de

keuze van dit instrumentarium wordt in hoofdstuk 5 nader ingegaan .

e . Welbevinden van organisatieleden

De sociaal-wetenschappelijke literatuur geeft voor dit criterium meer

aanknopingspunten . Zo zijn er goed gevalideerde schalen voor arbeidssatis-

factie en verschillende onderzoekers hebben ook binnen de verplegingsdienst

diagnostische instrumenten ontworpen en gebruikt, om belangrijke facetten

hiervan nader te bestuderen . Ook Likert (1970) geeft een opsomming van

mogelijk te meten facetten in deze .

Definigren we het welbevinden van de organisatieleden als de mate waarin de

betrokken organisatieleden menen zich in een welbevinden bevorderende

organisatorische arbeidssituatie te bevinden, dan ligt het in de

verplegingsdienst voor de hand terug te grijpen naar de onlangs verschenen

dissertatie van Van den Bergh-Braam (1984) en het min of meer afwezig zijn

van deze situatie te omschrijven met de begrippen "ervaren

rolonduidelijkheid", "ervaren werkoverbelasting", "geen gebruik maken van

kennis en bekwaamheden" en "rolconflict" . Hiervoor heeft deze auteur korte

bestaande en gevalideerde meetschalen gebruikt (bijlage 11) .

Onder organisatieleden wordt hier verstaan de direct betrokkenen : het hoofd

van de verplegingsdienst, de eventuele co$rdinerende hoofden en staffunctio-

narissen en de hoofden van de verpleegafdelingen . Uitbreiding van het onder-

zoek naar indirect betrokkenen zoals verplegend personeel, kan eventueel in

een later stadium overwogen worden .

f . Externe doelmatigheid

Beschouwen we de verplegingsdienst enerzijds als deel van de zieken-

huisorganisatie en anderzijds als dienstverlenende organisatie voor de

patignten, dan zal nagegaan moeten worden hoe deze dienst inspeelt op de

eisen en wensen van de relevante omgeving binnen het ziekenhuis en van die

van de patignten.



De bekende literatuur overziende zijn voor het eerste geen meetinstrumenten

voorhanden. Naar de patigntensatisfactie ten aanzien van de verpleging zijn

wel onderzoeken verricht en meetinstrumenten beproefd . Met name kan daarbij

gedacht worden aan instrumenten gebruikt door Boekholdt (1981), Mercx (1974)

en Pool, Visser en Kraan (1978) .

Onder externe doelmatigheid zullen we hier verstaan de mate waarin de ver-

plegingsdienst een bijdrage levert aan de gemeenschappelijke doeleinden met

de relevante omgeving volgens de perceptie van die omgeving en eventueel het

hoofd verplegingsdienst . Onder relevante omgeving verstaan we hier die

groepen personen die het meest met de verplegingsdienst te maken hebben : de

directie, de specialisten en last but not least de patiLnten . Aangezien de

verpleging centraal staat in de zorg, is de relevante omgeving veel uitge-

breider. In het belang van de haalbaarheid van het project is hier evenwel

een duidelijke beperking gemaakt .

Als gemeenschappelijke doeleinden zullen voorlopig worden aangemerkt

* ten aanzien van de directie (lijst D) :

- inbreng in het ziekenhuisbeleid

- samenwerking met andere diensten en afdelingen

- samenwerking met artsen en paramedici

- functioneren binnen de budgetruimte

* ten aanzien van de artsen (lijst A) :

- samenwerking

- informatievoorziening en nakomen afspraken

- verpleegkundige zorg

* ten aanzien van de patiénten (lijst P) :

- verpleegkundige zorg

- informatievoorziening en aanspreekbaarheid .

In dit vooronderzoek zullen de lijsten D, A en P ontwikkeld worden en op

validiteit worden getest .

Samenvattend kan gesteld worden dat betreffende de criteria : aantal afdelin-

gen, effectiviteit en welbevinden organisatieleden de meetinstrumenten

voorhanden resp . in ontwikkeling zijn . Verder constateren we dat :

- de organisatiestructuur in deze zodanig is geoperationaliseerd dat de te

onderzoeken groepen afgebakend zijn ;

- voor efficiency en externe doelmatigheid in dit vooronderzoek

vragenlijsten ontwikkeld moeten worden en op hun validiteit moeten worden

getest (zie hoofdstuk 5 resp . 6) .
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5 . MEETINSTRUMENT VOOR EFFICIENCY

Dit meetinstrument heeft tot doel na te gaan in hoeverre er in een verple-

gingsdienst al dan niet op onderzoek naar de zorgbehoefte van de patienten

gebaseerde procedures aanwezig zijn, om het personeelsbestand op de afdelin-

gen op de dagelijkse zorgbehoefte af te stemmen . Bovendien zal nagegaan

moeten worden of deze procedures toegepast worden . Gedacht wordt hierbij aan

een korte vragenlijst die aan het hoofd verplegingsdienst en/of afdelings-

hoofden kan worden voorgelegd .

Deze lijst zal gevalideerd moeten worden door na te gaan of de eindscore van

die lijst correleert met de efficiencyverliezen die binnen die verplegings-

dienst worden veroorzaakt door gebrek aan bovengenoemde afstemming (predic-

tieve validatie) . Deze efficiencyverliezen kunnen in verband met de verge-

lijkbaarheid tussen de verschillende verplegingsdiensten en de veelal aan-

wezige weekpatronen in zorg en ingezet personeel, het beste per week (per 5

werkdagen) over de dagdiensten worden uitgerekend . Voor het weekend is

immers, evenals voor avond- en nachtdiensten, het beschikbaarheidsnut van

het verplegend personeel vaak doorslaggevend, zodat een direct verband

tussen zorgvraag en zorgaanbod dan niet gelegd kan worden . Ook is in verband

met genoemde vergelijkbaarheid een relatering van de efficiencyverliezen aan

de in die periode benodigde uren zorg noodzakelijk (grote en kleine

afdelingen) .

De formule voor de relatieve efficiencyverliezen van een dienst (E-percen-

tage) zal er dan als volgt uitzien :

n vr
E ( E r.vlE_ 1 ma X 100%
n Vr

hz l1 Cm J
waarbij : 1 . . .n de onderzochte afdelingen van de dienst

ma . .vr de werkdagen van de betreffende week

hg gewerkte uren per dag in dagdienst

hz uren zorgaanbod per dag in dagdienst

h de "verloren" uren d .w.z . het aantal uren verkregen uit het
v

)verschil tussen gewerkte uren (hg) en de uren zorgvraag (h z

per dag. Bij dagen waarbij hz >
hg wordt hV 0 gesteld .



Om E te bereken zal hg en hz dus per dag per afdeling bepaald moeten worden .

Het aantal gewerkte uren h g is niet zo moeilijk te bepalen . Met behulp van

het dienstrooster en het formulier "Daglijst ingezet personeel dagdiensten"

(bijlage la), dat door de afdeling wordt ingevuld, blijkt dat geen problemen

te geven . Om de afdelingen zo min mogelijk te belasten is in dit onderzoek

gekozen voor het systeem om op de daglijst alleen de afwijkingen van het

dienstrooster te noteren (zie handleiding bijlage lb) .

Het bepalen van het aantal uren zorgaanbod h z is veel moeilijker . Zoals in

vorig hoofdstuk is gesteld, zijn er geen algemeen aanvaarde normen of

methoden om dit te bepalen . In Eindhoven hebben we ervaring met twee
systemen :

- het door De Vries (1984) in zijn promotie-onderzoek gebruikte systeem,

gebaseerd op dat van Murpley (USA), dat het voordeel biedt dat er normen

per afdeling worden bepaald die rekening,houden met de werkwijze en spe-

cifieke situatie van die afdeling . Een nadeel is dat voor het bepalen van

die normen een tijdrovend arbeidskundig onderzoek op de afdelingen

noodzakelijk is ;

- het door Raadgevend Bureau Berenschot ontwikkelde systeem met behulp van

zogenaamde kruisjeskaarten (RBB 1980) dat uitgaande van kenmerken van de

op de afdeling aanwezige patiënten zoals "volledige hulp bij wassen",

"mobiliseren met hulp" e .d . een voor algemene ziekenhuizen algemene metho-

de biedt om de zorgvraag te berekenen gebaseerd op de "gemiddelde"

verpleegafdeling (bijlage 2) . Deze methode is ook bij het NZR-onderzoek

"Experiment teamverpleging" toegepast (NZR 1979) .

Vanwege de belasting van de afdelingen en het voordeel van gelijke normen

voor alle afdelingen is voor de RBB-methode gekozen . Met deze methode kan

het totaal benodigd aantal verplegenden per afdeling worden bepaald (RBB

niet gedateerd) .

Nu duidelijk is hoe het te ontwikkelen meetinstrument voor de efficiency op

predictieve validiteit getoetst kan worden, zal nader op het instrument, de

vragenlijst zelf worden ingegaan . Hierin moeten, om een inzicht in de proce-
dures te verkrijgen, aan de orde komen :

- zijn er werklastmetingen verricht ;

- zijn er minimum en maximumnormen voor de

afdeling ;
hoeveelheid personeel per

- wordt er binnen de afdeling pogingen gedaan binnen die normen te blijven ;
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- is het gebruikelijk dat vanuit de verplegingsdienst aan de afdelingen

zonodig personeel wordt toegevoegd en onttrokken .

Na enige proefopnames en veranderingen is er een uiteindelijke versie ont-

staan (bijlage 3a) die bewerkt werd voor gebruik door afdelingshoofden en

hoofden van dienst (bijlage 3b resp . 3c) . Deze zijn door 19 verpleegkundige

afdelingshoofden en waarnemende hoofden alsmede 3 hoofden verplegingsdienst

in 3 grote ziekenhuizen (500-700 bedden) ingevuld, waarna de resultaten met

de onderzoeker zijn besproken . De in de bijlage bijgeschreven tekst vermeldt

de score per item of een c met een of meer item-nummers . Bijvoorbeeld cl/2

betekent dat het item een controle is op de items 1 en 2 .

Uit de gesprekken na het invullen van de vragenlijst bleek dat de afdelings-

hoofden nogal eens niet op de hoogte waren van werklastmetingen elders in

het ziekenhuis en normen die door de verplegingsdienst al dan niet gehan-

teerd werden. Dit werd ondersteund door het de uitslag van een experiment om

op 3 afdelingen de vragenlijst zowel door het hoofd als het waarnemend hoofd

in te laten vullen : in twee gevallen werd duidelijk verschillend gescoord .

Tegen de achtergrond van deze opmerking is duidelijk dat de scores van de

afdelingshoofden ten onrechte een zeer diffuus beeld geven (zie bijlage 9) .

Het blijkt ook dat in de 3 ziekenhuizen op bepaalde items steeds en op

andere items niet is gescoord . Het lijkt evenwel nuttig deze items

(vooralsnog) te handhaven omdat in andere ziekenhuizen de situatie anders

zou kunnen zijn .

Bovendien bleek uit gesprekken dat de avonddienst ten onrechte uit het

experiment was weggelaten : het gebeurt nog al eens dat werkzaamheden waar

men overdag niet aan toe komt in de avonddienst worden afgewerkt . Ook werd

door bovenstaande problemen met de scores van de afdelingshoofden besloten

alleen de meer betrouwbare E-score van het hoofd verplegingsdienst te

gebruiken . Het nadeel daarvan was dat we nog maar 3 vergelijkbare E-scores

en E-percentages overhielden, wat erg weinig was om tot een redelijke

uitspraak over de predictieve validiteit van de E-score te komen .

In een aanvullend onderzoek werden dan ook door middel van herberekening de

avonddiensten in de proefopzet meegenomen en het onderzoek met 2

ziekenhuizen met tezamen 12 afdelingen uitgebreid . Een daarvan was een

academisch ziekenhuis, die in het onderzoek is betrokken omdat daarvan



bekend was dat daar veel aandacht wordt besteed aan het afstemmen van

zorgvraag en personeelsaanbod .

Nu is bekend dat in academische ziekenhuizen ten opzichte van algemene

ziekenhuizen meer verplegend personeel aanwezig is en dus een vergelijking

zonder meer niet mogelijk is . Doordat dit ziekenhuis had meegewerkt aan het
onderzoek van Groot e .a. (1985) waarin o .a . de personeelsbezetting van

academische met die van algemene ziekenhuizen werd vergeleken, was het

mogelijk tot een omrekeningsfactor te komen voor het aanwezig verplegend

personeel op de betreffende afdelingen : 0,82 .

Yet resultaat van deze meting, waarvan dus 5 ziekenhuizen met gezamenlijk 29
afdelingen deelnamen ziet er als volgt uit (fig . 9) :

Ziekenhuis A B C D E

I
E-percentage 2 7 13
E-score 80 60 40

4
60

7
70

Figuur 9 . Relatieve efficiencyverliezen (E-percentage) en score op de E-

lijst (E-score) per ziekenhuis .

Hoewel het aantal van vijf te weinig is om daar een definitieve uitspraak

over te doen, lijkt het er op dat de score van de E-lijst een voorspellende

waarde zou kunnen hebben voor de efficiencyverliezen op

verplegingsdienstniveau (zie bijlage 8) . Het lijkt dan ook de moeite waard

de gedachte van dit meetinstrument nog vast te blijven houden en in het

derde vooronderzoek in 8 ziekenhuizen na te gaan of de predictieve

validiteit inderdaad voldoende blijkt te zijn .

Tot slot nog een opmerking . In dit onderzoek zijn in verband met de

onderlinge vergelijking, voor alle diensten en afdelingen gelijke

uitgangspunten gehanteerd . Deze gegevens zijn derhalve niet geschikt om er

personeelsnormen uit af te leiden, temeer omdat er maar één week gemeten is .

Dit zou toevallig een drukke of slappe week kunnen zijn geweest . Voor dit

onderzoek is dat geen probleem omdat het hiervoor niet van belang is hoe

druk het is . Nagegaan wordt immers in hoeverre vermeden wordt dat er per dag

te veel personeel op de afdelingen aanwezig Is .



6 . MEETINSTRUMENTEN VOOR EXTERNE DOELMATIGHEID

Zoals in hoofdstuk 4 is aangegeven moeten in het kader van dit vooronderzoek

3 vragenlijsten ontwikkeld en gevalideerd worden, te weten een lijst voor

directieleden (lijst D), een voor de artsen (lijst A) en een voor de patign-

ten (lijst P) . Bij het onderzoek van de validiteit van deze vragenlijsten is

in dit stadium met name gelet op de face-validiteit . Hiertoe zijn de lijsten

ter invulling voorgelegd aan een aantal personen uit de betreffende groep .

Daarna werd met iedere respondent in een interview gevraagd naar de motieven

waarom ze iedere vraag op de aangegeven manier beantwoord hadden . Zo kon

achterhaald worden of ze de bedoeling van de vraag hadden begrepen . Als slot

werd gevraagd of ze gezien het doel van de lijst, nog aanvullende opmerkin-

gen hadden of vragen niet konden plaatsen .

Lijst D zou de mening van de betrokken directieleden moeten meten (gezien

onderstaande aspecten valt te denken aan de directeuren die de verplegings-

dienst en economische zaken in hun portefeuille hebben) aangaande de vol-

gende aspecten van de verplegingsdienst :

a . inbreng in het ziekenhuisbeleid

b . samenwerking met andere diensten en afdelingen

c . samenwerking met artsen en paramedici

d . functioneren binnen de budgetruimte .

Aan de hand van deze doelstellingen werd een conceptlijst ontworpen en met 3

directieleden van een ziekenhuis kritisch doorgenomen . Een daarvan behar-

tigde met name de economische zaken en een ander de verplegingsdienst . Over

het algemeen vonden zij dat de lijst goed aan zijn doelstellingen voldeed en

een duidelijk inzicht verschafte hoe de verplegingsdienst vanuit hun visie

ten opzichte van de belangrijkste segmenten uit de relevante omgeving

functioneerde . Enige details werden gewijzigd en het resultaat is opgenomen

in bijlage 5a . De lijst valt uiteen in bovengenoemde onderdelen a t/m d .

Voor het uitwerkingsschema wordt verwezen naar bijlage 5b .

Lijst A zou de mening van de betrokken artsen moeten meten aangaande de

volgende aspecten van de verplegingsdienst . Bijlage 6a geeft de lijst weer

nadat de oorspronkelijke opzet hiervan besproken is met 3 specialisten .

a . verpleegkundige zorg

b . informatievoorziening

c . samenwerking met de artsen en nakomen van afspraken .



De verpleegkundige zorg kan onderscheiden worden in de volgende gezichtspun-
ten :

- algemene (item 1 t/m 4)

- verpleegtechnische (item 5 t/m 7)

- sociale (item 8 en 9)

- co~rdinerende (item 10 en 11) .

De informatievoorziening komt aan de orde in de items 12 en 13 . De samen-

werking en het nakomen van afspraken worden in de items 14 t/m 16 behandeld .

De meeste items zijn overgenomen uit het evaluatieonderzoek themoverpleging
(Mercx 1974) . Toegevoegd zijn de items 6, 7, 9, 11, 13 en 15 .
Voor de verwerking wordt verwezen naar bijlage 6b .

Nadat twee items die oorspronkelijk ook de houding van artsen aangaven,

gewijzigd waren, vonden de drie specialisten dat de vragenlijst hen de

mogelijkheid gaf hun mening te geven over de belangrijkste aspecten van het

functioneren van de verplegingsdienst . De vragenlijst voldoet dus aan de
doelstelling .

Lijst P heeft in dit vooronderzoek relatief veel aandacht gehad . Uit erva-
ring weten we dat vragenlijsten maar al te vaak zonder voldoende op de

doelgroep te zijn beproefd op de respondenten worden losgelaten . Vooral bij

de minder onderlegde respondent leidt dat tot verkeerd invullen, zodat het

basismateriaal van dat onderzoek niet valide is . Op mijn verzoek heeft

indertijd Van Moosdijk (1974) hierover een voordracht gehouden op een

symposium van de Interacademiale Werkgroep Ziekenhuiswetenschappen .
Het oorspronkelijke ontwerp is dan ook aan 11 pati8nten met verschillende

opleidingsniveaus ter invulling voorgelegd en daarna besproken en waar nodig
bijgesteld . Het uiteindelijk resultaat is opgenomen in bijlage 7a . Deze

vragenlijst voldoet nu aan haar doelstellingen, namelijk te weten te komen

hoe de patignten denken over de verpleegkundige zorg en met name hun infor-

matievoorziening en de aanspreekbaarheid van het verplegend personeel .
De meeste items zijn overgenomen uit ander onderzoek . Van Pool, Visser en
Kraan (1978) zijn de items 1 t/m 5 . Van Mercx (1974) de items 8 t/m 20 . Zelf
heb ik de items 6, 7 en 21 toegevoegd .



De verdeling over de verschillende gezichtspunten ziet er als volgt uit :

- verpleegtechnisch de items 6 en 14 ;

- agogisch de items 1, 4 en 5 ;

- co~rdinerend item 7 ;

- algemeen de items 2, 3, 12, 13, 15, 16, 17, 19 en 20 ;

- informatie de items 4, 5 en 9 ;

- aanspreekbaar de items 1, 8, 10, 11, 18 en 21 .

Voor de verwerking wordt verwezen naar bijlage 7b .

Aangezien deze vragenlijst aan een wat groter aantal respondenten is

voorgelegd, is het interessant de resultaten te bezien (bijlage 10) .

Zoals bekend scoren patienten op tevredenheidsschalen vrij hoog. Dit is ook

hier het geval . De verschillen waren evenwel bij Pool c .s . (1978) en Mercx

(1974) voldoende om conclusies te trekken . In dit vooronderzoek blijken de

wat lagere gemiddelden voor te komen bij vragen over contacten en

informatie . Dit klopt met bovengenoemde bronnen . Het ziet er dus naar uit

dat ook dit meetinstrument bruikbaar zal zijn .

Aangezien deze meting in één ziekenhuis (A) is verricht, is het nog niet

mogelijk na te gaan welke items niet of nauwelijks discrimineren en dus uit

het instrument verwijderd zouden kunnen worden. Dit zal in het derde

vooronderzoek aan de orde komen .



7 . CONCLUSIES EN DISCUSSIE

De probleemstelling van dit vooronderzoek luidde :

"Hoe kan het functioneren van een verplegingsdienst die op verschillende

manieren gestructureerd kan zijn, gemeten worden?"

Uitgaande van de naar mijn mening in deze belangrijkste criteria uit de

organisatiekunde werd een eenvoudig conceptueel model opgesteld . Als crite-
ria voor het functioneren van de verplegingsdienst werden gekozen :
- effectiviteit ;

- efficiency ;

- welbevinden organisatieleden ;

- externe doelmatigheid .

Deze zijn in het model de afhankelijke variabelen . Als onafhankelijke varia-

belen zijn gekozen het aantal afdelingen binnen de verplegingsdienst en de

structuur van die dienst . Deze variabelen zijn in dit vooronderzoek nader

gedefinieerd en geoperationaliseerd .

Voor het bepalen van de effectiviteit en het welbevinden van de organisatie-

leden zijn reeds ontwikkelde en gevalideerde meetinstrumenten gekozen, met

dien verstande dat wat betreft de effectiviteitsmeting de voorkeur uit-

gesproken wordt voor een in ontwikkeling zijnde verkorte versie van een

bestaan meetinstrument .

Voor de meting van de efficiency is in dit onderzoek een vragenlijst ontwik-

keld, waarvan verwacht werd dat ze een voorspellende waarde zou hebben ten

aanzien van efficiencyverliezen . Deze enquête is in 5 ziekenhuizen op pre-
dictieve validiteit getoetst . Hoewel de uitkomsten aan de verwachtingen

voldeden, was het aantal nog niet voldoende om een significante predictie

aan te tonen. Voor de meting van de externe doelmatigheid zijn 3

vragenlijsten ontwikkeld en op face-validiteit onderzocht . Ze blijken
bruikbaar te zijn voor het vervolgonderzoek .

'En dit eerste vooronderzoek is de probleemstelling niet helemaal opgelost,

doch de basis voor het instrumentarium gelegd . In het derde vooronderzoek
zal de validiteit en betrouwbaarheid van de vragenlijsten nog nader

onderzocht moeten worden, alsmede het functioneren van het gehele

conceptuele model worden nagegaan .



Zoals in hoofdstuk 3 van dit verslag is aangegeven is dit model, tiet gekozen

uitgangspunt voor dit onderzoek, de achillespees van het geheel . Het is een

sterk vereenvoudigd model van de werkelijkheid . De criteria zijn niet onaf-

hankelijk van elkaar en vaak mede afhankelijk van andere en/of interveni@-

rende variabelen . In dit hoofdstuk is getracht de keuzes aannemelijk te

maken, maar of het model als zodanig functioneert zal zoals gesteld in een

explorerend onderzoek (derde vooronderzoek) getoetst moeten worden .

Tenslotte kan het onderzoek naar de validiteit van de vragenlijsten een punt

van discussie vormen . Mede gezien de beschikbare tijd meen ik dat bij een

hoog opleidingsniveau van de respondenten een vragenlijst, die door 3 des-

kundigen onafhankelijk van elkaar wordt ingevuld en nabesproken, bij soort-

gelijke opmerkingen over details en overeenstemming over de strekking ervan,

na bijstelling van de details voldoende valide is . Bij een laag of wisselend

opleidingsniveau zijn er meer proefenquêtes nodig. Zo zijn in dit vooronder-

zoek 11 patignten en 19 hoofden/subhoofden met hun enquêtes geconfronteerd .

De constructvaliditeit en betrouwbaarheid konden in dit vooronderzoek niet

nagegaan worden. Dit zal in bovengenoemd explorerend onderzoek moeten

gebeuren .



8 . SAMENVATTING

De verplegingsdienst boven het niveau van de afdelingen kan in een algemeen

ziekenhuis op verschillende manieren gestructureerd worden . Men kan volstaan

door boven de afdelingshoofden een hoofd van dienst te plaatsen . Ook kan men

een tussenniveau in de lijn aanbrengen namelijk dat van co8rdinerende hoof-
den . Verder kan men het hoofd van dienst laten assisteren door een of meer

staffunctionarissen . Tenslotte zijn combinaties mogelijk . Dit komt allemaal
in Nederland voor .

Zowel theoretisch als praktisch is het interessant om te trachten na te gaan

onder welke omstandigheden welke oplossing het functioneren van de verple-

gingsdienst ten goede komt . Immers organisatiestructuren kunnen de resul-

taten van een organisatie al dan niet bevorderen .

Hiertoe is het noodzakelijk een model te ontwerpen met relevante variabelen

die gemeten moeten worden, alsmede de daartoe benodigde meetinstrumenten te

kiezen of als die niet voorhanden zijn, te ontwikkelen . Dit is het onderwerp
van het vooronderzoek dat in dit rapport beschreven is . Hierbij is getracht

het model en de meetinstrumenten zo eenvoudig mogelijk te houden . In het
model. is gekozen voor twee onafhankelijke variabelen te weten het aantal

afdelingen binnen en de structuur van de verplegingsdienst . Afhankelijke

variabelen vormen de effectiviteit, de efficiency, het welbevinden van de

organisatieleden en de externe doelmatigheid . Deze laatste vier variabelen

vormen de operationalisatie van het functioneren van de dienst .

In dit vooronderzoek zijn de variabelen gedefinieerd en geoperationaliseerd .

Voor de effectiviteit en welbevinden zijn meetinstrumenten gekozen . Voor de

efficiency en de externe doelmatigheid zijn vragenlijsten ontwikkeld en op

validiteit onderzocht . Het resultaat hiervan is dat voor de efficiency een

vragenlijst is ontstaan die een redelijke voorspellende waarde schijnt te

hebben voor efficiencyverliezen, doch dit zal in een ander vooronderzoek nog

verder getoetst-moeten worden . De ontwikkelde vragenlijsten zullen dan nog

verder op validiteit en betrouwbaarheid onderzocht worden en het

functioneren van het gehele model worden nagegaan . Als de resultaten

positief zijn kan met het hoofdonderzoek, het nagaan van de invloed van de

organisatiestructuur op het functioneren van de verplegingsdienst worden

begonnen.



9 . SUMMARY

The nursing department above the ward level in Dutch general hospitals can

be structured in different ways . For instance, it is possible to suffice by

placing the senior nursing officer above the ward sisters . Also a middle-

level can be constructed between the senior nursing officer and the ward

sister : the nursing officer, or alternatively, the senior nursing officer

can be given one of more assistents . Combinations of these different

constructions are possible . All these solutions can be found in the Dutch

general hospitals .

It is interesting, from a theoretical as well as from a practical point of

view, to try to trace under which circumstances which solution promotes the

functioning of the nursing department . The organisational structure can

surely be beneficial or not to the results of an organisation . Therefore it

is necessary to design a model with relevant determinants that have to be

measured, and to select the necessary instruments to measure or develop them

if need be . This is the subject of the pre-study described in this report
.

The model and the instruments have been kept as simple as possible . In the

model is chosen for two independent variables : the number of wards etc . and

the structure of the nursing department . Dependent variables are the

effectiveness, the efficiency, the well-being of the members of the

organisation and the external suitability . These last four variables are the

operationalisation of the functioning of the departments .

In this pre-study the variables are defined and operationalised . Concerning

the effectiveness and the well-being, instruments are selected . To measure

the efficiency and the external suitability questionnaires are developed and

tested for validity . The result is that a questionnaire is drawn up about

efficiency which seems to have a moderate predictive value for efficiency-

losses . In another pre-study the developed questionnaires have to be tested

further on reliability and validity . Also the model has to be tested as a

whole . If the results are positive, the main investigation to explore the

influence of the organisational structure on the results of nursing

departments, can be started .
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Biilage la

Technische Hogeschool
Eindhoven
Rijksuniversiteit
Limburg

Onderzoek
Coórdinatie
Verplegingsdienst

Ziekenhuis : .
Afdeling .
Datum

Dienst van
,•

tot uur = . . . uur eff .
Namen pers .leden Bijzonderheden ± uren

Dienst van
••

tot uur = . . . uur eff .
Namen pers .leden Bijzonderheden ± uren

Dienst van
• .

tot uur = . '. . uur eff .
Namen pers .leden Bijzonderheden ± uren

Dienst van
••

tot uur = . . . uur eff .
Namen pers .leden Bijzonderheden ± uren

Niet invullen
gewerkte uren

Daglijst ingezet personeel dagdiensten i Totaal uren



Bijlage lb

TECHNISCHE HOGESCHOOL EINDHOVEN
RIJKUNIVERSITEIT LIMBURG

Handleiding bij invullen "Daglijst ingezet personeel dagdiensten"

* Het personeel dat op deze lijst bijgehouden moet worden bestaat uit
het verplegend personeel dat op de afdeling werkzaam is geweest, de
afdelingssecretaresse en de voedingsassistente met uitzondering van
het hoofd of degene die het hoofd waarneemt, eventuele praktijk-
begeleiders en stagiaires voor zover deze laatste met andere ver-
plegenden "meelopen" .

• De lijst kan het beste aan het eind van iedere dienst of aan het
eind van de dag ingevuld worden .

# Bijzonderheden zijn afwijkingen van de planning (dienstrooster) . Dit

kunnen bijvoorbeeld zijn :
- gepland, doch ziek ; aan te duiden met : ziek ;
- gepland, doch naar andere afdeling : uitgeleend ;
- niet gepland, terug van ziekteverlof : genezen ;
- niet ge-nland, geleend van andere afdeling e .d . : invaller ;

- later gekomen ;
- vroeger weggegaan ;
- keukendienst (proportioneerband) ;
- overwerk ;
- enz .
Als iemand volgens rooster gewerkt heeft, behoeft dus geen bijzonderheden
te worden ingevuld .

~ Bij bovenstaande bijzonderheden een schatting van het aantal uren opgeven
dat het desbetreffende personeelslid meer of minder op de afdeling
gewerkt heeft als volgens het dienstrooster de bedoeling was . Dit kan

afgerond worden op hele uren .

~ Voorbeeld :
Dienst A van 8 .00 tot 17 .00 uur = 8 uur eff.

Janssen - ~
Pietersen hoofd vervangen -2 uur

overwerk +1 uur
~ -f3 uur,1_aen •. . ; t~cK a.

Derksen invaller +5 uur
Michielsen keu'rendienst -1 uur .
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Bijiage b

TECHNISCHE HOGESCHOOL EINDHOVEN

RIJKSUNIVERSITEIT LIMBURG

Handleiding bij het invullen van de "Kruisjeskaart"

# De kruisjeskaart dient om enig inzicht te krijgen in de werklast van die

dag, voor zover die door een wisselende zorgvraag van patiënten wordt

veroorzaakt .

# Het beste is de kruisjeskaart aan het einde van de dag in te vullen .

Ook patiënten die die dag zijn weggegaan moeten vermeld worden .

# In iedere voor die patiënt die dag relevante kolom moet een kruisje

gezet worden met de volgende uitzonderingen :

indien een kruisje is ingevuld voor "verschonen bij incontinentie, AP

verzorgen", dan geen kruisje meer zetten bij "po/urinaal geven, hulp

toiletbezoek" ;

indien het transport van de patiënt naar OK/Ró etc . niet door het af-

delingspersoneel verzorgd is, dan moet dat niet aangekruist worden .

# In de kolom "extra omstandigheden" moet met name een kruisje komen indien

de patiënt een of meer van de volgende "behandelingen" op de afdeling

heeft gekregen : punctie, scopie of continue observatie, en ook bij opname

van een patiënt en het verzorgen van een overleden patiënt .

Ook andere behandelingen die extra veel tijd vergden of communicatie

kunnen hier vermeld worden . Steeds moet het aan minuten toeqevoeqd worden .

# Het is de bedoeling dat in geen enkele kolom meer dan één kruisje wordt

gezet . De toegekende punten hebben betrekking op een gemiddelde zorgbe-

hoefte. Voor de ene patiënt zal dit te weinig, doch voor een andere te

veel zijn .

~ Alleen de zorgbehoefte tijdens de dagdienst moet worden ingevuld . Als

er b .v. 's avonds of 's nachts bij de patiënt gewaakt is, wordt dit niet

op de kruisjeskaart vermeld .



1 ;c,'IíIVISCH~ ; HOGE SCHOOL EINDHOVEN

RIJKSUNIVERSITEIT LIMBURG

Ziekenhuis :

Afdeling .

Score

Vragenlijst E

Wilt U in deze vragenlijst het a aankruisen wat volgens

Bijlage 3a-1

U van toepassing is?

Bij sommige vragen zijn meerdere kruisjes mogelijk . Ook . . . . . eventueel in-
vullen . Desgewenst kunt U (b .v . bij twijfel) een korte toelichting geven .

t .a . Zijn er in het ziekenhuis metingen verricht ten behoeve

van het vaststellen van de verpleegkundige werkbelasting

per afdeling?

o ja, op alle verpleegafdelingen

o ja, op enkele verpleegafdelingen

a ja, in ieder geval op deze afdeling

o neen

0 onbekend

Zo ja (indien "neen" of "onbekend" 1 .b . en

l .b . in welk jaar ongeveer?

1 .c . wat is daarmee gedaan?

1 .c .

(6) c1/2

(7) c2/16

2 .a . Zijn er per verpleegafdeling minimum en maximum normen

voor het in dagdienst aanwezige personeel (ma t/m vr)?

Hoe zijn die normen? (exclusief hoofd en praktijkbege-

leiding inclusief secretaressen en voedingsassistenten)

o ja, officiële minimum normen . Op deze afdeling is dat . . . .(8) 10

o ja, officiële maximum normen . Op deze afdeling is dat . . . .(9) 10

o ja, voor ons zelf gebruiken we op de afdeling . . . . min . (10) 5

max . (11) 5

o neen, geen normen (12) 0

Indien ja (bij "neen" 2 .b . en 2 .c . overslaan) :

2 .b . zijn deze normen voor alle afdelingen van het ziekenhuis

gelijk?

a ja, nl . . . . . . max . en . . . . . min. (13) 0

neen, afhankelijk van :

o aantal bedden

o schatting werkbelasting

a meting werkbelasting

0 . . . . . . . . . . . .. (17 ) . .



- 2 -

2 .c . Komt het regelmatig voor dat ten gevolge van deze normen

wensen van medewerkers ten aanzien van verlof of rooster-

vrije dagen gewijzigd en/of verschoven worden?

o ja, bij het maken van het dienstrooster of direkt

daarna, wordt dit in overleg gepleegd

o ja, dit wordt kort voor de

gevolge van ziekte)

vrije dag geregeld (bv . ten

0 neen, het komt niet of nauwelijks voor

3 .a . Is er een regeling zodat bij onder- of overbelasting van

afdelingen, deze snel extra tijdelijk personeel kunnen

krijgen en overtollig personeel tijdelijk kunnen uitlenen?

o ja, beide is mogelijk en gebeurt regelmatig

o ja, alleen krijgen komt nogal eens voor, uitlenen veel

minder

o neen, dat komt alleen voor bij langdurige onder-

bezetting door ziektes en vacatures

Indien ja :

3 .b . Aanvullingen zijn mogelijk uit :

o de centrale pool/uitzendbureau/oproepkrachten e .d .

o andere afdelingen (centraal via verplegingsdienst of

coórdinerend hoofd geregeld)

o andere afdelingen (onderling)

3 .c . Uitlenen is mogelijk aan :

o de centrale pool

o andere afdelingen (centraal geregeld)

o andere afdelingen (onderling)

(18) 10

(19) 10

(20) 0

(2!+) c21/22

(25 ) c21 /

(26) c21/22

(27) c21/22

(28) c21/22

(29) c21/22

Hartelijk dank voor Uw medewerking!



TECHNISCHE HOGESCHOOL EINDHOVEN

RIJKSUNIVERSITEIT LIMBURG

Ziekenhuis :

Bijlage 3b-1

Afdeling .

Score

Vragenlijst E (afdelingshoofden)

Wilt U in deze vragenlijst het o aankruisen wat volgens U van toepassing is?

Bij sommige vragen zijn meerdere kruisjes mogelijk, Ook . . . . . eventueel in-
vullen . Desgewenst kunt U (b .v. bij twijfel) een korte toelichting geven .

1 .a . Zijn er in het ziekenhuis metingen verricht ten behoeve

van het vaststellen van de verpleegkundige werkbelasting

per afdeling?

o ja, in ieder geval op deze afdeling (3)

a neen (4)
0 onbekend (5)

Zo ja (in "neen" of "onbekend" 1 .b . en 1 .c . overslaan) :
1 .b . in welk jaar ongeveer? . . . . .

l .c . wat is daarmee gedaan? . . . . .

2 .a .

2 .b .

(6)
(7)

Zijn er in het ziekenhuis per verpleegafdeling minimum en

maximum normen voor het in dagdienst aanwezige personeel

(ma t/m vr)? Hoe zijn die normen? (exclusief hoofd en prak-

tijkbegeleiding inclusief secretaressen en voedingsasssistenten)

o ja, voor ons zelf gebruiken we op de afdeling . . . . min . (10)

. . ., max . (11)
o neen, geen normen (12)

Indien ja (bij "neen" 2 .b . en 2 .c . overslaan) :

zijn deze normen voor alle afdelingen van het ziekenhuis

gelijk?

o ja, nl . . . . . . max . en . . . . . min. (13)

neen, afhankelijk van :

0 aantal bedden

o schatting werkbelasting

0 meting werkbelasting

0 . . . . . . . . . . . . . . .
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2 .c . Komt het regelmatig voor dat ten gevolge van deze normen

wensen van medewerkers ten aanzien van verlof of rooster-

vrije dagen gewijzigd en/of verschoven worden?

a ja, bij het maken van het dienstrooster of direkt

daarna, wordt dit in overleg gepleegd (18)

a ja, dit wordt kort voor de vrije dag geregeld (bv . ten

gevolge van ziekte) (19)

a neen, het komt niet of nauwelijks voor (20)

3 .a . Is er een regeling zodat bij onder- of overbelasting van

afdelingen, deze snel extra tijdelijk personeel kunnen

krijgen en overtollig personeel tijdelijk kunnen uitlenen?

a ja, beide is mogelijk en gebeurt regelmatig (21)

a ja, alleen krijgen komt nogal eens voor, uitlenen veel

minder (22)

a neen, dat komt alleen voor bij langdurige onder-

bezetting door ziektes en vacatures (23)

Indien ja :

3 .b . Aanvullingen zijn mogelijk uit ;

a de centrale pool/uitzendbureau/oproepkrachten e .d. (2!+)

a andere afdelingen (centraal via verplegingsdienst of

co8rdinerend hoofd geregeld) (25)

a andere afdelingen (onderling) (26)

3 .c . Uitlenen is mogelijk aan :

a de centrale pool (27)

a andere afdelingen (centraal geregeld) (28)

a andere afdelingen (onderling) (29)

Hartelijk dank voor Uw medewerking!
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Ziekenhuis :

Score

Bijlage 3c-1

Vragenlijst E (hoofd verplegingsdienst)

Wilt U in deze vragenlijst het a aankruisen wat volgens U van toepassing is?

Bij sommige vragen zijn meerdere kruisjes mogelijk . Ook . . . . . eventueel in-

vullen . Desgewenst kunt U (b .v. bij twijfel) een korte toelichting geven .

1 .a . Zijn er in het ziekenhuis metingen verricht ten behoeve van

het vaststellen van de verpleegkundige werkbelasting per

afdeling?

a ja, op alle verpleegafdelingen (1)

o ja, op enkele verpleegafdelingen (2)

a neen (4 )

Zo ja (indien "neen" of "onbekend" 1 .b . en 1 .c . overslaan) :

1 .b . in welk jaar ongeveer? . . . .. (6)

1 .c . wat is daarmee gedaan? . . . .. (7)

2.a. Zijn er in het ziekenhuis per verpleegafdeling minimum

en maximum normen voor het in dagdienst aanwezige personeel

(ma t/m vr)?

a ja, officiële minimum normen

a ja, officiële maximum normen

a neen, geen officiële door de verplegingsdienst gehanteerde

(8)
(9)

normen (12)

Indien ja (bij "neen" 2 .b . en 2 .c . overslaan) :

2 .b . zijn deze normen voor alle afdelingen van het ziekenhuis

gelijk?

a ja, nl . . . . . . max . en . . . . . min. (13)

neen, afhankelijk van :

a aantal bedden (14)

a schatting werkbelasting (15)

a meting werkbelasting (16)

a . . . . . . . . . . . . . . .. (17)
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2 .c . Komt het regelmatig voor dat ten gevolge van deze normen

wensen van medewerkers ten aanzien van verlof of rooster-

vrije dagen gewijzigd en/of verschoven worden?

o ja, bij het maken van het dienstrooster of direkt

daarna, wordt dit in overleg gepleegd (18)

o ja, dit wordt kort voor de vrije dag geregeld (bv . ten

gevolge van ziekte) (19)

o neen, het komt niet of nauwelijks voor (20)

3 .a . Is er een regeling zodat bij onder- of overbelasting van

afdelingen, deze snel extra tijdelijk personeel kunnen

krijgen en overtollig personeel tijdelijk kunnen uitlenen?

o ja, beide is mogelijk en gebeurt regelmatig (21)

o ja, alleen krijgen komt nogal eens voor, uitlenen veel

minder (22)

o neen, dat komt alleen voor bij langdurige onder-

bezetting door ziektes en vacatures (23)

Indien ja :

3 .b . Aanvullingen zijn mogelijk uit :

o de centrale pool/uitzendbureau/oproepkrachten e .d. (24)

o andere afdelingen (centraal via verplegingsdienst of (25)

coórdinerend hoofd geregeld)

a .andere afdelingen (onderling) (26)

3 .c . Uitlenen is mogelijk aan :

o de centrale pool (27)

o andere afdelingen (centraal geregeld) (28)

o andere afdelingen (onderling) (29)

Hartelijk dank voor Uw medewerking!



Bijlage 4a

Ziekenhuis A afd. a b c d e f tot .
tot. uren zorg 678 801 809 342 746 498 3874

tot. "verloren" uren 41 0 0 6 0 19 66

E% 6 0 0 2 0 4 M%
Ziekenhuis B afd. a b c d e f tot .
tot. uren zorg 471 421 710 622 526 564 3314

tot. "verloren" uren 14 46 0 4 48 109 221

E % 3 11 0 1 9 19
M%

Ziekenhuis C afd. a b c d e

tot. uren zorg 225 240 442 392 399

tot. "verloren" uren 27 4 0 56 135

E% 11 2 0 14 34

tot .

1728

222

13$

Ziekenhuis D afd. a b c d e f tot.
tot . uren zorg 453 491 478 402 226 484

tot. "verloren" uren 3 1 3 5 60 16

E% 1 0 1 1 27 4

Ziekenhuis E afd. a b c d e f
tot. uren zorg 423 393 489 566 385 814

tot. "verloren" uren 74 47 25 2 76 0

E% 17 12 5 0 20 0

2498

88

47%Ei
tot .

3070

224

Berekening E-percentages afdelingen en diensten
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TECHNISCHE HOGESCHOOL EINDHOVEN

RIJKSUNIVERSITEIT LIMBURG

Ziekenhuis :

Flznkt i e

Vragenlijst D

Bij lage 5a-1

A . Inbreng verplegingsdienst in het ziekenhuisbeleid

1 .a . Is er een meerjarenplan van de verplegingsdienst? ja/neen

b . Zo ja, hoe waardeert U dit meerjarenplan in het kader

van het ziekenhuisbeleid (schoolcijfer)? (1) ,,,,,

2 . Hoe waardeert U de verdere inbreng van de verplegings-

dienst in het ziekenhuisbeleid (schoolcijfer)? (2) . . . . .

3 .a . Zijn er de laatste jaren beleidsnota's uitgebracht door

de verplegingsdienst? ja/neen

b. Zo ja, hoe waardeert U deze nota's op bruikbaarheid voor

het ziekenhuisbeleid (schoolcijfer)?

c . Zijn deze nota's meest op initiatief van de verplegings-
(3) . . . . .

dienst uitgebracht? ( 4 ) ja/neen
4 . Hoe waardeert U de inbreng van de verplegingsdienst in het

diensthoofdenoverleg ( schoolcijfer)? (5) ,,,,,

B . Samenwerking verplegingsdienst met andere diensten en

afdelingen

1 .a . Zijn er momenteel duidelijke knelpunten in deze (6) ja neen

samenwerking (maximaal de 5 belangrijkste aangeven)? veel nauwelijks
O O O O O

b . Zo ja, met welke diensten/afdelingen?

1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

c . Waar ligt dat volgens U aan ( in bovenstaande volgorde)?

(a) (b) (c) (d)
opstelling opstelling beide geen van

verplegingsdienst andere dienst beide
of afdeling

1. a p 13 Cl
2. 0 p 13 c]
3. o 0 0 0

4. o 0 0 0

5 . 1:1 ° 11 1:1 (7)



2

2 . Hoe goed zijn de argumenten van de verplegingsdienst

bij onderhandelingen over samenwerkingsproblemen in

eerste instantie onderbouwd (schoolcijfer)?

3 . Hoe goed is de verplegingsdienst hierbij als onder-

handelaar (geven en nemen) (schoolcijfer)?

C . Samenwerking verplegingsdienst en artsen

1 .a . Zijn er momenteel duidelijke knelpunten in deze (10)

samenwerking?

b . Zo ja, waar ligt dat volgens U aan?

B ij lage 5a-2

(8) . . . . .

(9) . . . . .

ja neen
veel nauwelijks
r3 O O 13 O

(a) (b) (c) (d)
opstelling opstelling beide geen van

verplegingsdienst artsen beide
0 0 0 ° (11)

2 . Zijn er formele contacten tussem verplegingsdiensten en

medische staf? (12) ja/neen

3. Hoe goed zijn de argumenten van de verplegingsdienst bij

onderhandelingen over samenwerkingsproblemen onderbouwd

(schoolcijfer)? (13) . . . . .

4 . Hoe goed is de verplegingsdienst als onderhandelaar (geven

en nemen) (schoolcijfer)? (14) •••••

5 . Wat vinden de artsen van de kwaliteit van de verpleging

(schoolcijfer)? (15) . . . . .

D . Funktioneren verplegingsdiensten binnen budgetruimte

1 .a . Is er een personeelsbudget waarvoor de verplegingsdienst

verantwoordelijk is? ja/neen

Zo ja :

b . In hoeverre heeft de verplegingsdienst de personeelskosten

onder controle ( schoolcijfer)? (16) . . . . .

2 .a . Kan er over het personeelsbudget onderhandeld worden? ja%neen

Zo ja :

b . Hoe goed zijn de argumenten van de verplegingsdienst bij

deze onderhandelingen onderbouwd ( schoolcijfer)? (17) . . .••

c . Hoe goed is de taktiek van de verplegingsdienst om hun

verlangens gerealiseerd te krijgen ( schoolcijfer)? (18) . . .••

E . Algemene opmerkingen betreffende het funktioneren van de

verplegingsdienst, die naar Uw mening niet aan de orde zijn

gekomen en in dit kader van belang geacht worden .

Hartelijk dank voor Uw medewerking .



Bijlage 5b

Uitwerkingsschema lij st D

Bij (1+) bij ja 10 punten geven

neen 0 punten geven .

Bij (6) aankruising van een van de volgende hokjes

ja veel neen nauwelijks

a a a o a

levert de volgende punten op

2 4 6 8 10

Bij (7) aantal kruisjes (a) en (c) optellen ( E(a) en E(c))

score = 10 - 2E(a) - E(c)

Bij (10) zie (7)

Bij (11) score = 10 - 10(a) - 5c

Bij (12) ja = 10 en neen = 0 punten

Scores optellen en delen door 18 .



TECHNISCHE HOGESCHOOL EINDHOVEN

Afdeling der Bedrijfskunde

RIJKSUNIVERSITEIT LIMBURG

Capaciteitsgroep Verplegingswetenschappen

Ziekenhuis :

Bijlage 6a- 1

Onderzoek co6rdinatie verplegingsdienst

Vragenlijst A

Hieronder volgen een aantal uitspraken betreffende de verplegingsdienst in

Uw ziekenhuis . Zou U bij iedere uitspraak aan willen kruisen in hoeverre U

het met die bewering eens bent, gezien Uw ervaring op een of meerdere afde-

lingen .

Na afloop kunt U de vragenlijst in de bijgevoegde enveloppe sluiten en

opsturen naar het in het begeleidend schrijven genoemd adres . De enveloppen

worden door het onderzoeksteam op de universiteit geopend .

Bij voorbaat dank voor Uw medewerking .

zeer mee mee onzeker mee zeer mee
eens eens oneens oneens

1 . Ik heb veel vertrouwen in de deskun-

digheid van de gediplomeerde ver-

pleegkundigen in dit ziekenhuis. o 0 o a

2. De patiënten krijgen hier de ver-

pleging en verzorging die ze

behoeven. a a o °

3. De verpleegkundigen hebben hier niet

voldoende oog voor de

a. lichamelijke D D o 0

b. psychosociale 13 ° ° °

noden van de patiënten .

4 . De verplegenden zijn hier sterk

gemotiveerd om hun werk zo goed

mogelijk te doen . El o a o

5. Ik vind dat de kwaliteit van de

verpleging hier nog wel eens te

wensen overlaat. o 0 o D

6. De verpleging krijgt hier niet vol-

doende gelegenheid om snel op nieuwe

ontwikkelingen in te spelen. o m m 13

0

0

0

0

0

0

0



2 Bijlage 6a-2

zeer mee mee onzeker mee zeer mee
eens eens oneens oneens

7 . De verpleging is hier erg alert op

veranderingen in de toestand van

patiënten. a a a 0 a
8 . De verplegenden hebben hier onvol-

doende contacten met de patiënten. o 0 o a o

9. De verpleging heeft er hier slag

van om patiënten te leren met hun

ziekte, handicap en de bijbehorende

problemen om te gaan. a o a o a
10. De verplegenden krijgen hier vol-

doende informatie van elkaar om de

patiënten goed te verplegen. a o 0 0 o
11 .-De verpleging heeft de patiënten-

zorg hier goed georganiseerd. a o 0 o a
12. De verplegenden zijn hier goed op

de hoogte van de psychosomatische

toestand van de patiënten die ze

verplegen. o o a a a
13 . De artsen zouden hier voor een goede

afstemming de verpleging wat beter

moeten informeren over de patiënten. o o a a o
11+ . We hebben hier geregeld overleg met

de verpleging over de gang van zaken

op de afdeling . C) o a a a
15 . Als je met de verpleging hier afspraken

maakt, dan kun je er op bouwen, a a a o 0

16 . Wanneer ik met mijn dagindeling

(visites e .d .) geen rekening houd

met de belangen van de verpleging,

zullen ze me daarover onderhouden. a a o 0 0

Tenslotte graag informatie over Uw functie .

17 . Ik ben hier specialist o

assistent a

HARTELIJK DANK VOOR UW MEDEWERKING!



jIj ,'Ll age (b

Verwerking lijst A

zeer mee eens = 5 punten

mee eens = 4 punten

onzeker = 3 punten

mee oneens = 2 punten

zeer mee oneens = 1 punt

niet ingevuld = 0 punten

De items 3, 5, 6, 8 en 13 moeten gereversed worden .

Daarna kan de totaal score bepaald worden en gedeeld door 17 .

Eventueel kunnen subscores gemaakt worden betreffende

- verpleegkundige zorg (item 1 t/m 11) ;

- informatievoorziening (item 12 en 13) ;

- samenwerking (item 14 t/m 16) .

en via een kruistabel naar verschillen in perceptie tussen specialisten

en assistenten gekeken wordèn .



4 Bijlage 7a

TECHNISCHE HOGESCHOOL EINDHOVEN

RIJKSUNIVERSITEIT LIMBURG
Ziekenhuis :
Afdeling :

Datum :

Vragenlijst P .

Tijdens uw verblijf in dit ziekenhuis hebt u de verpleging van verschil-

lende kanten leren kennen . Gezien uw ervaringen zult u voor sommige

dingen meer waardering hebben dan voor andere dingen : waar gewerkt wordt

worden fouten gemaakt . Op de volgende bladzijde kunt u deze waardering

opgeven door er een schoolcijfer aan te geven .

1 = zeer slecht 5

2 = slecht 6

3 = zeer onvoldoende 7

4 = onvoldoende 8

bijna voldoende 9 = zeer goed

voldoende 10 = uitmuntend .

ruim voldoende

goed

Het kan zijn dat uw mening gebaseerd is op eigen ervaring of dat u er op

een andere wijze een indruk van gekregen hebt . Ook in het laatste geval

kunt u de vragen beantwoorden .

Indien u over iets geheel geen mening hebt, vult u een streep in . Het

schoolcijfer of de streep kunt u zetten in het hokje achter de vraag,

zoals in de volgende twee voorbeelden is gebeurd .

Voorbeelden :

Wat is uw mening over :

a . De verzorging van de maaltijden

b . De variatie bij dieetvoeding .

cijfer

E41
r

I

Op de volgende bladzijde volgen de 7 dingen die we graag met schoolcijfers

door u gewaardeerd zouden willen zien .



2 .

Wat is uw mening over: cijfer:

1 . Het kontakt van de verpleegkundigen met de patiënten .

2 . Hoe wordt u geholpen als u om hulp vraagt .

3 . De persoonlijke aandacht van de verpleegkundigen voor

de patiënten .

4 . De duidelijkheid van de door de verpleegkundigen verstrekte

informatie over uw medicijnen, behandeling, onderzoek, de

uitslag daarvan en dergelijke .

5 . De inlichtingen die u kreeg over de dagindeling, de regels .

6 . De deskundigheid van het verplegend personeel .

7 . De soepelheid waarmee hier alles geregeld wordt .

i
0

LI

Graag zouden we ook van u willen weten of u het al dan niet eens bent met

een aantal uitspraken op de volgende bladzijde die meer toegespitst zijn

op bepaalde aspecten . U kunt dit aangeven door het hokje aan te kruisen

dat overeenkomt met uw mening . Hieronder volgen weer twee voorbeelden :

helemaal mee onzeker oneens helemaal
Voorbeelden mee eens eens oneens

a. Als de dokter bij mij op visite

komt, gebruikt hij vaak latijnse ® 11 0 11 11

woorden .
Als u dit kruisje gezet zou hebben bent u het helemaal eens met de uitspraak

b . Ik heb voldoende kontakt met de

dokter gehad. 11 11 11

Hier zou u het dus mee oneens geweest zijn .

Op de volgende bladzijde volgen de uitspraken waarvan we graag zouden willen

weten in hoeverre u het ermee eens bent . Gelieve per uitspraak één hokje

aan te kruisen . Met "verplegenden" bedoelen we het verplegend personeel

van uw afdeling .



3 .

8 . Ik zou graag meer kontakt met de
verplegenden willen hebben .

9 . De verplegenden leggen hier alles wat
van belang voor je is, zoals de regels
van het ziekenhuis, de gang van zaken
bij een onderzoek of operatie, op het
juiste moment voldoende uitvoerig en
duidelijk uit .

10 . Als ik persoonlijke problemen in ver-
band met m'n ziekte zou hebben, ver-
wacht ik dat ik hierover met een van
de verplegenden zal kunnen praten .

11 . Tijdens hun werk proberen de verple-
genden altijd een praatje met je te
maken, als je daar tenminste behoefte
aan hebt .

12 . De verplegenden hebben hier niet vol-
doende oog-voor de problemen die ons
verblijf in het ziekenhuis met zich
mee zou kunnen brengen .

13 . Veel verplegenden hier dulden geen tegen-
spraak en vinden vlug dat je te veel
van hun vergt .

14 . De verplegenden zorgen zonder dat ik
erom vraag, voor kleinigheden die mijn
verblijf hier veraangenamen, zoals een
fris glaasje water, opschudden van
kussens en zo .

15 . De verplegenden hebben hier geen
echte belangstelling voor mij .

16 . De verplegenden behandelen de pati-
enten hier niet als volwassenen .

17 . Ik kan op de verplegenden hier
rekenen als ik hen iets vraag .

18 . Als de patiénten hier de verplegenden
iets vragen, dan proberen die daar
zo goed mogelijk op te antwoorden .

helemaal mee onzeker oneens helemaal
mee eens eens oneens

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

19 . Het ziet er hier op de afdeling
altijd fris en keurig uit .

20 . Op onze afdeling is het rommelig. 0 11 11 11 0

21 . Ik zou graag meer kontakt met het
hoofd willen hebben .



4 .

Tenslotte nog vier vragen over u zelf . U kunt aankruisen wat op u van toe-

passing is . Hier volgen ze .

man vrouw
22 . Bent u een vrouwelijke of een mannelijke [] 0

patiént?

23 . Wat is uw leeftijd?

24 . Hoe lang bent u hier al opgenomen?

25 . Bent u al eerder in een ander

ziekenhuis opgenomen geweest?

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

11 11 11 11

1-7dgn 1-2wkn 2-3wkn langer dan
3 wkn

ja nee

Wilt u zo goed zijn even te kontroleren of u geen vragen hebt overgeslagen

of dubbel aangestreept .

U kunt dit formulier in de enveloppe doen, deze dichtplakken en bij de

secretaresse van de afdeling, een van de verpleegkundigen of de portier

bij de ingang van het ziekenhuis (laten) afgeven . De envelopppen worden

pas op de universiteit door het onderzoeksteam opengemaakt .

HARTELIJK DANK VOOR UW MEDEWERKING!!



Bijlage 7b

Verwerking lijst p

Score item 1 t/m 7

item 8 t%m 21

= ingevuld cijfer, niet ingevuld

= helemaal mee eens = 1

mee eens = 4

onzeker = 3

oneens = 2

helemaal mee oneens = 1

niet ingevuld = 0

0

De volgende items moeten gereversed worden : 8, 12, 13, 15, 16, 20 en 21 .

Omrekening cijfers items 1 t/m 7 in een score op de 5 puntsschaal

cijfer 0 score 0

Bepaling gemiddelde som score (5 puntsschaal) van alle items per ziekenhuis

en eventueel per afdeling .

Mogelijk is het interessant voor de vragen 22 t/m 25 kruistabellen te maken .

Interessant is ook de resultaten met die van de onderzoeken van Pool es .
en Mercx te vergelijken .

Voor een analyse van de sterke en zwakke punten per ziekenhuis kan een

gemiddelde somscore per item per ziekenhuis berekend worden .



Bijlage 8

12 _~

10 .,.a

8 -J

6 -;

4 -I

2 -I

X C

X B X E

X D

X A

1 1 1 1
5
1 0 1 ~ ~ 100 E-score

punten

E-score met bijbehorende E-percentage van de vijf in het onderzoek betrokken

ziekenhuizen .
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Bijlage 11a-1

TECHNISCHE HOGESCHOOL EINDHOVEN

RIJKSUNIVERSITEIT LIMBURG

ziekenhuis :

score

functie

VRAGENLIJST W ( glgemeen)

Wilt U in deze vragenlijst het a aankruisen dat volgens U van toepassing is .

hele-
niet maal

zéér vrij zo niet
pre- pre- enigs- pre- pre-
cies cies zins cies cies

1 .E . In welke mate ligt duidelijk voor U
vast wat precies Uw taak is?

P . In welke mate zou U willen dat dat
duidelijk voor U vast zou liggen?

2 .E . In welke mate weet U wat anderen
in de dienst van U verwachten?

P . In welke mate zou U dat willen weten?

3 .E . In welke mate kunt U voorspellen
welke eisen door anderen aan Uw
werk zullen worden gesteld?

P . In welke mate zou U dat van tevoren
kunnen willen voorspellen?

4 .E . In welke mate weet U wáárvoor U in
Uw werk wèl en niét verantwoordelijk
bent?

a a a a a

a a a a a

C2 a a a a

a a a a 0

P . In welke mate zou U dat willen weten?

5 .E . In welke mate weet U hoé tevreden Uw
directe meerdere is met wat U doet?

P . In welke mate zou U dat willen weten?

6 .E . Hoe vaak is het helemaal duidelijk
wat Uw taakstelling precies is?

P . Hoe vaak zou U wensen dat dit het
geval was?

a a a a a

a a a a a

zeer
dik- dik-
wijls wijls soms zelden nooit

a a a a a

a 13 11 12 13



2

7 .E . Hoeveel tijd heeft U in het algemeen
om Uw werk te overdenken?

P . Hoeveel tijd zou U daarvoor willen
hebben?

8 .E . Hoeveel verschillende opdrachten of
taken hebt U tegelijk onder handen?

P . Hoeveel zou U er tegelijk onder
handen willen hebben?

9 .E . Hoeveel rustperioden hebt U bij Uw
werk waarbij U zich hard moet
inspannen?

P . Hoeveel zou U er willen hebben?

10 .E . Hoeveel werk verwachten mensen met
wie U geregeld te maken heeft, dat
U doet?

P . Hoeveel werk zou U willen dat men van
U verwacht?

11 .E . Hoe vaak moet U zich voor Uw werk
extra hard inspannen?

P . Hoeveel van dat soort werk zou U
willen hebben?

12 .E . Hoe vaak kunt U het eens wat kalmer
aan doen?

P . Hoe vaak zou U willen dat dat zou
kunnen?

13 .E . Hoe vaak moet er erg veel gedaan
worden?

P . Hoe vaak zou U willen dat dat zou
vóórkomen?

14 .E . Hoe vaak heeft U eigenlijk te weinig
tijd om al Uw werk af te krijgen?

P . Hoe vaak zou U willen dat dat vóórkomt

15 .E . Hoe vaak moet U erg snel werken?

P . Hoe vaak zou U willen dat dat vóórkomt

Bijlage 11a- ,

zéér wel zéér
weinig weinig enige veel veel

a a a a D

D D D D a

D a a D D

a a a a a

a D a a a

a a a D a

D a D o a

a a o o a

D a a a a

zéér af en
vaak vaak soms toe zelden
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16 . Hoe vaak komt het voor, dat U - tijdens
de uitvoering van een bepaalde taak -
een nieuwe opdracht krijgt, die U persé
eerst moet verrichten?

17 . Verschillende mensen hebben van tijd
tot tijd nogal wat moeite met hun werk,
omdat de opdrachten, die ze krijgen,
steeds complexer worden . Hoe vaak komt
het voor, dat U op een dergelijke
manier belast wordt?

18 . Hoe vindt U - afgezien van het kwali-
tatieve niveau - de totale hoeveelheid
van Uw werk?

19 . Hoe vaak geeft Uw werk U de gelegen-
heid om de vaardigheden en kennis, die
U in Uw opleiding geleerd hebt, te
gebruiken?

20 . Hoe vaak krijgt U de kans, dingen waar
U goed in bent, te doen?

21 . Hoe vaak kunt U vaardigheden uit vroe-
gere ervaring en training gebruiken?

Hoe vaak komt het voor dat er in Uw werk
de volgende dingen gebeuren?

22 . Mensen van gelijk niveau met met de-
zelfde bevoegdheden vragen U dingen te
doen die tegenstrijdig zijn .

23 . Mensen die precies kunnen nagaan of U
doet wat ze U vragen, vragen U dingen
te doen die tegenstrijdig zijn .

24 . Mensen wier opdracht U beslist moet
uitvoeren, dragen U dingen op die in
strijd zijn met werk dat U te doen heb

Bijlage 11a- 3

zéér
dik- dik-
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onge-
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Hartelijk bedankt voor Uw medewerking!



Bijlage 11b-1

TECHNISCHE HOGESCHOOL EINDHOVEN

RIJKSUNIVERSITEIT LIMBURG

ziekenhuis :

score

VRAGENLIJST W (afdelingshoofden)

Wilt U in deze vragenlijst het a aankruisen dat volgens U van toepassing is .

hele-
niet maal

zéér vrij zo niet
pre- pre- enigs- pre- pre-
cies cies zins cies cies

1 .E. In welke mate ligt duidelijk voor U
vast wát precies Uw taak is?

P . In welke mate zou U willen dat dat
.duidelijk voor U vast zou liggen?

2 .E . In welke mate weet U wat anderen
op de afdeling van U verwachten?

P . In welke mate zou U dat willen weten?

3 .E . In welke mate kunt u voorspellen
welke eisen door anderen aan Uw
werk zullen worden gesteld?

a o a a o

a o o a a

o 0 o a o

a O a a a

P . In welke mate zou U dat van tevoren
kunnen willen voorspellen?

4 .E . In welke mate weet U wáárvoor U in
Uw werk wèl en niét verantwoordelijk
bent?

P . In welke mate zou U dat willen weten?

5 .E . In welke mate weet U hoé tevreden Uw
directe meerdere is met wat U doet?

P . In welke mate zou U dat willen weten?

6 .E . Hoe vaak is het helemaal duidelijk
' wat Uw taakstelling precies is?

P . Hoe vaak zou U wensen dat dit het
geval was?

zeer
dik- dik-
wijls wijls soms zelden nooit
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7 .E . Hoeveel tijd heeft U in het algemeen
om Uw werk te overdenken?

P. Hoeveel tijd zou U daarvoor willen
hebben?

8 .E. Hoeveel verschillende opdrachten of
taken hebt U tegelijk onder handen?

P . Hoeveel zou U er tegelijk onder
handen willen hebben?

9 .E. Hoeveel rustperioden hebt U bij Uw
werk waarbij U zich hard moet
inspannen?

P . Hoeveel zou U er willen hebben?

10 .E . Hoeveel werk verwachten mensen met
wie U geregeld te maken heeft, dat
U doet?

P . Hoeveel werk zou U willen dat men van
U verwacht?

11 .E . Hoe vaak moet U zich voor Uw werk
extra hard inspannen?

P . Hoeveel van dat soort werk zou U
willen hebben?

12 .E . Hoe vaak kunt U het eens wat kalmer
aan doen?

P . Hoe vaak zou U willen dat dat zou
kunnen?

13 .E . Hoe vaak moet er erg veel gedaan
worden?

P . Hoe vaak zou U willen dat dat zou
váórkomen?

14 .E . Hoe vaak heeft U eigenlijk te weinig
tijd om al Uw werk af te krijgen?

P . Hoe vaak zou U willen dat dat vóórkomt

15 .E . Hoe vaak moet U erg snel werken?

P . Hoe vaak zou U willen dat dat vóórkomt

Bijlage 11b-2
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16 . Hoe vaak komt het voor, dat U - tijdens',
de uitvoering van een bepaalde taak -
een nieuwe opdracht krijgt, die U persé
eerst moet verrichten?

17 . Verschillende mensen hebben van tijd
tot tijd nogal wat moeite met hun werk,
omdat de opdrachten, die ze krijgen,
steeds complexer worden . Hoe vaak komt
het voor, dat U op een dergelijke
manier belast wordt?

18 . Hoe vindt U - afgezien van het kwali-
tatieve niveau - de totale hoeveelheid
van Uw werk?

19 . Hoe vaak geeft Uw werk U de gelegen-
heid om de vaardigheden en kennis, die
U in uw opleiding geleerd hebt, te
gebruiken?

20 . Hoe vaak krijgt U de kans, dingen waar
U goed in bent, te doen?

21 . Hoe vaak kunt U vaardigheden uit vroe-
gere ervaring en training gebruiken?

Hoe vaak komt het voor dat er in uw werk
de volgende dingen gebeuren?

22 . Mensen van gelijk niveau met met de-
zelfde bevoegdheden vragen U dingen te
doen die tegenstrijdig zijn .

23 . Mensen die precies kunnen nagaan of U
doet wat ze U vragen, vragen U dingen
te doen die tegenstrijdig zijn .

Bijlage 11 b-3

zéér
dik- dik-
wijls wijls soms zelden nooit

onge-
zéér veer zéér
groot groot goed klein klein

af en zéér
zelden toe soms vaak vaak

o a o a o

Op 13 fl 13

0 0 0 0 0

bijna dik- bijna
altijd wijls soms zelden nooit

24 . Mensen wier opdracht U beslist moet
uitvoeren, dragen U dingen op die in
strijd zijn met werk dat U te doen heb . Q o 0 0 0

Hartelijk bedankt voor Uw medewerking!



Bijlage 11c

Verwerking lijst w

De vragenlijst valt uiteen in 4 onderdelen :
a . rolonduidelijkheid . vraag 1 t/m 6 E en 1 t/m 6 P,
b . werkbelasting . vraag 7 t/m 18 E en 7 t/m 18 P,
c . gebruik van kennis en bekwaamheid . vraag 19 t/m 21 (E scores),
d . rolconflict . vraag 22 t/m 24 (E scores) .

De onderzoekspopulatie bestaat uit 4 soorten functionarissen :
1 . hoofd van dienst,
2 . lijnfunctionarissen m .u.v. hoofd van dienst en afd . hoofden,
3 . staffunctionarissen,
4 . afdelingshoofden .

De scores op de 5-punt schaal lopen als volgt :
vraag 1 t/m 6 van 5 naar 1 .
vraag 7 t/m 11 van 1 naar 5
vraag 12 t/m 24 van 5 naar 1

Het geheel moet resulteren in een matrix van gemiddelde scores (M) en
standaardafwijkingen (Sd) per dienst, die er als volgt uit ziet :

a b c d gem.

E P E P E E E

1

2 M
Sd

M
3 Sd

4 M
Sd

gem
. Sd
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