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Samenvatting 

Een regionaal steunpunt voor de zor~ ,ten behoeve van geestelijk 
gehandicapten 

Het onderzoek is gericht op het tot stand brengen van een 

model van een regionaal steunpunt t.b.v. de zorg voor gees

telijk gehandicapten. De vraagstelling is: hoe dit steunpunt 

een centraal punt van inzicht, overzicht en hulpverlening, 

gestalte kan krijgen in zijn meast ontwikkelde vorm. 

In eerste instantie is nagegaan welke funkties dit steunpunt 

zou moeten vervullen en de kwantiteit hiervan. Daarbij kwamen 

wij tot een verdeling in primaire en secundaire funkties. 

Respektievelijk onderzoekadvies, dienstverlening aan huis, 

kortdurend verblijf, voorlichting en ontwerp, ondersteunend, 

onderhoud, beheer. 

Uitgaande van deze funkties is een organisatiemodel ontworpen 

uitgaande van de splitsing in taakgroepen en thuisgroepen. 

Daarbij is tevens nagegaan hoe het personeelsbestand er uit 

zou kunnen zien, zowel kwalitatief als kwantitatief. Ook is 

aandacht besteed aan de besluitvormingsstruktuur binnen en. 

buiten het steunpunt. 

Na het opstellen van een programma van eisen voor de bouw van 

het regionaal steunpunt is overgegaan tot het maken van een 

schetsontwerp voor de huisvesting. 

Als raming voor de stichtingskosten kwam een bedrag van 

4,7 miljoen gulden naar voren. De totale exploitatie gaf een 

bedrag van 3,6 miljoen per jaar te zien (1975). 
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Summar~ 

A regional center for the care of the mentally handicapped 

This study is an attempt to develop a model of a regional center 

for care of the mentally handicapped. 

The specific questions is: What does such a regional center look 

like, in its most fully developed form? 

The first step was to define the tasks to be performed by this 

center, and the quantities involved. 

We categorized these tasks in primairy and secundairy tasks: 

therapy advise, home service, short hospital stay, education, 

support, maintenance and administration. 

Based on these tasks, an organizational model was developed which 

incorporated a differentiation in "task-groups" and "home-groups". 

Manpower needs, both qualitative and quantitative, were evaluated. 

Also taken into account was the decision making structure, as well 

within as outside the center. 

After formulating a "list of demands and requi:rementsll with respect 

to the construction of the regional center, a first architectural 

design was made. 

Building costs were estimated ad 4.7 million guilders. The exploi

tation costs were expected to be approximately 3.6 million guilders 

on an annual basis (1915). 
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De gedachta om maar geestelijk gahandicapten .thuis in de gewona 

maatschappij te hauden en daar dan v~cr maar, en maar flexibele 

opvangmogelijkheden te zorgan lijkt heel eenvoudig, wanneer 

za aenmaal is ultgesprokan. 

Maar zo aenvoudig ala het op het eersto gezicht lijkt, is ~Bt 
.~~ 

allamaal niet. Toen de haren Ronner ~n Vorbraak, bcide~ we~kz~Qm 

binnen de stichting SAMIVOZ, daze gzda~hte ontwikkaldan, batakende 

dat ean diepgaand ter discussia ste:len van het gangbare belaid, 

waarvoor nag veel atudie nodig zou zijn. 

8ij het jubl1eum van het architektan-~uraau Wiegerinck en vaG Balan 

an zijn oprichter werd beslotan om eon fonds in het levan te rc~~en 

en dit te bestemmen voor aan studie gericht op het bastuderen van 

die versterking van "axtramurale" zo~g voer gaastelijk gehandi

capten vanuit regiona1e steunpunten. 

Uit dit initiatief is aen baga1eidingsgroep tot stand gekomen, 

bestaande wit Prof. Dr. Hattinga Varscnure, Rijks Universiteit 

Utrecht, de hear Mercx, Tachnische Hoge School, Eindhoven en de 

heren Ronner, Verbraak an Van Beak, stichting SAMIVOS, respectieve

lijk psychiater an soci0100g an bouwkundige I.R. 

Onder hun bageleiding is dit onderzoek door ons uitgevoerd als 

arstudeerprojekt. 

Bij daze studia zijn wij uitgegaan v~n do veronderstelling, Gat 

elk mens er behoefta aan heaft de warele om zicn heen ala zinvol 

te belaven. 
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In de gezendheidazerg en de welzijnszorg streven wij er dan oo~ 

naar om elk mens ta helpsn uitgroeien en zich uit te drukkan in 

wederkerige relatiea met de medemens en de aigan leafwerald. 

Dit heert betekenia veer de wijza, waarop wij de omgeving van dG 

mene willen etructureren. Hiarbij is de eigenheid van ralatie aen 

centrasl gegaven. 

Het is in die situatie dat de eigenscnap van de enkeling aen 

specifieka betekenie krijgt. Dit zalfds geldt naar onZe mening oak 

vaar de geestelijke gehandicapten. Elke gehandicapte heaft naar 

onze mening recht op 9igen relaties met Quaers, broers, zussen, 

vrienden an vriandinnen. 

Tevens op eigen gawoontevorming en een eigen gabiad, waarop hij 

of zij zijn aigan stempel kan drukken. 

De zorg, die wij aan geesteliJk gehandicapten geven mag daaraan 

dan oak niet voorbij-gaan. Haar doelstelling moet inhouden: 

het gezondhaudan of gezandmaken van de ouder-kind relatie en van 

daaruit hat openen van de mogelijkheden tot niauwe eigenlijke 

relatiaa. 

Ean aktiave strategie van zorg moat dan oak maer gericht zijn o~ 

het bevorderen van het opvoedend potentieel van de ouders aan op 

hat ganazan van opgatraden misstanden, laat staan op het buiten 

spel zettsn van de Qudars. Hat gaat hierbij nl. oak am het welzijn 

van de ouders an avantuael andere gezinsleden. Dit zalfds geldt 

ook voor de latere leefsituatie. 

Wanneer wij nu kijken naar de zorg voor geestelijk gehandicapten, 

dan zien wij indardaad dat de gedachte om de gahandicapten zo veal 

mogelijk thuie an in de gawone samenleving op te vangen sterk in 

opmars is. 

Daarbij signaleren wij tevans, dat de overhsid zich zorgen maakt 

over da stijganda koaten van dienstverlening, waarbij deze overheid 

een vraag stelt near efFicient en effsctief behaer. 
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Da bahoeFte aan een beter ovarzicht v~n dienstverlaning en eGn 

juista proportionering, alsmeda onderlinge aFstemming heart g819id 

tot aan baleid van ragionalisatia, hetgeen deals is uitgewerkt in 

da structuurnota gezondheidszorg van staatsecretaris Hendriks. 

Ook in de zorg t.b.v. de gaestelijk gehandicapten kunnen wij een 

proees van bazinning baspsuren omtrent de wijze, waarop mensen 

an middalen op afficiente wijze an effectieve wijze kunnan worden 

gebruikt. 

Hierbij denkt men niet alleen aan afstemming an sa~enwerking in 

die zorg maar ook aan ovarzichtalijkheid, bereikbaarheid en 

betrokkenheid. 

Ala middal zist men ook hier hat strevGn naar regionale samen

werkings verbandsn. 

Voor deze studis is m.b.t. het samenwerkingsverband gekozen voor 

een juridischs zelfstandige o~ganisatie mat sen geografische 

dienstverlaning vanuit ean centrale huisvesting. 

Ds vraagstelling is nu, hoe dit steunpunt sen cantraal punt van 

inzicht, ovarzicht en hulpverlening, gsstalts kan krijgen in zijn 

meest ontwikkelde vorm. 

Hat onderzoek ie due gericht op het tot stand brengen van een 

model voor zulk ean ragionaal steunpunt. 

Dit betekent eehter niet, dat de regionala zorg van geestelijk 

gehendicapten nu allesn maar ep daze wijze tot verdere ontplociing 

moet worden gebracht. 

WeI wil het veor de diverse aspekten van zorg oplossingen aan dragan, 

waarmee men in hat baleid zijn voordeel zal kunnan doen. 

Hierbij gaal het om vragan zoals: welke zorgfunktias moster ar 

zijn, hoaves1 parsonan zijn er nodig am de gewenste diana ten te 

verlenen, welke organisatievormen lijken het maast geschikt, welke 

bouwkundige consequanties brengt dit mat zich m&9, en wat gaat het 

globesl koatan? 
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Wij hebban dan ook getracht eBn~ankbQDldig model te ontwikkalan, 

waarbij wij op elk van de aerdar genoemde vragen gezocht hobbsn 

naar het optimale antwoord. 

Hiardoor krijgt het een ideael, typisch k~rakter. 

Hat grote nut van zulk aen model is, oat het ta gabruiken is ala 

stuur-instrument voer dagenen, die zicn met de planning en de 

entwikkaling van de zarg veor gaestelijk gehandicapten bezig 

hauden. 

De ontwikkeling van dit theoretisch mocsl is uitgevoerd door 

doctaraal studentsn, genseskunde (A. van 8uurden), 60c101091e 

(Ch. Nix), bouwkunde(W. Kersemakers) en bedrijfskunda (F. v. 

van de Rijks Universiteit te Utrecht en de T.H. te Eindhoven. 

.. \ naffi) 

Het hierbeschraven thaoretisch model is in de uitvaering opgedeeld 

in aen vijftal fasen, welke inastafette vorm doorlopen werden. 

In de eerate fase ging het om het bepalen van de funkties, welke 

hat regionale steunpunt zou moetsn vervullan. Tsvens om het ver

krijgen van cijfarmatig inzicht om tot oen juiste dimansionali-

sa ring te kunnen komen. 

In de tweeds rase is een organisatismodel antworpen, waarbij is 

uitgegaan van de te varvullen funkties. Daarbij is tevans nagogaan 

hoe het personeelsbastand er uit zou kunnen zian, zawal kwalitatiaf 

als ook kwantitatief. 

Hat opstellen van aen programma van aisen voor de bouw van hat 

regionale steunpunt vormda de inhoud van fasa drie. 

In fasa vier is aan schetsentwerp gamaakt vaor de huisvesting van 

het regionale steunpunt. 

Hat komen tot aan raming van de stichtingskosten en tat een raming 

van de exploitatiekesten was de daelstelling van de vijfde fase. 

T.b.v. het ontwikkelen van het model moest de omvang van de regia 

arbitrair worden vastgestald. 

Wij nebben daarbij gekozen voer aen regia van 300.000 inwoners. 
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In gesprekken met auders, hulpverlaners en anderen is getracht na 

te gaan wat de inhoud van dat totala zorgpakket zou moeten zijn. 

Hiaruit zijn aen groat aantal funk ties naar veran gekomen, waarbij 

het mogelijk was om aen tweedeling aan te brengan, en wel: 

A. De primaire funkties. 

8. De sBcundaire funkties. 

Ad. A: (zie fig. 1) 

De primaire funktias zijn die verzameling van aktiviteiten, w~_~~ 

aen dirakte bijdrage leveren aan de verwezanlijking van het 

gestelde doel. 

Ad. 8: (zie fig. 1) 

De secundaire funktias zijn weer te verdelen in: 

- ontwerpfunktie: reageren en anticiparen op omgeving. 

- ondarsteunda funktie& b.vt adm., boekhouden, inkoop etc. 

- ondarhoudsfunktiel aan mensen en middelen. 

- behaersfunktie: afstemming van alle aktiviteiten op elkaar en 

op da omgeving. 

Alvorens iets te gaan zeggan avar de inhoud en omvang van daze 

funkties lijkt toelichting over de tot standkoming van daze gegevens 

an de geschikte organisatorische uitgangspuntan, zinvol. 

8ij de Sooiaal Pedagogische Dienst te Hilversum is door ChI Niz en 

A. van 8uurdan Ban dossier-studie verricht, waarbij 224 dossiers 

van de 300 dossiers zijn bekeken. 

Hiarbij is er op galat, dat alla zorg kategori~an (zeer jeugdigen, 

schoolpopulatie en volwassenen) voldoende varteganwoordigd waren. 

De hieruit gevondan gegevens hebban wij weergageven in een groat 

aantal kruistabellen, welke de basis vO~Qden veor de omvang bepaling 

c.q. behoefte bepaling van de primairo funkties. 

Ala illustratie laten wij U gegevens zien over de afstand tot die 

S.P.D. an over de ralatie tusaan onderzoek, leaftijd bij aanmelding 

en nivo. (zie fig. 2). 
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8eraikbaarhaid. 

Afstand tot de SPOa '" tot 5 km 44 19,6 % I 

6 tim 9 km 95 42,4 % 
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onbekend 3 1,2 % 

Relatie tussen onderzaak, leeftijd bii aanmelding en niveau. 
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totaal 

dool'gestuurd 
voar obser
vatie 

, 

o tot 7 

1 
4,8% 
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95,2% 

21 
18,1% 

4 
19,1% 

7 an oud. onbakend 

69 2 
74,2% 100% ' 

24 
25,9% 

93 2 
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6 
6,5% 

fig.2. Gegevens uit de dossiersstudie. 

I I 
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62,111 37,5% 63,S% 50% 

44 J 35 19 ! 54 
37,91 62,5% 36,5% ! 50% 

I 
i 

116 56 52 108 
100% 51,9% 46,1% 100% 

I 5 7 12 10 I 
8,6% J 6,9% 13,5% 11,1% 

I 
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T.a.v. de organisatorische uitgangspunten het volgende: 

De definiaring van aan taak hesrt aan dirskte invlaed op de 

organisatoriache rol, welke het individu in de organisatie moat 

spelsn an op de ra1atia patronsn. 

Ds taken van hat steunpunt worden verricht door mans en m.b.v. 

middelen. 

Binnsn het steunpunt krijgan wij ts maken met graepan van personen 

en individuen. 

Wij kunnen nu gaan kijkan naar de samenhang tuassn de graspsn in 

het stsunpunt venuit de grasp zelf. 

Hierbij kunnan wij de vraag stellan: 

In hoeverra is de grasp afhankslijk van andere graspsn c.q. 

individuen? 

Hiarvoor wordt weI het begrip "funktionels autonomie" gebruikt. 

Hoe minder sen individu of groep vaor de vervu11ing van zijn 

behoefte afhanke11jk ia van andara graspsn, hoe grater de 

funktionale autonomia. 

£an organisatie is sr niet aIleen vaor om individuen of groepen 

ta verbinden an ta contr01eren, maar oak am ze van alkaar af te 

grenzen. an hun funktionale autonomie ta handhavenen ts baschermen. 

Vandaar dat wij ar in de arganisetie rakenin~ mee moetsn hauden. 

Miller en Rice kamen tat 2 extreme varmen van graspen n1.: 

A. Taakgraep 

• sgroap 

\)aza kunnen samanvallen. Zij mostsn zalf tot aen bepaa1de graad 

samenvallan wil er continuite1t aanwezig zijn. 

In 100% aamenval1an van beide graepsn z~t aan gevaar. 

De ~ldentifikatie van een lid aan de grasp ken zo graat worden, 

dat hij eventueel veraudarde taaksystemen gaat verdedigen. Vaer 

een dynam1sche organisatie is het aanbrengen van een verschil t~ssen 

taak en thuiagraepen naodzakelijk. 

Cen belangrijk probleem is het 18ggen van de grenzen van de deel

systemen (graepen). Volgens Miller en Rice moetsn wij de grenzen 

daar 18ggan waar aan onderbreking aanwezig is in thechnologie, 

p1aats of tijd of aen combinatie daarvan. 
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Schematisch kunnen wij dit als volgt wsergavan (zia fig. 3) 

Gransrsgeling 

taakgroep 

Fig. 3: Symbool voer de taakgroap. 

Dit schema is door ons als algemeen symbool gebruikt in de verdere 

opbouw van hat staunpunt. 

Nu terug naar de primaire funktias van het steunpunt (zie fig. 4), 

waarbij wiJ starten met de funktia "onderzoek an adviee". 

Hierbij gaat het om het verkrijgen van inzicht in de voorwaard&n, 

welke nodig zijn voor de optimale ontwikkeling van de geestelijk 

gehandicapten. 

Daze moeten daarbij vertaald kunnen worden in termen van veraiste 

outillage en geschikt leefklimaat. 

Hat doen van multidisciplinair onde~zosk bij elke geestelijk 

gehandicapte in zijn context i.c.gezin, huisvesting, omgeving etc. 

is hierbij noodzakelijk. 

Afhankelijk van de behoefte zullen daarom varschillende disciplines 

hun inbreng moeten leveren waarbij aen intagratie van de gegavens 

van de diverse disciplines vereist is. Daze samenvoeging van 

gagevens moet plaatsvinden in hat team. Hier moet tevens de inter

pretatie van de gegevens plaatsvinden. Daze interpretatie van 

gagevens uit het onderzoek (c.q. onderzoekingen) moat worden ge

koordineerd in sen duidelijk op de praktijk gericht advies. 

Oudars. begeleidars an zo mogelijk de pupil zelf krijgen hierdoor 

informatie over wat zij verder in de loop dar tijden zouden kunnen 

ondernemen om tot aan optimala entplooiing van de pupil te komen. 

Dat advias zal aldus een planning van steunende maatregelan moetsn 

bavatten. 

Dft ondarzeek zal in hat algemaen voor het zavenda en het twintigste 

jaar plaatsvindan. 
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Voor hat zevende lavansjaar omdat de pupil dan op de ontwikkslings

leeftijd is aangekomen. V~~r het twintigste lsvensjaar omdat dan 

een planning kan plaatsvindan voor da fasa van volwassanheid. 

Daza twas lavansfasen verachillen qua varsista outillaga an 

~cc~modatia, daarom ~s voor elke levansfase een spacifieke afstam

ming op specifieka bahoaften noodzakelijk. Tavens zal een voort

durande feedback noodzakelijk zijn. 

Bijsturing zal dan, na opnieuw de mogelijkhaden van de pupil en 

omgeving bakeken te habben, mogelijk zijn. 

Bij de verschillende onderzoakingen binnan de onda=zoek- en adviss

funk tie willan wij twas uitvoaranda tealliS in net laven roapen n1. 

een beperkt team en ean uitgabraid t~am. 

Uit de dossierstudie is naar vorsn gekumen, dat or op jaarbasis 

220 . Id' ll! (. t:o. .:, aen n~auwe aanme ~ngen zu en K~~an. z~a .~g. ~/' 

De in dit kader noodzakelijke aktivitsiten start~n bij dG aan

melding van de pupil en ze steppen naeat Ben advies is afGsgsven. 

De aktiviteitan, welke hier tussen plaatsvinden zijn cpgGQcold 

in Ben viertal taakgreepen, rekaning houdend wet optredende diccn

tinuiteit. 

Als voorbeeld b.v. de aktiviteiten verzameling "ori~ntatie". 

(zie fig. 6). 

Hat totals processchema van de te verricht~n aktiviteiten door de 

taakgroepen, ziet er nu als volgt uit. (zia fig. 7). 
I 

! 

Hat beperkte team dank en wij samengestsld uit esn drietal personen 

te weten, aen maatschappelijk werken, een (kindor)arts en een 

(ortho)pedagoog. 

8iJ het uitgebreid team is de samsnstol~ing niet van to veran ge

heel te voorspellen. Er zal pas capaciteit van het uitgebreid tsam 

gavraagd worden indien de onderzoekingen van het beperkte team 

niet genoeg informatia eplaveren om tot sen juist en verantwoord 

advies te komen. 

Wel zou het uitgebreida team minilliaal moetsn bastaan uit de laden 

van het beparkte team en aen psycholoog. Afha~kelijk van de nog 

gewenste informatia z~llen verschillcnde specialistsn deel uit 
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moatsn maken van dit team. 

Daarbij denken wij aan o.a.: neuroloog, psychiater~ fysiatherapaut, 

logopedist, etc. 

Wij vindsn nu het volgende (uitgaande van de aktiviteitenverzameling). 

De apvang aktiviteit wardt verricht door aen receptionist(s). 

De oriantatie aktiviteit door maatschappelijk warketers, welks. 

verdeeld zijn in aen drietal graepen. 

Deze groepen zijn kathogoraal gespecialiseerd m.b.t. ds pupillan 

(leaftiJd en groepsgrootte). 

De onderzoeksaktiviteiten worden uitgsvoard door diverse specialistsn. 

De data-analyse wordt verricht door de batrokken specialistsn en 

de bij de orienta tie betrokken maatschappelijk werkers, in team

verband. Hoewel de grosp qua specialisten wisselt, men en we toch 

kategorale teams te kunnen onderscheiden. 

Voor de advies-aktiviteiten g~ldt t.a.v. de te vorman taakgroopsn 

hetzelfde als bij de ariantatie-aktiviteiten. 

Wa onderscheiden darhalva drie kategorie-groepen. 

Met behulp van hat symbool voar een aktiviteitenverzameling kunnan 

wij de te vormen taaKgraepen inzichtelijk als voIgt weergeven. 

(zia fig. 8). 

Hat anders deel van de primaire funkties is door ons genoemd 

"begeleiding". 

M.b.t. de gagavsn uit de dossiersstudie zijn wij in staat gebleken 

de bahoeften te bepalan van deze funkties (zie fig. 9). 

Funktia: Dienatverlening aan huis 8n hu~sbazoeken. 

Bij hat invullan hiervan dankan wij in eerate inatantie aan: 

Ean maatschappalijk werker gatraind in het bewerken van de specifiake 

vraagstelling garicht op de relaties tussen kind-ouders, broers en 

zussen. 

Hat kontakt begint met het luisteren near do zienswijzB en vragen 

van de auders. 
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Ter diecussie Kunnen komen, akasptatia- an verwerkingsproblemat1ek, 

verbinding met daskundigan, die natier aovies kunnen gaven en hat 

varwerken van dit adviee, introduktie bij gazinshulp of dienst

verlenende organisatiea, als kindardagverblijf, school etC. 

Kwantitatief gezien gaan wij aryan uit, dat de hierboven baschreven 

dienstvarlening aan huis gemiddeld aen tiental bezoeken par jaar 

per pupil zal vergen. 

8ij deze maatschappelijk werkers, dank~n ~ij aan dazelfde grasp 

medswarkers, genoemd in de funktia cnderzoak en advies. 

Daarbij waren de maatschappelijk werkers ondargebracht in aen 

drietal thuis grospsn, waarbij de katGgr~la indeling van de 

pupillen als basis fungeerde. Ook voor deze dienstverlening komen 

wij dan tot drie taakgrospen. 

Funktie: Home Training 

Ouders kunnen, gekonfronteerd met een gaestolijk gahandicapt kind, 

aangetast zijn in de vanzelrsprekendheid van hun opvoedingsmethoden. 

Onzekarheid ovar de "aanpak" kan laiden tot te grote bohoedzaamhcid, 

zelrs verwenneR.Soms is er sprake van aen zakar geforceerd optimisffia. 

Op grond van bevredigende opvoadingsresultaten met andere kinderen, 

meent men, met dezelfde opvoedingsmathoGon, het ook mot dit kind 

wel te zullen klaran. In andere gevallon wordt het kind ongewild 

en onbewust getsoleerd van het dagalijkse o~gangspatroon in hat 

gezin. Er is weI aandacht voor het kind, er wordt zorg an liefde 

aan besteed, maar de kontakten zijn niet organisch in het dagelijkse 

lavan ingebed. 

Door de aanwezigheid van een geestelijk gehandicapt kind ken het 

opvoedand potentieel van de ouders zozijn gabonden, dat van Ban 

aigen leven, of voldoende zorg voor andere gazinsleden geen tijd 

mear is (Thomas). 

(an gezin kan daardoor desintegreren, ~et spanningen tussen huwelijks

partners of met andere kinderen. Er kan ook sprake zijn van over

integratiel "alles draait om het gehandicapta kind". Dit klamt ta 

meer waar ouders wisselend getalenteerd en ervaren zijn in het 

opvnpopn \Ian kinderen an op wisselenda wijze gatntegreerd zijn in 

vun familie, buurt of corp. 
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Hat aanoiadan van daskundigheid, s~e11 opvoodingsmathadieken (un 

outillaga), edviezsn over spaelruimtsn en speelgoad zal dan oak een 

zinvolle dianstverlening aan huia zijn. ~eze dienstverlaning 

zal op indikatia van hat onderzoek- cn adviesteam moaten gaschiaden, 

waarbij het dan ook zal paasen in aen bsgeleidingsplan. Dit moet 

echter zo spepel zijn, dat hat spontaan ken worden aangevuld met 

name omdat het initiatiaf van ouders tot eigan orientatia en lI rekra

taring" wordt bevorderd. 

Sam~nvattand kunnan wij stellen, d",t daze vorm van dianstverlening 

zal bastaan uit de vial' volgende groupen ve~zamelingen van 

aktivitaitan. 

a. Ean spacifiek onderzoek naar de plaatselijke gezinssituatie. 

b. Hat hieruit ontwikkalen van alternatieve programma's van axtias. 

c. Hat maken van een kauze uit deze alternatieven. 

d. De uitvoering van het alternatiaf. (de dienstvarlening, da 

training zelf.) 

Voor de eerste drie aktiviteiten denken wij aan een (ortho) pedagoog 

of a9009, eventueel in samenwerking m8t 88n maatschappelijk wsrKsr. 

In veel gevallen zal dit een onderdesl vorman van de ondarzo8K-

en adviee funktie. Alleen in die Bi~~a~ia waarin het specifieke 

ondarzoek niet door het uitgebreide ondsrzoekteam gedaan kan 

wordan, bijv. hat gedurende lagare tijd observersn van de situatie, 

zal hat een onderdeel vormsn van de dienstverleningsaktiviteit 

IIhome-training". 

Binnen daze laatste daelverzameling zal ook het belang van var

bindingsmenaen mat de gewone gemeenschap oang rote rol spel::m. 

Buurtbawoners staan soms arg onwennig en onhandig tegenovsr een 

gezin met sen gaestelijk gehandicapt kind. 

Doeh ar zijn veel mensen, die best "iets" willen doen (sport, 

recreatie, hobbyclubs, oppascentrale, etc.) 

Het aantrekken, selekteren an inzetten van vrijwilligars ge8ft 

dan ook een zinvolle uitbraiding aan hat takenpakxet van hat ~e;io

naal steunpunt. Hierbij zal ook de voorbereidiflg en/of vorming 

van de vrijwilligers de nodige aandacht meetsn krijgen. 
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Te denken valt bij dit alles aan sen ~paciaa1 persoon in hat 

steunpunt, die zich ondermeer hiermeer bezig houdt, n1. de 

coordinator. 

runktie: kortdurande opvang 

Hiarbij gaat het om hat mogelijk maken van een tijdelijke 

opvang en begaleiding van de pupil. 

Aan de hand vanduur en vorm wordt sen ondefScheid gemaakt in 

intarmitterende opvang, Short-stay' opvang en sluis-opvang. 

a. Do intermitterende opvang 

Daze opvang dient om die pupillan te helpen, welke niet de hala 

week thuis kunnen blijven. 8ijvQorb~81d S daoen thuie on 2 en 

in dit verblijf. Om hat gezin to ontlGsten en oetere ontplooiings

kansBn veor de pupil ta crearen zal do p~pil maximaal enkols dagen 

on nachten per week in dit intsrmittarend varblijf verblijven. 

Dit intermitterend verblijf he~ft een ondarsteunenda funktie 

die in principe in aIle fasen van de lGvensloopplanning g8Yncicc3rd 

ken zijn. Het zwaartepunt zel achter op do zaer jeugdigen (1-7 jear) 

1iggan. 

Als indicatie voor dit verblijf zouden in aan~erking kunnen ku~8n: 

- Hat mogalijk maken van socieal verkear van de ouder~ bijvoorbeald 

's avonds weekend-opvang. 

- Hat mogalijk maken dat de meeder ean hat arbeidsproces ken 

deelnemen, bijvoorbeeld wanneer zij ankala dagen per ~eek wil 

gaan WBrken. 

De wenselijkheid van het meer aandacht kunnen besteden ean andaro 

kinderen. 

b. Short-stay opvang 

Hierbij zal kortdurende opvang van de pupil ~ogalijk ~oeten zijn, 

waarbij wij denken aan een termijn van enige waken tot enige maanden. 

(b.v. 6) 

Ala indikatie vanuit het gezin kUnnan naar voren kamen, ziekte van 

de ouders, vakantis, bevalling etc. 
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Bij indikatia vanuit dG pupil d~nkan wij aan ragulering van hat b~

drag, ziakta van da pupil an andere indikd~ias. 

Afhankalijk van de situatie zullan GQ ouctors un ~e pupil vanuit d~ 

short-stay gawazen kunnen worden op de mog~lijkhaid van andere vo~r

zieningen ten bahoave van da opvang van de pupil. 

V~~r daza short-stay opvang is een kontinua jaarbalasting berekend 

van 8 plaatsen. Dit is tavens de dagbelasting (raming) van de 

opvang in hat ragionaal steunpunt. In de vakantieperioda (juni, juli 

an augustus) wordt aen piakbalasting verwacht welke gedurenda daze 

maanden een extra dagbelasting van 40 pupillan te zien zal gBven. 

c. Sluis-opvang. 

De sluisopvang moet gezian wordan als asn intsnsieva bsgeleiding 

van de PVpil an de oudare tijdens de cvergangssituatie van ds 

bamtaande toestand naar aen nie~w toestand; 

Hiarbij valt ta danken aan da ovargang van het ena varblijf ~aar 

het andere of de ovargang van gezinssituatia near verblijf of juist 

van verblijf weer terug near gazin. 

Tavans kan in daze fase worden bekeken of de indicatie tot ovor-

plaatsing juistis. De pupil zal in dit stadium wa~dan voorboroid 

en a1 wat vertrouwd gemaakt worden mat zijn nieuwG situatie. In h~t 

algemaen zal het niet nodig zijn dat a~ sen op zichzalf staende 

voorziening als het "s1uishuis" bestaat, daar de funktie die met 

dit sluishuis wordt beoogd meeatal dear andere vo.orzianingen ken 

wordan overgenoman zoals short-stay opvang en intarmittarend v~rblUf. 

Ta denkan valt hiarbij aan aen 70 begalcidingsgevallsn per jaar 

waarbij wij ar van uit gaan dat daze rage1matig over hat jaar 

vardaald zullan zijn. 

Funktie: Voorlichting. 

Wil het steunpunt de konkratizering zijn van sen sam9n~erkingsstruktuur 

mat daarin onderling op alkaar afgestemde funk ties van dianstvarla~ing 

gsricht op ds totala bshoafta van dia ragio, dan zal zo~sl een pa~sisva 
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slaook aen aktiava voorlichting noodzakelijk zijn. 

Daze voorlichting zal da plaats ~n da fun~tio van hat ~taunpunt in 

de zorg voor de geestelijk gehandikapta duidelijk moeton maken. 

Zodoenda zal aen vroegtijdige onderkenning aan earder en juistcr 

gebruik van de voorzieningen in grete ~ate worden bevorderd. 

Een van de vermen van aktieve voorlichting is hat organiseren van 

goad veorbaraida bijaankostan tUBBen de professionals dienstvarleners 

en eudergroepan, Hierbij ken het gean om hat geven van algemena 

edviezan t.e.v. de epvoading en begeleiding van de pupil w&arbij 

beida groeparingan ven elkear kunnan leren en elkaar kunnen stimu

laren. Tavens hebben wij hier de hoop dat de afstand tuss~n de 

professionele hulpverleners en de oudars zal gaar. afnsmen. 

Wij hebben ons tot nu toe bezig gehoudan mat de primaire 

funk ties welke een direkte bijdrage aan de raalisaring van 

het gestelde doel. 

Zij zijn echter all"n niet voldoende om dat doel te bereiken • 

Even noodzakelijk zijn de eecundaire funkties. (Z18 fig. 4, pag. 

~ondarhouds funk tie. 

Onderhoud aan mensen: 

hat kantine wezen, verstrekken van maaltijden, dranken, etc. 

- daskundigheidsbevordering personeel. 

- parsonaalsbaleid. 

Onderhoud aan middelen. 

De ontwerpfunktie. 

Da omgavingeisan zullen in de tijd gezian voor hat steun~unt 

verandaran, mat konsakwantias voor de inhoud van hat steunpunt. 

Hiarem is hat voorzien van daze zaken an het tijdiga reagerer. op de 

omgeving noodzakelijk. 

£r is due sprake van voorbereiding van toakomstige primaire funktias, 

waerbij wij steeds te maken krijgan met een keuze tUBsen verandering 

en kontinuering. 
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De beheersfunktie. 

Hierbij habben wij anige aandacht g~~chonkan aen de baloidsvorming 

binnen het steunpunt waarbij ean ondgrscheid is gemaakt in; 

- baleidsvoorbereiding 

- beleidsbepaling 

Daarbij onderscheiden wij nog drie niva's 

- a) het operatianala bahaer 

- b) het management beheer / 

- c) het strategisch baheer 

Wij krijgen nu het volgende: 

Ad a. Hat operationele bahaer. 

Speelt zich af op het nivo van de funktie in hat stounpunt. 

De groepsleiders en koordinatoren zullan voor het grootsta deel 

daze taak uitvoaren in samenwer~ing mot de leden van cia des-

batraffende taakgroepen. 

Ad b. Hat management bahaer. 

Speelt zich af op het nivo van -het steunpunt. va aktiviteiten 

hebben betrekking op alle funktias binnen het steunpunt. 

De informatie hierover is afkamsig van het oparationele niva. 

Ad c. Hat strategische baheer. 

Speelt zich af op het nivo van de regia. Aktiviteitan die 

betrekking hebben op de afstemming binnen de regia en hat 

, " doen aan de eiaen van de 2e9io. 

De ondarsteunende funk tie. 

Hierander vallen de administratieva an ragistratieveaktiviteiten. 

Daze kunnan wij zien ala ean natwark, d~t zich over alla dalen 

van hat steunpunt uitstrakt an da verbindenda schakel vormt 

tussen alle systemen. 



- 27 -

Reeds eerdar habben wij a1 aanga~~ven hoe wij togan de 

organisatie aan zu1lan kijkan. Da~rbij habbsn wij gsbruik 

gemaakt van de thaorie van Millar on Rice die aen organi

aatia opgebouwd danken met bahulp v~n twas typen van 

groapen: 

taakgroapan (uitvoering takan, do~l bereikan) 

thuisgroepan (indantificaran, gavuslsmatig, emoticneel) 

Binnen en tussen daza taak- en thuiagroapan willan wij 

een driatal belangrijka aspekten ba1ichten snwel: 

a. Hierarchische aseekt (ralatia): 

. Er is spraka van asn hiira~~sc~~ relatie indian er 

gasprokan kan wordan ovar varantwcordalijkhaid voar 

da algemene gang van zakan an bapaling van belaid. 

Tavana moat ar spraka zijn van de uiteindelijka 

beslissingsbevoagdhaid ten aenzien van aannama, 

bsaordsling, opleiding ~n promotias van de betrokkanen; 

b. Operationele aspakt (relatis): 

Hiarvan is spraka indian men zesr b~paalde opd~achten 

kan gaven binnen het raamwsrk g3steld door de hieror

chische leiding van de betrokker. anderen. Geaf priori-

tsiten aan bij de warkuitvoaring maar kan geen zakan 

afdwingen door het toepassan van pesitiava en negatieve 

sankties. formals machtspositie leapt via de hierar

chische relatie; 

c. Funktionale 8spekt (ralatie)= 

Verantwoordelijk voor goeds to~passing aigen vak. 

Zorgt voor goada richtlijnen, voorschrLften en 

aanwijzingan op vaktechnisch gabied. 

Indian wij nu kijkan naar da aktivitciten wel~a varricht 

worden binnan de primaira funkties, can kunnan ~ij hierbij 

tot hat volganda organisatiaschame komen (z1a fig. 10). 

Wij zian als hoogsta hilrarchisch niva aGn dircktia team. 

Dit team zou naar onze mening het basta kunnan bastaan 

uit aen elgemean direkteur (hiararchisch bcvoegdh&id), 

die full-time ean hat team verbondan is, met daarnaast 
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ds twas koihdine~ol.'an, die pdrl.-Li;",,, iii;;'\;' he;;' toam 

varbondan zijn (bijv. voor 1 or 2 m~n~a9~n per wS6k). 

Varder zien wij in dit schema oat ~lla laden vun dQ 

organisatie ean plaats in aan eiger. th~isgroep habben, 

waarbij een iedar een dirakte hie~a~chi5cha ralatia 

heeft met het direktie team (an hi~rin mat de &lgemaer. 

direkteur). Ean uitzondaring hiarop varman de vrijwil

ligers, die, hierarchisch gezien, onclsr de koordinator 

vallen. 

Binnen iedera thuisgroap (uitgezcndord die van de specia

listen) is ean groapsleidar Qanwezig mat cparationals 

bavoegdheid binnen de groep. 

De maatschappelijk werkers zijn verdoeld in drie groapGn. 

Deze grospen fungeren voornamalijk als thuisgroepen (~, 

3 en 4 personen). De indeling is katagoraal met betrek

king tat de pupillan vardaeld ovdar de leden van de 

graep. Zo'n groapslid is funktio~eal autanoom me~ be

trekking tot zijn toegawazen pupillan binnen de orieo

tatie-aktivitsitsn. 

De drie graspen zalf bezitten een r~latia met een koer 

dinator die operatianale bevoegdheid heaft en opzichte 

van de groapen. 

Bij het kartdurend varblijf zien wij een viertal thuis

grospen. Drie hiarvan vallen binnen het intermitterend 

varblijf. 

Hiarbij waren de pupillan anderverd~eld in drie groepen, 

met vaal' iedere graep personeel. D~za graopcn varman 

tavens de taakgroepen. 

Oak hier lijkt het zinvol een koordinator (operationele 

bevoagdheid) aan te stellan voar het ondernoucen van 

de operationele relaties in hat ver~lijf en met da rest 

van hat steunpunt. Dit zalfde geld vaal' de short-stay 

opvang. 

Hat is voor ans in dit schema nist mogelijk de grenzan 

van de funktionala autonamia aan to goven van de per-

san en. 

- 29 -
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Wel zijn wiJ voorstander van ean on~wikkBling die in 

de richting gaat van aen groapsvera;-d:;woordelijkheid met 

betrakking tot het uitvoerande wark. In Gan dergalijke 

situatia wordt de hulpvarlening door co individuale hulp

verleners besproken binnen de eigon groep. 

Hierbij heeft men de badoeling om tot aen intorkollegiale 

toetsing te koman, hatgeen tevens zal resulteren in een 

nuancaring van de eigen verantwoordalijkhaid. WiJ haboen 

hier dan te maken met een bepaalde vo~m van interne regeling. 

Het tweede schema (zie fig. 11.) gaeft een inzicht in de taak

groepen van de organisatia (hat ste~~punt). 

Hiervoor is gebruik gemaakt van de schama-techniek van 

Miller en Rice, waarbij de gehele organisatie wordt opga

bouwd uit taakgroepen, welke voor sen bspaalda graad ook 

fungel'en als thuisgroep. Wij zian dan dat wij to maken 

krijgen met taakgl'oepen op het gabied van anderzoek an advies, 

het maatschappelijk werk en de opvang. 

8innan het maatschappelijk wark vi~dt aan kategorale indo1109 

plaats met daarbinnan de taakgroepa~ home-training, sluis

opvang en bezoakaktivitait. De home-training zalf bestaat wit 

taakgroapen, die ala groapslaidar de betraffende maatschappalijk 

werker habben. Verder maken specialista .. an evantuaol vrij

willigers deel uit van dia taakgroa~ 

De opvang is met betrekking tot de taakgroepen vardeald 

in intarmitterende an short.stay aktivitaiton. 

Binnen de intermitterande aktiviteitan krijgen wij nag ta 

maken met drie taakgroepn mat als groepskriterium de leaftijd 

van de geestelijk gahandicapten an hat nivo. 

De hier gevormde taakgroapen koman nagenoeg avereen met de 

thuisgroepen • Het is er een deel van. 

De koordinator zal een belangrijk send eel nebben in de grans

regaling van het maatschappelijk we~k an in de grensrageling 

van da kategorala groapan. 



C""I 

GR-1 GR-1 
----r Kurs. Vrijw 

----; -----. Inter. Shor ... I--~"'t"""t--W-11.)- -I I I -w--i-',L_ 

CR-1 CR-2 CR-J 
- ----- ----

.~----

OR-1 : orientatiegroep 1 
ON-1 s onderzoek groep 1 
AD-1 : adviesgroep 1 
HO-1 I home-training groep 1 
SL-1 : sluisakt. groep 1 
BEZ",:.1 : bezoekakt. groep 1 
f(urs. : kursussen rig.11. E~~~~~~~~£~=~~g~!=~~~~~;g~g~Q=;~~£gQ~~!=~~~~Qg~Q~= 
Vrijw. vriJwi11igers 
Gr. • taakgroep . 
M. : maatschappelijk werker 
MW : maatschappelijk werk 
Inter. intermitterend verblijf 
Short. short-stay opvang 



- 32 -

Tot zover de benodigde funkties en da organisatisstruktuur. 

Bij de opstslling van het programma van aisen krijgan wij te makan' 

met een vertaling van de funkties en het organisatiemodal in ruim

telijke en ontwerptechnische gagevens. 

Hierbij hsbben wij drie aspekten onderscheiden. 

a. Het funktionele aspekt (waarvoor heaft men ruimta8 nodi9). 

b. Hat gebruiksaspekt (hoeveel verbindingen, 8nz.). 

c. Hat aspekt van het karakter (sfeer, materiaal, afmetingen). 

Hieruit is naar voren gekomen dat ~ 2.700m2 oodi9 is voer hat 

te bouwen staunpunt. Rekening houdend mGt twinen a.d. werdt het 

benodigde terrain opparvlak geraamd op 4.000 ro2. 

Er is daarbij vanuitgegaan dat een gadeelte in meerdere beuw

lagen gebouwd gaat,worden. 

De stichtingskesten voer een dergelijk gebouw bedragen volgans 

onze berekeningen ongeveer een 4,7 miljoen gulden (paildatum 1jan 1975). 

De jaarlijkse exploitatiekosten zijn daarna als volgt garaamd .. 

a. Personeelskosten f 2.516.000,-

b. Huisvestingskosten f 577.000,-

c. Organisatie en behear f" 255.0CO,-

d. Overige Kosten f 143.000,-

Totala axploitaia = f 3.591.000,-

V~~r han die gainterassaerd zijn in de totals studie van dit 

antwerp voor ean ragionale staunpunt voer de zorg veer gaestelijk 

gehandikaptan kunnen wiJ varwijzan naar hat beak, 

" Ragionaal steunpunt veor de zwakzinnigen zcrg. " 
Dit boak zal media 1976 worden uitgegeven door de uitgeverij 

"De Tijdstroom". 

Ir. f.f. v. Ham. 
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Onderzoek naar de mogelijke oorzakenvoor bouwkostenverschillen 

tussen een Zweeds en een Nederlands ziekenhuis 

An investigation of the causes of differences in construction 

costs between a Swedisch and a Dutch hospital 

ir. H. Abeln 

ir. J.W. Hoorn 
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Samenvatting 

Onderzoek naar de mogelijke oorzaken voor bouwkostenverschillen 

tussen een Zweeds en een Nederlands ziekenhuis 

Doel 

Toetsing van de stelling dat in Zweden op goedkopere wijze 

ziekenhuizen worden gebouwd dan in Nederland en het aangeven 

van verklaringen voor eventueel gekonstateerde bouwkosten

vers chi llen. 

Korte samenvattins 

Aangezien het niet mogelijk was de ziekenhuisbouw in zijn 

geheel in beide landen te vergelijken, beperkt dit onderzoek 

zich tot de vergelijking van een Nederlands en een Zweeds 

ziekenhuis. 

Met behulp van rubriceringsnormen voor bouwkosten naar 

funktionele en materiele aspekten en met behulp van een 

algoritme voor de omrekening van bouwkosten naar eenzelfde 

prijspeil en valuta, zijn de bouwkosten van beide ziekenhuizen 

vergeleken. 

Er kon gesteld worden dat het zweedse ziekenhuis ongeveer 25% 

goedkoper is dan het nederlandse. 

De verklaringen voor dit kostenverschil werden gevonden in 

verschillen van: 

- oppervlaktegebruik van de ziekenhuisfunkties. 

- verrekenwijze van loon- en prijsstijgingen. 

- de hoeveelheid meer- en minderwerk. 

- materiaalgebruik en konstruktieve oplossingen. 

- systematiek in het bouwproces. 
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An investigation of the causes of differences in construction 

costs between a swedish and a dutch hospital 

Goal: Testing the hypothesis that hospitals are built cheaper 

in Sweden than in Holland, and, if this hypothesis is 

confirmed, providing explanations for the differences in 

construction costs. 

Short Sunnnary 

Since it was not possible to compare hospital construction on a 

national scale, this investigation has been limited to the 

comparison of one dutch hospital with one swedish hospital. 

Construction costs of both hospitals, differentiated to various 

functional and material aspects, have been analysed. 

An algorithm was developed to equate the dutch and swedish 

currencies, and to adjust for general price level. 

Results indicated that the swedish hospital was about 25% cheaper 

than the dutch one. Explanations for this difference were found 

in the following aspects: 

- Differences in the floor space demand of the hospital functional 

departments. 

- The effect of wage- and price increases. 

- The occurrences of modifications during construction. 

- Differences in material usage and architectural designs. 

Differences in the planning of the building process. 
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Onderzoek naar de mogelijke oorzaken voor bouwkostenverschillen 

tussen een Zweeds en een Nederlands ziekenhuis 

1 • I. Aanleiding 

De aanleiding voor dit afstudeeronderzoek is gelegen in de blokkursus 

ziekenhuisbouw, welke begin 1974 door de a£delingen Bouwkunde en Be

drij£skunde werd gehouden. 

Het doel van deze kursus was na te gaan in hoeverre Zweedse ervaring 

in ziekenhuisbouw voor de ziekenhuisbouw in Nederland van nut kon zijn. 

Tijdens deze kursus kwamen onder meer de volgende kostencijfers naar 

voren: 

_~~,~,cl~IL,.___ ._.,1!.tt.de r l~!l4. __ _ 

kosten bouwkundige werken 116,55 240,22 

totale investeringskosten 280,66 446,47 

Tabel 1. Bouwprijzen per m3 in guldens, prijspeil 1-1971. 

Deze cij fers versterkten het vermoeden, dati in Zweden op goedkopere 

wijze ziekenhuizen worden gebouwd. Het was ~chter niet mogelijk om 

de oorzaken hiervoor aan te geven. 

I 

1.2. ProbleemstellinB en probleemafbakenin~ 

Het hiervoor gesignaleerde leidde tot de volgende twee vragen welke 

in dit afstudeeronderzoek moesten worden beantwoord: 

a. IS HET ZO, DAT IN ZWEDEN OP GOEDKOPERE WIJZE ZIEKENHUIZEN WORDEN 

GEBOUWD DAN IN NEDERLAND? 

EN ZO JA: 

b. IS AAN TE GEVEN, WAARDOOR EVENTUEEL GEKONSTATEERDE KOSTENVERSCHIL

LEN VEROORZAAKT ZIJN? 

De beantwoording van de eerste vraag is op basis van de gepresenteerde 
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kostengegevens zeer gevaarlijk. Ten eersteomdat deze niet representatief 

zijn, ze hebben namelijk be trekking op de bouw van een Zweeds en een 

Nederlands ziekenhuis. Ten tweede omdat niet is ingegaan op de invloed van 

de ziekenhuisfunktiesop de bouwkosten. Ten derde omdat de definiering van 

de gehanteerde kostenrubrieken niet duidelijk is aangegeven. En tens lotte 

omdat er slechts ~en eenvoudige omrekening near eenzelfde prijspeil en 

valuta heeft plaatsgevonden. 

Naar onze mening kunnen de laatste drie bezwaren door een juiste onderzoek

mebhode ondervangen worden. Het ee~ste bezwaar, de representativiteit, is 

echter niet te verhelpen in een dergelijk afstudeeronderzoek. Daarvoor zou 

immers teveel energie moe ten worden gespendeerd aan het verzamelen van 

vergelijkbare gegevens over de totale ziekenhuisbouw in beide landen. 

We hebben het onderzoek dan ook beperkt tot de bouw van een Zweeds en 

een Nederlands ziekenhuis .• 

Uitgangspunten v~~r de keuze van deze ziekenhuizen waren onder meer de 

goede bereikbaarheid van bij de bouw betrokkenen en een zoveel mogelijk 

overeenkomstig funktiepatroon van beide ziekenhuizen. 

Op deze wijze werd gekozen voor de vergelijking van het ziekenhuis van 

Helsingborg in zweden en het Sint Franciscus Gasthuis te Rotterdam in 

Nederland. 

Om een aerste indruk te geven van beide ziekenhuizen zijn in onderstaan

de tabel enkele karakteristieken ervan weergegeven. 

Ziekenhuis . Sint Franciscus 
Helsingborg Gasthuis Rotterdam 

'. 
start ruwbouw 2-1971 7-1972 
eerste ingebruikname 8- 1974 12-1975 
bouwtijd 42 mnd. 41 mnd. 

aantal bedden 799 2 634 2 bruto oppervlak 95.340 in3 56.671 m3 
bruto inhoud 365.558 III 196.811 m 

kosten bouwkundige 
voorzieningen (x'IOOO) Zw.Kr. 82.484 F1. 44.734 
totale bouwkosten (x 1000) Zw.l{r.211.035 F1. 106.226 

Tabel 2. Karakteristieken van beide ziekenhuizen, welke objekt van stu

die waren. 



- 38 -

HET ZIEKENHUIS TE HELSINGBORG ZWEDEN, 799 bedden. 

Kruisvormige hoogbouw in 5 lagen op laagbouw (zonder patio's) 

in 2 lagen. 

HET SINT FRANCISCUS GASTHUIS TE ROTTERDAM, NEDERLAND, 634 bedden 

Langgerekte hoogbouw in ]3 lagen op laagbouw (met patio's) in 

3 lagen. 
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Entree voor 

akuut opnamen van het 

Helsingborg Ziekenhuis 

Entree poliklinieken van het 

Sint Franciscus Gasthuis 

Gevel van het 

Helsingborg Ziekenhuis 



Gevel van het 

Sint Franciscus Gasthuis 

- 40 -

Mortuarium-entree en magazijnhof 

van het Sint Franciscus Gsthuis 

Mortuarium-entree van het 

Helsingborg Ziekenhuis 
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Na een eerste omrekening van de getoonde kostencijfers naar eenzelfde 

prijspeil en valuta ontstond het volgende beeld: 

RELS SFG Verschil 
····-Kosten b-ouwkundi ge voor 

zieningen 519 868 - 349 

Totale bouwkosten 1328 2062 - 739 

2 
Tabel 3. Kosten per m bruto vloeroppervlak in guldens x 1000. 

Ret lijkt er nu op dat het Zweedse ziekenhuis inderdaad goedkoper lS 

gebouwd dan het Nederlandse. 

1.3. Doelstelling 

Na de voorafgaande probleemstelling en probleemafbakening kwamen we 

tot een volgende doelstelling voor dit onderzoek: 

"Ret vinden van mogelijke verklaringen voor bouwkosten ver

schillen tussen een Zweeds en een Nederlands ziekeIlhuis". 

2. Onderzoekmethode 

De onderzoekmethode dient er, zoals reeds gesteld, op gericht te 

zijn verklaringen voor bouwkostenverschillen aan te geven. 

De verklaringen kunnen niet uitsluitend worden gevonden door te 

kijken naar de gerealiseerde gebouwen. Met name de wijze van tot

standkoming van deze gebouwen bepaald in feite de kosten ervan. 

Om de bouwkosten te kunnen verklaren moeten we dus inzicht hebben 

1n het gehele bouwproces. In figuur I is weergegeven dat naar mate 

de realisatie vordert, de bestedingen toenemen, terwijl de invloed 

op die bestedingen afneemt. De hier gebruikte fasering van het 

bouwproces is afkomstig uit het afstudeerwerk van Luske en Meijer 

(T.R. Eindhoven, Bedrijfskunde, Bouwkunde, juni 1973). Zij onder

scheiden een achttal fasen, waarvan met name de fasen 2 tIm 5, te weten: 

Definitie, 6ntwikkeling,ontwerpen~uitvoering in dit onderzoek zijn 

betrokken. 
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uitgaven 

I 

I ~.~ 
Figuur I. Kostenbeinvloeding en -verloop gedurende het bouwproces. 

De fasen 6, 7 en 8 zijn minder relevant ala men uitsluitend in 

bouwkosten is geinteresseerd. Fase 1 is door zijn niet gedefinieerde 

beginpunt moeilijk in dit vergelijkende onderzoek te betrekken. 

Er kan nu gesteld worden dat de fasen 2 en 3 met name zijn gericht 

op het funktioneel ontwerp, terwijl de fasen 4 en 5 daarentegen 

meer gericht zijn op het materieel ontwerp. 

De kosteninformatie verandert gedurende het bouwproces navenant. 

Zo vindt in de fasen 2 en 3 een raming van de bouwkosten plaats op 

basis van funktionele eenheidsprijzen als kosten per geprogrammeerde 

funktie-omvang. In de fasen 4 en 5 is veeleer sprake van kosten

vormingen op basis van materiele eenheidsprijzen, als hoeveelheden 

manuren en materialen. 

Deze omschakeling van funktioneel gerichte kosteninformatie naar ma

terieel gerichte kosteninformatie hebben wij aangeduid als "Medium

Switch", een term die naar voren kwam tijdens een discussie over 

deze onderzoekmethode met de Heer van Lammeren, kostendeskundige 

van het NZI. 
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Naar goed, het gaat niet zozeer om de juiste benaming, maar meer om 

aan te geven, dat deze omschakeling voor de methode van onderzoek van 

groot belang is. 

Hieruit blijkt namelijk dat de invloed van de verschillende fasen in 

het onderzoek betrokkenkunnen worden door de bouwkosten zowel naar 

funktionele als naar materiele aspecten te bestuderen. 

V~~r de vergelijking naar deze aspekten is gebruik gemaakt van bestaan

de klassificatiemethoden. 

Voor een klassificatie van bouwkosten naar funktionele aspekten is 

geen bestaande methode beschikbaar. 

Dit NZI-onderzoek is echter gebleken dat er in de ziekenhuisbouw een 

vrij direkte relatie tussen m2 vloeroppervlak en bouwkosten bestaat, 

zodat voor een benadering van de bouwkosten per funktie, het oppervlak

te gebruik per funktie is gekozen. 

Voor de klassificatie van bouwkosten naar materiele aspekten is geko

zen voor het CI/SfB-systeem, in Nederland in bewerking als de STAGG-ele

mentenbegroting. 

Gezien de beschikbare tijd kan ik nu niet verder op de argumentatie voor 

deze keuze ingaan. 

Fase 2 
Definitie L 

Fase 3 -,-- Fas~ 4 
Ontwikkeling .~ Ontwerp 

FUNKTIONEEL HATERIEEL 

-, 
Fase 5 
Uitvoering 

Funktionele eenheidsprijzen Materiele eenheidsprijzen 

(fl/werkomvang) ~ (hoeveelheden manuren! Imaterialen) 

I 
MEDIUM 
StflTCH 

~ Oppervlaktestudie NZI - Kostenanalyse NZI 

- "Bijlage IV" 

Per funktie: 
2 m /geprogrammeerde werk-

omvang 

7 CI/SfB, Elementenbegroting STAGG 

Per element: 

hoeveelheden materialen en 

manuren. 

Figuur 2: Schematische weergave onderzoekmethode. 
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Tenslotte wil ik nog even kort ingaan op een derde onderdeel van 

de onderzoekmethode, te weten de omrekening van kostengegevens 

naar eenzelfde prijspeil en valuta. 

Hoe moeilijk dit onderdeel is kan aan de hand van het volgende 

voorbeeld worden aangeduid. 

Om tot een juiste kostenvergelijking te komen, is het noodzakelijk 

prijspeil- en valutaverschillen te elimineren. 

Hoe moeilijk dit is blijkt uit het hiernavolgende voorbeeld. 

Gegeven: 

bouwkosten Nederlands ziekenhuis: 150 miljoen gulden, prijspeil 

bouwkosten Zweeds ziekenhuis: 200 miljoen kronen, prijspeil 

koersverhouding: 1970 krone = 0,70 gulden 

1971 krone 0,65 gulden 

1972 krone = 0,60 gulden 

kostenindex ziekenhuisbouw 1970 1971 1972 

Nederland 100 108 115 

Zweden 100 lOS 110 

Vraag: \Velk ziekenhuis is goedkopen gebouwd? 

1972 

1970 

Opgemerkt dient te worden dat de gehanteerde getallen in dit voorbeeld 

fiktief zijn, en slechts dienen ter illustratie van het probleem. 

De gestelde vraag is o.i. uitsluitend te beantwoorden als men zich 

eerst heeft afgevraagd in welk jaar men geinteresseerd is. 

Uit het voorbeeld blijkt namelijk dat als gevolg van de sterker wor

dende positie van de gulden ten opzichte van de krone, en als sevolg 

van de snellere kostenstijging in Nederland dan in Zweden, het Neder

landse ziekenhuis goedkoper is als de bouwkosten worden bezien op 

prijspeil 1970, terwijl op prijspeil 1971 en 1972 het Zweeds ziekenhuis 

goedkoper is. Dit is hieronder geillustreerd. 

ziekenhuis valuta 1970 1971 1972 

Nederlands gulden 130 140 150 
Nederlands krone 186 215 250 
Zweeds gulden 140 136 132 
Zweeds krone 200 210 220 
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De bouwkosten zijn daarvoor met behulp van de kostenindex van het 

betreffende land berekend voor de drie jaren. Vervolgens zijn de 

kosten per jaar omgerekend in de andere valuta, met behulp van de 

gegeven koersverhouding. 

T.b.v. de omrekening hebben we een algoritme geformuleerd waar ik 

nu, gezien de beschikbare tijd, niet op in kan gaan. 

3. Samenvatting van de resultaten 

3.1. T.a.v. "funktionele aspekten" 

Uit de analyse van de bouwkosten naar funktionele aspekten ge-

bleken, dat de grotere totale oppervlakte van het HELS gedeeltelijk 

veroorzaakt wordt door: 

- een grotere funktie-omvang van het ziekenhuis als totaal. 

Dit blijkt onder andere uit een verschil in beddenaantal (HELS 

26% meer bedden) en een verschil in werkomvang van de spreek

uurafdelingen (HELS 30% grotere werkomvang). 

Daarnaast wordt het grotere oppervlak in belangrijke mate be

paald door een verschil in oppervlaktegebruik van de funkties 

binnen de ziekenhuizen. 

Met name de analyse van de funktiegroep "Patientenhuisvesting" 

toont een gemiddeld 50% groter oppervlaktegebruik~herleid naar 

beddenaantal)in het HELS aan. Dit verschil heeft de volgende 

oorzaken: 

de ruimere programmering van de ruimten in omvang en aantal; 

- een groter "ontwerpverlies" als gevolg van de gehanteerde 

maatsystematiek; 

- de ruimere lay-out van de verpleegafdelingen (met name het 

gerealiseerde gangoppervlak); 

(bij de kraamafdelingen) de geringe benodigde oppervlakte in 

het SFG ten gevolge van een gunstige indeling van deze afde

ling. 

Verder bleek uit de analyse, dat het SFG een meer specialistische 

funktie heeft dan het HELS. 
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De resultaten van de vergelijking van de funktiegroepen "Onderzoek 

en BehandeUng" zijn onzes inziens eveneens een indikatie van de 

meer specialistische funktie van het SFG. 

Uit deze vergelijking blijkt namelijk, dat de funkties binnen deze 

funktiegroepen een groter oppervlaktegebruik, naar voor beide 

ziekenhuizen zelfde werkomvang herleid, kennen in het SFG dan in het 

HELS. 

Hoewel niet kwantitatief weer te geven, lijkt dit verschil gelegen 

te zijn in: 

- een groter aantal ruimten voor deze funk ties 

- een ruimere lay-out van de desbetreffende afdelingen. 

De rontgenafdeling van het SFG toont echter een veel geringer opper

vlaktegebruik, herleid voor rontgenverrichtingen, dan die van het 

HELS, terwijl deze funktie in be ide ziekenhuizen een ongeveer ge

lijke werkomvang kent. Oorzaken voor dit verschil zijn: 

- het geringer aantal ruimten binnen het SFG 

- het geringer oppervlaktegebruik binnen het SFG als gevolg 

verschil in lay-out. 

Vervolgens bleek uit de analyse dat in het Zweedse ziekenhuis een 

beduidend groter oppervlak voor artsen en personeel gerealiseerd 

is (per bed berekend). De oorzaken hiervoor zijn gelegen in: 

- de aanwezigheid van een centrale personeelskle~druimte 

~ de aanwezigheid van een kantoortuin ten behoeve van artsen en 

-assistenten. 

De analyse van het oppervlak van de funk tie "Bedden-centrale" 

geeft aan, dat hiervoor in het HELS meer ruimte is gereserveerd. 

Dit grotere oppervlak per bed wordt grotendee1s veroorzaakt door: 

- de decentralisatie van deze funktie in het HELS. 

Een volgende konklusie komt voort uit de analyse van het opper

vlak voor de funktie "Magazijn". Hiervoor is in het HELS meer 

ruimte gereserveerd dan in het SFG, waartoe de verklaring gele

gen is in: 

- het gebruik van een mechanisch transportsysteem, waardoor in de 

transportketen middels de transportwagentjes een tussenopslag 

ontstaat. 
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Tenslotte is uit de analyse van het oppervlaktegebruik te konklu

deren, dat ten behoeve van de funktie "Mechanische ventilatie" 

in het HELS meer oppervlakte is gereserveerd als gevolg van 

- het opnemen van een aparte onderlaag onder de laagbouw, ten 

behoeve van de luchtbehandeling. 

3.2. T.a.v. "MaterH~le aspecten" 

Voor "direktiekosten" is bij het HELS 23% van de bouwsom ~n rekening 

gebracht. 

Dit is aanmerkelijk meer dan verrekend is bij het SFG (hier is namelijk 

17% verrekend). 

Dit verschil wordt nog vergroot als de verrekenwijze van loon- en 

prijsstijgingen voor deze rubriek wordt geelimineerd. 

Voor het architektenhonorarium, hetgeen bij beide ziekenhuizen het 

grootste deel van de direktiekosten vormt, zijn namelijk bij het 

HELS loon- en prijsstijgingen verrekend tegen lopende prijzen. Bij 

het SFG is echter een vast percentage van de bouwsom als architekten

honorarium afgesproken. De verrekening van het architektenhonorarium 

heeft zo eerst plaatsgevonden nadat de eindafrekening van bouwkosten 

gepresenteerd was. 

Uit de vergelijking van de kosten bouwkundige voorzien per m2 op het 

kostenmoment Eindafrekening blijkt, dat het SFG 35% duurder is gerea

liseerd dan het HELS, dit terwijl op het kostenmoment PRIJSVORMING 

de kosten van deze rubriek nauwelijks het verschil tussen beide zieken

huizen vertoonden. 

Deze 35% wordt verklaard door: 

35% opgetreden kostenstijging, (uitgedrukt in guldens) van budget 

tot eindafrekening bij het SFG; 

3% opgetreden kostenstijging (uitgedrukt in kronen) van budget tot 

eindafrekening bij het HELS; 

- 3% kostendaling van budget tot eindafrekening bij het HELS als ge

volg van de omrekening naar eenzelfde prijspeil en valuta. 

Het verschil tussen de opgetreden kostenstijgingen (te weten 35-3=32%) 

wordt verklaard door het feit dat: 

- ten opzichte van het budget bij het SFG 12% meer loon- en prijsstij

gingen zijn berekend dan bij het HELS. Dit isenerzijds het gevolg 

van de snellere stijging van loon- en prijsstijgingen in Nederland 
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dan in Zweden. Anderzijds wordt dit veroorzaakt door de verreken

wijze. Zo zijn bij het SFG 63% van de algemene loon- en prijs

stijgingen in de periode tussen peilbudget en besteding verre

kend, terwijl dit bij het HELS 58% bedroeg; 

- bij het SFG 20% meer kosten zijn verrekend ten behoeve van meer

en minderwerk dan bij het HELS. 

Dit hogere bedrag aan meer- en minderwerk bij hat SFG wordt met 

name bepaald door verschillen in de budgetteringswijze. 

Bij vergelijking tussen de eindafrekeningen van beide ziekenhuizen 

blijkt, dat, herleid naar relevante meeteenheden: 

- grondwerk ten behoeve van terrein en terreinvoorzieningen van bouw

kundige aard bij het HELS duurder gerealiseerd zijn dan bij het 

SFG. Dit wordt veroorzaakt door: 

- de bij het HELS noodzakelijke keermuren; 

- de omvangrijke afgravingen bij het HELS. 

- het verschil in bodemgesteldheid tussen de bouwterreinen van 

beide ziekenhuizen; 

- het feit dat bij het SFG deze kostenpost waarschijnlijk nog 

zal stijgen, aangezien het terreinwerk bij de ingebruikname 

van het ziekenhuis (december 1975) nog niet was voltooid. 

-grondwerk ten behoeve van gebouw, vloeren op vaste grondslag 

en fundering bij het SFG duurder is gerealiseerd dan bij het 

HELS. 

Dit wordt met name veroorzaakt door het verschil in bodemgesteld

heid tussen de beide bouwterreinen. 

- buitenwanden, buitenwandopeningen en buitenwandafwerkingen bij het 

SFG duurder zijn gerealiseerd dan bij het HELS. Dit wordt veroor

zaakt door zowel materiaaltechnische als konstruktieve verschil

len. 

- vloeren, vloeropeningen en vloerafwerkingen bij het SFG duurder 

zijn gerealiseerd dan bij het HELS. 

Dit verschil wordt o.a. veroorzaakt door: 

- materiaaltecpnische en konstruktieve verschillen; 

- de bij de ruwbouw van het HELS verleende overheidssubsidie. 
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verlaagde plafonds en plafondafwerkingen bij het SFG duurder zijn 

gerealiseerd dan bij het HELS. 

Dit verschil wordt met name verklaard door de toepassing van gips

platen voor vrijwel aIle plafonds bij het HELS: 

- daken, dakopeningen en dakafwerkingen bij het SFG duurder zijn ge

realiseerd dan bij het HELS. 

Dit als gevolg van materiaaltechnische en konstruktieve verschillen. 

De totale kosten van de rubriek "Bouwkundige voorzieningen" in de 

eindafrekeningen zijn voor het HELS 25% hoger dan die voor het 

het SFG. Daarnaast geeft de analyse van de inhoudsverschillen 

aan, dat deze kosten voor het HELS ~ 70% hoger zouden moeten 

liggen. Er kan gesteld worden, dat het HELS 26% goedkoper is 

gebouwd dan het SFG. 

Een groot deel van de verklaringen voor dit verschil is In de 

voorafgaande konklusies aangegeven. 

Toch blijft er een gedeelte over, waarvan de oorzaken niet in 

bepaalde specifieke verschillen van funktionele of materiele 

aard aan te geven zijn. 

Dit komt gedeeltelijk omdat er onvoldoende gedetailleerde in

formatie voor de beide analyses beschikbaar was. 

Tijdens het onderzoek kwamen wij echter tot de, helaas niet 

kwantitatief te staven, overtuiging, dat een groot gedeelte 

van dit kostenverschil veroorzaakt wordt door een algemeen 

verschil in systematiek van bouwen, en met name een verschil 

in systematiek tijdens het voorbereidingsproces, tussen de 

zweedse en nederlandse ziekenhuisbouw. 
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Samenvatting 

Het verloop onder het verplegend personeel: schets van 

het onderzoek opleiding en werksituatie verplegenden 

Een hoog verloop onder het personeel duidt op problemen, 

die in deorganisatie gelegen zijn. Het brengt bovendien 
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een aantal direct aan te wijzen kosten met zich mee. Belang

rijker echter zijn de moeilijk te kwanti ceren kosten en 

gevolgen. Verloop leidt nl. tot vergroting van de instabili

teit van het uitvoerend proces van de verpleging en het 

heeft daarmee direct gevolgen voor de kwaliteit van de ver

pleging. 

Het onderzoek naar het verloop van deze inservice-leerlin

gen (~ 60 % van het verplegend personeel) in de algemene 

ziekenhuizen is als eerste gestart.De oprichting van de 

eerste middelbare dagopleiding v~~r verplegenden was aan

leiding deze mede in het onderzoek te betrekken. 

De probleemstelling luidt,welke factoren leiden tot het 

verloop van de inservice-leerlingen, en zullen deze (en! 

of andere) ook van invloed zijn als in de toekomst gediplo

meerden "nieuwe stijl" (dagopleiding) hun intrede in de 

ziekenhuisorganisatie doen? Dit veronderstelde ook een on

derzoek naar de oorzaken van het verloop onder de huidige 

gediplomeerden. 

Er zijn een aantal groepen factoren onderscheiden.Primair 

gaat het echter om het achterhalen van factoren, die in de 

organisatie gelegen zijn. 

Binnen het onderzoek zijn twee hoofdrichtingen te onder

scheiden.De ene betreft het vraagstuk van het hoge verloop 

onder het verplegend personeel (leerlingen en gediplomeerden) 

in de algemene ziekenhuizen.De andere richting betreft de 

inpassing van de gediplomeerden "nieuwe stijl" in de prak

tijk van de gezondheidszorg. Dit mede in het licht van het 

hoge verloop onder het huidige verplegend personeel. Waarbij 

de ene richting met inbegrip van de deelonderzoeken infor

matief en ondersteunend is voor een andere hoofdrichting. 
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Sununary 

Outline of research: Nursing ed~cation and working-environment 

A high rate of turnover of employees indicates organizational 

problems. Besides that, it leads to vario~s inunediate costs. 

More important, however, are the intangible costs and consequences. 

Among other things, turnover causes an increasing instability 

in the nursing process, and will therefore have inunediate con

sequences for the quality of nursing care. 

rhe initial project was an investigation of the turnover among 

in-service student nurses in general hospitals (about 60% of 

the nursing personnel). The start of a new full-time nursing 

program led to the decision to broad on the scope of the project, 

and to look at both types of educational programs. 

The problem formulation was as follows: Which factors contribute 

to the turnover among the in-service students, and how will these 

factors (and/or' others) influence the turnover of future 

"full-time" program graduates, once they enter the hospital 

organization. 

This also led to investigating the question as to what causes 

the turnover of the nurses presently working in the hospital 

organization. 

Various groups of factors have been formulated. Of primary interest 

are, however, the factors which stem from the organization as such. 

The research is split into 2 main topics. 

- One deals with the problem of the hogh rate of turnover among 

nursing personnel <students and graduates) in general hospitals. 

- The other deals with the integration of the future graduates 

of the new full-time program in the health organization, with 

in mind the high rate of turnover among present nursing personnel. 

It is obvious that both topics are very much interdependent, 

results from one will be needed to proceed with the other. 
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Het verloop onder het verplegend personeel: Schets van het onder

zoek opleiding en werksituatie verpIe&enden 

Inleiding 

Directe aanleiding tot het onderzoek is geweest, het hoge verloap 

onder leerling-verplegenden van de inservice-opleidingen van de 

algemene ziekenhuizen. Een belangri;ke categorie verplegenden daar 

~ 60% van het verplegend personeel uit Ieerlingen bestaat. 

De primaire doeistelling van het ziekenhuis is een adequate behan

deling, verpleging en verzorging van de patient. 

Heeft het ziekenhuis een eigen inservice-opleiding voor verplegen

den, dan moet het opleiden van goede beroepskrachten eveneens een 

doelstelling worden genoemd. 

Door ontwikkelingen in het medisch kennen en kunnen en in de tech

nologie en dientengevolge specialisering in diverse rich tingen, is 

de ziekenhuisorganisatie zeer complex geworden. Daardoor bestaat 

het gevaar dat doelstellingen gaan botsen, en dat deze niet of met 

extra kosten zijn te realiseren. In ieder geval dacht ik, dat we 

mogen stellen dat de opleidingsdoelstelling, gezien de onvrede en 

het hoge verloop onder de Ieeriingen, niet wordt gehaald, op de kosten 

die dit zowel voor de Ieeriing als voor de organisatie met zich mee

brengt, en de mogelijke gevolgen zal ik elders nog ingaan. 

Als we over kosten praten dan moet de inservice-opleiding ook kosten 

worden toegerekend. 

Bovendien mag de categorie Ieerlingen zeker geen goedkoop personeel 

meer worden genoemd. 

Een niet onbelangrijke factor is, dat de inservice-opleidingen met 

een minimum aanvangsleeftijd van 17 jaar en 7 maanden steeds minder 

passen binnen het huidige onderwijsbestel. 

We kunnen zeggen dat, in vergelijking met enkele tientallen jaren 

geleden, de opleidingscondities zowel organisatorisch en economisch, 

maar ook maatschappelijk bezien zijn veranderd. 

Het oprichten van de eerste middelbare dagopleiding voor verplegen

den, de H,B.a.-V., was aanleiding deze mede in het onderzoek. te be

trekken. Een onderzoek naar de redenen van het verioop onder ge

diplomeerde verplegenden maakt eveneens een onderdeel van .het 

project uit. 
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In het nu volgende zal u een sehets van het onderzoek worden ge

geven. Hier en daar zal ik summier proberen aan te geven vanuit 

welke gezichtspunten de problematiek van het verloop wordt be

naderd. 

Aehtereenvolgens zullen daarbij aan de orde komen de probleemstel

ling, een aantal faeetten van het probleemgebied en een slotbe

schouwing. 

De doelstelling van het onderzoek kan voor wat betreft de mede

werkende organisaties als voIgt worden omschreven: het verstrek

ken van informatie ten behoeve van het te voeren beleid. Voor 

wat betreft de medewerkende ziekenhuizen: het verstrekken van in

formatie voor het te voeren personeelsbeleid. Dit mede in het Heht 

van de vernieuwingen in het verpleegkundig onderwijs. 

De probleemstel1in~ van het onderzoek luidt ala voIgt: 

a. zijn er factoren (soeiologisehe d.w.z. aehtergronds- en persoons

gebonden en/of organisatorische) aan te wijzen, die het verloop 

onder inservice-leerlingen beinvloeden, en 

b. zullen deze faetoren (en/of andere) missehien ook van invloed 

zijn als leerlingen en in de toekomst gediplomeerden "nieuwe 

stijl" (dagopleidingen) hun intrede in de ziekenhuisorganisatie 

doen? 

c. welke factoren (soeiologische en/of organisatorisehe) zijn van 

invloed op het verloop onder de huidig gediplomeerd verplegenden? 

Wilden we op het onder punt £ gestelde een antwoord kunnen geven, 

dan vereiste dit mede een onderzoek naar de factoren die tot het 

verloop onder de huidige gediplomeerden leiden. 

De onderverdeling van de probleemstel1ing in drie globale vraagstel

lingen correspondeert met drie onderstaande door de aard van de pro

bleemstelling nauw met elkaar samenhangende deelonderzoeken. 

I Onderzoek betreffende betreffende de inservice-opleiding en werk

situatie van leerling-verplegenden. Dit onderzoek is in november 

1971 gestart in twee ziekenhuizen. De onderzoekspo.pulatie bestaat 

uit leerlingen die in september 1971 met de opleiding in de desbe

treffende ziekenhuizen zijn begonnen. 

Een analyse van gegevens uit de leerlingenbestanden over vijf jaar 
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(1967-1973) met betrekking tot achtergronds- en persoonagegevens 

van de leerlingen resp. oud-leerlingen van de twee opleidingen 

maakt een onderdeel van het onderzoek uit. 

Ooelstellingen om deze analyse uit te voeren waren de volgende: 

• het,beter kunnen beantwoorden van de vraag, of achtergronds- of 

persoonsgebonden variabelen een mogelijke verklaring geven voor 

het hoge verloop onder deze categorie leerlingen, 

. de ondervraagde groepen inservice-leerlingen in een wat breder 

kader te kunnen plaatsen. Dit betekent het nagaan of deze groe

pen (begonnen 1971) een aantal overeenkomstige kenmerken bezit

ten als de groepen die op een ander tijdstip met de opleiding 

zijn begonnen: bijv. wat betreft vooropleiding, verloop-percen

tage e.d. Indien deze groepen representatief zijn, dan wordt 

vervolgens van de assumptie uitgegaan, dat de leerlingen vanuit 

hun positie als leerling een vrij betrouwbaar beeld zullen geven 

van de opleiding en werksltuatie. 

II Onderzoek betreffende de experimentele d~gopleiding VOOr verplegen

den en verzorgenden, de M.B,O.-V., te Eindhoven. De middelbare 

dagopleiding is a1s eerste in den lande in september .1972 gestar,t. 

Deze opleiding is ~n november 1972 bij het onderzoek betrokken. pe 

onderzoekspopulatie bestaat uit leer1ingen die in september 1972 

met de opleiding begonnen zijn. 

III Onderzoek m.b.t. het verloop onder gediplomeerd verplegenden. 

Dit onderzoek bestaat uit twee fasen. Ten eerate de verzameling 

en analyse van gegevens uit personeelsbestanden over Ben aantal 

jaren m.b.t. achtergronds- of persoons(gebonden) gegevens. 

Die onderzoek wordt uitgevoerd in zes ziekenhuizen en is in april 

1974 gestart. 

Doelstellingen Om allereerst een analyse van deze gegevens met be

trekking tot het verloop onder gediplomeerd verplegenden uit te 

voeren, zijn de volgende: 

• allereerst nagaan of achtergronds- of persoonsgebonden kenmerken 

een mogelijke verklaring geven voor het verloop of er mee samen

hangen, 
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. enig inzicht verkrijgen in: mobiliteitspatronen, structurele 

factoren (situatie arbeidsmarkt) en trends in verloop en ver

zuim. Dit om de ziekenhuizen onder ling en de gediplomeerden 

met andere vergelijkbare beroepscategorieen te kunnen verge

lijken. In het algemeen ,,,orden verloop en verzuim beide als 

indicator v~~r organisatieproblemen gezien. Om deze reden is 

in deze analyse ook het aspect verzuim betrokken. 

• het vinden van twee ziekenhuizen die maximaal verschillen wat 

betreft verloop en verzuim en weI zodanig dat deze verschillen 

niet verklaard worden door achtergronds- of persoonsgebonden 

kenmerken. 

De bedoeling is om vervolgens in die twee organisaties een meer 

gericht onderzoek te kunnen doen naar aspecten betreffende de 

werksituatie. Dit betekent meer inzicht trachten te krijgen op 

organisatie factoren die met de ontevredenheid over het beroep en 

beroepsuitoefening samenhangen, en dientengevolge met het verloop 

uit de organisatie. In deze fase, tevens afrondingsfase van het 

totale onderzoek, zullen naast de gediplomeerden ook de leeriingen 

(dat is ~ 60% van het verplegend personeel) en hoofden van ver

pleegafdelingen naar hun meningen omtrent een aantal aspect en wor

den gevraagd. 

Factoren 

De factoren die tot het verioop onder een betreffende categorie 

respondenten leiden, zijn te onderscheiden naar: 

a. factoren gelegen bij de betreffende categorie respondenten, 

achtergronds- of persoonsgebonden factoren en psychologische 

factoren, 

b. factoren gelegen bij ~e organisatie (opleiding en/of werksi

tuatie) en de wijze waarop de in het onderzoek betrokken deze 

percipieren. Dit laatste is tevens weer afhankelijk van het 

onder a. gestelde. 

c. omgevingsfactoren, zoals situatie op de arbeidsmarkt. 

De wijze waarop de in het onderzoek betrokkenen de organisatie 

percipieren komt tot uiting in hun beroe~sbeeld. Dit kan omschreven 

worden ala het geheel van opvattingen en verwachtingen dat iemand 

(of een categorie respondenten) van een beroep en de uitoe£ening 

van dat beroep in een reele (toekomstige) werksituatie heeft. 

In de loop van het onderzoek is getracht een meer concrete inhoud 
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aan het beroepsbeeld te geven. 

Ret uitgangspunt daarbij is, dat de visie die de respondenten ten 

aanzien van een aantal aspecten betreffende het verpleegkundige 

beroep en de beroepsuitoefening met inbegrip van organisatie as

pecten hebben, afhankelijk is van de positie die binnen een be

paalde sociale structuur wordt ingenomen. 

Zo zal bijv. bij een vergelijking van de inservice-opleidingen en 

de dagopleiding(en) niet aIleen een verschil in verlooppercentage 

laten zien, maar zullen de beide categorieen leerlingen ook ver

schillen qua visie op het verpleegkundig beroep en de beroepsuit

oefening. 

Opleidingsvraagstukken kunnen bekeken ~vorden vanuit het perspec

tief socialisering. 

Socialisering als leerproces wordt gekenmerkt door twee aspecten: 

- cultuuroverdracht: het overbrengen van waarden, normen en op-

vattingen en dientengevolge verwachtingen, en 

- de context waarbinnen deze cultuuroverdracht/socialisering plaats-

vindt. Dit zijn de interactiecondities. 

Een vluchtige evaluatie laat zien dat ten eerste de cultuurover

dracht voor beide categorieen verschillend is. Te denken valt hier 

aan het aspect van professionalisering van het verpleegkundig be

roep door de institutionalisering van het onderwijs(dagopleiding) 

dat is de loskoppeling van het leerling en tevens werkkracht zijn. 

Ten tweede, dat de context waarbinnen de socialisering plaatsvindt 

voor beide categorieen leerlingen geheel verschillend is. Deze 

context mag met name voor de inservice-leerlingen zonder meer 

problematisch worden genoemd. 

Ret gekozen theoretische kader geeft mede een interpretatie/ver

klaring van het verschil in verloop tijdens de opleiding en het 

verschil in beroepsbeeld tussen beide categorieen leerlingen. 

Interessante vraag in het kader van het onderzoek is, hoe gezien 

de specifieke kenmerken van de instellingen van gezondheidszorg, 

het inpassingsproces van de gediplomeerden 'nieuwe stijl' zal ver

lopeno 

Samenvattend gaat het bij het onderzoek naar het verloop primair 

om het achterhalen van factoren die in de werksituatie gelegen 

zijn. 
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Op het niveau van de organisatie, een onderzoek naar die kenmerken 

die van invloed zijn op socialisering, inpassing in het arbeids

proces, en het functioneren in het arbeidsproces. 

Het probleemgebied: kosten en gevolgen 

In onderstaande zal ik de diverse kosten en gevolgen van het ver

loop trachten aan te geven. Hoog verloop onder het personeel brengt 

een aantal duidelijk aan te wijzen kosten met zich mee: bijv. ad

ministratieve kosten zoals, de kosten van ontslagprocedures, selec

tie en aanname van nieuw personeel e.d. 

Daarnaast zijn er nog een aantal moeilijk te kwantificeren kosten 

op organisatorisch, psychisch of individueel, en sociaal gebied 

aan te wijzen, en deze zijn minstens zo belangrijk! 

Tijdens de opleiding rouleren de leerlingen over de diverse afde

lingen en wordt het werk onderbroken door lesweken. 

Het hoge verloo~, het rouleren en de onderbreking door lesweken, 

en het eveneens hoge verloop onder gedinlomeerd verplegenden leiden 

tot vergroting van de instabiliteit op de verpleegafdeling. Dit 

zowel uit organisatorisch oogpunt als vanuit het sociaal 

functioneren van de verplegenden bezien. 

Een voorbeeld van het eerste aspect is bijv. het moeilijker kunnen 

plannen van het werk. Met betrekking tot het tweede aspect moet 

worden opgemerkt, dat een zekere mate van duurzaamheid in de werk

situatie en werkrelaties een voorwaarde is voor een goed sociaal 

functioneren. 

Schema 1: moeilijk te kwantificeren kosten en gevolgen van het 

verloop. 

verloop 

organisatie 
(planning) 

sociaal funct 
(problemen) ~----~~ 

individuele (psy
chische) en sociale 
kosten (moreel, 
werksfeer) 

kwaliteit 
verpleging 
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Ais een van de oorzaken van.het hoge verloop wardt de antevreden

heid met het gekozen beroep en de werksituatie aangemerkt. 

De leerling is positief gemotiveerd als hij aan de opleiding be

gint. Wegens teleurstellende ervaringen echter, het niet beant

woorden aan zijn verwachtingen, maakt hi; de opleiding niet af. 

nit zijn vanuit de leerling bezien psychische kosten die aan het 

verloap verbonden zijn. 

Daar verloop van invloed kan zijn op het moreel van andere werk

nemers en op de werksfeer, kunnen we ook nog spreken van sociale 

kosten. 

Bovengenoemde moeilijk te kwantificeren kosten van het verloop, 

zullen angetwijfeld van invloed zijn op de kwaliteit van de ver

pleging. 

Ret uitvoerend proces van de verpleging 

Boven heb ik gesuggereerd dat een hoog verloop leidt tot vergroting 

van de instabiliteit die direct of indirect van invloed moet zijn 

op de kwaliteit van de verpleging. 

rk zal er nader op ingaan door eens naar het primaire proces in 

de ziekenhuisorganisatie, dat is het uitvoerend proces van de ver

pleging, te kijken. 

Zuiver organisatorisch bezien is het een continue proces met een 

aantal instabiliteiten: ploegendienst met inbegrip van nacht- en 

weekenddiensten. het rouleren en onderbreking door lesweken van 

de leerlingen. 

Een goede overdracht van diensten, planning van het werk binnen 

en over diensten vereisen een zekere mate van stabiliteit, bijv. 

een vaste kern, in de personeelsbezetting op een verpleegafdeling. 

Kortom de beheersing van een dergelijk proces veronderstelt een 

goede informatieuitwisseling en die wordt beinvloed door de mate 

van stabiliteit. 

Bezien we het vanuit het soeiasl functioneren van de verplegenden, 

dan moet het proces als bijzonder instabiel gekenmerkt worden. nit 

komt met name door het snel wisselende patientenbestand. 

V66r de verplegende betekent dit dat vanuit de werksituatie steeds 

niem ... e relaties aangegaan moe ten worden. 

Om een werkelijke, zozeer voorgestane therapeutische relatiemet 

de patient aan te kunnen gaan, is een emotionele ondersteuning 

in de werksituatie vereist. Een zekere duurzaamheid in 
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de di~~cte werl~rf;laties is een primaire voorwaarde om tot een der

gelijk ondersteunende werl~si tuatie te komen. 

Eer~er heb ik gesteld dat eeO zekere mate Van duurzaamheid in de 

directe werkrelaties een voorwaarde is voor een goed functioneren. 

Hier .15 tel ik dat het tevens een or&anhatorische voorwaarde is 
voor een goede v~r~leging·). 
Onnodig ook hier te stellen dat evenals voor de beheeraing van het 

procas, een goed info~atieuitwisseling rand maar ook met de patient 

essentieel genoemd moet worden. Een zekere mate van stabiliteit -

duurzaamheid in de directe werkrelaties - is ook daarvoor een or

ganisatorische voorwaarde. 

In het kort hab ik aangegeven dat een hoog verloop een aantal nega

tieve gevolgen heeit. Bet leidt samenvattend tot vergroting van de 

instabiliteit die; (schema II) 

• van invloed is op de beheersbaarheid van het proces, en daarmee 

op de kwaliteit van de verpleging, 

• van invloed is op het sociaal functioneren van de verplegenden, 

en daarmee indirect van invloed is op de l~waliteit van de verple

ging 

• tot ontevredenheid en problemen in het sociaal functioneren 

kan leiden. hetgeen weer verloop tot gevo1g kan hebben. 

Schema II: relatie verlocp en gevolgen van het verloop 

""'1 I varloop 11-............. verj2;roting 
. instabiliteit 

kwali tEli t 
verpleging 

, 
I 

I ~ sociaal 
func;tioneren , 

... 

Hier verwij$ ik graag naar het onderzoek van H. Nijhuis, mede

werker aan de afdeling Bedrijfskunde. Daze houdt zich bezig met 

een onderzoek naar de kwaliteit van de verpleging. In mijn on

derzoek is dit 'slechts' een van de mogl;1ijke gevolgen van het 

verloop. 
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De ziekenhuisorganisatie 

Het uitvoerend proces van de verpleging, dat ik u zo juist heb 

geschetst, is ingebed in een organisatie met een aantal zeer 

specifieke socio-culturele kenmerken. Deze zijn de grote statUg

verschillen en de verschi1Ien in opvattingen, waarden en normen 

tussen de diverse categorieen participanten. Voorts een scherp 

afgebakende arbeidsverde1ing niet a1leen tussen maar ook binnen 

deze categorieen •. 

Technologische ontlorikkelingen hebben een snelle ingang en toepas

sing gevonden, maar de daarbij noodzakelijke aanpassingen in het 

socio-culturele vlak zijn achtergeb1even. Dat zijn met name de op

vattingen over en de daaruit voortv1oeiende verwachtingen ten aan

zien van de onderlinge relaties en interactiepatronen. Dit moe ten 

conditionerende of belemmerende factoren worden genoemd met betrek

king tot de informatieuitwisseling die nodig is voor een goede 

samenwerking, en dientengevo1ge voor: 

- een adequate behandeling, verpleging en verzorging van de patient, 

en 

- een goed sociaal functioneren van al1e participanten in de orga-

nisatie 

We hebben gezien dat een goede informatieuitwisse1ing binnen het 

uitvoerend proces van de verp1eging essentieel is. Belemmerende 

factoren zijn er niet aIleen binnen dit proces aan te wijzen, maar 

deze liggen ook op socio-cultureel niveau. 

De verpleging wordt gekenmerkt door een verregaande arbeidsverdeling 

(taakspecia1isering) en een eenzijdige communicatie. 

Ontwikkelingen in het medisch kennen en kunnen en in de technologie 

hebben ertoe geleid dat diverse specialismen hun intrede in de zie

kenhuizen hebben gedaan en deeltaken van de verp1eging hebben over

genomen. Daardoor is er, relatief gezien, sprake van functieverlies 

of een zekere uithol1ing van het verpleegkundig beroep. 

Voor de behandeling en verpleging van de'patient betekent een en 

ander, mede door de inadequate informatieuitwisse1ing tussen maar 

oak binnenspecia1ismen, een partie1e benadering van de patient. 

Vanuit het individuele perspectief van de (aspirant) verp1egende 

een beroep en werksituatie met een aantal negatieve aspecten. De 
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georekkige informatieuitwisseling leidt gemakkelijk tot onzeker

heid, ~n daardoor tot problemen in het sociaal functioneren. 

Met name eAl dit, w~gens zijn geringe ervaring gelden voor de 

!eerling. 

Samenvattend mogen w~ ten aanzien van de ziekenhuisorganisatie 

stellen, dat deze tot voor kort als vrij gealoten organisaties 

hebben geiunctioneerd. WeI duidelijk op~n vaor technologiseh~ ont

wikkelingen, maar de daarbij behorende aanpassingen op socio

cultureel niv~au eijn achtergebleven. 

Dit wordt weI aangeduid met de t~~ 'socio-cultural lag'. 

Nog enkele voorbeelden hiervan zijn: 

• het probleem van de formalisering van regelingen betreffende de 

juridische aansprakelijkheid. Dit kan opgevat worden als een 

duidelijk symptoom van de problematiek rond de samenwerkings

verbanden 

• weinig ontwikkelde en nog mAar recent ontstane personeelsdien

sten, die zich vnl. bezighouden met administratieve bezigheden 

en minder met de soeiale kanten van het personeelsbeleid. 

Ten aanzien van de verpleging kunnen we Iiltellen: 

dat door de komst van andere specialismen er, relatief gezien, 

een verarming is opgetreden in het beroep. Met name is de 

expressieve kant van het beroep in gedrang gekomen. 

• dat vanuit organisatoriseh oogpunt bezien, hier nog bijkomt 

een verregaande taakspeeialisering. Zo is er bijv. nog 

weinig sprake van taakverruiming. Een facet waarvan bekend 

is dat het te maken heeft met de tevredenheid van de werknemer.*) 

De speeifieke kenmerken van de ziekenh4isorganisatie, en de eerder 

genoemde kenmerken van het uitvoerend proces van de verpleging in 

aanmerking genomen, zal een en ander een negatieve invloed hebben 

op de tevredenheid van de verplegende met het beroep en de werk

situatie. 

*) Rier kan verwe~en worden naar het onderzoek van R.J.M. Mercx, 

hoofdmedeweFker san de sfdeling Bedrijfskunde! Daze heeft een 

onderzoek gedaan nsar taakstructurering e~ de invoering daarvan. 
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Vanuit deze gegroeide situatie is de huidige drang tot profes

sionalisering van de verpleging begrijpelijk. Dit is het streven 

om de verpleging op een hoger plan te brengen en het zoeken naar 

een geheel eigengebied en eigen idehtiteit. Het oprichten van 

dagopleidingen is hier een voorheeld van. 

De slotconclusie kan zijn, dat het voornameli,;k ext erne ontwikke

lingen en maatregelen zijn, denk hierbij aan de plannen ten aan

zien van de herstructurering van de gezondheidszorg en de ver

nieuwingen in het onderwijs, die dwingen tot interne aanpassingen 

en herstructureringen in de zieltenhuisorganisatie. 

Deelonderzoeken 

Vervolgens zullen u enige resultaten van een drietal deelonder

zoeken worden gepresenteerd. 

Ten eerste de opzet en de voornaamste resultaten van de eerste 

fase van het onderzoek naar het verloop en ook het verzuim onder 

gediplomeerd verplegenclen, door de heer Floor. 

Vervolgens zal mevrouw Verhagen met betrekking tot het verloop 

onder inservice-Ieerlingen, een aantal knelpunten aanwijzen van

uit de voorwaarden die, let weI, ideal iter aan een opleiding ge

steld moe ten worden. 

Tenslotte zal de heer Kuepers iets vertellen over het .onderzoek 

aan de middelbare dagopleiding voor verplegenden, de M.B.O.-V. 

Deze heeft de laatste studiefase van de in het onderzoek betrok~ 

ken leerlingen geevalueerd. 

Bij dit onderzoek is als invalshoek gekozen, de organisatie van 

het onderwijs. Dat zijn de voorwaarden waaronder men doelstel

lingen en afgeleide onderwijsdoelen willen bereiken. 

Slotbeschouwing 

De deelonderzoeken vertonen qua probleemstelling een duidelijke 

samenhang. Toch zijn er binnen het onderzoek twee hoofdrichtingen 

te onderscheiden. 

De ene betreft het vraagstuk van het hoge verloop onder het ver

plegend personeel in de algemene ziekenhuizen. 
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In de huidige situatie is er aeQ structureel tekort aan gediplo

meerden, zodat de personeelsvoorziening voornamelijk via de in

service-opleidingen plaatsvindt. Bij peze opleidingen zien we een 

groot aanbod van le~rlingen, tijdens de opleiding een groot ver

loop en als resultaat het genoemde structurele tekort aan gedi

plomeerden en een tekort aan leidinggevenden in de verpleging. 

Een gecompliceerd vraagstuk dat onderzoek behoeft! 

Wat onze bijdrage hierin betraft. moat hat tot dusverre verrichte 

onderzoek leiden tot een aantal conclusies en veronderstellingen 

waarvan er een aantal in de afrondingsfase van het onderzoek ge

toetst zullen worden. 

De andere richting betreft de inpassing van de M.B.O.-V.'ers in 

de praktijk van de gezondheidszorg. Een vraagstuk dat mede in het 

licht van het hoge verloop onder het verplegend personeel bekeken 

moet worden. Dit betreft de beantwoording van de vraag, of deze 

categorie verplegenden dezelfde of andere verlooppatronen zal 

laten zien als het huidige verplegend personael. 

Dit nu veronderstelt een onderzoek naar het functioneren van de 

M.B.O.-V.'ers in de praktijk van de gezondheidszorg. 

Doel van het onderzoek is gegevens te verkrijgen ten aanzien van 

wenselijkheden, mogelijkheden en ook haalbaarheid van bepaalde 

beleidsvoorstellen. Dit ten aanzien van opleidingsvraagstukken, 

personeelsbeleid en personeelsvoorziening. 

Hierbij is het ene deelonderzoek (of hoofdrichting) aanvullend, 

ondersteunend en informatief voor een ander deelonderzoek (of 

hoofdrichting). 
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Samenvatting 

Verloop onder gediplomeerden: resultaten van een onderzoek in 

zes ziekenhuizen 

Het hier beschreven onderzoek is een verkennende studie naar het 

verloop en het ziekteverzuim bij gediplomeerde verpleegkundigen 

in algemene ziekenhuizen. Een literatuuronderzoek leerde dat er 

met name in Nederland nog tamelijk weinig onderzoek is gedaan 

onder deze groep. Veelal gingen onderzoeken in de verpleging over 

de situatie van de leerlingen i.p.v. de gediplomeerden. Vervolgens 

werd het onderzoek beschreven. De gegevens hiervoor werden geput 

uit de personeelsdossiers van zes ziekenhuizen in Z.O.-Brabant. 

Er waren persoonsgegevens voorhanden en gegevens betreffende de 

beroepsloopbaan. De analyse werd verricht vanuit twee gezichts

punten: het individu resp. het ziekenhuis als eenheid van analyse. 

Bij het zoeken naar factoren die met de persoonlijke neiging tot 

vertrek samenhangen werden enkele verbanden gevonden. Het verloop 

was het hoogste bij de jongeren, in de lagere rangen en bij dege

nen die nog maar kort in het ziekenhuis van onderzoek werkten. 

Volgens een 1n het rapport gemaakte schatting kan ongeveer 30% 

van het totale verloop als vermijdbaar worden bestempeld. Hoewel 

er geen harde conclusies kunnen worden getrokken, maken de onder

zoeksresultaten het waarschijnlijk dat er een vrij grote groep 

jongere gediplomeerden is, die achtereenvolgens in meerdere zie

kenhuizen werkt. Na enige tijd is er een groep die op een nog 

vrij jonge leeftijd het beroep vaarwel zegt en een groep die door 

blijft werken. M.b.t. het ziekteverzuim werden er enkele zwakke 

verbanden gevonden die men elders in de literatuur ook vindt. 

Bij het analysegedeelte waar het ziekenhuis eenheid van analyse 

was, kwam het volgende naar voren. Het verloop per ziekenhuis 

varieerde van matig tot hoog: + 20% tot + 40% per jaar. 

Bij vergelijking van de verlooppercentages per ziekenhuis en per 

jaar bleek zich weinig regelmaat voor te doen. Bij het ziekte

verzuim bleek zich weI een dergelijke regelmaat voor te doen. 

Hoewel het aantal ziekmeldingen per half jaar per werknemer 
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nogal verschilde was het weI zo dat het ziekenhuis dat in 197,/1 

een relatief groot aantal ziekmeldingen registreerde dat in bv. 

1973/1 ook deed. Hetzelfde gold voor ziekenhuizen met een rela

tief matig of laag aantal ziekmeldingen per verpleegkundige. 

In de loop van het onderzoek ontstond het idee dat de stabili

teit in het personeelsbestand van groot belang was i.v.m. bet 

werkklimaat. 

Het feit dat in ons onderzoek een grotere stabiliteit samenging 

met een geringer aantal ziekmeldingen sterkte ons in dit idee. 

In gesprekken met o.a. persaneelschefs bleek dit idee oak weer

klank te vinden. 
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Summary 

Turnover of registered nurses: results of a study among six hospitals 

The research discussed here is an explorative study of turnover 

and absenteism among registered nurses in general hospitals. 

A literature survey indicated that this group has not yet been 

studied very much, particularly not in the Netherlands. 

Most studies focussed on student-nurses, instead of registered 

nurses. 

After an introduction, the study·.itself was described. 

Data was collected from the personnel files of sic hospitals in 

South-East Brabant, consisting of demographic information and 

career information. 

The analysis was performed from twa different points of view: 

from the individual, and from the hospital. 

StUdying factors which are related to the personal decision to 

leave, several relations were found. 

Turnover was highest among the younger nurses, among these ~n 

the lower ranks, and among those who only recently started 

working in the particular hospital. 

It was estimated that approximately 30% of the total turnover 

can be considered avoidable. 

Although it is not possible to formulate hard conclusions, the 

results at least strongly indicate that there is a fairly large 

group of recently graduated nurses who subsequently work in 

several hospitals. After a while, there is a group which leaves 

the profession at a still fairly young age, and a group which 

continues working. 

As far as absenteism is concerned, a few weak relations were found, 

which are also reported elsewhere in the literature. 
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With respect to the analysis from the point of view of the hos

pital, the following was found. 

Turnover per hospital varied from moderate to high: from + 20% 

to + 40% per year. 

The comparison of turnover rates per hospital, and per year 

did not reveal much of a pattern. 

There was some kind of a pattern with respect to absenteism. 

Although the number of sick-leaves per half year per employee 

varied greatly, it was found that a hospital which had a relative 

large number of sickleaves in 1972/1, also had a large number of 

sick-leaves in, for instance, 1973/1. 

The same relation was found for hospitals with respectively a 

moderate or low number of sick-leaves per nurse. 

During the study the idea was formulated that the stability of 

the personnel force is of great importance for the work climate. 

This idea was supported by the fact that the study showed a 

greater stability going together with a lower number of sick-

leaves. 

Interviews with, among others, heads of personnel 

firmed this. 

I 
furlther con-
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Verioop onder gediplomeerden: resuitaten van een onderzoek 

in zes ziekenhuizen 

Het onderzoek dat in dit artikel wordt behandeid is het voor

onderzoek van het in het vorige artikel genoemde deeionder

zoek Ill. Het onderwerp is het verioop onder de gediplomeerde 

verpIeegkundigen. 

In dit artikel zal eerst in het algell'een iets worden gezegd over 

het varioop onder de gediplomeerden. Daarna zullen achtereen

volgens de opzet en de resultaten van het onderzoek worden 

behandeld. Tenslotte volgen er nog enkele opmerkingen over de 

wijze van presentatie van de onderzoeksresultaten in de 

praktijk. 

Het lijkt IT'e zinvol oro voor de behandeling van het onderzoek 

eerst in het kort een aantal in het oog lopende resuitaten te 

verlT'elden van een enquete van de Nationale Ziekenhuis Raad. 

Deze enouetegegevens zijn in december j.l. bekend geworden. 
-

Er is een schatting gemaakt van het Iandelijk tekort aan 

gediplomeerde verpleegkundigen in algemene ziekenhuizen. Deze 

schatting bedraagt ~ 10%, d.w.z. dat per ziekenhuis geroiddeld 

]0% van het aantal posten vakant is. Voor de akaderoische zieken

huizen bedraagt deze schatting..! 19%. De hoogst waargenomen 

percentages zijn 33 en 36%. 

De grootste tekorten doen zich voor op de weer specialistische 

afdelingen en bij de groep van leidinggevende verpleegkundigen. 

Landelijk gezien zijn de tekorten het grootst in het westen 

van het land. Ook in het noorden zijn de tekorten relatief vrij 

hoog. 

In het algel1'.een kan roen stellen dat het hoge verloop onder 

gediplolT'eerde verpIeegkundigen vaak als problema tisch wordt 
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ervaren. De situatie wordt extra problematisch door het huidige 

strukturele tekort. ¥evrouw Verwey gaf in het voorgaande artikel 

de vele soorten kosten aan van een hoog verloop onder leerlingen 

en gediplomeerden. In hetzelfde artikel worden ook de plannen 

voor deelonderzoek III uiteengezet. Het daarbij genoemde voor

onderzoek, n.l. de analyse van gegevens uit personeelsdossiers 

is daaraan voorafgegaan. De rapportage van die analyse heb ik 

onlangs voltooid. 

De opzet van het onderzoek. 

Het gebruikte databestand bestond uit de gegevens van de personeels

dossiers van zes zIekenhuizen, waarvan drie stadsziekenhuizen 

en drie streekziekenhuizen. 

Elk van de dossiers bestond uit twee delen. Het eerste dee 1 was 

het huidig personeelsbestand, dat wil bier zeggen, die mensen 

die op I juli 1974 in bet ziekenbuis van onderzoek werkten. Het 

tweede gedeelte bevatte gegevens van gediplomeerde verpleegkundigen 

die de laats te .i aren ui t het ziekenhuis zijn vertrokken. Op 

deze wijze waren de gegevens beschikbaar voor ruim vijftien

bonderd mens en. 

In de eerste plaats waren van deze lIlensen de datum indienst

treding en de eventuele ontslagdatum bekend, zodat ik de ver

looppercentages kon berekenen. In de tweede plaats "Taren er een 

aantal persoonsgegevens bekend (leeftijd, geslacbt, voorop

leiding, e.d.). In de derde plaats waren er een aantal gegevens 

bekend over de afgelopen beroepsloopbaan en de huidige peside. 

In de vierde plaats waren de gegevens over het ziekteverzuim 

voorha.nden •. Het ziekteverzuim is eok in de analyse betrokken 

omdat in onderzoeken vaak is gebleken dat het evenals verloop 

samenhangt lIlet zaken als arbeidsvoldoening, e.d. Bovendien is 

een hoog ziekteverzuim oak een duidelijke kostenfaktor. 

Bij de formulering van de prableemstelling is ervan uitgegaan, 

dat men een drietal soorten van faktoren kan onderscheiden die, 

afzonderlijk of in onderlinge kombinatie, van invloed kunnen 



- 72 -

zijn op het verloop uit een organisatie. Deze falrtoren :djn: 

- individuele fa~toren (b.v. leeftijd en geslacht), 

- organisatiefaktoren (b.v. leiderschapsklimaat, traditionele 

vs. teamverpleging, e.d.), 

- omgevingsfaktoren (b.v. de situatie op de arbeidsmarkt). 

Bij de laatste groep faktoren, de omgevingsfaktoren springt momen

teel het strukturele tekort aan gediplomeerde verpleegkundigen 

in het oog. Ven kan ook denken aan de ti5delijke personeelsstop 

van enige ti;d geleden. 

De Erobleemstelling is t'weeledig. 

A. De eerste deelprobleemstelling vraagt een beschrijving van de 

verloop- en mobHiteitspatronen zoals individuen die laten 

zien (onder mobiliteit wordt hier verstaan: verandering van 

baan of zich terugtrekken uit het arbeidsp1'oces). ~en kan 

hier b.v. denken aan de vraag of e1' na diplomering een soort 

trek is tussen de ve1'schillende ziekenhuizen. Voorts was 

het een vraag welke van de gemeten kenme1'ken (individuele ken

merken en kenmerken van de afgelopen beroepsloopbaan) samen 

hangen met de vertrekgeneigdheid. 

B. In het kader van de tweede deelp:robleemstelHng is gekeken 

naar verloop- en ziekteverzuimpatronen per ziekenhuil3. Voorts 

is per ziekenhuis gekeken naar de stabiliteit in het personeels

bestand. Men kan spreken van stabiliteit indien er een relatief 

grote groep mensen aanwezig is, die al JIleerdere jaren in het 

ziekenhuis werkt (harde kern) en een relatief Kleine groep 

die nog pas kort in dienst is. Andersom is er sprake van in

stabiliteit als er een Kleine harde kern is en een groot aantal 

mensen dat nog maar kort in dienst is. Hoewel een benadering 

vanuit het gezichtspunt van stabiliteit in andere verwante 

onderzoeken nauwelijks voo1'komt, ontstond in ons team het 

vermoeden dat deze stabiliteit een belangrijk aspekt is. 

Verloop, stabiliteit en ziekteverzuim zijn bekeken over een 

peri ode van enkele jaren. De ziekenhuizen zijn ook onderling 

vergeleken op deze grootheden. Voorts is nagegaan of e1' 
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verbanden bestonden tUBsen verloop, stabiliteit en ziekte

verzuim. 

¥en.ziet dat in dee 1 probleemstelling A het individu eenheid 

van analyse was en in deelprobleemstelling B het ziekenhuis. 

Oorspronkelijk bestond het plan om oak de a.fdeling als analyse

eenheid te gebruiken,traar door het grote aantal ontbrekende 

waarneroingen kon dit ja11'lT'er genoeg niet gebeuren. 

Een bijkcmende vraag in deelprobleemstelling B was de keuze van 

twee ziekenhuizen uit de zeSt Deze twee ziekenhuizen kunnen 

dan in het laatste deelonderzaek nader worden onderzocht voor 

wat betreft organisatiekenmerken die van invloed zijn op het ver

loop. Deze ziekenhuizen moeten zoveel mogelijk van elkaar ver

schillen in de hoogte van het verloop en eventueel oak in 

stabiliteit. 

Saroenvattend kan men zeggen dat bet de bedoeling is om via deze 

probleewstelling te kowen tot een inperking van het probleew

gebied. In het laatste deelonderzoek kan dan meer gericht 

onderzoek worden gedaan in twee organisaties. 

De voornaamste onderzoeksui tkoms ten. 

Deel A 

Bij de analyse van de gegevens over bet verloop (met behulp van 

o.a. de kontrastgroepenmethode) zijn tien kenmerken gebruikt die 

mogelijk een verklaring zouden kunnen geven. De gevonden ver

banden zijn de volgende: 

bij de jongere gediplomeerden is het verloop veel hoger dan 

bij de ouderen (breekpunt bij .:!:. 31 jaar), 

de verpleegkundigen-:die in een ziekenhuis een of meer rang

wutaties hebben gekregen zijn winder geneigd om te vertrekken 

dan zij die geen rangmutaties kregen, 

- het verloop onder de verpleegkundigen is duidelijk het hoogst 

in de lagere rangen, 

zij die nog maar vrij kort in het ziekenhuis van onderzoek 

werken zijn eerder geneigd om te vertrekken dan zij die er al 

langer werken (in het algemeen wordt dit verschijnsel aangeduid 

met de termen "baby"- of "kleutersterfte" in een bepaalde 

lichting van i~ dienst getredenen). 
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De verbanden die hierboven zijn beschreven overlappen elkaar 

natuurlijk in zekere wate, waar het is weI zo, dat elk van de 

vier verbanden in iets zwakkere VOrW blijft bestaan als wen de 

overige drie konstant houdt. Voorbee1d; het verband tussen 

aantal rangwutaties en ver100p doet zich zowel bij de ouderen 

als hij de jongeren voor. Ool< de "baby-II of "kleutersterfte" 

doet deh in a.lle ledtijdskategorieen voor. 

Overigens was het ziekenhuis waar wen werkt minder sterk van 

invloed op de vertrekgeneigdheid dan de vier zoeven genoemde 

faktoren. 

Het 1ijkt verder de moeite waard om te vermelden welke kenmerken 

nlet of nauweHjks van invloed waren op het verloop. Dat waren: 

het aantal voorgaande werkgevers, algemep.e vooropleiding, het 

a1 of niet wonen in dezelfde plaats als die waar men werkt, 

burgeli;ke staat en geslaeht. 

Na een analyse van de door de ziekenhuizen geregistreerde ontslag

redenen kwam ik tot een (vrij grove) schatting van het vermijd

bare verloop. Onder vermijdbaar verloop wordt hier verstaan 

dat verloop dat in principe door de organisatie kan worden bein

vloed. Voorbeelden van redenen voor vermijabaar verloop zijn: 

als men vrijwillig vertrekt omdat men de huidige baan om welke 

reden dan ook niet meer aantrekkelijk vindt; men ziet guns tiger 

alternatieven. Bij onvermijdbaar ver100p valt te denken aan 

arbeidsongeschiktheid. pens ionering , verhuizing e.d. Volgens de 

schatting op grond van de gegevens uit de personeelsdossiers 

bedraagt het vermijdbare verloop ongeveer 30% van het totale 

verloop. 

¥et betrekking tot de wobiliteit onder de verpleegkundigen gedurende 

een aantal jaren na hun diplomering kunnen er vanwege de beperkt

heid van het databestand geen harde konklusies worden getrokken. 

Echter, het hoge verloop onder degenen die janger zijn dan 31 jaar, 

waarbij vaak het kiezen voor een guns tiger alternatief in termen 

van prowotie, belangst~lling, e.d. als ontslagreden wordt opgegeven, 

en het feit dat ve1e jongeren al meerdere werkgevers hebben gehad, 

geven we! een zekere indikatie inzake deze wobiliteit. Het lijkt 
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weI waarschijnlijk dat er een vrij grote groep jongere verpleeg

kuudigen· is, die achtereenvolgens in meerdere ziekenhuizen 'Werkt. 

Na verloop van ti.id is er een groep die op nog vrij jonge leef

tijd uit het beroep stapt (b.'V. bij vrouwen: 'Wegens huwelijk 

of zwangerschap). Daarnaast is er een groep die in de verpleging 

een werkkring ziet van meer blijvende aard. 

~et betrekking tot het ziekteverzuim zijn roeerdere grootheden 

te onderscheiden. Orodat in andere onderzoeken is gebleken dat 

het aantal ziekmeldingen het sterkst samenhangt met sodale 

faktoren is in deze analyse gekozen voor het aantal ziek

meldingen als te verklaren 'Varia be Ie. Voor deze eventuele ver

klari ng zijn dezelfde den 'Variabelen gebruikt als in de analyse 

van het verloop. De belangrijkste faktor bleek te zijn: het 

ziekenhuis waar men 'Werkt. In twee ziekenhuizen was het aantal 

ziekmeldingen beduidend groter dan in de andere vier. Van de 

overige variabelen hingen er drie enigs:dns samen met het aantal 

ziekmeldingen. 

Het gaat hier om verbanden welke men in de literatuur zeer vaak 

vindt beschreven. 

Een vrij opvallend gegeven is hier dus, dat de ziekenhuisorgani

satie kennelijk weer van invloed is op het aantal ziekmeldingen 

per werknemer dan op hun vertrekgeneigdbeid. Dit geldt hier dus 

voor gebele ziekenhuizen; hoe bet per afdeling ligt, is op 

grond van deze gegevens niet te zeggen. Op grond van de literatuur 

vindt men wellicbt aanleiding om te veronderstellen dat dit per 

afdeling inderdaad anders ligt. 

Deel B. 

In dit gedeelte van de analyse vormde bet ziekenbuis de eenheid 

van analyse. Het verloop onder de gediplomeerde verpleegkundigen 

varieerde globaal van 20 tot 40% per jaar. }fen tI"Oet zich hier 

voorstellen dat bij een verloop van 40% elk jaar bijna de helft 

van het personeel tI"Oet worden vervangen. 

De hoogte van het verloop wl.sselde nogal per ziekenhuis en ook 

per half jaar (er werden vijf periodenvan een half jaar bekeken). 

De schommelingen 'Verliepen nogal onwillekeurig. Ziekenhuizen die 
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tijdens de ene pedode een relatief hoog verloop hadden, konden 

een halfiaar later weer een laa~ vedoop habben. Als de zieken

huizen per half jaar worden ge'(angor4end naar 4e hoogte van 

hetverloop~ krijgt men vijf vrij sterk uiteenlopende rang

ordeni.ngen. 

De in eind 1913 ingevoerde persaneelsstop had begin 1974 een lichte 

daling in het verloop tot gevolg. 

Uit het !eit dat het verloo" zo sterk wisselt per instelling en 

ook per half jaar, kan 'JrIen kqnkluderen dat de hoogte van het 

verloop wordt bepaqld door meer faktoren dan alleen organisatie

ken'Jrlerken. Als de hoogte van het verloop hoofdzakelijk door 

organisatiekenmerken zou worden bepaald, dan zouden de relatieve 

verschHlen tussen de ziekellhu;b:en per half jaar niet zo sterk 

wisselen. Van vele organis<\.tiekenmerken mag men immers veronder

stellen dat ze binnen een periode van 2,5 jaar enigszins konstant 

blijven. 

Naast het verloop onder de gediplomeerde verpleegkundigen is 

ook de hi.ermee samenhangen(le stabiliteit binnen deze groep bekeken. 

In het onden:ochte databestand bleek dat de stabiliteit in de 

groep van het gediplomeerd verpleegkundig personeel per ziekenhuis 

verschHde. De stabiHteit in de dde streekziekenhuizen was 

groter dan die in de st<\.dsziekentll..'Ihen. 

Het feit dat de meest stabiele ziekephuizen niet perse de zieken

huizen lret een laag verloop hoeven te zijn, is verklaarbaar omdat 

niet bij ieder ziekenhuis de groep vertrokkenen hetzelfde hoeft 

te zijn samengeste14. Het percent~ge mensen dat na een lang 

dienstverband vertrekt, kan immers verschillen. 

Behalve kwa verloop bleken de onderzochte ziekenhuizen ook nogal 

te verschillen kwa ziekteyerzuim, Het aantal zieloreldingen per 

werknemer per halfiaar, het aantal ziektedagen per werkne11'er 

per half jaar en de gemiddelde duur per ziektegeval werden 

bekeken. Bij de laatste twee grootheden bleek zich weinig regel

maat voor te daen in de verschillen per half jaar en per zieken

huh. Ook bij de aerste grootbeid, de ziektefrekwentie, bleken 

er aanzienlijke verschillen te bestaan per ziekenhuis en per 
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half jaar. De verschillen per ziekenhuis bleven echter vrij 

konstant. Dat wil zeggen dat de kans groot is dat als er in 

een ziekenhui.s gedurende een bepaald half jaar relatief veel 

ziekweldingen voorkomen dat ook in latere halve jaren het 

geval zal zjjn. 

Bii vergelijkingen tussen enerziids het aantal ziekmeldingen 

en anderzijds het verloop en de stabiliteit bleek dat het 

aantal ziekmeldingen nauweUjks met bet verloop samenhing. 

maar weI met de stabiliteit. Bij ziekenhuizen met een grote 

stabHiteit bij bet gediploweerd verpleegkundig personeel is 

de kans op een groot aantal ziekmeldingen kleiner dan in zieken

buizen wet een geringe stabiliteit bij die kategorie. Dit gegeven 

kan worden gezien als een aanwijzing dat de stabiliteit een 

belangrijke faktor is i.v.m. zaken als arbeidsvoldoening e.d. 

Presentatie van de resultaten in de :eraktijk. 

Na de afronding van de rapportage bebben o.a. de personeels

cbefs van de betrokken ziekenhuizen elk een exemplaar van het 

(concept) rapport gekregen. Vervolgens is het rapport met 

enkele mensen in de ziekenbul.zen besproken. Hierbij zijn o.a. 

de volgende zaken aan de orde geweest: 

- het feit dat in bet rapport de stabiliteit als belangrijke 

faktor werd bescbouwd vond duidelijk weerklank, 

- i.v.m. het wegvallen van de a£deling als analyse-uiveau hebben 

wij gesproken over eventuele verscbillen per a£deling v.w. b. 

verloop, stabiliteit en ziekteverzujm; de indruk bestond dat 

met name het leidinggeven op de afdeling van invloed op 

de betreffende grootheden, 

- voorts werden diverse aspekten van bet personeelsbeleid besproken, 

zoals selektie, bijscholing, part-timers, aantrekking van 

uitzendkracbten, ziekenverzorgers (al dan niet in opleiding), etc. 

- in het algemeen werd het hoge verloop duidelijk als problem.a

tisch ervaren; hierdoor kwaw men dan ook nauwelijks toe aan 

de sociale kanten van het personeelsbeleid. 



Tenslotte is de afspraak ge~aakt dat de betrokkenen samen reet 

~en of meer mensen van de T.H.-Eindhoven in een werkgroep 

zullen gaan zitten. Deze werkgroep zal zich wat diepgaander 

bezig gaan houden met het verloopt de (in)stabiliteit en de 

daarbij behorende organisatoris~he vragen. Wij verwachten 

dat een en .ander een bijdrage zal leveren bij de formulering 

van een adequate probleernstelling voor het laatste deelonder

zoek. 
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Samenvatting 

Knelpunten in de inservice-opleiding 

Het onderzoek betreft een eerste verkenning naar factoren, die 

samenhangen met de ontevredenheid over de werksituatie en/of 

het verloop van de inservice-opleiding. 

Ondervraagd zijn 87 leerling-verplegenden, 57 docenten en 34 

hoofden van twee ziekenhuizen. 

Uitgaande van een optimaal verlopend socialiseringsproces, 

kwamen er enige indicaties voor knelpunten in de inservice

opleiding naar voren. Deze liggen in de onduidelijke kommuni

katie onderling, te idealistische verwachting van de leerling

verplegende. de begeleiding, beoordeling, bestede tijd aan 

theorie, afstemming tussen opleiding en de afdelingen, en de 

onstabiele werksituatie op de verpleegafdeling. De kritiek van 

de leerling-verplegenden op deze aspekten wordt niet altijd ge

deeld door de opleiders. De verschillen tussen drop-outs en 

blijvers zijn niet zo groot. Ret vertrek uit de opleiding con

centreert zich in de eerste twee leerjaren. De band (van de 

overgebleven leerlingen) met het eigen ziekenhuis is echter 

gering, terwijl ook hun vrij grote voorkeur voor een andere 

tak van de gezondheidszorg als werkterrein opvallend ~s. 
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Summary 

Problems with the in-service training of nurses 
I 

This proj~ct an exploration of the factors which influence 

the dissatisfaction of student-nurses with their work-env~ronment, 

and for the progress of the in-service training. 87 Student-nurses, 

57 teachers, and 34 departmental heads, from 2 hospitals, were 

interviewed. 

Against an optimally proceeding socialization process as a norm, 

various problem areas were uncovered. Among them are an ambiguous 

communication, too idealistic expectations of student-nurses, the 

support of the students, student evaluation, the amount of time 

spent on theoretical education, the integration of the educational 

system and the nursing departments, and the unstable work environment 

in the nursing departments. 

- The criticisms of student-nurses on these various aspects are 

not always shared by the faculty. 

- Differences between drop-outs and those who stay, are not very 

large. 

Dropping out is concentrated Ln the first two years of the 

program. 

- The link of the students with the hospital is very weak. 

- It is also remarkable that there is a relatively large preference 

for jobs outside the health area. 
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KNELPUNTEN IN DE INSERVICE-OPLEIDING 

De aanleiding tot dit deelonderzoek is het hoge verloop onder de 

inservice-Ieerlingen en de kosten, die dit met zich mee brengt 

voor zowel de leerling zelf als de organisatie. 

Onze vraagstelling is dan ook: "Welke faktoren leiden tot onte

vredenheid bij de inservice-leerlingen en/of spelen een rol bij 

de beslissing om het ziekenhuis te verlaten?" 

Omdat we dit gebied eerst wat wilden aftasten en verkennen, is 

er gekozen voor een kleine onderzoeksgroep nl. 2 groepen leer

lingen, die in september 1971 hun opleiding begonnen aan 2 

ziekenhuizen n.l. 

47 leerlingen in ziekenhuis A 

40 leerlingen ~n ziekenhuis B 

Om wat neer inzicht te krijgen in de organisatie t waarmee ze 

worden gekonfronteerd, hebben we ook aIle hoof den en docenten van. 

de beide ziekenhuizen ondervraagd op het einde van. het eerste 

s tudiej aar , nI-

23 hoofden ) 
) ziekenhuis A 

29 docent en ) 

I 1 hoof den ~ ziekenhuis B 
28 docenten ) 

De leerlingen zelf zijn op 3 tijdstippen ondervraagd, n.l. 

I. op het einde van de preklinische periode 

2. op het einde van het eerste leerjaar 

3. op het einde van de opleiding 

In het nu volgende gedeelte gaan we achtereenvolgens kijken naar: 

1. de hoogte van het verloop tijdens de opleiding 

2. de rol van de achtergrondsvariabelen m.b.t. het verloop; 

2a. enige vertrekredenen 

3. een theoretisch kader, van. waaruit we de opleidingssituatie van. 

de leerling nader zullen bekijken 

4. inpassing van enige resultaten hierin. 
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Hoe hoog is het verloop tijdens de opleiding? 

Zoals U in onderstaande tabel ziet, is het verlooppercentage ~n 

beide ziekenhuizen nogal verschillend.1. 

Tabel Hoogte verloop tijdens opleiding in ZH.A en ZH.B in de 
jaren 1971 en 1967,1968,1969. 

~roepen, aangekomen in; 

a) sept.1971 

(n= 87 leerl.) 

b) 1967,1968,1969 

(n= 358 leerl.) 

ZH.A ZH.B 

38% 58% 

32% 48% 

Van onze onderzoeksgroep brak 38% (18 van de 47 leerlingen) in 

ZH.A en 58% (23 Van de 40 leerlingen) in ZH.B de opleiding voor

tijdig af. Dit verschil is niet toevallig. In een onderzoek van 

Kuepers naar het verloop tijdens de opleiding in de groepen, die 

in de jaren 1967, 1968 en 1969 aangekomen zijn (358 leerlingen), 

komt eenze1fde verschi1 naar voren. Het ver100p was toen gemidde1d 

weI wat lager n.1. 32% in ZH.A en 48% in ZH.B. 

De meeste leer1ingen ver1aten het ziekenhuis in hun eerste studie

jaar. Leerlingen die a1 langer dan 1 jaar san het ziekenhuis ver~ 

bonden zijn, maar nog aan hun eerste studiejaar bezi~ zijn, zijn 

hierbij inbegrepen. 

In hoeverre spe1en de achtergrondsvariabe1en een rol met 

betrekkins tot het verloop? 

Net als bij Floor is er in ons onderzoek en dat van Kuepers gekeken 

of we op basis van achtergrondsvariabelen als leeftijd, sexe en 

vooropleiding prob1eemgroepen kunnen onderscheiden, die een grote 

vertrekgeneigdheid vertonen. Dit bleek niet het geval te zijn. De 

vertrekkers uit de opleid~ngsjaren 1967 tIm 1971 verschillen niet 

op deze kenmerken van de blijvers. Deze gegevens ondersteunen niet 

de veronderstellingen, die we veelal in de 1iteratuur tegenkomen, 

over he t effekt van vooral de voorop1eiding op het ver1oop. 
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Het voorgaande doet ons vermoeden, dat de oorzaken van het vertrek 

van de inservice-Ieerlingen voorna~elijk in deorganisatie ~ezocht 

~oeten worden. 

Welke zijn nu die redenen waarom men vertrekt? 

In de literatuur worden enige vertrekredenen voor inservice

leerlingen genoemd nl. 

1. het niet uitkomen van de verwachtingen 

2. konflikten met hoofden of gediplomeerd verpleegkundigen 

3. studieredenen 

4. redenen zoals huwelijk, arbeidsongeschiktheid, zwangers chap , enz. 

Verloop noemen we onvermijdbaar, wanneer deze niet of nauwelijks 

door de organisatie beinvloed kan worden (reden 4). De eerste 3 

redenen worden tot het vermijdbare verloop gerekend. Dit onder

scheid is echter maar betrekkelijk, daar een vertrekreden als 

huwelijk een dekmantel kan zijn voor een ontevredenheid met beroep 

en werksituatie. Trouwen hoeft immers niet in te houden, dat men 

zijn baan opgeeft. 

In de officiele versie van de beide ziekenhuizen over de vertrek

redenen komen konflikten met hoofden en gediplomeerd verpleeg

kundigen niet v~~r. Wel studiemoeilijkheden, het niet aankunnen 

van de praktijk of beide. In Ziekenhuis A ligt het aksent op de 

studiemoeilijkheden, terwijl in het ziekenhuis met het hoogste 

verloop beide faktoren even belangrijk zijn. 

Van 16 leerlingen hebben we een eigen opgave van hun vertrekreden, 

waarvan de helft inderdaad de slechte werksfeer op de afdeling 

noemden. De officiele versies, al dan niet door de leerling zelf 

aan het ziekenhuis opgegeven, verschillen in deze gevallen nogal 

van elkaar en varieren van geen interesse meer, aanpassingsmoeilijk

heden tot zelfs huwelijk. 

Slechts 15% van het verloop in onze groep behoort tot de kategorie 

onvermijdbaar, bekeken vanuit de redenen die door de ziekenhuizen 

aan ons werden verstrekt. 
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De opleidingssituatie van de leerling-verplegende hebben 

we bekeken vanuit een theoretisch kader, waar we nu nader 

op in zullen gaan. 

We zijn uitgegaan van twee begrippen nl. het beroepsbeeld en het 

socialiseringsproces. 

Het beroepsbeeld is: het geheel van opvattingen en verwachtingen 

over het beroep en de ui toefening daarvan in 

de werksituatie. 

We kunnen hierin 3 aspekten onderscheiden: 

1. ideeen over taken en de daarbij behorende eigenschappen b.v. 

verpleegtechnische taken en zorgvuldigheid 

2. ideeen over de organisatie en de werksfeer 

3. ideeen over arbeidsvoorwaarden, toekomstmogelijkheden, salaris e.d. 

De leerling komt in het ziekenhuis aan met een vrij idealistisch 

beroepsbeeld. Dit beroepsbeeld zal waarschijnlijk afwijken van het 

beeld dat de opleiders (docenten, hoofden) in het ziekenhuis hebben 

over het verpleegkundig beroep. Tijdens de opleiding zal de leer ling 

moeten leren wat er van hem verwacht wordt en wat zijn rol is in het 

geheel. Dit wordt ook weI het socialiseringsproces genoemd. Wil 

dit proces optimaal verlopen, dan moet er aan enige voorwaarden 

voldaan zijn, nl.. 

a. De verwachtingen en ideeen van de leerlingen t.a.v. het ver

pleegkundige beroep dienen niet te veel te verschillen van de 

door hen ervaren praktijksituatie. 

Grote verschillen maken het moeilijk om dat te doen wat er van je 

wordt verwacht, en als de praktijksituatie zelf niet meeverandert, 

deze verwachtingen te aksepteren. 

b. De tweede voorwaarde is, dat er eenduidige opvattingen en ver

wachtingen bestaan tussen de opleiders onderling, zoals hoofden 

en docenten, over de rol van de leerling en het daarbij behorende 

gedrag. 

c. Een derde vereiste is: een duidelijke informatie van de op

leiders naar de leerlingen toe over het verwachte en vertoonde 

gedrag m.a.w. een goede kommunikatie. 
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Als de opleiders onderling nogal van mening verschillen en/of 

de kommunikatie gebrekkig is, ontstaat er voor de leerling een 

verwarrende situatie. 

d. De laatste voorwaarde is ondersteunende relaties met degenen, 

die. in dezelfde posi tie zi tten nl. de medeleerlingen. 

Worden deze voorwaarden niet vervuld, dan komen de leerlingen 

waarschijnlijk in moeilijkheden. Een goede opvang en begeleiding 

is dan een eerste vereiste. 

Hoe 1S deze situatie voor de door mij bekeken groepen? 

ad.a. De eerste voorwaarde betrof de verschillen tussen de ver

wachtingen van de leer ling en de ervaren praktijksituatie. 

De leeriing komt positief gemotiveerd aan en verwacht in de 

toekomst vooral verzorgende taken te vervullen. Dienstbaar

heid aan en ondersteuning van de patient staat centraal. 

Minder oog hebben de leerlingen voor de verpIeegtechnische 

taken. 

Hun idealisme blijkt ook uit de geringe interesse voor zaken 

als salaris en arbeidsvoorwaarden. De werkelijkheid blijkt 

echter anders te zijn. Op het einde van het eerste jaar ervaren 

de meeste Ieerlingen, dat er op de afdelingen vooral hard 

werken, korrekt gedrag en nauwgezetheid van hen wordt verwacht. 

Dit is het sterkste in het ziekenhuis met het grootste verioop. 

Daarnaast Iigt in ZH.A het aksent op het in de praktijk brengen 

van de theorie en, wat minder op het vertonen van zorgzaam 

gedrag t.a.v. de patient. In ZH.B komen deze beide facetten 

minder naar voren. 

Hoewel de praktijk niet zo aansluit bij de verwachtingen, 

heeft een ruime meerderheid van de leerlingen over het algemeen 

weI goede ervaringen met het werken op de afdeling. Uitzonde

ring hierop vormen vooral de drop-outs. 

Ad.b. De tweede voorwaarde voor een optimale socialisering is, dat 

de hoofden en docenten eenduidige opvattingen en verwachtingen 

hebben La.v. het gedrag van de Ieerling op de afdeling. 
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Deze verwachtingen blijken echter nogal uiteen te lopeno 

In ZH.A worden het in de pr-aktijk brengen van de theorie, 

akkuratesse, korrekt gedrag en goede omgang met mensen het 

meest genoemd; al dan niet in kornbinatie met elkaar. 

Dit geldt ook voor de docent en van ZH.B, terwijl de helft 

van de hoofden in dit ziekenhuis niet invulden wat ze ver

wachten of het af deden met: "het is te veel am op te 

noemen". Goede omgang met de patient werd door de overige 

hoofden in ZR.B zelden genoemd. 

Ad.c. De derde voorwaarde betrof een duidelijke kommunikatie naar 

de leerling toe. De vele verschillende meningen van de 

opleiders over het verwachte gedrag van de leerling en de 

verschillende opvattingen van de leerlingen hierover doen 

niet veel goeds over deze kommunikatie vermoeden. Hierbij 

kunnen we de verzuchting van enige Ieerlingen voegen: "Wist 

ik maar wat ze van mij verwachten". 

Een duidelijke kommunikatie zou, volgens mij, ook blijken 

uit een gelijke beoordeling van de onderiinge relaties. 

Tabel Meningen van hoof den en leerlingverplegenden van 
ZH.A en ZH.B over hun onderlinge relatie. 

Mening over relatie 
tussen hoofden en 
leerlingen Hoofden Leerlin en 

Goed 20 (71%) 22 (29%) 

Matig 7 (25%) 23 (31%) 

Slecht ( 4%) 30 (40%) 

Totaal 28 (100%) 75 (100%) 

In de tabel kunnen we ZLen, dat de hoofden hun relatie met 

de Ieeriing anders bekijken dan de leerlingen zeif. Bijna 

75% van de hoofden vindt hun relatie met de Ieerlingen goed, 

tegen nog geen 30% van de leerlingen. 

Sterker nog 40% van de leeriingen vindt deze relatie maar 

slecht. In het ziekenhuis met het grootste verioop komt daarbij 

nog een verschil in oordeel tussen docenten en leerlingen over 

hun onderiinge relatie, die volgens de docenten een stuk beter 

is dan volgens de leeriingen. 
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Ad d. Aan de vierde voorwaarde is in grote lijnen weI voldaan. 

Het onderlinge kontakt tussen de leerlingen is goed. Het 

ondersteunende element in deze relatie boet echter aan 

kracht in, doordat de Ieerlingen vaak op verschillende 

afdelingen en op verschillende tijden (diensten) werken. 

Ons verhaal maakt weI duidelijk, dat een goede opvang en 

begeleiding van de leerling noodzakelijk is. 

Hoe is het met deze opvang en begeleiding gesteld? 

In deze onduidelijke werksituatie, die maar gebrekkig aansluit bij 

de eigen ideeen van de leerling, en met daarnaast een niet zo'n 

beste relatie met de hoofden, zal het kontakt met de gediplomeerd 

verpleegkundigen op de afdeling waarschijnlijk van essentieel 

belang zijn. Dit kontakt is meestal weI goed. Opvallend is, dat 

in ziekenhuis B de leerlingen met een slechte relatie met de gedi

plomeerd verpleegkundigen allen het ziekenhuis verlaten. Dit bleek 

terug te voeren te zijn op 2 afdelingen. In ZH.A hing zo'n slechte 

relatie niet met vertrek samen. 

De begeleiding op de afdeling wordt meestal verzorgd door praktijk

begeleiders. Vooral deze begeleiding en, in wat mindere mate, die 

van de studie is onvoldoende of maar matig in de ogen van de leer

lingen. Hierin worden ze gesteund door de hoofden, maar vooral ook 

door de docenten. Ret ~s niet zo verwonderlijk, dat degenen, die 

de opleiding afgebroken hebben, negatiever over deze studiebegeleiding 

denken. Dit is vooral het geval in ZH.A, waar studieredenen als 

belangrijkste bron van vertrek werd genoemd. Dit plaatst het vertrek 

om deze redenen weI in een ander licht. Hierbij kunnen we dan nog 

de beoordeling voegen, die maar volgens weinigen zorgvuldig gebeurt. 

AIleen de hoofden zijn van deze zorgvuldigheid overtuigd. 

De afstemming tussen afdelingen en het opleidingscentrumwordt maar 

door zeer weinig hoofden, docenten en Ieeriingen als voldoende 

ervaren. Een uiting hiervan is wellicht het geringe aksent op het 

leerproces tijdens het werken op de afdeling. Het tekort aan gedi

plomeerd verpleegkundigen zal hier ook het zijne toe bijdragen. 
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Enige aanvullende gesprekken leerden ons, dat de arbeidsomstan

digheden niet ideaal zijn voor een vlotte voortgang van de 

studie. Het draaien van diensten, het zowel geestelijk als 

lichamelijk vermoeiende werk, laat weinig energie over om aan de 

studie te beginnen. Konsekwentie van de kombinatie werk en 

studie is, dat de leerlingen hun vrienden buiten de ziekenhuis

wereld minder zien dan vroeger. De behoefte aan deze vrienden is 

echter vaak groot, omdat men even uit de ziekenhuissfeer wil zijn, 

hetgeen weer ten koste van de studie gaat. 

In he t nu volgende dee 1 ga ik wat nader in op de verschi Hen 

tussen drop-outs en blijvers en de band van deze laatste groep met 

het verpleegkundige beroep en het algemene ziekenhuis. 

In ons onderzoek komen maar weinig grote verschillen tussen drop

outs en blijvers naar voren. In ZH.A hebben de drop-outs wat meer 

behoefte aan theorie en denken negatiever over de studiebegeleiding 

dan de blijvers. In ZH.B komt naast een behoefte aan meer theorie 

een wat negatiever oardeel over een aantal relaties bij de drop-outs 

naar voren. De meeste leerlingen zijn tevreden over het werken op 

de afdelingen, hoewel het de drop-outs wat meer is tegengevallen. 

De algemene indruk uit ons onderzoek is, dat het meer een situatie 

lijkt, waarin de belasting zodanig is, dat er niet zo veel hoeft te 

gebeuren of men kan het niet meer aan. Het zakken voor een studie

periode, een verkeerde opmerking van een der opleiders of een 

slechte werksfeer kan net teveel zijn. Dit laatste ook ondanks het 

rouleren over de afdelingen m.a.w. het vooruitzicht, dat je over 

enige maanden ergens anders werkt. 

De overgang van het 2e naar het 3e leerjaar houdt volgens de lite

ratuur een emotionele drempel in, waarna men minder vertrekt. Het 

einddiploma ligt dan in het verschiet. Van een groot enthousiasme 

bij de leerlingen kunnen we echter niet spreken. Hoewel de meeste 

leerlingen tijdens het derde jaar liever geen ander werk doen binnen 

het ziekenhuis dan dat van een verpleegkundige, blijven de gevraagde 

eigenschappen en, in mindere mate, de taken in de praktijk afwijken 

van datgene, wat een verpleegkundige volgens hen als werk behoort 

te doen. 
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Over de bege1eiding op de afdeling en van de studie blijven de 

leerlingen ontevreden. 

De band met het eigenziekenhuis blijkt gering te zijn, terwij1 de 

he1ft van de leer1ingen er bovendien de voorkeur aangeeft om in 

een andere tak van de gezondheidszorg te werken. 

33% van de 1eerlingen zOu het liefste he1emaal uit de gezondheids

zorg verdwijnen. Dit laatste wordt maar door weinigen in daden 

omgezet na diplomering; de keuze van een andere tak echter weI. 

Uit de tabel blijkt, dat nog niet de helft van de 34 leerlingen, 

waarvan we de plannen weten, na diplomering in een ziekenhuis 

blijft werken. De rest kiest o.a. voor de wijk, een psychiatrische 

inrichting, of wil docent worden. 

Tabel Overzicht p1annen na diploIDering van vierdejaars inservlce

leerlinsen. 

f 

1. Werken in algemeen ziekenhuis 12 

2. Werken in een andere tak van 

gezondheidszorg of docents chap 17 

3. (Voorlopig) uit de gezondhe1dszorg 5 

34 

Slotbeschouwing. 

Kort samengevat kunnen we zeggen, dat de leerling in het ziekenhuis 

arrriveert met een idealistisch beroepsbeeld, waarin zorgzaamheid 

voor de patient centraal staat. Dit sluit niet geheel en a1 aan bij 

de praktijk. De opleiders onderling hebben nogal wat verschillende 

verwachtingen t.a.v. de leerling en dragen deze verwachtingen weinig 

duidelijk over. In deze situatie zal een goede werksfeer op de af

deling en de begeleiding belangrijk zijn om de leer ling te kunnen 

opvangen. De kontakten met nledeleerlingen en gediplomeerd verpleeg

kundigen zijn meestal weI goed, die met de hoofden minder. Hierbij 

dient aangetekend te worden, dat door het rouleren van de leerlingen 
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over de afdelingen en de verschillende diensten, de leer ling vaak 

met verschillende hoofden en gediplomeerd verpleegkundigen in kontakt 

komt. Het opbouwen van een relatie, waarin de leerling ondersteuning 

vindt zal tiierdoor moeilijker worden. Floor droeg in zijn onderzoek 

nag een ander element aan n.l. de vaste kern in het personeelsbestand. 

Opvallend is, dat het ziekenhuis met het grootste verloop onder de 

leerlingen oak minder stabiel is wat betreft de vaste kern onder 

gediplomeerd verpleegkundigen en het verloop in deze kategorie ook 
groter is dan in ZH.A. 

Een instabiele situatie wat betreft personeelsbezetting zal de 

situatie voor de leerling waarschijnlijk meer belastend maken. 

Met betrekking tot de studie blijkt er een onvrede over de 

begeleiding en tevens meer behoefte aan theorie te bestaan. 

Daarnaast is, in de ogen van de leerlingen, de afstemming tussen 

de opleiding en afdelingen niet zo best, de beoordeling niet 

zorgvuldig en staat het leereffekt weinig centraal tijdens het 

werken op de afdelingen. Dit laatste waarschijnlijk mede door het 

tekort aan gediplomeerden. 

De kornbinatie studie en werk, de wisselende diensten maken het de 

lee:!:'ling moeilijk hun kontakten buiten het ziekenhuis te blijven 

onderhouden. De meeste leerlingen willen echter in hun vrije tijd 

uit de ziekenhuissfeer zijn en dit kan ten koste van de studie 

gaan. 

Dit waren nu enige knelpunten uit de inservice-opleid~ngen van 2 

ziekenhuizen, zoals die naar voren kwamen uit een verkennend 

onderzoek. Het zijn voorlopige konklusies, die op basis van verder 

onderzoek ondersteund zullen moe ten worden. De opleidingssituatie 

is hier bekeken vanuit de leer ling. De opleiders komen er niet zo 

best af. Hierbij moe ten we weI bedenken, dat de positie van de 

opleiders, gezien de instabiliteit van de situatie die mevro&w Verwey 

geschilderd heeft, allesbehalve benijdenswaardig is. De hoofden 

worden in hun funk tie gekonfronteerd met drie verschillende doel

einden n.1.: 
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1. het bevorderen van een optimaal genezingsproces van de patient 

2. het medeverzorgen van de opleiding van de inservice-leerling 

3. het zorgen voor een goede organisatie van de afdeling. 

Ret ligt voor de hand, dat de konsekwenties, die uit deze doel-

einden voortvloeien, nogal eens botsen. De hoofden worden gekonfron

teerd met uiteenlopende belangen en verwachtingen van de verschillende 

positiebekleders zoals artsen, gediplomeerden, inservice-leerlingen, 

docenten en patienten. Daarbij is, zoals we gezien hebben, de 

kommunikatie niet altijd even duidelijk, hetgeen ook voor de hoof den 

problemen kan opleveren. 

Voornoemde knelpunten in de inservice-opleiding, bekeken 

vanuit twee ziekenhuizen, mogen niet worden gegeneraliseerd 

naar andere ziekenhuizen, maar hopelijk kunnen zij als diskussie

punten dienen in een dialoog tussen hoofden, docenten en leer

Hngen. 
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Samenvatting 

Niemve ontwikkelingen in de verpleegopleidingen: de M.B.O.-V. 

In september 1972 is een nieuwe verpleegkundige opleiding gestart, 

die, in tegenstelling tot de bestaande inservice-opleidingen, niet 

gekoppeld is aan een instelling van de gezondheidszorg. 

Deze verpleegkundige opleiding is de Middelbare Beroepsopleiding 

voor Verplegende en Verzorgende Beroepen, de M.B.O.-V. 

De laatste studiefase van deze opleiding is geevalueerd. 

Bij het onderzoek is uitgegaan van de notie "beroepsbeeld" en de 

veronderstelling, dat de leerling gedurende de opleiding een 

gedifferentieerder beeid van het beroep krijgt. 

De leerlingen hebben op het einde van de studie een duidelijk 

beeld van het verpleegkundi~ beroep. Hun denkbeelden over het 

beroep zijn echter nog idealistisch. 

Onderzocht is welke factoren van invloed zijn op de keuze van de 

leerlingen voor een werkterrein in de gezondheidszorg. 

Factoren van zowel taakinhoudelijke en instrumentele aard bleken 

hierbij een rol te spelen, in tegenstelling tot aspecten van meer 

organisatorische aard. 

De eerste reacties over het functioneren van de M.B.O.-V.-gediplo

meerden in de gezondheidszorg zijn over het algemeen positief te 

noemen. 
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Summary 

New developments in nursing-education: the M.B.O.-V. 

In september 1972, ~ new type of nursing program was started. 

As opposed to the existing in-service training programs~ this 

program was not linked to any existing health care institution. 

This nursing-program is cal1~d the "M.B.O._V~". 

In this study, the final phase of thi~ program has been evalu~ 

ated. This research was based on the concept of "professional 

image", and on the hypothesis that the students develop a more 

differentiated picture of the job during the program. 

The students appeared to have well-defined ideas about th~ 

n.ursing profession, at the end of their studies. Hm.qever, these 

ideas still were quite realistic. 

Another aspect of this research have been the factors which 

influence the students' choice for ~ career in health care in 

general. Instrumental factors. and factors of job-content 

appeared to be the dominant ones. as opposed to more organizational 

factors. 

In general, firpt reactions with respect to the functioning of 

M.B.O.-V. graduates in the health Care system, are positive. 
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Nieuwe ontwikkelingen In de verpleesopleidingen: de M.B.a.-V. 

Ik zal het gaan hebben over de nieuwe ontwikkeling in de ver

pleegopleidingen. 

Allereerst zal ik ingaan op het doel van het onderzoek aan de 

M.B.a.-V. 

Vervolgens komen aan de orde de ontwikkeling van de M.B.a.-V. 

en de opzet van het onderwijs. 

Daarna zal ik dieper ingaan op het onderzoek van de laatste 

studiefase van daze nieuwe opleiding. 

Inleidin~ 

Mevr. Verwey heeft voor de pauze een schets gegeven van het totaal 

onderzoek. Hierin heeft ze de plaats en de relevantie aangegeven 

van het onderzoek aan de Middelbare Beroepsopleiding voor Ver

plegende, de M.B.O.-V. 

Het doel van het onderzoek bij de M.B.O.-V. is na te gaan, hoe de 

inpassing verloopt van de M.B.O.-V.-gediplomeerden in de gezond

heidszorg. 

Dit gezien in het licht van het hoge verloop onder het verplegend 

personeel en de doelstellingen van de M.B.O.-V. 

Wat heeft men nu bij de nieuwe dagopleiding voor ogen? Voor de ont

wikkeling van deze nieuwe dagopleiding is men van de volgende pun

ten uitgegaan. 

I Integratie van de verschillende opleidingen op het gabied van 

de verpleegkunde (c.q. de gezondheidszorg); 

II Vervroeging van de aanvangsleeftijd van de opleidingen, zodat 

aansluiting aan het L.B.O./M.A.V.O.-onderwijs mogelijk wordt, 

zonder dat dit emotionele risico's voor de leerlingen met 

zich meebrengt; 

III Het leerling-zijn losmaken van het werkkracht-zijn, waardoor 

optimalisering van de opleidingssituatie mogelijk wordt; 

IV Verkorten van de opleidingsduur, waardoor sneller over gedi

plomeerden kan worden beschikt en carriere-planning kan worden 

bevorderd. 

(bron: nota Commissie Von Nordheim) 
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Het is steeds de bedoeling geweest om deze vorm van onderwijs 

in te passen in de structuur van het middelbaar beroensopder

W1JS. Inmiddels zijn 5 experimenten gestart, waarvan het eerste 

in 1972 te Eindhoven van start ging. 

Het doel van de experimenten is na te ~aan of de uitgangspunten 

(I tIm III) haalbaar zijn. 

Hoe is het onderwijs aan de M.B.O.-V. opgezet? 

Het ondenJij s, zoals dat dgor de groep leerlingen, die ik onder

zocht heb~ is gevolgd f bestaat uit een driejarige opleiqing. 

Daarin zijn drie perioden te onderscheiden. 

1. In het eerste jaar, de orientatieperiode, vindt naast persoon

lijkheidsvorming een algemene orientering plaats in de gezond

heidszorg. 

2. De tweede periode is de observatieperiode. De leerling krijgt 

hier theorievorming en gaat in de belangrijkste velden van de 

gezonclheidszorg het werk van de verpleegkundige observeren. 

Deze periode duurde 1,5 ~aar. 

3. De laatste periode is de participatieperiode. De bedoeling 

daarvan is dat de leerling aan de reele praktijksitqatie leert 

deelnemen en dat hij leert zel£standig te functioneren. 

1nmidqels zijn er veranderingen doorgevoerd in de lengte van de 

laatste twee leerperioden. Deze zijn beide een janr geworden. 

Aangezien het hier experiment en betreft kan elke M.B.O.-V. Z1Jn 

eigen opzet kiezen. 

Het onderzoek 

ijet onderzoek waarover ik u wil vertellen betreft de laatste studie

fase, de participatieperiode. 

Het doel van mij n onderzoek geweest, na te gaan hoe de opzet 

van deze studiefase door de leerlingen is ervaren. 
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Na deze periode doet de Ieeriing eindexamen en gaat hij werken in 

een van de veiden van de gezondheidszorg. 

De voornaamste veiden zijn: 

1. de algemene ziekenhuizen 

2. de psychiatrische centra 

3. de insteIIingen voor zwakzinnigenzorg 

4. de verpleeghuizen en bejaarden tehuizen 

5. de extramurale gezondheidszorg, de E.M.G.Z. 

Volgens de staf van de opleiding moet de leer ling na de partici

patieperiode een bewuste veldkeuze kunnen maken voor een bepaald 

werkterrein in de gezondheidszorg. Het is zowel voor de staf van 

de opleiding als voor de veiden van belang te weten, hoe de M.B.O.-V.

gediplomeerden in de gezondheidszorg functioneert. Dit om zonodig 

bij te kunnen sturen of bepaalde maatregelen te kunnen nemen. 

De Ieerling doet in feite twee keer een veldkeuze. Een voorlopige 

voor de participatieperiode en een definitieve voor het veld waar 

hij na diplomering wil gaan werken. 

Deze laatste keuze zal waarschijnlijk beinvloed worden door de 

ervaringen van de Ieerling tijdens de participatieperiode. Een 

evaluatie van deze periode is daarom van groot belang. Bij het 

maken van de veldkeuze heeft de leerling een bepaald beeid van I 
het verpleegkundig beroep, het zgn. beroepsbeeld. Een andere doe~

stelling van het onderzoek was, aan het begrip "beroepsbeeld" me~r 

inhoud te geven. Het beroepsbeeld speelt een belangrijke rol bij 

de beroeps- en veldkeuze. 

Vraagstellingen voor het onderzoek 

Voor het onderzoek zijn de volgende vraagstellingen geformuleerd 
I. Welke factoren spelen een rol bij de vooriopige veIdkeuze van, 

de Ieeriing (keuze van het participatieveId). 

2. Spelen dezeIfde factoren en/of andere een rol bij de definitieve 

veldkeuze, na diplomering. 

3. Welke voorspellingen kunnen vervolgens gedaan worden ten aanzien 

van zijn toekomstig functioneren in de gezondheidszorg. 
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Uitgangs'Qunten 

Om dez~ vraagstellingen te kunnen beantwoorden hab ik op basis 

van literatuur onderzoek gekozen voar de volgende uitgangspun
ten: 

a. Beroepsbeeld 

Centraal bij de veldkeuze staat het beroensbeeld van de 

leerling. Het beroepsbeeld wordt omschreven als het gaheel 
van opvattingen en varwachtingen dat iemand van het beroep 

en de uitoefening van he~ beroep in de (toekomstige) werk

situatie heeft. 

Bij de beroepskeuze speelt volgens Wiegersma, in zijn boek 

"Psychologie der Beroepskeuze", het beeld dat men van het 

beroen heeft? een grote rol. 

Dit beeld komt tot stand door de informatie die men over 

het heroep krijgt. 

T.a.v. de veldkeuze kunnen we nu hetzelfde verwachten. De 

leerling zal zich o.a. op basis van de ervaringen tijdens de 

observatieperiode een bepaald beeld varmen van het verpleeg

kundig beroep in die velden. Op grond daarvan zal hij ver
volgena In bepaalde veldkeuze doen. 

b. Dimensies in het beroepsbeeld 

In het beroepsbeeld zijn enkele dimensies te onderscheiden. 

beroepsbeeld 

taakinhoudelijke dimensie 

instrumentele dimensie 

organisatorische dimensie 

Onder de taakinhoudelijke dimensie vallen taken en de daar

voor benodigde eigenschappen. De taken kunnen globaal inge

deeld worden naarverpleegtechnische-, sociaal begeleidende-, 

verzorgende- en huishoudelijke taken. De instrumentels di

mensie valt uiteen in twee dimensies: 

- carriere mogelijkheden: doorstudeer- c.q. specialisatie 

mogelijkheden, maar ook het carriere kunnen maken in de or

ganisatie; 

- arbeidsvoorwaarden, -oms tandigheden , aanzien van het beroep, 

aanstellingsmogelijkheden e.d. 

Binnen de organisatorische dimensie kunnen eveneens twee sub

dimensies worden onderscheiden: 
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- sociaal psychologische aspecten: onderlinge relaties, com

municatie, sfeer, e.d. 

- organisatiekundige aspecten: afstemming, planning en timing 

van het werk. e.~. 

De onderscheiden vormen geen elkaar uitsluitende klassificatie. 

c. Beroepskeuze een leerproces 

Ret beroepsbeels komt bij de leerlingen tot stand door o.a. de 

school en praktijkervaringen. Dit betreft In leerproces. Tijdens 

dit proces zal de leerling een meer gediffer~ntieerd beeld van 

het beroep krijgen en zal hij in toenemende Nate de dimensies 

in het beroep gaan onderscheiden. 

De beroepskeuze van jongeren vindt volgens Wiegersma vaak plaats 

op grond van idealistische motieven. In ons geval betreft het 

jonge mensen die het verpleegkundig beroep kiezen om mensen die 

hulp nodig hebben te helpen. 

De opvattingen en verwachtingen stemmen vaak niet overeen met 

de werkelijkheid. 

De confrontatie met de praktijk valt vaak teleurstellend uit 

voor de leerlingen vanwege het zware huishoudelijke werk wat 

ze moe ten doen en de onmogelijkheid om met de patienten con

tacten te leggen. 

Rierdoor treedt er een verschuiving op naar een meer reeler 

beroepsbeeld. 

Daarnaast constateert Wiegersma dat naarmate men ouder wordt, 

men ook andere aspecten uit het beroep belangrijker gaat vinden 

en bij de waardering gaat betrekken. 

Dit zijn aspecten, waarbij eigen belangen oak belangrijker wor

den, aspecten van instrumentele aard. 

Ook zal het beroep vooral tijdens de participatieperiode meer 

in de organisatorische context geplaatst gaan worden, omdat 

men daartoe meer de gelegenheid krijgt door de stageperiode. 

We mogen stellen dat de leerling tijdens de opleiding een meer 

gedifferentieerd beeld van het beroep krijgt. 
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d. Vernleegkundige funct 

Binnen dit gerlifferentieerde beeld kunnen orientaties ,,,orden 
onderscheiden t.a.v. het verpleegkundig beroep. 

Nuyens beschrij it. in zijn boek "Sociologie van de gezondheids

zorg" de veranderingen 1n de rol van de verpleegkundige in 

torisch perspectief. zegt dat deze het best gezien kunnen 

worden in het kader van de professionalisering van het verp 

kundig beroen, Enkele decennia geleden bestond de rol van de 

verpleegkundige voornamelijk uit het verzorgen en het onder-

steunen van de ient. 

Dit wat de expressieve rol, waarln de verpleegkundige in een 

soort van moederrol t.o.v. de patient stond. Door de teehnolo

sehe en medische ontwikkelingen eehter nam het aantal medische 

handelingen toe en kreeg de rol steeds meer een medisch teehnisch 

karakter. 

Door de expansie van de ziekenhuizen en taak specialisatie ont

wikkelde zich naast de rol van de medisch technische specialist 

een rol die meer in de beleidssfeer ligt nl. de managersrol. 

De Iaatste jaren vindt er volgens Nuyens een ontwikkeling plaats 

waarbij de mens meer als totaliteit, 'een psevchosomatische eenheid' 

\vordt beschomvd. Bi.i deze visie neemt de emotipnele onders teu-

ning die naar de aehtergrond was verschoven weer een belangrijkere 

plaats in bij het genezingsproces van de patient. Dit 

tie van de expressieve specialist. 

de func-

Op deze wij ze komt Nuyens tot een drietal functies In het ver-' 

pleegkundig beroen. 

- De medisch technische funet : de verpleegkundige is in deze 

functie, die afgeleid is van de arts, gericht op het medisch 

technisch genezingsproces. 

- De managersfunctie: in deze functie zorgt de verpleegkundige 

ervoor dat de organisatie rondom de patient goed fupctioneert. 

- De exoress functie: deze functie heeft tot doel het sociaal 

begeleiden en het emotioneel ondersteunen van de patient OP 

basis van deskundigheid. 

De meeste functies van het verpleegkundig beroep zullen in de 

praktijk een combinatie zijn van deze drie, waarbij op een van 

de funet mogelijk meer de nadruk ligt dan op andere. Dit is 

o.a. afhankelijk van het veld van de gezondheidszorg of zeUs 

de soort afdeling in de instelling. 
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Ten aanzien van de professionalisering wijzen Nuyens en ook 

Corwin en Stolte er op dat het verrleegkundig beroep in toe

nemende mate een professioneler karakter krijgt. Deze profes

sionele gerichtheid wordt volgens hun nog vergroot door het 

opleiden van verpIeegkundigen aan zelfstandige instituten 

zoals de M.B.O.-V. 

e. Verschillen tussen de veiden van de gezondheidszorg 

Ten aanzien van de veldkeuze zuIIen de leeriingen verschiIIen 
moeten onderkennen tussen de velden van de gezondheidszorg; 

verschillen die voor hem belangrijk zijn bij de veIdkeuze. 

De Centrale Raad voor de Vollssgezondheid heeft eE!n rapport 

opgesteld dat getiteld is de Taak van de Verpleegkundige. 

In dit rapport heeft de Centrale Raad voor, naar hun mening, 

de belangrijkste veiden van de gezondheidszorg, een omschrij

v~ng gegeven van de taak van de verpIeegkundige. 

De veiden zijn: het A-ziekenhuis 

de geestelijke volksgezondheid 

de extramurale gezondheidszorg 

De Centrale Raad schrijft: de taak van de verpleging en der

halve ook van de verpleegkundige in de verschillende velden, 

laat naast een aantal duidelijke overeenkomsten ook duidelijke 

verschillen zien. Over de drie door haar bekeken velden stelt 

ze dat de verschillen in belangrijke mate worden bepaaid door 

de omstandigheden waaronder de verpleegkundige hulp wordt ver

kend. In het t,,,eede rapnort van de be"geleidingscommissie expe

rimenten wordt geschreven:tlDe basiskennis van de verpleegkun

dige kan op verschillende wijze toenasbaar zijn en zal andere 

accenten krijgen in de verschillende velden van de gezondheids

zorg. De belangrijkste aanduiding dat er verschillen bestaan 

tussen de velden is weI het feit dat voor elk veld een aparte 

opleiding bestaat. Bij de veldkeuze zal de leerling tussen de 

velden verschillenmoeten onderkennen om een juiste keuze te 

kunnen maken. 
f. Beroepskeuze een besluitvormingsproces 

Beroepskeuze, voorlopige en definitieve veldkeuz,e kunnen als 

beslissingspunten worden gezien en komen tot stand op basis 

van het beroepsbeeld. 

Hoe komt nu de leerling tot zijn beslissing? 

Hij heeft een aantal opvattingen en verwachtingen vanhet ver

pleegkundig beroep. 
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Or grond daarvan kan veronders teld ,.vorden dat de leerling be

paalde elementen uit het verpleegkundig beroer belangrijker 

vindt dat andere. Dit kunnen elementen zijn als taken. werk

omgeving en doorstudeermogelijkheden. 

hie kunnen zeggen dat de leer ling een henaald preferentiebeeld 

heaft van zijn functie: dit is het idee van de functie zoals 

hij die het liefste wil uitoefenen. Vanuit dat beeld worden 

de verschillende elementen uit het beroer beoordeeld. 

Zodoende komt de leerling tot een soort van 'programma van 

eisen' voor zijn toekomstige functie. 

Om inzicht te krijgen in het verpleegkundig beroep dient o.a. 

de observatieperiode. 

Hierna zal de leerling een voorlooi~e veldkeuze m~ken. Hij 

zal dat veld kiezen dat naar zijn ervaring het beste aansluit 

bij zijn preferentiebeeld. Bij dit beslissingsproces t.a.v. de 

veldkeuze is het voor de leer ling van belang dat hij deh )

dens de praktijkleerperiode goed kan ori.enteren. 

Daarbij is het nodig dat de leerling een goede begeleiding 

krij gt en dat hij in staat is, zijn kennis in praktijk te brengen. 

Uit het onderzoek van Lips bleek dat dat bij de waardering van 

een bepaald veld ook deze aspecten een belangrijk~ rol spelen. 

Tijdens de particioatieperiode heeft de leerling de gelegenheid 

na te gaan of de keuze die hij heeft gemaakt juist is. Is dit 

niet het geval dan zal hij m.b.t. de definitieve veldkeuze een 

ander veld kiezen. 

Dames en Heren, ik heb allereerst de ontwikkeling van de M.B.O.-V. 

besproken en vervolgens ben ik ingegaan op het begrip beroepsbeeld 

in relatie met de veldkeuze. 

De centrale veronderstelling bij het onderzoek ~s dat de leeriing 

tijdens de opleiding een meer gedifferentieerd beeld van het ver

pleegkundig beroep krijgt. 

"(.;rat wil dat nu zeggen? 

Naarmate de ooleiding vordert en de leerling ouder wordt, zullen 

steeds meer instrumentele aspecten een rol gaan spelen bij de waar

dering van het beroep en het toekoms tig \"erkterrein. Zij zullen 

van invloed zijn op de veldkeuzen. 

Op de tweede olaats zal, als het einde van de studie in zicht 
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komt, het beroep steeds meer in de organisatorische context ge

plaatst worden. Ik veronderstel dat met name in de participatie

peri ode organisatorische aspecten bij de waardering van het be

roep en het werkterrein een rol zullen gaan spelen. 

Uitvoering en resultaten van het onderzoek 

Ik zal nu ingaan op de uitvoering en de resultaten van het onder

zoek. 

Ret onderzoek is uitgevoerd bij de derdejaars leeriingen van de 

M.B.D.-V. te Eindhoven. 

Dit is de eerste groep die aan de M.B.D,-V. afgestudeerd is en 

1n de gezondheidszorg is gaan werken. 

De groep bestaat uit 85 personen. 

Wat vinden deze leeriingen nu van het verpIeegkundig beroep? 

Uit het onderzoek blijkt dat de leerlingen tevreden zijn met de 

beroepskeuze. Slechts 12 van de 97 leeriingen hebben de studie 

vroegtijdig gestaakt. Dit is weinig als we het vergelijken met 

het verioop uit de inservice-opleiding. 

Ze hebben aan het einde van de studie nog vrlJ idealistische 

denkbeelden over het verpleegkundig beroep. Ze staan vooral po

sitief tegenover de taakinhoudelijke en organisatorische aspec

ten die echter in diverse andere onderzoeken zoals dat van 

mevr. Verhagen en de heer Floor veelal negatief worden afge

schilderd. Dit duidt er op dat ze nog een vrij onduidelijke 

beeld van het beroep hebben aan het einde van de studie. 

De meeste leerlingen willen na diplomering verder studeren. Dit 

is een aanwijzing dat ook de leerlingen de M.B.D.-V. duidelijk 

als een basisopleiding zien. 

De functie van zaalverplegende is bij de leerlingen het meest 

in trek. Ze hebben in eerste instantie geen interesse in hogere 

functies. 
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De voorlopige veldkeuze en de definitieve veldkeuze is voor de 

meeste leerlingen hetzelfde. Waarschijnlijk hebben ze de parti

cipatieperiode als inwerkperiode gezien. Zo heeft meer dan 60% 

van de leerlingen gesolliciteerd in de instellingen waarin ze 

geparticipeerd hebben. Hetgeen overigens duidt op een grote te

vredenheid met die ins telling. Gezien de verschillen die er tussen 

de velden zijn, en het gevaar dat de participatieperiode te veel 

als inwerkperiode gaat functioneren, heeft de staf van de oplei

ding doen besluiten niet een maar twee participatieperioden in 

te stellen. 

60% van de leerlingen had na de opleiding een andere veldvoorkeur 

dan aan het begin van de studie. De velden waar de meeste leer

lingen na diplomering willen gaan werken, zijn de algemene zieken

huizen en de psychiatrische centra. 

De motivaties vaar de veldkeuze van de leerlingen zijn voor de 

diverse velden verschillend. 

Zo worden voor de keuze van het A-ziekenhuis naast aspecten van 

taakinhoudelijke aard ook instrumentele aspecten genoemd als door

studeer mogelijkheden en ervaring opdoen. 

Bij de keuze VOar de velden van de geestelijke volksgezondheid 

wordt veelal als motief opgegeven het begleiden van patienten. 

Ten aanzien van de E.M.G.Z. wordennaastmotieven van taakinhoude

lijke aard oak enkele aspecten van meer organisatorische aard ge

noemd. 

Ret blijkt dus dat naast meer idealistische motieven (patient 

gericht t.a.v. taakinhoudelijke aspecten) ook instrumentele as

pecten bij de keuze van en de waardering voor een werkterrein een 

rol spelen. 

Dit nu is wel begrijpelijk gezien van uit de opleidingssituatie 

van de leerling. Indien er motieven en argumenten van meer instru

mentele aard worden genoemd liggen deze toch op, wat we zouden 

kunnen noemen, het verkrijgen van een grater vakdeskundigheid. 

De organisatorische context speelt bij de waardering nauwelijks 

een rol. Zo vinden de meeste leerlingen de werksfeer in het A-zieken-
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huis slechter, terwijl tach de meesten dat veld als werkterrain 

kiezen. Mogelijk zien ze het A-ziekenh~is duidelijk of slechts 

als een eerste werkterrein. 

Wat vinden de leerl~ngen van de participatieperiode? 

De leerlingen zijn over het a1gemeen heel tevreden over de parti~ 

cipastieperiode. Dit zowel ten aanzien van praktijkbegeleiding 

vanuit de instel1ingen als ten aa.nzien van de integratie moge1ijk~ 

heden van theorie en praktijk. 

De belangrijkste aspect en van deze periode zijn volgel'l.S de 1eer

lingen: de kennis in praktijk brengen en het leren wat van een 

verpleegkundige wordt verwacht. Het zicht krijgen op de organisa

tie wordt nauwelijks belangrijk gevonden. 

De meegte leerlingen hebben naar hun mening dat werk kunnen doe~ 

wat ze graag willen doen, n1. het begeleiden van patienten. Ver

der b1ijkt oak; dat ze graag het werk van de verpleegkundige willen 

doen, zoals ze dat tijdens de participatie~eripde hebben waarge

nomen. A1 met a1 staan ze positief tegenover het verpleegkundig 

beroep en de mogelijkheden ervan. 

Hierbij moeten enkale kanttekeningen worden geplaatst. 

Dat ze het werk hebben kunnen doen wat ze oak graag willen doen, 

komt onder andere doordat ze als bovental1ig - niet als werkkracht -

aan de sfdeling zijn toegevoegd. Een voorwaarde dat ze goede con

tacten en relaties met patienten kunnen hebben was daarmee aan

wezig. Ook de laatste stage llTordt gekenmerkt door aen grote vrij

blijvendheid. Deze wordt onder bijzondere condities gelopen, bijv. 

geen arbeidscontract, zes-urige werkdag, altijd een dag per week 

naar school, e.d. Het voornaamste identificatiegebied blijft mede 

daardoor tat en met het einde van de studie, de school. Een en 

ander maakt het oak aannemelijk waarom ze zo'n onduidelijk beeld 

van het beroer> en de beroepsuitoefening hebhen. Flet zijn leer

lingen gebleven; 
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Voorspellingen t.a.v. het functioneren van de ver~leegkundige 

"nieuwe stijl" in de gezondheidszorg 

Roe zal deze verpleegkundige "nieuwe stijl" in de gezondheidszorg 

gaan functioneren? Roe zullen zijn ervaringen als werknemer zijn? 

De inservice-opleiding was tot voor kort de enige o-pleiding voor 

verpleegkundige. Ret is een vorm van bedrijfsopleiding. Deze in

service-opleiding duurt 3! jaar. Doordat de inservice-opleiding 

aan een ins telling van de gezondheidszorg is gekoppeld, functio

neert ze als een soort selectie systeem voor verpleegkundig per

soneel voor velden van de gezondheidszorg. Tijdens deze periode 

van 3! jaar vindt een socialiseringsproces plaats. De leerling 

vernleegkundige moet zich gedurende deze jaren aan de organisatie 

van de insteIIingen aanpassen. Kan hij dat niet of wil hij dat 

niet, dan voIgt onvermijdelijk het afbreken van de opleiding en 

veelal het vertrek uit de gezondheidszorg. Ret verloop uit de OD

leiding is hopg in vergelijking met andere beroepsopleidingen die 

nlet aan een bedrij£ zijn verbonden. Dit duidt op inpassingsmoei

lijkheden tijdens de opleiding van de inservice leerling, die 

vaak meer werker dan leerling is. Mede door deze situatie kon in 

de instellingen een systeem blijven bestaan van regels en codes 

waar iedereen zich aan dient te houden en waar geen inbreuk op 

geduld wordt. 

De kenmerken van het ziekenhuis,aldus Van Reeswijk, staan een 

goede kommunikatie in de weg, waardoor het opbouwen van goede so

ciale relaties bernoeilijkt wordt. Dat hier slechts is ingegaan op 

de ziekenhuis organisaties komt doordat rte grootste groep leer

lingen daar de voorkeur aan geeft. Verder bestaat over de zieken

huis organisatie uitgebreide literatuur. Bezien we de andere in

stellingen zoals de psychiatrische centra en instellingen voor 

zwakzinnigenzorg, dan kan verondersteld worden, dat gezien de aard 

van het werk en de opleidingB- en Z-diploma's deze kenmerken ook 

voor een groot deel daar voor zullen komen. 

De verpleegafdeling. 

Volgens Dekker, vertonen de sociale relaties binnen de verpleegaf

deling dysfunctionele aspecten. Ze belemmeren het realiseren van 

het doel van het ziekenhuis t.a.v. het personeel, namelijk het 

verschaffen van middelen om de materiele en inmateriele behoeften 

van de personeelsleden te kunnen bevredigen. Een belangrijker be

hoefte is de persoonsontwikkeling. Daarbij is een open communicatie 
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van groot belang. Door onder andere de burocratische tendenties 

in het ziekenhuis moeten de verpleegkundigen voor een belangrijk 

deel hun beroepskeuze motivaties aanpassen, wat nauwelijks bevor

derlijk is voor het psychisch welziin en de persoonlijkheids ont

plooiing van de verpleegkundige. 

Doordat de afdelingen voor wat betreft het aantal verpleegkundigen 

onderbezet zijn, kan de verpleegkundige zich meestal nauwelijks 

met de begeleiding van de patienten bezig houden. 

Uit de bovenstaande uiteenzetting komt het ziekenhuis negatief naar 

voren wat betreft de communicatie mogelijkheden en de ontplooiings

kansen voor de verpleegkundige. 

Deze situatie kon bIijven bestaan dankzij o.a. het selectieproces 

via de inservice-opleidingen. 

Door de opzet van de nieuwe dagopleiding worden gediplomeerde ver

pIeegkundigen afgeleverd die niet binnen het systeem van de ins tel

Iingen van de gezondheidszorg zijn opgeleid, daarbinnen dus niet 

zijn gesocialiseerd. 

Hoe zal het deze verpIeegkundige "nieuwe stijl" (verder de 

M.B.O.-V. fers genoe:md) in de praktijk vergaan? 

De M.B.O.-V. 'ers zijn wat meer professioneel ingesteld dan de ver

pleegkundigen, die via de inservice-opleidingen zijn opgeleid. Dit 

zal gevolgen hebben voor hun houding tegenover de bestaande opvat

tingen die binnen de instellingen van de gezondheidszorg heersen 

m.b.t. de verpleging en de onderiinge relaties. 

Uit dit onderzoek bIijkt dat de M.B.O.-V. fer een zeer positieve 

indruk van de gezondheidszorg heeft m.b.t. de taaldnhoudelijke en 

organisatorische dimensie. 

Uit onderzoeken (van Heeswijk) bIijkt echter dat het verpleegkun

dige werk en de werksituatie door de verpleegkundigen zelf nega

tief afgeschiiderd wordt. Hieruit mogen we konkluderen dat de 

M.B.O.-V. fer nog geen duidelijk beeid van het verpleegkundige werk 

en de werksituatie heeft. Dit blijkt ook uit hun antwoorden op de 

vragen omtrent de organisatorische dimensie. 

Deze zijn over het algemeen positief te noemen, terwijl uit de li

teratuur (van Heeswijk) blijkt dat daar de grootste problemen lig

gen, waardoor er een groot verloop optreedt. Dit kan verklaard 

worden door de uitzonderlijke situatie waarin de M.B.O.-V.fer tij

dens de participatieperiode verkeert en het werk dat hij tijdens 
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deze periode gedaan heeft, nl. begeleidend wery, dat hij graag 

wil do en en belangrijk vindt. Hij is bovental1ig op de afdeling. 

Wanneer hij na diplomering niet meer boventallig is maar in het 

arbeidsproces is opgenomen en de school niet meer als referent ie

punt kan dienen, kan verwacht worden dat het de M.B.O,-V. 'er in 

praktijk tegen zal vallen en dat hij aanpassingsmoeilijkheden zal 

krijgen. Doordat hij als gewone werkkracht ingeschakeid wordt, 

zal hij minder mogelijkheden hebpen om die taken uit te voeren, 

die hij graag wil uitvoeren, nameIijk sociaal begeleidende taken. 

Hij zal mogelijk tot de ontdekking komen dat de relaties en com

municatie minder goed zijn dan hij dacht. Dit zal aanleiding 

geven tot ontevredenheid met het werk en de werksituatie en 

dientengevolge mogelijk aanleiding geven tot verloop uit de 

organisatie. 

De M.B.O.-V. 'er heeft meer mogelijkheden dan de inservice-leer

lingen, doordat hij een meer algemene basis opleiding heeft en 

niet gespecialiseerd is op een specifiek veld van de gezondheids

zorg! 

Om het verioop van de M.B.O.-V. 'er uit de instellingen van de 

gezondheidszorg te voorkomen, zal men er in de gezondheids

zorg voor moeten zorgen dat de M.B.O.-V. 'er een goede begelei

ding bij de start krijgt en een ruime inwerkperiode, zodat hij 

in staat is zich aan de organisatie aan te passen. Ook in de 

velden ziet men de noodzaak hiervan in. De eerste reacties uit 

de veiden over het functioneren van de verpIeegkundige "nieuwe 

stijl" zijn over het algemeen positief te noemen. Dit is een 

eerste duidelijke aanwijzing dat men met de ontwikkeling van de 

nieuwe dagopleiding voor verplegenden, de M.B.O.-V. in de goede 

richting gaat. 

Een andere voorwaarde om het verioop uit de gezondheidszorg te 

voorkomen, is dat de organisatie zich ontdoet van de kasteachtige 

kenmerken en zich meer aanpast aan de veranderende maatschappe

lijke omgeving. Daartoe zal men ook gedwongen worden doordat een 

selectie procedure van 3,5 jaar verdwijnt, De instellingen van de 

gezondheidszorg zullen het functioneren als gesloten systeem 

moeten opgeven. Ze moe ten gaan functioneren als een open systeem 

dat zich aanpast aan de ontwikkelingen die zich voordoen in de 

maatschappij waar de gezondheidszorg op gericht is. 
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Samenvatting 

Het meten van verpleegkwaliteit 

Onderzoek naar de organisatie van verpleegafdelingen i~ er o.a. 

op gericht om de kwaliteit van verpleging te verbeteren. 

Daarom wordt een meetinstrument ontwikkeld waarmee is na te 

gaan of ook kwaliteitsverbetering optreedt. Daartoe is een 

groot aantal kriteria opgesteld voor het verpleegkundig han

delen. Deze kriteria werden opgesteld door docenten van de 

Hogere School voor Verplegenden te Nijmegen. 

Voor elk kriterium is bep~ald hoe kan worden beoordeeld of 

eraan voldaan wordt. Daarbij werd een keuze gemaakt uit de 

mogelijkheden: 

- observatie van verpleegkundig handelen 

- intervieuw van de patient 

- intervieuw van verpleegkundigen 

- opzoeken in de administratie. 

Een eerste versie van zorn meetinstrument is gereed en wordt 

nu, na de eerste meetervaringen, tot een tweede, verbeterde 

versie omgewerkt. Deze tweede versie zal formeel worden onder

zocht op betrouwbaarheid en validiteit. 

Verder zijn er verschillende plannen om relaties tussen verpleeg

kwaliteit en organisatiekenmerken te onderzoeken. 
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Summary 

Measuring the quality of nursins care 

One of the goals of organizational research in nursing departments 

is to improve the quality of nursing care. To determine whether 

an actual improvement of quality has indeed been achieved, an 

instrument is developed to measure this quality. 

A large nu~er of criteria of nursing care has been formulated 

by faculty members of the "Higher Nursing School" at Nijmegen. 

To measure nursing quality, each criteria is scored as to how 

well it describes the aetual situation. 

A choice was made from the following scoring techniques~ 

.... Observation of the nursing process. 

~ Interviewing of the patients. 

- Interviewing of the nurses. 

- Collecting recorded information. 

A first version of such a measuring instrument has been formulated. 

A second version is momentarily being developed, after collecting 

some practical experience with the first version. 

This second version will formally be checked for reliability and 

validity. 

Other plans are to investigate relations between the qaulity 

of nursing care and various organizational characteristics. 
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Het meten van verpleegkwaliteit 

Inleiding 

Binnen het ziekenhuis Research Projekt vindt o.a. OQderzoek plaats 

om de organisatie van verpleegafdelingen in algemene ziekenhuizen 

te verbeteren. Voorbeelden daarvan zijn: 

- Het onderzoek Lv.m. teamverpleging van Mercx. 

- Het onderzoek naar opleiding en werksituatie van verplegenden dat 

mevr. Verwey uitvoert en tens lotte 

- mijn eigen onderzoek over de personeelsbezetting van verpleegafde-

Hngen. 

Ik sprak over organisatieverbeteringen; om na te gaan of een verande

ring op een verpleegafdeling ook werkelijk een verbetering is, moeten 

we kijken of het doel van die afdeling beter bereikt wordt. 

Dit doel heeft verschillende aspekten. Als belangrijkste aspekt wordt 

weI geziert: zorg voor de gezondheid van de patienten. Andere aspekten 

van het doel zijn b.v. het scheppen van een aangenaam werkklimaat 

voor de verplegenden en het beheersen van de kosten die aan verpleging 

zijn ve rb on den • Al wordt de zorg voor gezondheid van patien ten als 

belangrijkste doelaspekt van een verpleegafdeling gezien, juist voor 

dit aspekt is het erg moeilijk na te gaan of een organisatieverandering 

ook tot verbetering leidt. Met name is dit het geval wanneer pp 

wetenschappelijk verantwoorde (d.i. herhaalbare) wijze lIloet worden 

nagegaan of verbetering is opgetreden. Tot nu toe kunnen we in het 

beste geval zeggen: "de betrokken verpleegkundigen von den het een 

verbetering"; een konklusie wl;l.arbij andere verpleegkundigen zich 

terecht zullen afvragen of zij het daar wel mee eens kunnen zijn. 

Samenvattend kunnen we stellen dat het voor onderzoek naar de orga

nisatie van de verpleegafdeling moeilijk, maar belangrijk is om na 

te gaan in hoeverre het doel "gezondheid van de patient" bereikt 

wordt. De mate waarin dit doel wordt bereikt noemen we nu "verpleeg

kwaH tei t". Het is trouwens niet alleen bij organisatieverandering 

belangrijk om die verpleegkwaliteit te kunnen beoordelen. 
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Ook in de dagelijkse praktijk van de verpleging is het nuttig om 

geregeld op een herhaalbare wijze na te gaan of de kwaliteit 

vo Idoende is. Dan kan er gehande Id worden wanneer di t nie t he t 

geval is. Overigens besint he t begrip "verp leegkwali tei ttl in de 

ziekenhuispraktijk steeds meer te leven met de betekenis van 

tldatgene wat door bezuinigingen in gevaar kan komen". Helaas heeft 

de diskussie over de invloed van bezuinigingen op verpleegkwaliteit 

een "welles-nietes" karakter, zolang die kwallteit niet op een herhaal

bare wijze te beoordelen is. 

Alles bij elkaar was dit voldoende reden om een onderzoek te starten 

met als doel: IIhet ontwikkelen (ontwerpen en testen) van een meet

instrument voor de kwaliteit van verpleging". 

Bij een dergelijk onderzoek doen zich twee vragen voor: wat is een 

goede verpleegkwaliteit en hoe kun je dat meten. 

Ik zal hier eerst kort op de tweede vraag ingaan (het meten) om 

daarna iets meer aandacht aan de eerste (goede kwaliteit) te kunnen 

besteden. Vervolgens zal ik U een indruk geven van de stand van zaken 

bij het onderzoek. Daarbij komen enige konkrete voorbeelden vit een 

eerste versie van het meetinstrument aan de orde. 

Het meten 

Eerst wil ik ingaan op het meten van zaken als verpleegkwaliteit, 

zodat we later een idee hebben hoe we dit begrip op een "meetbare wijze" 

inhoud kunnen geven. Daarbij zijn de ervaringen van belang, die psy

chologen hebben bij het meten van begrippen als "intelligentie" , 

"plezier in het werk", e. d. In het algetreen worden daarbij eerst eisen 

opgesteld, waaraan de meting moet voldoen. Vervolgens wordt een 

meetinstrument ontworpen waarvan verwacht kan worden dat het aan die 

eisen voldoet. Tenslotte wordt nagegaan in hoeverre werkelijk aan de 

geformuleerde eisen voldaan is. Waar komen nu die eisen vandaan? 

Ze worden geformuleerd vanuit het doel van de meting, In het algemeen 

heeft een meting het doel om informatie te verschaffen ten behoeve van 

een besluitvormingsproces. In ons geval gaat het daarbij om een 

besluit over de zin van een organisatieverandering. De eisen waaraan 

zo'n meetinstrument moet voldoen om de benodigde informatie te kunnen 

verschaffen heten in het algemeen validiteit en betrouwbaarheid: 
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Validiteit: hierbij gaat het om qe vraag: wordt weI gemeten wat 

bedoeld was? 

In ons geval: wordt weI verpleegkwaliteit gemeten en niet b.v. 

medische kwaliteit. En ~erder: kunnen we met het meetresultaat 

organisatieveranderingen evalueren. 

Betrouwbaarheid: hierbij gaat het om de eerdergenoemde herhaalbaar

heid d.w.z. als er tweemaal gemeten wordt en het gemeten kenmerk 

is niet veranderd, krijgen we dan ook hetzelfde resuitaat. Daarbij 

speelt de invloed van "foutenbronnen" een roL Wanneer b. v. twee 

verschillende personen op dezeIfde verpIeegafdeIing de kwaliteit 

me ten, moet dit hetzelfde resultaat leveren. 

Kort samengevat valt te stellen dat verpleegkwaliteit meetbaar is 

geformuleerd als 

er een duidelijk onderscheid is te herkennen met zaken als medische 

kwaliteit 

er geen ndsverstand over kan zijn, wat onder goede kwaliteit wordt 

verstaan. 

Met deze kennis gewapend is de volgende vraag aan te pakken. 

Wat is verpleegkwaliteit 

Eerder definieerden we verpleegkwaliteit als de mate waarin het 

patient-gerichte doel: "gezondheid" bereikt wardt. Wat voor soort 

gegevens moe ten nu beoordeeld worden om een indruk van die kwaliteit 

te krijgen? 

Er valt te denken aan: "het santal verpleegkundigen op een afdeling" 

maar ook aan:"de tijd dat een patient wegens ziekte z'n dagelijkse 

bezigheden moet onderbreken". Via het volgende schema is te komen tot 

een indeling van de verschillende variabelen, die een rol spelen: 

.!4) 

(·....;.1)----.. 1I!oI1 'verp Ie ging" ] -....\..(4,2)I------1:lIIotl --I ~ ,-----patient 
(3) .. 

model van verpleging t.b.v. kwaliteitsbeoordeling 
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Verpleging wordt beschouwd als een proces, dat via het "verpleeg

kundig handelen" (2) invloed uitoefent op de patient om "gezondheid" 

(3) te bereiken. Er zijn verschillende invloeden (1) op het proces 

verpleging zoals het aantal verpleegkundigen en hun opleidings

niveau.Verder heeft het proces verpleging nog andere resultaten (5) 

dan het patient-gericht handelen zoals het werkklimaat op de ver

pleegafdeling. Tenslotte:niet aIleen vanuit verpleging vindt bein

vloeding van de patient plaats, er zijn ook andere invloeden (4) 

zoals van de arts en de familie. 

Wanneer nu verpleegkwaliteit wordt beoordeeld door de gezondheid (3) 

van patienten te beschouwen, meet men niet aIleen verpleegkwaliteit 

maar ook zaken als medische kwaliteit (4). Het andere uiterste is 

wanneer verpleegkwaliteit beoordeeld wordt door na te gaan hoeveel 

verpleegkundigen er zijn, wat hun opleidingsniveau is etc. Dan bevat 

de meting echter vele onbewezen veronderstellingen over de invloed 

van deze variabelen op II gezondheid" • Voor het evalueren van organisa

tieveranderingen heeft een middenweg tussen deze extremen de voorkeur. 

Een organisatievorm behoort tot de invloeden op verpleging (I) en het 

is dus zinloos om daar direkt aan te meten. Aan de andere kant moe ten 

de invloeden van medische kwaliteit e.d. (4) op de beoordeling ver

meden worden, tenzij men ook die apart zou meten. Verpleegkwaliteit 

zullen we in dit onderzoek dan ook meetbaar maken op het niveau van 

het patient-gerichte verpleegkundig handelen (2). Daartoe zijn 

redelijke veronderstellingen nodig over de invloed van dit verpleeg

kundig handelen (2) op "gezondheid" (3). 

De vraag "wat is verpleegkwaliteit"? wordt nu: "Hoe moet het verpleeg

kundig handelen zijn om tot gezondheid van de patient te leiden"? 

Een vraag, waarop het antwoord komt van de Kath.Hogeschool voor ver

plegenden te Nijmegen. Daar is men zich aan het bezinnen op de op

leidingsdoelstellingen en weI op de volgende manier.Twee stafdocenten, 

Van Bergen en Hollands, hebben een "profiel van de verpIeegkundige" 

geschetst, een ideaalbeeld, dat zij willen operationaliseren om het 

te kunnen vergelijken met de dagelijkse praktijk in ziekenhuizen. De 

konfrontatie van dit ideaalbeeld met de praktijk moet vervolgens 

aanleiding geven tot het formuleren van opleidingsdoelen. Het "profiel" 

was geschetst, het operationaliseren was nog een probleem, zodat de 

eindhovense en nijmeegse interessen elkaar aanvulden. 
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Naast deze praktische reden om samen te werken zijn er nog enige, 

meer inhoudelijke argumenten om de nijmeegse opvattingen te ver

werken. Een beschrijving van "goede verpleging" bevat vele 

waarde-oordelen, die op z 'n best de heersende opvattingen binnen 

de maatschappij weergeven. Nu is er in Nederland op dit moment 

nog steeds diskussie over deze opvattingen. Zeker wanneer deze op 

enig abstraktieniveau worden weergegeven, zijn er geen opvattingen 

over goede verpleging algemeen geaccepteerd. Voordelen van het 

nijmeegse "profiel" t.o.v. andere opvattingen zijn in dit verband: 

- De waarde-oordelen zijn expliciet weergegeven. 

- "Goede verpleging" wordt afgeleid uit het doelaspekt "gezondheid 

van de patient". De benodigde veronderstellingen over het ver

band tussen verpleegkundig handelen en gezondheid zijn dus in 

deze studie verwerkt. 

- Het is een recente nederlandse opvatting. 

Dit laatste voordeel"is overigens niet uniek voor het "profiel". 

De s tudie van Van Bergen en Hollands zal nu samengevat worden weer

gegeven. 

Het "prOfiel" van een verpleegkundige 

Uitgangspunt is de ~ die beschouwd kan worden als een systeem 

met een somatisch, een psychisch en een sociaal subsysteem. Die mens 

wordt gezond genoemd wanneer hij bereid en in staat is om zich te 

handhaven (zelfredzaamheid) en om zich nieuwe doelstellingen te ont

wikkelen (zelfverwerkelijking). Gezondheid is dan een toestand, die 

slechts beoordeeld kan worden in het licht van de processen zelfhand

having en zelfverwerkelijking. Deze processen hebben voor elk individu 

een eigen doel en moeten uiteindelijk leiden tot een zinvol levens

einde. 
Gezondheidszorg is nu de zorg voor het voorkomen en gene zen van stoor-

nissen in de zelfhandhaving en zelfverwerkelijking. Deze zorg moet, 

gezien het voorgaande, patient-gericht zijn. In algemene ziekenhuizen 

houdt men zich nu bezig met het aspekt van gezondheidszorg dat te omr 

schrijven is als professionele hulp waarbij een somatische stoornis 

het uitgangspunt is. 
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Dit somatische uitgangspunt onderscheidt de zorg in algemene 

ziekenhuizen van die hulp die b.v. in psychiatrische zieken

huizen wordt gegeven. In de mens, aan wie de zorg gegeven wordt, 

zijn echter het psychisch en het sociaal subsysteem nauw verbonden 

met het somatische. Bij de verstrekte zorg zal dan ook aan de 

drie subsystemen in hun samenhang aandacht moeten worden besteed. 

Bij de zorg in zorn ziekenhuis heeft de verpleging de funk tie van 

procesbegeleider en vervult de arts de rol van konsulent, met een 

zodanige verantwoordelijkheid dat adviezen bindend zijn. 

Als b.v. een arts tot therapiekeuze moet komen draagt de verpleging 

daarbij gegevens aan, die uit de begeleidersrol beschikbaar zijn. 

De begeleidersfunktie houdt een garantie in voor de kontinuiteit 

van de zorg. Deze bes taat niet aIleen ui t "24-uurs beschikbaarheid" 

maar vooral ook uit bewaking van de koordinatie in de zorg. 

Voor de zorg die verpleegkundigen zelf geven, betekent dit een 

koordinatie van twee aspekten: 

- Het instrumenteel-technische aspekt, waarbij het gaat om tech

nieken waarmee somatische oorzaken van stoornissen worden bestreden. 

- Het agogische aspekt dat be trekking heeft op technieken om de 

psychische en sociale gevolgen van die stoornissen te bestrijden. 

Samengevat moet het verpleegkundig handelen gekenmerkt zijn door 

kontinuiteit en ~oordinatie. van patient-gerichte zorg. In deze zorg 

zijn twee, onlosmakelijk verbonden aspekten te onderkennen: 

het instrumenteel-technische aspekt en het a~o~ische. aspekt. 

He t mee tins trumen t 

Het ontwerpen van een meetinstrument voor verpleegkwaliteit is nu 

geinterpre teerd als operationalisatie van he t "profiel". Die opera

tionalisatie komt neer op het formuleren van kriteria, waaraan het 

verpleegkundig handelen moet voidoen, wil het van goede kwaliteit 

zijn. Vervolgens moet per kriterium worden vastgesteld hoe kan worden 

nagegaan of eraan voldaan is. De eerste stap daarbij is het besluit 

om verpleegkwaliteit in drie dimensies op te splitsen. (zie ook 

de onderstrepingen in de samenvatting van het "profiel"): 
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- koordinatie van zorg 

- instrumenteel-technische aspekten van de zorg 

- agogische aspekten van de zorg. 

Dit betekent dat een kwaliteitsoordeel uiteindelijk ook in 

drieen zal worden weergegeven zander dat de drie dimensies ten 

opzichte van elkaar gewogen en opgeteld worden. Door een kommissie 

bestaande uit Van Bergen, Van Eindhoven en Hollands uit Nijmegen 

en Nijhuis uit Eindhoven is uiteindelijk een eerste versie van het 

meetinstrument ontworpen. De verpleegkwaliteit van een afdeling 

wordt daarbij beoordeeld door voor een aantal patienten de zorg te 

vergelijken met de relevante kriteria. Om een goed oordeel te kunnen 

geven, moet de waarnemer een verpleegkundige zijn. 

De benodigde informatie wordt op verschillende wijzen verzameld, 

afhankelijk van de aard van het betrokken kriterium: 

- door gegevens na te zoeken in de patienten-administratie 

- door vragen te stellen aan verpleegkundigen of patienten 

- door observatie van verpleegkundig handelen. 

Voor weergave van het oordeel moet per kriterium een keuze worden 

gemaakt uit een beperkt aantal antwoordmogelijkheden, omdat anders 

geen betrouwbare interpretatie mogelijk is. De volgende voorbeelden 

geven een indruk van de kriteria, de beoordelingsinstrukties en de 

antwoordmogelijkheden: 

- In de lijst met kriteria voor de koordinatie van zorg (totaal 21 

kritaria) komt o. a. het hoofdstuk "overdrachtsrapportage" voor 

(3 kriteria). Het tweede kriteriumvan deze groep luidt: 

"Bij de overdrachtsrapportage moeten aHe verplegenden betrokken 

zijn, die aan die zorg voor deze patient meewerken". 

!!!~!!l!!U!~':' 
"ga dit na door observatie van de overdracht nacht-dagdienst". 

~!!~~!g~~s~!!i~h~g~~.:. 

• aIle betrokken 

• niet aIle betrokken 

- De lijst met kriteria voor de instrumenteel-technische aspekten 

van zorg (totaal 78 kriteria) bevat een hoofdstuk met 5 kriteria 

over huidverzorging; het tweede daarvan luidt: 

"Bij patienten met een infuus meet de toestand van de huid rood 

dat infuus gerapporteerd worden". 
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Ins truk tie: -----------
"Ga na of de patient een infuus heeft"(observatie) 

Zo ja: • ga in het verplee~rapport na of de to~~tand van de huid 

is weerge£even (aanduidingen al~ 'rood'. 'gezwollen' etc.). 

. gerapportet"rd 

niet gerapForteerd 

Zo nee: • niet van toepassing 

- De lijst met kriteria voor de agogische aspekten van de zorg 

(totaal 33 kriteria) bevat een hoofdstuk "Agogisch geintendeerd 

handelen" met 19 kriteria voor het handelen dat gericht is op 

beinvloeding van specifieke gedragingen van patienten. 

Een van die soorten gedrag is de "zelfzorg" waarvoor het tweede 

kriterium luidt: 

"Met de patient moet worden overlegd welke zorg deze zelf op 

zich kan nemen". 

Ins truk. tie : -----------
Vraag aan de patient: 

"Overlegde iemand met U in hoeverre U zichzelf kunt wassen, zelf 

naar het toilet kunt gaan, kortom in hoeverre U voor zichzelf kunt 

zorgen"? 

• ja, alles 

• voldoende 

• onvoldoende 

Bovenstaande voorbeelden komen uit de eerste versie van de lijst met 

kriteria voor de beoordeling van verpleegkwaliteit. Met deze versie 

zijn inmiddels enige meetervaringen opgedaan die als voornaamste 

doel hadden, om van deskuudige waarnemers (verpleegkundige docenten 

uit Nijmegen) kritiek op de lijst te krijgen. In het St.Josefziekenhuis 

te Eindhoven kregen we daarvoor de gelegenheid. De verzamelde kritiek 

wordt op dit moment verwerkt in een tweede versie van het meet-

ins tr umen t . 
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Verder onderzoek 

Een plan voor het testen van de tweede versie van het meetinstru

ment is op dit moment nagenoeg gereed. Hierbij zullen betrouw

baarheid en validiteit van dit instrument worden beoordeeld. 

Daarnaast worden hypothesen ontwikkeld over de invloed van 

variabelen als "personeelsbezetting" en "organisatievorm" op de 

kwaliteit. In enige veldonderzoekingen zal vervolgens het instrument 

worden getest en zal toetsing van de hypothesen geschieden. 

Via dit onderzoek komt zo een belangrijke bron van informatie 

beschikbaar, die bij kan dragen tot een betere besluitvorming over 

verpleging. Het ziet er duidelijk naar uit dat meting van verpleeg

kwaliteit niet aIleen belangrijk maar binnenkort ook mogelijk is. 
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Democratisering van het ziekenhuis; een voors~udie 
, , i 

Democrac;y in the Hospital: a preFminait'X study 

dr~. M. Dekker 
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Samenvatting 

Democratisering van het ziekenhuis: een voorstudie 

In dit onderzoeksverslag benadert de schrijver het begrip 

democratie zoals dat in de geschiedenis zich heeft ontwikkeld. 

Hij komt ertoe van dit maatschappelijk verschijnsel als de twee 

belangrijkste component en vrijheid en gelijkheid te noemen. 

Tevens wordt de bijna algemene tendens gesignaleerd, dat zeer 

velen het begrip democratie op staats-niveau ontwikkelen en 

vervolgens "botweg" op de organisatie toepassen. 

Op het niveau van de organisatie worden een functionele- en een 

structurele democratiseringsvorm onderscheiden. In dit gedeelte 

staat de studie van Lammers centraal. 

Een van de huidige vormen van democratisering 1S de Ondernemings

raad. Gesteund door verschillende auteurs wordt aangetoond dat 

de Wet op de Ondernemingsraden niet goed toepasbaar is op de 

ziekenhuizen. Als kernpunt staan hier de observaties, waarbij 

het slechts functioneren van de Ondernemingsraden, naar vorm 

en inhoud, duidelijk naar voren komt. 

De democratisering in het ziekenhuis kent een tweetal vormen: 

de interne-directe democratisering (teamverpleging, werkoverleg) 

en de intern-indirecte vorm (ondernemingsraden). Van beide moet 

helaas gezegd worden dat ze slecht, gedeeltelijk of niet func

tioneren. 

De schrijver concludeert uit het onderzoek en de literatuurstudie 

dat democratisering van het ziekenhuis, in de vorm van de Wet op 

de Ondernemingsraden, een schijndemocratische vorm is. 

Deze rede werd besloten met een aantal beleidsadviezen en de aan

kondiging van een vervolg op deze studie. 
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Summary 

Democrac¥ ~n the Hospital: a preliminairy study 

In this study, the author approaches the concept of democracy as 

it has developed through the ages. As the two most important 

elements of democracy are recognized:' liberty and equality. 

Also indicated is the almost general tendency to develop the 

concept of democracy on a state-level, and subsequently applying 

this particular form, without any modifications to the organiza

tion. 

On the level of the organization, a differentiation is made 

between functional and structural democratization. Central here 

is the study by Lammers. 

One of the present forms of democratization is the "Workers 

Council". Various studies show that the "Law and Workers Councils" 

can not be applied very satisfactorily to the hospital. This hypo

thesis is mainly based on observations of workers councils which 

were functioning badly, with respect to structure and content. 

There are two forms of democratization in hospitals: the internal

direct democratization (team nursing, work participation) and the 

internal-indirect democratization (workers councils). 

Unfortunately, both forms perform either badly, only partially, 

or not at all. 

From a literature survey, and his own research, the author arrives 

at the conclusion that democracy in the hospital, as materialized 

by the Law on Workers Councils, is only a fake-democracy. 

The presentation was concluded with a number of policy advises, 

and the announcement of a follow-up on this study. 
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Democratisering van het ziekenhuis: een voorstudie 

Voorwoord 

De keuze van dit onderwerp kwam voort u;t een aantal faktoren. 

Ret volgen van het vak Ziekenhuiswetenschappen te Utrecht was 

de voornaamste reden dat een probleew in het kader van de 

"ziekenhuissaroenleving" gekozen werd. Ovedgens speelden de 

theorien ui t de organisatieleer en de sociologie hierbij ook 

een rol. 

De keuze van demokratisering is niet een soort roodernisme, maar 

een bewuste keuze om dit maatschappelijk verschijnsel te plaatsen 

binnen de bovenstaande en ook andere theorien. 

Tijdens het onderzoek heb ik gepoogd mij konsekwent te blijven 

herinneren dat ik over het ziekenhuis schrijf als subsysteero 

van de gezondheidszorg, welke op haar beurt weer gezien lJloet 

worden als subsysteero van de samenleving. Rierdoor wordt 

derookratiseririg teruagebracht op haar basis: de maatschappij. 

Ret onderzoek betrof twee grote ziekenbuizen. Ik beb een 

tiental vergaderingen van de onderneroingsraden in deze zieken

huizen geobserveerd. Bovendien heb ik met roensen uit de raad 

en van staforganen interviews gehad over bet funktioneren 

van de raad. 

Ret veldwerk ging gepaard met een literatuur-studie. 

In de loop van het studie-proces, heb ik bemerkt dat bet een 

zeer komolex onderwerp is, waardoor het geheel een nogal 

langdurige zaak geworden is. Nochtbans hoop ik 01' dit onderwerp 

later terug te koroen. 
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Inleidins 

Detnokratisering is e.en maatschappelijk verschijnsel. Het wordt 

veelen in zoveel verschillende vormen besproken, dat de bomen 

en het bos moeilijk te onderscheiden z:ijn. Woorden als demokra

tisering, tnedezeggenscbap, participatie en inspraak etc., worden 

te onpasen te pas gebruikt. In talloze diskussies is bovendien 

niet duidelijk wat er precies onder verstaan wordt. 

Ook in de ziekenbuizen is deze problematiek te signaleren. 

Als probleetn$telling zal daarom gelden: 

Wat is demokratisering van het ziekenhuis? 

We zullen hierbij vooral ingaan op de demokratisering van bet 

ziekenhuis, zoals deze in de vorm van de Wet op de Ondernemings

raden, WaR, gestalte heeft gekregen maar tevens oak verwijzen 

naar andere vortnen. 

~e kunnen echter niet alleen de WOR behandelen, omdat daze 

in een groter kader tbuishoort. De opbouw van dit stuk zal 

hierop ook afgestemd zijn. 

Onze benadering gaat vooral uit van het theoretiese begrip 

demokratisering; wat bieronder Vers taan zal worden hopen we 

in het nu volgende duidelijk te maken. 
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I. ~emokratie - demokratisering 

De naam demokratie is van griekse oorsprong: demos = volk, krateoo = 
maehtig zijn, heersen, demokratia = volksheersehappij. Reeds 

bij Plato is het begrip demokratie te vinden in deze zin. Plato 

schetst de ontwikkeling uit de, in de oligarehie heersende, 

klassenstrijd. 

"Een demokratie ontstaat dus, dunkt mij, wanneer de armen de 

zege behalen en van de tegenpartlj een deel uit de weg ruimen, 

anderen verbannen en aan de burgers een gelijk aandeel in de 

staatsregeling en in het bekleden van ambten toekennen 

Vrijheid is voor Plato de belangrijkste komponent van d~ 

demokratie. 

23) 

In latere tijden worden de openbare funkties geleidelijk aan 

gecentraliseerd en gemonopoliseerd. AIle souvereine attributen 

komen ui.tsluitend aan een, door goed geinspireerd, vorst toe. 

Kontra dit absolutisme van de vorst wordt de souvereiniteit 

van het volk gepostuleerd. Hierbij doen, histories gezien, twee 

principes gelijktijdig van zich spreken. De leer van de recht

staat, uit het Hberalisme met Locke Montesquieu en anderen 

als belangrijkste auteurs en het demokraties principe, beschreven 
22) door a.a. Rousseau, Kant e.a. • 

In de eerste gesehreven grondwet van Europa, de eonstitutie van 

1791, die de seheiding der legislatieve, exekutieve en reeht

sprekende funkties, de ministeriele verantwoardelijkheden en 

de positivering van de grondreehten bevatte, zijn reeds aIle 

elementen van de liberaal - demokratiese denkbeelden te vinden. 

Deze denkbeelden spelen door in de politiek-staatkundige 

ordeningsprineipes die sindsdien ontstaan zijn. 

t.1e zien hier een stuk geschiedenis van het begrip demokratie 

in de westerse beschaving. Het heeft zieh in de loop der eeuwen 

over een steeds groter aantal gebieden, zoals het poHtieke, 

juridiese, ekonomiese, soeiale, kulturele, als ook over de 

klassen uitgebreid. 

Jan Romein19) bespreekt als ethiese waarden der del1'okratie, 

vrijheid, gelijkheid, veiligheid en de rechtvaardigheid 

(l1'enselijke waardigheid) als verbinding van de eerste drie. 
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Overigens ziet Romein het spanningsveld tussen gelijkheid en 

vrijheid als "de crux van onze westerse beschaving" (1946). 

'I.<!e hebben het, tamelijk algemeen gehouden, bovenstaande nodig 

als voeding voor twee argumenten. In de eerste plaats hebben 

we gesteld dat de1l1okratisering een maatschappelijk verschijnsel 

is. Indien we deU'okratisering opvatten als een proces van 

de111okratie, dan is de maatschappelijkheid van het verschijnsel 

aangetoond. Ten tweede is elders reeds gesteld dat er in 

demokratiseri.ngs-theorH~n, die toegepast zijn in het bedrijfs

leven, een sterke overeenkomst te bespeuren is. Het is namelijk 

frappant te den hoe demokratiseri.ngstheorien die ontwikkeld 

zijn op het nivo van de totale maatschappij (staat), op 

k b • d •• d t 16) stru turen lnnen e organlsatl.es wor en tOlilgepas . 

We moeten er dus ernsdg rekenlng mee houden dat we in definitIes 

en minder nauwkeurige omschrijvingen deze aspekten zullen 

kunnen terugvinden. 

We zullen echter deze onnauwkeurigheid niet begaan en dus 

wachten met de begripsomschrijving van demokratisering totdat 

we op het nivo van de organisatie zijn aangeland. Dit wiI 

overigensniet zeggen dat genoemde aspekten niet bij onze 

definitie te vinden zullen zijn. 
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2. Ret Organisatie-nivo 

Naschold
16

) voert de probleIDatiek van de organisaties t.o.v. 

demokratisering terug naar twee sociale tendensen. Ten eerste 

toont hij, met behulp van Habermas theorie aan dat er een 

tegenspraak is "tussen het constitutioneel geinstitueerde begrip 

deIDokratie en de wijze waarop het tn de praktijk wordt gereali

seerd". Werd deze tegenspraak in de 1ge eeuw nog al8 een socia Ie 

kwestie gezien, In het IDidden van deze eeuw veranderde deze in 

een konflikt om de macht. Als tweede tendens noem.t Naschold 

"de toenemende funktioneel specifieke differentia tie binnen de 

moderne samenleving en de daarui.t voortvloeiende problemen". 

M. \-Teber heeft dit tweede, ala de toenemende rationalisering van 

de maatschappij, in de vorm van de burokratisering daarvan, 

geanalyseerd4) • 

Naschold trekt vervolgens drie belangrijke konklusies. De politi

sering van de moderne samenleving voIgt uit de fomele organi

sering daarvan. De machtsproblematiek in de samenleving door de 

relatieve ont1'olitisering van de bevolking (de zwijgende IDeerder

heid die steeds groter wordt). De tendens tot oligarchie-vorming 

binnen de formele organisaties. 

Ook zwart28) ziet deze konklusies zitten en omschrijft eigenlijk 

aHeen de laatste anders, n~. In de vorm van het voeren van 

akties om pressie ui.t te oefenen 01' organisatie-processen. 

We schatten de mening van Zwart en Naschold zeer hoog, doch in 

het kader van dit werkstuk zullen we niet aan aIle facet ten ervan 

aandacht kunnen besteden. 

We zullen de machtsproblemadek zoveel mogelijk omzeilen. Hoewel 

het een verarming van het werkstuk inhoudt, zullen we hier geen 

paging doen om tot een definitie te komen waardoor macht in het 

theoreties kader van demokratisering te plaatsen is. Voorzover 

we in het verloop een machtsbegrip nodig hebben, zullen we een 

werkdefinitie hanteren, welke een gereduceerd begrip geeft. 

We verstaan onder macht: de mogelijkheid om in overeenstemming 

met de doeleinden van een persoon of groep de gedragsalternatieven 

van andere personen of groepen te beperken (Van Doorn en Lammers). 
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y,Taaraan preeies he t geredueeerde ligt, zullen we ook nie t Ver

melden. Ook de tendens tot oligarchisering zullen we zeer 

globaal behandelen. Beide problemen halen we eehter zeker in 

een later geschrift terug. We zullen er dan de waarde aan 

toekennen die ze eigenlijk verdienen. 

We gaan ons nu wat konkreter met het nivo van de organisatie 

bezighouden. WeI wordt hierbij opgemerkt dat demokratiserings

begrippen merendeels gedefinieerd zi';n voor organisaties uit 

het produktie-bedrijfsleven en verenigingen. 

Een van de eerste soeiologen die Zl.ch op dit nivo met het 

probleem bezighield was Robert l-fiehels 14). Vooral de laatste 

jaren worden zijn tegenstanders talrijker. Zo toonde Jo11es6) 

in 1972 aan, "dat €len moderne soeiologj ese theorie van de 

partidpatie geen inspi.ratie meer van :Michels te verwachten 

heeft: in tegendeel, zijn zoveel geprezen wet van de oligarchie 

kan voor de ontwjkkeling van €len dergelijke theorie sleehts 

remmend werken". 

We zullen voor hat verloop Lammers 8) IO) volgen. welke start 

met Rongers (1934) definitie waarin het demokratie-begrip om

schreven wordt als: "de bestuursvorm ener collectiviteit met 

zelfbestuur". Lammers vraagt naar aanleiding van deze definitie 

zich af~ bij welke mate van zelfbestuur het geoorloofd is 

van demokratie te spreken. Bovendien is er €len sterke mate 

van subjektiviteit t.a.v. dem.okratisering te signaleren, nl. 

het verschillen van normen en verwachtingen t.a.v. demokratisering. 

Hij beveel t de vraag aan: "hoe demokraties is iets?" deze ver

vangt de oude vraag: "is lets demokraties?". De veronderstelling 

hierbij is dat demokratie en autokratie elkaars antipoden zijn. 

Vervolgens vraagt hij de kvestie van de feitelijke mate van 

zelfbestuur goed te onderscheiden van de gewenste en/of normaal 

geaehte mate van zelfbestuur. Dit laatste werd door Naschold 

01' het nivo van de totale maatschappij ook gesignaleerd. 

Wanneer we he t element heUuursvorm ui t de defi.ni tie van Bonger 

terughalen, dan dient hierbij te worden opgemerkt da.t er verschil 

is tussen de vorm en de feitelijke besturing en tevens tussen de 
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formele - en inforwele organisatie. De Wiardi Beckman Stichting 

onderscheid in dit soort gevallen formele - en materiele dewokra

tisering, waarbij het versch:i.l ligt dat formee1 de zeggen

schapsrechten dienen te bestaan, doch materieel men er ook 

gebruik van moet kunnen maken 18). 

We moeten ook nog het verschil aangeven tussen direkte- en 

indirekte dell'okra tie. 

Bij het zg. werkoverleg, als ook i.n de ziekenhuizen de teaw

verpleging hebben we het over direkte demokratie. Kernpunt 

is dat aIle leden Van de groep zoveel mogelijk zelf moeten 

deelnemen aan het voorbereiden, nemen en uitvoeren van 

beleidsbeslissingen. 

De indirekte- of vertegenwoordigingsdemokratie b.v. de onder

nemingsraden, 0.1<. en de fakulteitsraden, brengt ons de gedachte 

bij dat het merendeel van de leden van de groep niet behoeft 

deel te nemen aan het voorbereiden, nemen en uitvoeren van 

de beleidsbeslissinge.n, maar deze taken overdraagt aan een 

aantal daartoe verkozen groepsleden. 

Lawmers definieert na dit onderscheid demokratisering als: "een 

proces waarbij de minder invloedrijken in een sociaal verb and 

meer invloed (ver)krijgen op de besturing van dat verband". 

Hij stelt na deze definitie ook hier voor de vraagstelling 

- is dit proces nu weI of niet demokratisering? - te vervangen 

door - in welke mate vindt er demokratisering plaats? 

~Tij volgen Lammers met zijn definitie, doch wachten nog wat 

betreft de te stellen vragen! 

Na de tweede wereldoorlog vindt er in Nederland, na Amerikaanse 

ervaringen, een zekere bumanisering van de arbeidsverhoudingen 

plaats. In de organisatieleer staat deze stroming te boek als 

de human relati.ons benadering welke uitloopt op het revisionisme 

met ala belangrijkste schrijvers: JlKayo, Argyris, Likert en 

lofcGregor. In deze kontekst worden delegatie, overlegvormen 

(zowel horizontaal als vertikaal) en decentralisatie hoe langer 

hoe meer funktionele vereisten van het systeem; bestaansvoor

waarden welke niet dan op straffe van verminderd rendement 

kunnen worden genegeerd. Lammers komt dan tot de slotsom, dat 
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in de afgelopen periode van 25 jaren, een demokratiserings- in 

de vorm van een ont-autokratiserings nroces zich aftekent in 

het bedrijfsleven. 

Na de vijftiger jaren dringt zich, door ll'aatscha1'pelijke tendensen. 

een nieuwe richting 01', welke gevoed word t door gebeurtenissen 

als de ~aagdehuis bezetting en de Parijse mei o1'stand van 1968, 

hierbijgaat het om een fundam.entele-strukturele demokratisedng. 

Oak hier blijven we Lall'lllers volgen wanneer we definieren: "een 

demokratiseringsproces ten gevolge waarvan de verschillen in 

de beslissingsmacht tussen de leden van aen organisatie afnemen" 

als strukturele derookratisering . .AIs funktionele dell'okratisering: 

"een deIl'okratiseringsproces ten gevolge waarvan de doeltreffend

heid en/of de doelIJ'I8tigheid van een organisatie toenemen". 

Ais men de vraag stelt welk type demokratisering men nastreeft 

komt men eigenlijk tot de vervolg vraag gaat het 6f om het doel 

waarnaar men streeft 6f am het resultaat dat men bereikt. 

Or de verhouding tussen funktionele en strukturele demokrati

sering is Lall'lllerseiders ingegaan10
). Er is een vrij sterk 

verband (o.a. ook a1 door Philipsen) aangetoond tussen funktio

nele demokratisering en verhoogde tevredenheid met de eigen 

werksituatie. LaP'tners komt ertoe te konkluderen dat "onder 

.••.••• stabie1e maatschappelijke omstandigheden funktionele 

derookratisering in het algeroeen geen urocessen van strukturele 

demokratisering oproept en welli.cht zelfs latente tendenties 

in die richting afzwakt". 

Maar ook: "wanneer in een maatscha'Ppij strukturele demokrati

seringsprocessen op enigszins grote schaal zich manifesteren, 

dan zal in een organisatie waar funktionele derookratisering ver 

is voort geschreden, de kans groter zijn dat zich daar een 

proces van strukturele demokratisering inzet dan in een organi

satie waar te voren weinig of geen funktionele demokratisHing 

inzet dan in een organisatie waar te voren weinig of geen 

funktionele demokratisering plaatsvond". 

Wat hier gezegd wordt betekent dat funktionele demokratisering 

vooraf za1 gaan aan strukturele (zie de Joegoslaviese experimenten). 
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Hierdoor wordt funktionele demokratisering' een tweesnijdend 

zwaard. Het kan,het bestaande systeem versterken (een organi

satie grotere spankracht en groeikracht verlenen), maar 

tegelijker tijd ook potentiele krachten welke een tamelijke 

ingrijpende herstrukturering in gang zetten, losmaken. We 

komen hier heel duidelijk o!, het terrein wat Lipset 12) en zijn 

medewerkers bestudeerden. Het ging hen vooral om de ontdekking 

van nieuwe determinanten en hypothesen betreffende de voor

waarden voor demokratisering binnen een organisatie. 

Hierop gaan wij in het kader van dit werkstuk echter niet in. 

Rest ons nog de vraag omtrent de strategie. Is demokratisering 

een evolutionair - dan weI een revolutionairproces? Lammers 

antwoordt hierop: demokratisering is dan evolutionair als 

het slechts hier en daar in de organisatie op gang komt en 

geleidelijk verloopt, doch revolutionair, wanneer het 

schoksgewijs en over de hele linie plaatsgrijpt. 

Het strevennaar strukturele demokratisering berust gewoonlijk 

op een bepaalde utopie, in de zin van ~annheim 4). In zijn 

opvatting zijn uto"ien systemen van opvattingen welke door

breking van deoude en vestiging van een nieuwe orda teweeg

brengen. In deze opbouw zal strukturele demokratisering meestal 

revolutionair van aard zi.jn. Als we ook Mannheims' ideo logie

begrip ter tafel voeren: ideologien zi.in systemen van opvattingen 

welke de bestaande orde stutten, dan zal funktionele demo

kratisering meestal evolutionair van aard zijn, en geschieden 

op instigatie van de machthebbers. 

Voordat we van dit gedeelte afstappen moeten we nog een vast

stelling doen. Lammers bespreekt de heren Boekraad, van Nieuw

stadt, Regtien en Sips die stellen dat demokratisering gemeten 

moet worden aan drie kriteria, nl. participatie, mobiliteit 

en openbaarheid. De gezamelijke heren gaan uit van het strukturele 

demokratiseringsbegrip. Hieraan koppelen we Jolles met zijn 

~ichels-kritiek om deze korrekt te plaatsen. Jolles stelt in 

zijn boek "Sociolog:te van de participatie "dat op participatie 

theorien Michels' opvattingen belemmerd zal werken". 
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Wij zijn hier in di t kader zo gevoelig voor dat wij daaroIl' 

¥ichels niet ter schrifte gevoerd hebben. 
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De ondernemingsraad 

De OR bestaat in Nederland sinds 1950. De ontwikkelingen in het 

denken over medezeggenschap en werkoverleg zijn sinds het instellen 

WOR zeer snel geweest. Talrijke publikaties en verschillende aan

bevelingen (Commissie Verdam 1964 en de S.E.R. 21 ) in 1968), droegen 

ertoe bij dat er in 1971 een nieuwe wet tot stand kwam. De nieuwe 

WOR was niet aIleen van toepassing op het bedrijfsleven, maar voor 

"ieder samenwerkingsverband waarin mensen werken op arbeids over

eenkoms t". Sinds 1971 ging de wet dus ook op voor de ziekenhuizen. 

Na het inwerking treden in april 1971 was er een overgangs periode 

van 2 jaren. Formeel diende elk ziekenhuis, waar de wet op van 

toepassing was, op 1 april 1973 een ondernemingsraad te hebben. 

Deze wet is door een ruimere interpretatie van het begr~p onder

neming de eerste stap naar demokratisering van het ziekenhuis. 

Roosendaal20) vraagt zich af, of de ziekenhuizen in alleop

zichten de doelstellingen, welke een onderneming geacht worden 

te kennen, zullen kunnen realiseren. Hij beantwoordt deze vraag 

in zijn artikel echter bevestigend. Bet is de vraag of de wet 

hier genoeg garanties voor biedt. In artikel 6 van de WOR25 ) is 

de samenstelling van de raad bepaald: "een ondernemingsraad 

bestaat uit de bestuder van de onderneming, als mede uit een 

aantal andere leden die door de in de onderneming werkzame per

sonen rechtstreeks uit hun midden worden gekozentl
• Het Kort 

Bes tek 7) vermeldt ten aanzien van di t punt: "de wet bevat een 

richtsnoer hoe groot dit aantal moet zijn tl
; en dan "vindt men 

dit aantal te groot of te klein dan kan de ondernemingsraad een 

ander aantal dan het in de wet genoemde in zijn reglement op

nemen". Niet alleen dit laatste is van belang ook het feit dat 

alleen werknemers zich kunnen laten vertegenwoordigen, dit houdt 

in dat medische specialisten, voor zover ze niet in dienst

verband werkzaam zijn, geen direkte vertegenwoordigers hebben. 

De wet laat voor deze groep echter een toehoorderschapof 

adviserend lidmaatschap toe. De voorzitter is de bestuurder van 

de onderneming. Hierbij komt de vraag op welk orgaan dit voor 
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het ziekenhuis is, het bestuur of de direktie? Het N.Z.R. 17) stelt 

zich op he~ adviserend standpunt dat het een direkteur is. 

De A.M.N. t) betoogt dat in de praktijk de OReen schijn-demokraties 

karakter heeft wat betreft uit: het vetorecht van de direktie, 

de regeling van het voorzitterschap, en de direktie beslist zelf 

over - welke aangelegenheden zij het advies van de ondernemings

raad wil inroepen en dat de leden een geheimhoudingsplicht kan 

worden opgelegd. Het is in dit kader dus geen onzin met Marcuse 13) 

te stellen dat de OR een vorm van repressieve tolerantie zou 

kunnen zijn. 
24) 2) 

Verhagen en Donker van Heel informeren ans over het slecht 

funktioneren van de OR in de ziekenhuizen. Verhagen zegt dat de 

klup van bestuur, direktie en specialisten de participatie 

magelijkheden distribueren en dus dat de bereidheid van de top 

om anderen mee te laten beslissen bepalend is voar de manier 

waarop de besluitvorming verloopt~ Men laat zich hierbij leiden 

door de stelregel dat wil men meebeslissen dan moet men ook 

deelhebben aan de kennis die voor het nemen van goede beslissingen 

wordt vereist; dus kennis is macht. 

Onder deze noemer of JUkster het ontbreken ervan vallen de weinig 

suksesvolle pogingen van (leerling)verpleegkundigen, paramedies 

en hulppersoneel en het technies en administratief personeel. 
It) lbl' ... H" Lammers noemt een aanta e emmerkngen voor partkckpatke. kJ 

ziet de kaste-struktuur van het ziekenhuis en het dualisme tussen 

het professionele - en burokratiese karakter van het ziekenhuis 

en de, ten dele hieruit voortkomende, slecht funktionerende 

kommunikatie als belangrijkste oorzaken. De funktionering van de 

OR staat en valt met de participatie van de leden. 

De wet heeft een duidelijk dualisties karakter nl. uitgaande van 

het harmonie-model heeft ze als doel: a) de bevordering van de 

belangen van het bedrijf als geheel en b) vertegenwoordiging van 
. Z h 27) k de werknemers tegenover de ondernemkng. Van ut em omt na een 

studie van de OR tot de vraag: "of de nieuwe wetgeving niet eerder 

controle-democratie dan een medebeslissingsdemokratie op gang zal 

brengen" • 
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Tevensonderzocht hij de bereidheid tot participatie en kwam tot 

het volgende: de omvang van de wens naar medezeggenschap was groot, 

de intensiteit van de wens was niet groot en men ziet de eigen 

invloed op het nivo van medezeggenschap als miniem. 

Drenth3) toonde aan dat werkgevers en werknemers een verschillende 

opvatting hebben over de ondernemingsraad en er verschillende 

meningen kunnen bestaan over het feit hoever participatie kan 

gaan. Een OR-lid heeft echter ook een ambivalente positie en rol 

en het verlies van het kontakt met de achterban is een van de 

grootste gevaren. 

Ais kernpunt blijft echter hangen, de vergelijkbaarheid van het 

bedrijfsleven met de ziekenhuizen. Ik vraag me af of de situatie 

in de ziekenhuizen weI zo kongruent is met die in het produktie

bedrijfsieven. Mijns inziens is dat nameIijk niet het geval 

omdat de lijfeIijke aanwezigheid van de patient tot een totaal 

ander "bedrijfsbeIeid" Ieidt. Toch heeft men er geen bezwaar 

1n gezien een demokratiseringsmodel uit het bedrijfsleven over 

te nemen. Dit had tot gevolg een hausse van artikelen bij het 

van toepassing worden van de waR op de ziekenhuizen. De meeste 

van deze artikelen bevatten praktiese of theoretiese pogingen om 

te verklaren hoe het ziekenhuis voldoet of zal moeten gaan vol

doen aan de in de WOR gestelde eisen aan bedrijfs-organisaties. 

Wij zullen nu nag ingaan op de medezeggenschap zoals die in de 

WOR is geregeid. Van HarenS) omschrij ft het als voIgt: Ifmede

zeggenschap in enge zin, die dUB niet tot medebeslissen maar 

slechts tot mede-overleggen en adviseren kan leiden is geregeld 

in de WOR. Medezeggenschap in ruime zin, de medezeggenschap die 

dus oak medebeslissen omvat, is, afgezien van enkele onderwerpen 

niet in de WOR geregeld. De enige wet die daarover iets voor

schrijft is de Struktuurwet, die overigens niet geldt voor de 

ziekenhuizen! 

Van Wijmen26) beschreef in zijn proefschrift dat de waR in de 

ziekenhuizen niet werkt omdat de afstemming een principiele fout 

inhoudt. 

Hij toont aan dat de waR duidelijk gericht is op naar winststrevende 

organisaties die in een onzekere marktsituatie opereren. De 

ziekenhuizen hebben een totaal andere marktsituatie, monopolie!, 

en streven ook totaal andere doelen na. 
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Bij observaties die de schrijver deed, bij een tiental ver

gaderingen in twee ziekenhuizen, kwam het door van Haren beweerde 

ook uit. 

Beleidsbeslissingen vonden in de bijgewoonde vergaderingen niet 

plaats. In de meeste gevallen is dit in de ziekenhuizen de taak 

van het ziekenhuis-bestuur, en daar is in de wet geen rekening 

mee gehouden, zodat OR en bestuur prakties geen kontakt met 

elkaar onderhouden. Ook in de notulen van de vergaderingen in deze 

twee ziekenhuizen waren geen beleidsbeslissingen terug te vinden. 

Er werd at en toe gediskussieerd over, meestal kleine, delen van 

het beleid, doch ik heb steeds de indruk gehad dat het ging om 

een soort fladvieswerk". Ook bij een aantal interviews kwam dit 

laatste in ongeveer dezelfde bewoording ter sprake, versterkt nog 

door de gedachte dat dit "advieswerk" meestal wel in een zeer 

laat stadium van het besluitvormingsproces geschiedde. 

Voordat we nu overgaan naar het dee 1 waarin we dit aan het zieken

huis zullen toetsen, eerst nog een begripsomschrijving. 

Demokratisering: een proces waarbij de minder invloedrijken in een 

sociaal verband meer invloed (ver)krijgen op de besturing van dat 

verband (Lammers, 197]). 

Medezeggenschap: het geheel van wederzijds als legitiem erkende 

overleg vormen,waarbij beinvloeding van de besluitvorming van 

bovengeschikten door ondergeschikten plaatsvindt (Lammers, 1965). 

Participatie: elk handelen van mensen in overeenstemming met 

doeleinden, waarden, normen of voorschriften van anderen, dat 

door hen als zodanig is bedoeld (Jolles, 1972). 
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3. Demokratisering van het ziekenhuis 

Voor de behandeling van dit hoofdstuk zullen we geen onderscheid 

maken tussen de ziekenhuizen. 

In de demokratisering brengen we het volgende onderscheid aan: 

externe- en interne demokratisering. 

De externe demokratisering zien we in de vorm van de loononder

handelingen op het nivo van de "bedrijfstak", meestal wordt dit 

in ziekenhuiskringen het georganiseerd overleg genoemd. Hierop 

zullen we niet ingaan. 

Interne demokratisering splitsen we in een direkte- en een in

direkte vorm. Deze hebben we reeds eerder omschreven. 

Wat betreft de direkte vorm, zoals we die in het ziekenhuis kunnen 

aantreffen in de vorm van het werkoverleg en teamverpleging, 

het volgende. Bij ,de twee ziekenhuizen van het onderzoekje, kende 

een enkele afdeling werkoverleg en waS er incidenteel ook werk

overleg tussen verschillende nivo's aanwezig. Ik heb de stellige 

indruk dat het een funktioneel demokratiseringsproces was, door 

een evolutionaire strategie gestuurd. We moeten zeer goed onthouden 

lat het overgrote deel van de afdelingen geen werkoverleg kent 

of aHeen dan op het gezamelijke koffie-"uurtje", op het nivo van 

de informele organisatie, waarbij het gaat om een informele over

legvorm welke de verde ling van bevoegdheden en verantwoordelijk

heden niet formeel regelt. We kunnen deze vorm dus gevoegelijk 

verwaarlozen! 

De indirekte vorm van interne demokratisering kenmerkt zich het 

beste in de vorm van de OR. We kunnen in deze vorm een grote 

diskrepantie tussen de vorm waarin de OR bedoeld is en de feitelijk 

wettelijke regeling ervan zien. Wederom funktioneel van aard en 

ook weer op instigatie van de leiding (via wettelijke verplichting) 

opgericht. Eerder vermelden we a1 het slechte funktioneren en de 

abominabele toepassings-vormen voor het ziekenhuis. 

Het zijn deze gegevens geweest die ons tot de konklusie brachten: 

dat demokratisering van het ziekenhuis, in de vorm van de Wet op 

de ondernemingsraden, WOR, een schijndemokratiese vorm is. 
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Resumerend: op de vraag wat is demokratisering van het ~iekenhuis? 

antwoorden we: het is een proces wat slecht geregeld is, door 

wettelijke regelingen, bovendien in het kader daarvan slecht 

funktioneert en een grote diskrepantie tussen beide vertoont. 

Tevens is met de funktioneel-specifieke differentiatie van het 

ziekenhuis geen re~ening gehouden. 

Bovenstaande konklusie houdt in dat demokratisering van het zieken

huis een proces is, waarbij de minder invloedrijken van dat 

sociaal verband nauwelijks meer invloed krijgen, in de zin van 

verkrijgen, op de besturing van dat verb and. 

De hedendaagse diskussie over patienten-vertegenwoordiging zal 

daar m.i. ook geen oplossing voor vormen. 

Op pagina 8 haalden we Lammers aan met zijn advies de vraagstelling 

over demokratisering te wijzigen. We hopen duidelijk gemaakt te 

hebben dat onze probleemstelling toch op een ander vlak lag 

dan de vragen die Lammers zich bleef stellen. Daarom hebben we 

onze vraag "Wat is demokratisering van het ziekenhuis?" ook niet 

aan die van Lammers aangepast. 
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Beleidsadviezen 

- Werkoverleg en teamverpleging dienen gestimuleerd te worden. 

- Aan onderzoek naar en ontwikkeling van een nieuwe struktuur 

voor demokratisering van de ziekenhuizen dient m.i. hoge 

prioriteit te worden toegekend. 

- De verenigingen van verpleegkundigen dienen meer aandacht te 

besteden aan de meningsvorming over demokratisering bij hun 

leden. 

- Er moet gestreefd worden naar een zinvolle vorm van patient

vertegenwoordiging. 

- Aan de vermaatschappelijking van de ziekenhuizen zal op alle 

nivo's grote prioriteit gegeven dienen te worden. 

- Als onderdeel hiervan dient bij alle betrokkenen de aoeiale 

vaardigheidstraining in de vorm van het maehtleren 1S) een 

belangrijke plaats in te nemen. 
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Epiloog 

In dit werkstuk heb ik vooral de huidige stand van demokratisering 

van de ziekenhuizen behandeld naarde vorm van de demokratiserings

gedachte. 

Het zal de lezer duidelijk zijn dat demokratisering v~n het Zieken

huis voor mij een zinvolle zaak is. 

In een gesprek met Prof. Dr. J.C.M. Hattinga Verschure kwamen we 

tot de konklusie dat de interne-direkte demokratie, het beste 

te omschrijven is met werkdemokratie; terwijl de interne-indirekte 

vorm dan de naam bestuursdemokratie te dragen krijgt. 

Omdat ik in het bovenstaande het machtsbegrip uitschakelde, kon 

hierop nu niet worden ingegaan, doch hierop zal ik zeker terug 

komen. 

Vandaar de titel: Demokratisering van het ziekenhuis; een voorstudie. 
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Het gesproken da~blad 

The spoken newspaper 

G. Mensin~ 
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Samenvatting 

Het gesproken da~blad 

Naar aanleiding van het beeindigen van het experiment van "Het 

gesproken dagblad" in 1975, bestaande uit cassettes met nieuws, 

'verpakt' in een vrij pretentieloos muziekje, e.e.a. ten behoeve 

van visueel gehandicapten, is door het Instituut voor Ziekenhuis

wetenschappen te Utrecht een onderzoek ingesteld. De achtergrond

gedachte hierbij was dat communicatieverbetering en aangepaste 

informatieverstrekking mogelijk kunnen leiden t6teen verminderde 

sociale isolatie en een verhoging van het welbevinden en welzijn 

van deze groep. 

Onderzocht werd de frequentie van luisteren, de vergelijking met 

andere media, de beoordeling van de kwaliteit, de communicatie, 

beinvloeding en wensen t.a.v. inhoud en vormgeving. Op verschillen 

is nader ingegaan en mogelijke oorzaken werden opgespoord. 

De conclusie was dat er degelijk een behoefte bij visueel gehandi

capten bestaat aan een soortgelijk dagblad, doch dat dan met enige 

met name genoemde zaken rekening gehouden zou moeten worden. 



- 154 -

Sununary 

The spoken newseaper 

At the conclusion of lIThe spoken newspaper" experiment, in 1975, 

the Institute of Hospital Science~ has made a study of the effects 

of this experiment. 

"The spoken newspaper" experiment was a service which provided 

cassettes, containing news in an "easy listening" presentation, 

to visually handicapped people. 

The leading thought behind the study was that an imprQved communi

cation, and an adjUsted information presentation might possibly 

lead to a decreasing social isolation and an increase in the 

well-being of this group. 

Looked at were listening frequency, comparison with other media, 

quality judgement, the influence of the communication medium, and 

wishes with respect to content and presentation. 

Differences were further explored; possible causes were located. 

The conclusion was that there definitely does exist a need for 

such a news-service among the visually handicapped, but that there 

are a numb,er of aspects, which are further mentioned in the study, 

to be taken into account. 



- 155 -

Het gesproken dagblad 

Begin oktober 1975 beeindigde de uitgeverij de Lage Landen een 

experiment dat was getiteld: Het Gesproken Dagblad. 

Het was de dagelijkse uitgave van een gesproken krant. 

De aangesloten instellingen ontvingen elke dag een cassette, voor 

een cassetterecorder, waarop het nieuws door professionele ni~uws

lezers, zowel mannelijke als vrouwelijke, was ingesproken. 

Het geheel was verpakt in een vrij pretentieloos muziekje, dat 

ook voortdurend tussen de diverse items door ten gehore werd ge

bracht. 

De cassettes konden over de huisradio's van de instellingen wor

den uitgezonden, maar ook was het mogelijk de banden aan indivi

duen te geven, die dan met een cassetterecorder deze bandjes 

konden afluisteren. 

Een derde mogelijkheid was, de banden in een gemeenschappelijke 

ruimte af te draaien, zodat de gelnteresseerden ernaar konden 

luisteren. Deze vorm van informatieverschaffing was voornamelijk 

gericht op visueel gehandicapten en personen voor wie het om an

dere redenen onmogelijk i'las een krant te lezen. 

Vanuit het Instituut voor Ziekenhuiswetenschappen te Utrecht werd 

besloten een onderzoek in te stellen naar de communicatieve waar

de die zo'n gesproken dagblad heeft voor de abonnees. 

De aan het onderzoek ten grondslag liggende filosofie is deze: 

communicatievarbetering en aangepaste informatie verstrekking 

kunnen mogelijk leiden tot een verminderde sociale isolatie en 

een verhoging van het welbevinden en het welzijn van de clienten 

in de instellingen en tevens de mondigheid van de patienten te 

bevorderen. 

De uitgave van deze krant veroorzaakte nogal wat deining en met 

name het feit dat het gepresenteerd werd als een sociaal project 

van De Telegraaf, verhoogde de geloofwaardigheid van goede bedoe

lingen niet. 

De diverse blindenbonden en blinden belangen verenigingen reageer

den nogal afwijzend, enkele uitzonderingen daargelaten. 
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De productie van de krant verliep als voIgt: 

In Ams terdam werd de band f s avonds samenges te ld door de nieu\A's

lezers. Vervolgens werd de band naar het Le Sage Ten Broek In

stituut gebracht waar hij werd gedupliceerd. Hierdoor was slechts 

een beperkte oplage beschikbaar. 

De ministeriele dreiging om de subsidie aan het Le Sage Ten 

Broek Instituut stop te zetten, indien ze niet onmiddellijk hun 

medewerking aan dit projekt staakten, gekoppeld aan de medede

ling dat er immers op Hilversum 4 de radio zender die 28 december 

1975 in de lucht is gekomen, elke dag geheel gratis Het Gespro

ken Woord zou worden uitgezonden, deed de directie van De Tele

graaf besluiten een punt te zetten achter het gehele project. 

De kosten van deze mislukking zijn mij niet precies bekend, maar 

ik meen zeker aan de lage kant te blijven als ik spreek over 

zes ton. 

Het argument van de minister dat er op Hilversum 4 een uur per dag 

gereserveerd zou worden voor Het Gesproken Hoord, was echter enigs

zins misleidend. Immers Het Gesproken Hoord bestaat al meer dan 10 

jaar, maar heeft in zijn bestaan niet of nauwelijks voldaan aan de 

veel gehoorde roep om een aangepaste actuele informatieverstrekking. 

Een dagblad functie dus. 

Daar komt nogbij dat uitgerekend de NOS, die een waarborg voor on

gekleurde informati~verstrek~ing zou kunnen zijn, zich distancieerde 

van het gesproken uurtje en zich openlijk heeft uitgesproken om van 

Hilversum 4 een onversneden muziekzender te maken. De andere om

roepen, behalve de TROS maken wel regelmatig gebruik van de moge

lijkheid, maar het blijken vaker pogingen te zijn om hun eigen 

overtuiging uit te dragen, dan om een werkelijke functie voor de 

visueel gehandikapten te vervullen. 

Het onderzoek. 

Zoals reeds gezegd leven veel mensen in instellingen en inrich

tingen in een sociaal isolement. 

De interesse voor wat er buiten de muren van de instellingen ge

beurt, daalt tot een bedenkelijk laag niveau. 

Dat hoeft niet te verwonderen, als we bedenken dat veel van de 

door radio en televisie verschafte informatie niet aIleen ernsig 
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en zwaar genoemd kan worden, maar vaak ook nog in een tempo ge

bracht wordt, dat voor vele mensen niet te volgen is. Zeker niet 

als er geen herlees mogelijkheid is. En die herlees behoefte is 

groot. Uant waarom zouden er anders zoveel kranten verkocht wor

den? Half Nederland leest 's maandagsmorgens hoe het Nederlands 

elf tal de dag tevoren heeft gespeeld, terwijl ze zelf op de tele

visie de hele wedstrijd hebben kunnen volgen inclusief de tallo

ze herhalingen. 

U vraagt zich misschien af: Waarom nog een ander auditief infor

matie verstrekkend medium, er is toch radio en televisie. Is dat 

niet voldoende? De grote verkoop van dagbladen wijst o.i. duidelijk 

op een behoefte aan informatie verstrekking naast de radio en 

televisie. 

We besloten het onderzoek te richten op het publiek in de ins tel

lingen en inrichtingen waar potentiele gegadigden zitten voor de~ 

ze krant. Het onderzoek dat in e~quete-vorm werd gehouden had ver

schillende clusters van vragen, te weten: 

a. frequentie van luiste~en 

b. identiteit van de geinterviewde 

c. vergelijking met andere media 

d. beoordeling van kwaliteit 

e. communicatie beinvloeding 

f. wensen t.a.v. inhoud en vormgeving. 

ad.a. Over de frequentie van luisteren valt te zeggen dat deze vol

gens ons over het algemeen genomen vrij laag was, hoewel er 

tussen de instellingen aanzienlijke verschillen te consta

teren waren. 

Oorzaken voor de geringe luisterdichtheid kunnen volgens ons 

zijn: 

- Het ontbreken van een huisradio of intercom, zodat ieder-

een het rustig op zijn eigen kamer kan. beluisteren. 

- Een nog te geringe bekendheid van HGD. 

Voor wat de eerste oorzaak betreft: geen hUlsradio of inter

com. De luisteraars waren dan aangewezen op een gemeenschap

pelijke ruimte, waar meestal een slechte acoestiek is, of 

die binnen de kortste keren gevuld was met mensen, die er 

voor de gezelligheid kwamen en die er doorheen begonnen te 

praten. In een van de door ons bezochte instelling voor 

bejaarden was de luisterdichtheid aanmerkelijk hoger. 
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Bijna 85% Iuisterde ernaar. Hier werd HGD 's morgens uit

gezonden over de huisradio nadat de direkteur een kort 

inleidend praatje, gekoppeld aan wat zakeIijke mededelingen, 

had gehouden. 

We interviewden in de verschillende instellingen ook per

sonen die niet naar HGD luisterden en vroegen hun om de re

denen. Als redenen werden gegeven: 

- HGDheeft te weinig niveau. 

- Bezwaar tegen de herkomst van de krant. Hierbij werd het 

Telegraaf oorlogsverieden genoemd. 

- WeI goed voor andere mensen, maar zolang ze zelf nog 

kranten konden Iezen, prefereerden ze om kranten te lezen. 

- En een aantal mensen had moeilijkheden met de verwerking 

van de auditieve informatie, waardoor ze telkens de draad 

van het verhaal kwijt raakten. 

De wel-luisteraars kwamen tot een gemiddelde Iuisterfrequen

tie van bijna vijf keer per week. 

ad.b. Identiteit van de geinterviewde. 

Man-vrouw verdeling: 50-50 procent. 

Gemiddelde Ieeftijd: 66 jaar. 

55% In verpleegtehuis, 15% in verzorgingstehuis en de reste

rende 30% in een tehuis voor visueel gehandicapten. 

ad.c. VergeIijking met de andere media. 

Het Gesproken Dagblad was in het leven geroepen voor mensen 

die niet in staat zijn een kraut te lezen. Men verkeerde in 

de veronderstelling dat de radionieuwsdienst en de t.v. met 

de actualiteitenrubrieken de behoefte aan informatie niet 

geheel dekken en/of niet in de juiste wijze van informatie

verschaffing voorzien. De resultaten van het onderzoek be

vestigen dit vermoeden. Opmerkelijk is het feit, dat HGD 

overhet algemeen als prettiger werd ervaren dan een nor

male krant. Bij een vergelijking met andere kranten viel 

op dat de meeste mensen niet wisten op welke krant HGD het 

meeste leek, maar als ze het weI wisten dan werd in 50% van 

de gevallen De Telegraaf of Ret Nieuws van de Dag genoemd. 
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ad.d. Beoordeling van de kwaliteit naar inhoud en vormgeving. 

Over het algemeen kan gesteld worden dat de groep van luis

teraars naar HGD tevreden was over de kwaliteit ervan. 

Men vond het prettig om ernaar te luisteren • 

.70% Keek dagelijks uit naar het uur waarop HGD werd ui t

gezonden. 84% Vond dat HGD veel informatie verschafte over 

het wereldgebeuren. 5.7% Vond de berichtgeving objectief. 

De meerderheid vond de berichtgeving waarheidsgetrouw (45%) 

of had geen mening (41%). 

14% Vond het sensationeel gericht. Dus meer het smulkrant 

idee. De tevredenheid over de kwaliteit van de stemmen van 

de mannelijke nieuwslezers was aanzierilijk hoger dan die 

van de vrouwelijke collega's. 

Dat de groep van luisteraars naar HGD tevreden was over de 

inhoud en de kwaliteit zou ook nog afgeleid kunnen worden 

uit het feit dat er nauwlijks suggesties waren ter verbe

tering van de krant, hoewel dat ook op een geringe moge

lijkheid tot creatief denken geschoven kan worden. 

En anderzijds een vrij hoog waarderingscijfer op de schaal 

van 1 tIm 10 van ruim .7 . .7. Het zou echter verbazen als het 

lager was geweest, omdat de mensen die luisterden dan toch 

weI een vrij inconsistent gevoel zouden moeten hebben. 

Teleurstetlend tlogen we de resultaten van het volgende onderdeel 

noemen: 

ad.e. De communicatiebeinvloeding. 

Uit de beantwoording van de vragen is gebleken dat HGD weI 

gespreksstof opleverde, maar dat er in de praktijk weinig 

gesprekken over gevoerd werden. Ais oorzaken daarvoor zou

den kunnen gelden: 

- De te kleine groep van luisteraars. Waardoor reacties ont

stonden als: "Met wie zou ik hierover moeten praten?" 

- Te weinig stimulatie door het verplegend personeel. Uit

zondering daarop was een van de verpleeginrichtingen waar 

HGD gebruikt werd als gangmaker voor de gesprekstherapie. 

ad.f. Wensen ten aanzien van vorm en inhoud. 

Uit de beantwoording blijkt dat er geen behoefte bestaat 

aan een ochtend- en avondeditie. Verder hebben we geprobeerd 

een lijst op te stellen van onderwerpen waar men het liefst 
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naar luistert: 

Naar volgorde van belangrijkheid kunnen we hier vermelden*: 

- plaatselijk nieuws (91) 

- wereld nieuws (91) 

-.weerbericht (86) 

- commentaar op het nieuws (80) 

- radio en t.v.-programma's (79) 

- inhoudsopgave (71) 

- sport (64) 

- ingezonden brieven (62,5) 

- muziekrecenties (61) 

- mopjesrubriek (55) 

- toneelrecenties (55) 

- t.v.-recenties (55) 

- top 40 (50). 

De hier vermelde rubrieken haalden aIle een percentage van 

50% of hoger. AIle andere door ons opgesomde rubrieken haalden 
~ 

dit percentage niet. De op een na laagste waren de huwelijks-

en kennismakingsadvertenties, Ze haalden trouwens toch nog een 

score van 18%! 

Tot zover de resultaten van het door ons verrichte onderzoek. 

Samenvattend kunnen we hieruit enige conclusies trekken die van 

belang zouden kunnen zijn, indien er nog een poging gedaan zou 

worden om een dergelijk project op te zetten. En naar men ons van 

verschillende kanten verzekerd heeft, bestaat er zeker bij de Ne

derlandse visueel gehandicapten een behoefte aan een dergelijk dag

blad, maar ook andere leden van onze samenleving die vaak onderwerp 

zijn van de gezondheidszorg kunnen zeker in aanmerking komenvoor 

een aangepaste informatieverstrekking. 

Het zal daarbij zaak zijn rekening te houden met de sociale isola

tie van de mensen in de instellingen. Het tempo en het woordgebruik 

dienen aangepast te worden. Of zoals men dan zegt: "rn de regel 

ligt voor deze mensen van de geschreven voorbereide en auditief 

overgebrachte mededelingen het prestatietempo te hoog". 

* ( ... ) = het procentage. 
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Er dient aandacht besteed te worden aan de duidelijkheid van spre

ken en de kwaliteit van de ontvangstmogelijkheid. 

En ook voor wat betreft de inhoud en vormgeving zal er geluisterd 

dienen te worden naar de wensen van de luisteraars. Hoewel ik ze- . 

ker niet wil pleiten voor een smulkrant in plaats van een nieuws

blad, moeten we weI waken over de verteerbaarheid van de te ver

strekken informatie. 

Misschien hebt u door de tegenvallende luisterdichtheid de con

clusie getrokken, dat een dergelijk project zinloos en geldver

slindend is. Ik geloof dat niet! Want het siert de maatschappij 

die probeert zijn miss chien minder productieve en economisch 

vaak oninteressante leden een zo volwaardig mogelijk bestaan te 

laten leiden, waardoor zij zonder extra problemen, die veroor

zaakt kunnen worden door sociale isolatie aan het normale leven 

kunnen deelnemen. 

Een juiste vorm van informatieverstrekking hoort daarbij! 

Daarom wi! ik pleiten voor meer onderzoek naar aangepaste informa

tieverstrekking. 
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Bezigheden in een verpl~eitehui$ 

Activities in a nursin~ home 

PaC.D. Both 
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Samenvatting 

Bezigheden ~n een verpleegtehuis 

Het referaat is een verslag van een onderzoek in een verpleeg

tehuis. De onderzoeker heeft getracht een kwarttitatief beeld 

te verkrijgen van de patienten en de activiteiten die aan en 

rondom de patient gebeuren (directe en indirecte activiteiten). 

In het referaat zijn de onderzoeksopzet en de categorieen 

activiteiten vermeld. 

Het wordt besloten met enige algemene opmerkingen. 
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Summary 

Activities ~n a nursing home 

This presentation reports on a project, aimed at getting a 

quantitative picture of what is going on in a nursing home. 

What happens to, and around. the patient (direct as well 

as indirect activitie~). 

Discussed are set-up of the project, and various categories 

of activities. 
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Bezigheden 1n een verpleeghuis 

In de doctoraalfase van de studie bedrijfseconomie vormde een 

onderzoek binnen een verpleeghuis het onderwerp van een scriptie 

voor het vak ziekenhuiswetenschappen. 

Het doel was om meer kennis te vergaren over het verpleeghuis. 

Begonnen werd met het bestuderen van de aktiviteiten welke in 

het verpleeghuis gebeuren. 

Enkele gegevens omtrent het huis en haar bewoners. 

Het verpleeghuis waarin het onderzoek heeft plaatsgevonden, 

bevat ]60 bedden, verdeeld over 5 afdelingen van 32 personen. 

De doorstroming van deze mensen vindt men voor 1973 en 1974 in 

de volgende tabel. 

Tabel 1. Overzicht mutaties in bewoners in 1973 en 1974. 

1973 1n % 1974 in % 

opgenomen 268 100 241 100 

ontslagen 118 44 109 41 

pverleden 59 22 42 17,5 

Tabel 2. De gemiddelde leeftijden der bewoners in 1973 en 1974. 

mannen vrouwen 

1973 1974 1973 1974 

63,8 67,9 71 ,2 70,6 

Tabel 3. De doelstelling qua reaktiveerbaarheid der bewoners. 

verblijfsduur doelstelling 31-12-73 31-12-74 

reaktiveerbaar 1 week - 1 jaar 40% 44,8% 33,6% 

chronisch blijvend 40% 31,5% 59,7% 

terminaal tot 3 maanden 20% 12,7% 6,7% 

sociale indicatie .... " .. " " .... 11,0% 

totaal 100% 100% 100% 
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Deze gegevens geven een indruk over de bewoners van het huia. 

Vooral de verschillen in de getallen zijn een indicatie, voor 

het analyseren van mogelijke oorzaken. 

Hiervoor biedt het opzetten van een functionele organisatie de 

meeste mogelijkheden. 

De gevolgde methode is als voIgt weer te geven. 

a. gegevens verzamelen omtrent de bewoners, uit veralagen en 

administratie en uit observatie en gesprekken 

b. vanuit a onderzoeken welke aktiviteiten er plaatsvinden in de 

direkte omgeving van de bewoners, d'e ~gn. direkte aktiviteiten 

c. door interviews en observatie onderzoek naar de indirekte ak

tiviteiten d.w.z. niet bewoner-gebonden 

d. met behulp van de systeembenadering aangeven welke (soorten) 

relaties er bestaan 

ad b. De direkte aktiviteiten zijn als voIgt geschematiseerd. 

aktiviteiten tijdsduur aantal aantal frequentie 
a. door de verEleeg- per bewoner betrokken zelf-

afdeIingen bewoners standigen 

hulp bij wassen 

hulp bij aan/uitkleden 

hulp bij eten 

hulp bij toiletgebruik 

medicijnen, injecties 

verbinden/zalven 

hulp bij lopen 

vervoer van bewoners 

gesprekken met bewoners 

overige handelingen 

b. anderen 

artsen 

therapie afd. 

dietiste 

maatsch. werk 

geestel. verzorgers 

totaal 
tijd per 
dag 

! 

I 
t 

II I, 
i , 

1 
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Ook dit schema biedt,mits zorgvuldi~ ingevuld, een basis voor 

het onderkennen van vele zaken in de organisatie, 

ad c. De indirekte aktiviteiten zijn onderzocht in de medische, 

paramedische en verpleegkundige afdelingen, de huishoudelijke 

afdelingen en de centraal coordinerende afdelingen. 

lexterne kontakten 

interne kontakten 

opstellen behandelplan 

verslaglegging m.b.t. 
bewoner 

voortgangscontrole 

eigen bijscholing 

opleiding 

administratie 

opname team 

organisatie 
evenementen 

verrichten van 
onderzoek 

voorraden houden 

opstellen 
dienstroosters 

transport/distributie 
materiaal 

schoonmaak werkzaa~ 
heden 

onderhoud 

maaltijden 
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In de scriptie is dit alles voor het betreffende verpleeghuis uit

gebreid onderzocht, ingevuld en toegelicht. 

Conciusies en opmerkingen 

Op deze plaats is het voidoende om de volgende opmerkingen te maken. 

1. Voor het verkrijgen van gegevens verdient het mijns inziens de 

voorkeur in eerste instantie de interview methode te hanteren. 

De hieruit verkregen informatie kan dan getoetst worden met de 

zgn. klokmethode. Hierdoor krijgt de informatie meer relief. 

2. Het werken met een goed opgebouwd functioneel organisatie schema 

biedt vele mogeiijkheden voor het opsparen en analyseren van 

tekorten in het functioneren. 

3. De basisgedachte, namelijk vanuit de bewoner, (het zgn. P-model) 

komt in het hanteren van de onder 2 genoemde organisatie benade

ring beter tot uiting. 

4. Het moderne verpleeghuis wordt gekenmerkt door een aktieve beste

ding van de verblijfsduur der bewoners. 

Middelen hiervoor zijn: 

a) het voeren van een aktief opname beleid 

b) het hanteren van een zo goed mogelijk behandelplan 

c) net evalueren van de bereikte resultaten. 

Voor dit alles is nodig een juiste samenwerking tussen de verschil

lende disCiplines waarbij de zgn. therapie afdelingen een zeer 

belangrijke rol spelen. 

Tevens is noodzakelijk dat het soeiale element van het verpleeg

huis op de juiste wijze wordt gehanteerd in het kader van de ge

wenste reaktivering van de bewoner. 

5. Het goed kunnen funetioneren van een verpleeghuis is nog teveel 

afhankelijk van het ontslag beleid van ziekenhuizen enerzijds en 

het opname beleid van verzorgingshuizen anderzijds. Waardoor het 

bewoners bestand een "gegeven" dreigt te worden. 

Dit kan zijn oorzaken vinden in het feit dat er over het moderne 

verpleeghuis nog te weinig bekendheid bestaat. Het gevolg hiervan 

is dat bij de planning van gezondheidszorgsvoorzieningen per 

regio te weinig met de onderlinge afhankelijkheid wordt rekening 

gehouden. 

Tevens blijken de landelijke normen nog niet uit te gaan van de 

grote verschillen in het karakter van de vele huizen welke onder 

de verzamelnaam verpleeghuis vallen. 


