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Voorwoord

Dames en Heren,

Het is mij een groot genoegen als voorzitter van de Interacademiale

Werkgroep Ziekenhuiswetenschappen u hier vanmorgen welkom te heten

op dit werksymposium. Wij zijn erg blij met deze grote opkomst, wij

nadden 275 inschrijvingen en als ik zo de zaal inkijk dan zijn ook

vrijwel al die mensen hier inderdaad gekomen. U weet, het is een

werksymposium van de I.W.Z., de lnteracademiale Werkgroep Zieken

huiswetenschappen, waarin samenwerken mensen van het lnstituut voor

Ziekenhuiswetenschappen van de Faculteit der Geneeskunde van de

Rijksuniversiteit Utrecht, van de Afdelingen Bedrijfskunde en Bouw

kunde van de Technische Hogeschool Eindhoven, van de Medische Facul

teit van de Rijksuniversiteit Limburg en van het Instituut voor Ge

zondheidszorg te Tilburg.

Er zijn vandaag twee bijzonderheden te vermelden in vergelijking met

voorafgaande symposia: de eerste bijzonderheid is dat wij vandaag

twee gastsprekers hebben, die ik bijzonder welkom wil heten. Dit is

in de eerste plaats dr. van Aert, die vanmorgen als eerste spreker

voor u zal optreden; hij zal spreken over sommige van de meest recente

resultaten van het B.K.Z., het Basisonderzoek Kostenstructuur Zieken

huizen. Het is een vergelijkende studie waarover hij zal spreken, een

zeer gedegen studie, zoals we van hem gewend zijn en dan nu over de

poliklinieken. De heer Langerak, die vanmiddag zal optreden, is werkzaam

in het Bethesda Ziekenhuis te Hoogeveen, een ziekenhuis waarmee onze

I.W.Z. al jarenlang heel goede kontakten heeft op het gebied van onder

zoek. Het is gewenst, en ook terecht, om een voordracht op het programma

van vandaag te hebben van iemand die dagelijks met de organisatie van de

polikliniek te maken heeft.

De tweede bijzonderheid is dat dit symposium gaat over slechts een afdeling;

de polikliniek komt aan de orde zoals u weet. V66r de middag zullen wij

aankijken tegen het instituut polikliniek, ik zou haast zeggen van alle

kanten behalve van de puur medische kant. Na de middag zullen leden van

de W.O.P., de Werkgroep Ontwikkeling Polikliniek, de interne organisatie

van de polikliniek beschouwen en ze zullen u dan middelen aan de hand doen

waarmee u die interne organisatie makkelijk kunt benaderen. Ter toelichting:

in die W.O.P. werken sarnen: personen uit negen ziekenhuis in Nederland en
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w~tenschappelijk medewerkers uit Utrecht en Eindhoven.

Een aantal deelnemers heeft ons gevraagd: wat bedoelen jullie met die

aanduiding werksymposium? Wel, het zal u, ten dele uit het programma

ook wel duidelijk zijn: de inleiders hebben gemeend dat ze maar in be

scheiden mate zelf aan het woord zouden moeten komen; zij hebben hun

eigen spreektijd beperkt om u allen een werkdag te gunnen, doordat u

ruim de gelegenheid heeft vanmorgen en vanmiddag om mee te denken en

~ee te praten. De achtergrond daarvan is, dat deze onderzoekers met hun

onderzoek in een stadium zijn gekomen waarin ze graag enerzijds u op de

hOQgte willen brengen van de resultaten en anderzijds uw reacties en

meningen graag willen horen. Ik hoop dat dat werksymposium vandaag deze

wisselwerking inderdaad tot zijn recht zal laten komen ten gunste van

Uw wetk en ten gunste van het onderzoek in de gezondheidszorg.

Mag ik dan nu het woord geven aan dr. van Aert.

prof.ir. W. Monhemius,

voorzitter Interacademiale

Werkgroep Ziekenhuiswetenschappen.
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De polikliniek; meting en kostenrelevantie

Dr. J.R. van Aert
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Inleiding en samenvatting

De polikliniek mag zich hedentendage ~n een grote belangstelling

verheugen, maar wat weten we eigenlijk van de polikliniek? In hoe

verre ~s de polikliniek voor het kostenvraagstuk relevant?

Heeft de mate waarin men poliklinisch functioneert in een zieken

huis invloed op de ziekenhuiskosten, of meer exact ~n welke mate

hangen verschillen in ziekenhuiskosten tussen ziekenhuizen samen

met een verschil in poliklinische gerichtheid?

Op een beantwoording van deze vragen is mijn verhaal gericht, waar

bij moet worden opgemerkt dat ~n de kosten van een bepaald zieken

huis zowel de kosten ten behoeve van de klinische als poliklinische

patienten begrepen zijn. Een splitsing in deze kosten is meestal

niet bekend.

Verder moeten onder kosten die samenhangen met de polikliniek niet

aIleen de kosten van de poliklinisch spreekkamers (poliklinische

kosten in enge zin) verstaan worden, maar ook de kosten van de

poliklinische verrichtingen op de nevenafdelingen (poliklinische

kosten in de brede zin). Steeds zullen echter de honoraria van

de medische specialisten buiten beschouwing blijven.

Ik zal mij nu eerst gaan bezighouden met de (definitie en) meting

van het begrip polikliniek. Het verzamelen van gegevens over de

polikliniek is op zichzelf al de moeite waard, omdat er landelijk

betrekkelijk weinig over bekend is. Daarom ga ik daar vrij uit

voerig op in. Een adequate meting van de poliklinische functie

is nl. nog nietzo'n simpele zaak, zeker niet als daarbij de ver

gelijkbaarheid tussen ziekenhuizen gewaarborgd moet zijn. En

daar gaat het nu juist om.

Vervolgens ga ik nader in op het gehanteerde model en toegepaste

benaderingswijze. Hier ~s aIle reden voor omdat niet aIleen de

meting van de polikliniek, maar ook de bepaling van de kosten

invloed van de polikliniek ons voor de nodige problemen plaatst.

Daarna zal ik de nodige aandacht besteden aan de resultaten van

de uitgevoerde statistische kostenanalyses. Ook zal ik stilstaan

bij de interpretatie en in het bijzonder bij de gemaakte veronder

stellingen waaronder deze resultaten gelden.
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Tot slot wil ik opmerken dat ik mij in het navolgende in sterke

mate baseer op de gegevens en ervaringen opgedaan in het zoge

naamde Basisonderzoek Kostenstructuur Ziekenhuizen (B.K.Z.), een

onderzoek dat onder verantwoordelijkheid van het Nationaal Zieken

huisinstituut wordt uitgevoerd. Een van de onderzochte kosten

factoren in dit onderzoek betreft de polikliniek.

§ I. Meting van de polikliniek

1. 1. Algemeen

Gegevens over de polikliniek blijken slechts in globale z~n en

beperkte mate voorhanden.

In beginsel kan men de polikliniek benaderen langs twee wegen:

- via de capaciteit van de polikliniek: spreekkamers (units, inclusief

eventuele behandelkamers en

kleedruimten),zittingsuren ("klok

ureri).

polikliniekbezoeken, poliklinisch

aandeel in produktie c.q. opbreng

sten van de (neven)afdelingen, die

zowel voor de kliniek als de poli

kliniek werken.

Van hoeveel ziekenhuizen zijn deze gegevens bekend?

Laten wij voor het jaar 1971 dit eens nagaan voor de genoemde globale

gegevens (tabel 1).

Hierbij maken wij gebruik van de enquete die indertijd is uitge

stuurd in het kader van het Basisonderzoek Kostenstructuur Zieken

huizen en die door 132 algemene ziekenhuizen ingevuld werd gere

tourneerd. Tussen haakjes in totaal waren er in 1971, 191 alge

mene ziekenhuizen.

Tabel 1. Registratie polikliniekgegevens in algemene ziekenhuizen

Responspercentage ziekenhuizen

spreekkamers

zittingsuren

polikliniekbezoeken

1971

93%

75%

39%
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poliklinisch aandeel

totaal grote O.K.

verloskamer

rontgenkamer

radio-actieve isotopenafdeling

haemodialyse

fysiotherapie

laboratorium

poliklinisch aandeel in

opbrengsten nevenafdelingen

Bron: B.K.Z.

73%

98%

60%

52%

80%

65%

80%

99%

1.2. Definitie

Het behoeft geen betoog dat wanneer men deze cijfers verder wil

differentieren, door bijvoorbeeld de spreekkamers, zittingsuren

en polikliniekbezoeken per specialisme te bekijken, dat dan het

responspercentage nog verder terugloopt. Het geeft dus een (te)

optimistisch beeld.

Verder dient men bij gebrek aan algemeen aanvaarde definities

deze gegevens met de nodige voorzichtigheid te hanteren. Moeilijk

ligt de situatie vooral bij het gebruik van de polikliniekcapaci

teit. Neem bijvoorbeeld het aantal poliklinieken.

De minder hoge respons op dit gegeven hangt met 2 factoren samen:

I. bestaat er in de ziekenhuiswereld geen uniformiteit over het

begrip polikliniekbezoek; wat is een eerste bezoek, wat een

herhalingsbezoek?

2. onttrekken de activiteiten op de polikliniek zich meer dan

eens aan het gezichtsveld van het ziekenhuismanagement; het

wordt dan meer als een verlengstuk beschouwd van de specia

listische praktijkvoering aan huis.

1.3. Ontwikkeling van de polikliniek in de tijd

Hoe ziet nu het beeld van de polikliniek in het gemiddelde alge

mene ziekenhuis eruit? Dit is te vinden in tabel 2.
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Daarin is duidelijk de ontwikkeling in de periode 1968 tim 1976

te zien.

Tabel 2. Enkele algemene polikliniekgegevens 1968-1976

1968 1971 1974 1976

aantal spreekkamers per
100 bedden 2,7 2,8 3,5 5,1

aantal zittingsuren per
week per spreekkamer 20,6 18,7 16, I 16,9

aantal polikliniekbezoeken
per opname 8,6 9,6 9,8 10,2

totaal aantal polikliniek-
bezoeken (x 1000) 8.885,5 11.376,0 12.210,8 13.280,4

polikl.lab.verr. per bezoek 3,2 5,3 6,2 7,2

polikl.rontgenverr. per
1000 bezoeken 248,8 272 ,0 324,0 314,8

Gemiddeld waren er in 1968 iets minder dan 3 spreekkamers per 100

bedden aantwezig. Dit aantal spreekkamers 1S sedertdien bijna ver

dubbeld en het aantal polikliniekbezoeken is fors gestegen, oak

per opname.

Het aantal polikliniekbezoeken neemt toe van 8.885.500 in 1968 tot

13.280.400 in 1976, een jaarlijkse stijging van 5.2%. Deze stijging

is bijna 2 x zo groat als de jaarlijkse stijging van het aantal

opnames in deze periode (2,9%). Zowel de eerste bezoeken als de

herhalingsbezoeken stijgen in deze periode, zij het de eerste

bezoeken wat harder (nl. 7,4%).

Verder blijkt dat de inhoud van het polikliniekbezoek in de tijd

gezien verandert. Per polikliniekbezoek zijn er in 1974 2 x zo

veel laboratoriumverrichtingen gedaan als in 1968.

Oak hebben er in deze periode veel meer rontgenverrichtingen ten

behoeve van de poliklinische patient plaatsgevonden.

Het aantal laboratorium- en rontgenverrichtingen per polikliniek

bezoeken lijkt evenwel de laatste jaren wat gestabiliseerd.

Is het aantal spreekkamers sterk toegenomen, de zittingsuren spreek

kamer daarentegen komen op een lager niveau te liggen.

De procentuele verde ling van de polikliniekbezoeken per specialisme

1S aangegeven in tabel 3. Het aandeel van de inwendige geneeskunde'

hierin is 16,3%, van de chirurgie 21,3%, van de verloskunde en gynae-
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cologie 11,3%, van de kindergeneeskunde 3,7%, van de zenuw- en

zielsziekten 7,1%, van de dermatologie 6,1%, van de KNO 9,5% en

van de oogheelkunde 7,6%. Dit alles voor het jaar 1976.

We zien dat het aandeel van de chirurgie en chirurgische dee1

specialismen groter is dan dat van inwendige geneeskunde en be

treffende deelspecialismen. Dit aandeel van de inwendige genees

kunde neemt in de loop der jaren af, dat van de cardiologie,

maar vooral longziekten toe.

Het aandeel van de chirurgie en orthopedie is betrekkelijk stabiel,

dat van urologie, stijgt. Ook de verloskunde en gynaecologie en

KNO stijgen relatief. Het aandeel van de oogheelkunde daarentegen

daalt.

Tabel 3. Procentuele verdeling van de polikliniekbezoeken per

specialisme 1968-1976

Specialisme 1968 1971 1974 1976

Inwendige geneeskunde 17,8 17,7 16,4 16,3

Cardiologie 1,2 1,2 1,9 1,8

Longziekten 0,9 1,° 1,9 1,9

Chirurgie 22,6 21 ,3 21 ,6 21 ,3

Urologie 2, 1 1,7 2,9 2,9

Orthopedie 5,4 4,5 5,8 5,7

Verloskunde en gynaecologie 9,5 10,5 I 1,° I 1,3

Kindergeneeskunde 3,3 3,6 3,7 3,7

Zenuw- en zielsziekten * 7, 17,0 7, 1 6,9

Dermatologie 5,7 6,8 6,7 6, 1

K.N.O. 8,5 7,9 8,8 9,5

Oogheelkunde 8,4 10,0 7,3 7,6

Overige 7,6 6,7 5 , 1 4,8

Totaal

* inclusief neurologie en psychiatrie.

100,0 100,0 100,0 100,0

Het onderscheid eerste bezoeken en herhalingsbezoeken is voor de

jaren tot 1974 maar van een betrekkelijk gering aantal ziekenhuizen

bekend. Voor de periode 1974-1976 vinden we de herhalingsfactor per

ziekenhuis weergegeven in tabel 4. Het totaal aantal herhalingsbe

zoeken per eerste bezoek ligt iets boven 4. Er zijn behoorlijke
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verschillen tussen de specialismen. De herhalingsfactor van de

chirurgie die stijgende is, ligt niettemin beneden die van de

inwendige geneeskunde.

De herhalingsfactor voor de longziekten ligt hoog. Voor de verlos

kunde en gynaecologie en kindergeneeskunde is er een stijgende

tendens.

Een interessant gegeven verkrijgt men door de polikliniekbe~oeken

te relateren aan de zittingsuren per specialisme (tabel 5). De om

gekeerde ratio geeft dan het aantal minuten per bezoek, rekening

houdend met 45 werkweken per jaar.

Bij de chirurgische vakken is er een grotere doorstroming dan bij

de interne. Vooral bij de interne deelspecialismen wordt er per

bezoek meer tijd besteed. Dit verschil tussen de chirurgische en

inwendige vakken wordt groter.

Over het geheel genomen blijkt het aantal bezoeken per zittingsuur

af te nemen.

Bij de K.N.O. en oogheelkunde neemt daarentegen het aantal bezoeken

per zittingsuur toe.

Men kan het aantal bezoeken ook per full-time specialist uitdruk

ken (zie tabel 6). Gemiddeld vinden er in 1976 ruim 5200 bezoeken

per specialist in de algemene ziekenhuizen plaats, zij het dat er

een aanzienlijke variatie per specialisme is. In de chirurgische

vakken vinden er veel meer bezoeken plaats dan in de interne. De

meeste bezoeken zijn er per specialist in de zogenaamde "kleine

vakken" (dermatologie, KNO, oogheelkunde).

Over de periode 1974-1976 vindt er praktisch over de gehele linie

een daling van het aantal bezoeken per full-time specialist plaats.

Door de stijging daarvan in de kleine vakken komt er echter in het

totaal aantal geen verandering.
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Tabel 4. Herhalingsfactor per specialisme

1974 1976

Inwendige geneeskunde 6,3 6,6

Cardiologie 5,3 5,1

Longziekten en t. b. c. 7,8 9,2

Chirurgie 3,8 4,3

Urologie 4,4 4,3

Orthopedie 3,0 3, 1

Verloskunde en gynaecologie 5,3 6,0

Kindergeneeskunde 5,5 6,3

Zenuw- en zielsziekten 5,5 5,5

Dermatologie 4,9 5,2

Keel-, neus- en oorheelkunde 2,8 3,1

Oogheelkunde 1,8 1, 7

Totaal 4,1 4,3

Tabel 5. Bezoeken per zittingsuur per specialisme

1974 1976

Inwendige geneeskunde 6,9 6,6

Cardiologie 5,6 4,9

Longziekten en t.b.c. 5,2 4,7

Chirurgie 14,5 13,8

Urologie 9, 1 9,3

Orthopedie 7,7 8,7

Verloskunde en gynaecologie 7,7 7,5

Kindergeneeskunde 5,2 5,0

Zenuw- en zielsziekten 7, 1 6,3

Dermatologie 10,2 10,2

Keel-, neus en oorheelkunde 9, 1 9,9

Oogheelkunde 7,4 9,0

Totaal 7,7 7,4
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Tabel 6. Aantal bezoeken per specialist (omgerekend op full-time basis)

per specialisme

1974 1976-- --
Inwendige geneeskunde 4254 3833

Cardiologie 2380 2390

Longziekten 2941 2726

Chirurgie 5986 5723

Urologie 4821 4636

Orthopedie 5645 5600

Verloskunde en gynaecologie 4503 4309

Kindergeneeskunde 2611 2336

Zenuw- en zielsziekten
1)

4094 4069

Dermatologie 7751 8979

Keel-, neus- en oorheelkunde 6075 6267

Oogheelkunde 6808 7929

Totaal 5252 5252

Een duidelijke indruk van de relatie kliniek-polikliniek zou men

kunnen verkrijgen uit gegevens welke de doorverwijzing uit de poli-'

kliniek naar de kliniek aangeven. Dit gegeven is evenwel onbekend.

WeI bekend is het aantal polikliniekbezoeken per opname. Hierbij

moet men bedenken dat er polikliniekbezoeken zijn, die niet in een

opname resulteren en dat er opnamen zijn, die niet door een poli

kliniekbezoek worden voorafgegaan. Gemiddeld zijn er ~n 1974 9,8

bezoeken per opname. Beter kan men de opnamen echter relateren

aan de eerste bezoeken. Per specialisme blijken er grote verschil

len (tabel 7). Bij de dermatologie, oogheelkunde, en in veel min

dere mate de deelspecialismen binnen de inwendige geneeskunde en

chirurgie, zijn er per opname meer le bezoeken (geringe opname

gerichtheid). Bij de verloskunde en gynaecologie en kindergenees

kunde daarentegen minder. Wat betreft de ontwikkeling na 1971

geldt dat voor de meeste specialismen het aantal polikliniekbe

zoeken per opname toeneemt.

AIleen bij de orthopedie en zenuw- en zielsziekten daalt het aan

tal bezoeken per opname noemenswaardig.

1)
Hier z~Jn aIleen opgenomen de bezoeken en specialisten die
onder het specialisme "zenuw- en zielsziekten" zijn geregistreerd.
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Tabel 7. Aantal bezoeken per opname per specialisme

1e bezoeken/opn.

Specialismen 1971 1974 1974

Inwendige geneeskunde 10,3 11 ,6 1,9

Cardiologie 10,5 11,° 2,0

Longziekten 13,9 18,5 2,3

Chirurgie 8,5 9,6 2,3

Urologie 12,4 14,5 3,5

Orthopedie 20,7 18,7 4,8

Verloskunde en gynaecologie 5,4 5,2 1,°
Kindergeneeskunde 5,7 7,1 I ,2

Zenuw- en zielsziekten 15,7 13,1 2,5

Dermatologie 128,2 139,4 31,8

K.N.O. 7,5 9,7 3,1

Oogheelkunde 72,2 72,7 21 , 1

Totaal 9,6 9,8 2,1

Als we het poliklinisch aandeel van de nevenafdelingen bekijken,

blijkt dat deze afdelingen voor een belangrijk deel poliklinisch

gericht zijn, vaak zelfs 50% of meer (zie tabel 8).

Tabel 8. Procentuele poliklinische aandeel van de produktie op

enkele afdelingen 1968 - 1976

1968 1971 1974 1976

- operatiekamer (grote en kleine) 20,5 29,9 39,5 44,4

- verloskamer 0,6 3, 1 10,0 18,0

- rontgenafdeling (diagnostiek) 69,9 71 ,7 72 ,3 73,7

- laboratorium 40,8 44,3 46,4 46,1

- functie-onderzoek 53,0 52,7 53,1 52,9

- fysiotherapie 76,0 64,0 54,5 51,0

Opvallend is verder dat het poliklinisch aandeel in de loop der

jaren duidelijk gestegen is, behalve bij het functie-onderzoek en

de fysiotherapie.
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Tot slot het polikliniseh aandeel in de totale opbrengsten van

de nevenafdelingen. Dit laat het volgende beeld zien.

polikliniseh aandeel

1968

34,3%

1971

32,3%

1974

34,3%

1976

39,6%

Ook dit aandeel ~s over de gehele periode genomen gestegen.

De hier gegeven inforrnatie dient sleehts om enkele globale ten

densen aan te wijzen.

Op de kwaliteit van het materiaal valt nog wei het een en ander aan

te merken. Daarom zijn de gegevens voor het gemiddelde ziekenhuis

getoond. Maar duidelijk is dat de polikliniek een belangrijk onder

deel is dat in de loop der jaren in belang nog is toegenomen.

1.4. Variatie in poliklinisehe aetiviteiten tussen ziekenhuizen

Roe zit het nu met verschillen tussen ziekenhuizen? Versehillen

ziekenhuizen onderling sterk in poliklinisehe geriehtheid?

Dit zullen we nu nader onderzoeken voor het jaar 1971 - ans onder

zoeksjaar - .

Tabel 9. Enkele polikliniekgegevens voar 1971

18,7 44,0 99 6,0 47,3

9,6 31,4 51 4,5 19,4

71 ,7 14,7 78 32,7 85,5

44,3 17,8 98 26,5 62,5

32,3 26,7 163 14,7 52,4

aantal
zieken- min.
huizen

aantal spreekkamers
per 100 bedden

aantal zittingsuren
per week per spreek
karner

aantal polikliniek
bezoeken per opname

polikliniseh aandeel

rontgenafdeling

. laboratorium

totale opbrengsten

gem.

2,8

variatie
eaeff .

40,6 1IS 0, I

max.

8,1

Er zijn inderdaad grate verschillen. Er zijn ziekenhuizen die per

lOa bedden 0,1 spreekkamers hebben, er z~Jn er aok met 8,1 spreek

kamers. Ruim 1/3 van de ziekenhuizen blijken minder dan 1,7 of meer

dan 3,9 spreekkamers per lOa bedden te hebben. Ret aantal zittings-
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uren per week per spreekkamer loopt uiteen van 6,0 tot 47,3.

Per opname varieert het gemiddeld aantal polikliniekbezoeken

per ziekenhuis van 4,5 tot 19,4 (een factor van 5). De mate

waarin de rontgenafdeling en het laboratorium op de polikli

nische patient zijn gericht schommelt sterk.

Ook per specialisme zijn gemiddelden en variaties voor deze

variabelen beschikbaar.

Vooral bij de procentuele verdeling van het aantal polikli

niekbezoeken per specailisme zijn de variaties rondom de gemid

delde waarde enorm, zodat er in de samenstelling van het poli

klinisch patientenbestand tussen de ziekenhuizen veel verschil

bestaat.

Dit blijkt oak nog eens als men het aantal polikliniekbezoeken

per opname per specialisme bekijkt, waarbij een zeer sterke

variatie tussen de ziekenhuizen opvalt.

1.5. Enkele conclusies

Met betrekking tot de meting van poliklinische gegevens kan in

het algemeen worden geconcludeerd dat deze nogal gebrekkig is.

Dit is te illustreren aan de hand van de volgende 3 conclusies:

1. Een relatief vrij groot aantal ziekenhuizen heeft de bedoelde

gegevens niet beschikbaar.

2. Bij het gebruik van de wel beschikbare gegevens is enige voor

zichtigheid geboden, zolang er geen garanties zijn voor uni

forme definities en metingen.

3. Omtrent een aantal items vindt in het geheel geen registratie

plaats. Hier valt te dneken aan de koppeling op patienteniveau

van informatie omtrent klinische, poliklinische zorg en neven

verrichtingen. Door middel van dergelijke gegevens zou het mo

gelijk zijn meer licht te werpen op zaken als de substitutie

van klinische door poliklinische zorg en behandeling.

Wellicht dat de invoering van het normenrapport poliklinieken een

stimulans kan betekenen voor een betere vastlegging van het poli

klinisch gebeuren, temeer daar dit hierdoor als een taak van het

ziekenhuismanagement kan worden gezien.
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Ondanks de bestaande feilen in de poliklinische registratie zijn

een aantal ontwikkelingen in kwantitatieve zin aan te geven:

a. er is in de afgelopen jaren sprake van een duidelijke toename

~n capaciteit en benutting van de polikliniek. Het aantal

spreekkamers. zittingsuren. polikliniekbezoeken en polikli

nische verrichtingen nemen toe.

b. er zijn duidelijk grote verschillen ~n het poliklinisch func

tioneren per specialisme. Dit blijkt vooral,bij de polikliniek

bezoeken per specialist. per zittingsuur en per opname en bij

de herhalingsfactor. Dit verschil kan toegelicht worden aan de

hand van een vergelijking tussen de inwendige geneeskunde en

chirurgie.

Ret aantal polikliniekbezoeken per zittingsuur (ddorstroming)

en ook per full-time specialist ligt bij de chirurgische vak

ken aanzienlijk hager dan bij de interne. Per bezoek zijn er

bij de chirurgie meer opnamen dan bij de inwendige geneeskunde.

De herhalingsfactor ligt bij de chirurgie lager dan bij de in

wendige geneeskunde.

Dan nu nog de vraag in welke mate de waargenomen kostenverschillen

tussen ziekenhuizen samenhangen met verschillen in poliklinisch

functioneren. Is meting van de poliklinische functie van een zie

kenhuis al moeilijk, het wordt bepaald nog problematischer als we

de kosteninvloed van deze poliklinische functie willen bepalen.

§2.Modelconceptie; een econometrische meso-benadering

Er is geen systematische vastlegging per polikliniekbezoeker van

de diensten die door het ziekenhuis geleverd worden. Maar al zou

deze er zijn. dan blijft nog de vraag hoe men tot een bepaling

van de poliklinische kosten zou moeten komen.

Ret kernprobleem is dat het ziekenhuis gekenmerkt wordt door het

joint-production karakter van de output; m.a.w. dat de diensten

levering op het gebied van de patientenzorg (op zichzelf al hetero

geen van karakter), opleiding en research nauw verweven is.

Dat betekent dat de kosten per definitie moeilijk zijn toe te

schrijven aan de verschillende door het ziekenhuis geleverde

producten afzonderlijk. Dit geldt ook voor de kostentoerekening
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van de poliklinische functie. De nevenafdelingen leveren bijvoor

beeld gelijktijdig diensten voor zowel de klinische als de poli

klinische patient.

De kosten van de ziekenhuisproductie blijken in hoge mate vast te

zijn, zodat het kiezen van een verdeelsleutel am de kosten toe te

rekenen naar de onderscheiden outputs (kostendragers) een arbi

traire zaak is.

Om de kosteninvloed van de polikliniek te bepalen hebben wij daarom

een andere weg gevolgd, waarbij de kosten niet volgens arbitraire

en subjectieve verdeelsleutels worden toegerekend aan bijvoorbeeld

de polikliniek, maar waarbij deze kosteninvloeden op een statis

tische wijze worden geschat.

Hier is gekozen voor een econometrisch-statistische benaderings

wijze, welke wordt toegepast op bedrijfstakniveau (meso-niveau).

Het grondidee is dat de kosten gemaakt worden teneinde de output

te realiseren. Met andere woorden, heel algemeen gesteld: de kosten

van het ziekenhuis zullen een functie zijn van niveau, aard en

kwaliteit van de ziekenhuisoutput.

In ziekenhuistermen: de ziekenhuiskosten zullen varieren met een

verandering in de capaciteit (omvang), capaciteitsbenutting,

ziekenhuisfunctie, en overige ziekenhuiskenmerken zoals het

bouwjaar van het ziekenhuis.

Binnen de ziekenhuisfunctie kan men dan naast de opleidings- en

researchfunctie van een ziekenhuis de functie op het gebied van

de patientenzorg onderscheiden.

De patientenzorg valt in twee delen uiteen: nl. de zorg voor de

klinische patient en die voor de poliklinische.

Men zal nu deze poliklinische verschillen gelijktijdig met ver

schillen in de andere genoemde verklarende variabelen in hun

kosteninvloeden moeten analyseren. Zo worden de kostenverschillen

tussen de ziekenhuizen verklaard door de tussen de ziekenhuizen

bestaande verschillen 1n grootte, capaciteitsbenutting, bouwjaar,

poliklinische functie en andere functies.

Dit kan in een mUltipele regress ie-analyse gebeuren.

Daarvoor is het weI nodig de variabelen eenduidig te definieren

en te meten.
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Voor de capaciteit, capaciteitsbenutting en overige ziekenhuis

merken (als bouwjaar en beheervotm) is dit geen probleem.

Anders ligt dit bij de aard van het product, d.w.z. de ziekenhuis~

functie. Elders is aangegeven dat voor de klinische patienten 2

variahelen toereikend zijn voor onze kostenanalyse, te weten de

mate van specialisatie in een ziekenhuis en het percentage opge

nomen KNO-patienten; dit laatste vanwege de zeer korte verpleeg

duur van deze patienten.

De mate van specialisatie kan gemeten worden aan de hand van het

aantal opnamen in de deelspecialismen inwendige geneeskunde en

chirurgie als fractie van het totaal aantal opnamen in deze spe

cialismen inclusief de moederspecialismen.

Verder is voor een meting van de ziekenhuisfunctie het aantal en

soort aanwezige faciliteiten van belang, te meten door de zgn.

faciliteitenindex; voor alle duidelijkheiddeze faciliteiten

Z1Jn er ook voor de poliklinische patient.

Over de meting van de polikliniek h~b ik reed~ uitvoerig ge

sproken. Uiteindelijk hebben wij gekozen voor een benadering via

het poliklinisch aandeel in de totale opbrengsten van de neven

afdelingen.

Dit gegeven 1S ook van een zeer groot aantal ziekenhuizen beschik

baar. Voor de volledigheid merk ik op dat ook de andere polikli

nische gegevens zijn geanalyseerd. Zij onder~teunen de gevonden

conclusies.

§3.Invloed polikliniek op de kdsten en de personee1sbezetting per

100 bedden

3.1. Resultaten kostenanalyses

De methodologische en statistische kant van dit onderzoek zo~ ik

nu verder willen laten rusten. Laten we ons beperken tot slechts

een van de vele geschatte mode1len en ons richten op de verkregen

uitkomsten van de statistische analyse met betrekking tot de kos

ten per opname (zie tabella). De verklarende variabe1en zijn in

ko1om a opgenomen. We zien daar variabelen staan met betrekking

tot de functie, capaciteit, benutting en overige kenmer~en. Het

belang van de ziekenhuisfunctie is af te 1ezen uit het aanta1

variabelen (n1. 7) dat hieromtrent 1S opgenomen. Een ervan betreft

de polikliniek.
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In kolom 1 zijn de geschatte kostencoefficienten van de

variabelen voor de verklaring van de kosten per opname weergegeven.

In kolom 2 staan de bijbehorende geschatte standaardafwijkingen die

hier verder gevoeglijk buiten beschouwing kunnen blijven.

In totaal zijn 110 ziekenhuizen in deze kostenanalyse betrokken,

waarbij de ziekenhuiskosten zijn gedefinieerd exclusief de hono

raria van de medische specialisten.

De tabel laat zich als volgt lezen: de kosten per opname zijn gelijk

aan een constante (2038,45) - 113,37 x faciliteitenindex, ----- +

1,76 x polikliniekvariabele.

Van belang zijn twee punten:

1. De verklaringskracht van het model, weergegeven door de

R2.R2 = 0,69, dat wil zeggen dat met behulp van dit model bijna

70% van de waargenomen kostenverschillen tussen de ziekenhuizen

kan worden verklaard. Met andere woorden dit model geeft een

goede kostenverklaring en kan daarom een nuttige functie vervul

len in het kader van een evaluatie van de ziekenhuiskosten (be

drijfsvergelijking). Maar dit terzijde.

2. De afzonderlijke invloed van de variabelen.

Dit is voor ons doel in het bijzonder van betekenis. Hiermee kun

nen we aangeven wat de kostenconsequenties zijn van een zwaardere

functie, van een grotere beddencapaciteit, van een grotere benut

ting van de capaciteit, en ook - en daar gaat het hier om - van

een grotere poliklinische functie.
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Tabel 10. Resultaten regress ie-analyse m.b.t. kosten per opname

o
Constante

Ziekenhuisfunctie

Faciliteitenindex

F '1' , 'd 2ac~ ~te~ten~n ex

(Fac-8,35) (bedden-337)

Despecialisatiegraad
2Despecialisatiegraad

Polikliniek-variabele

% K.N.O.

Opleiding specialist,
t Opleiding co-assistent

f Opleiding ziekenverzorgende
I

ICapaci tei t

IAantal bedden

i Aantal bedden
2

{
f,' Capaciteitsbenutting

l Bezettingsgraad
I
! Gecorrigeerde verpleegduur
I

jOverige kenmerken

i Particulier/overheid

( Bouwjaar

~ Bouwj aar 2

Andere variabelen

2038,45 (537,94)

- 113,37 ( 64,31 ) I
8,64 ( 3,97 ;I0,447 ( O. 167

33,84 ( 21 ,51 ) ,,
0,196 ( 0,135 )I
I ,76 ( 2,76 ) j

18, 13 ( 3,83 ) I,
207,29 ( 71,23 !).

1
0,56 ( 60,57 ) I

27,61 ( 50,85 )
l
I

i
I- 1

3,37 ( I ,49 ) I
0,004561 ( 0,00192) !

1 I
I
'!
!

I I

1- 16,5 J ( 4,71 ) I
I
;)

I 77,00 ( 10,78 )
I
I
i
(

73,64 ( 71 ,07 ) t!
1 I\

(138,55 ) I,- 415,78 I!

0, 1088 1 ( 0,0359 )

b i 0.
e

0,750

110

0,687
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Een toename van de polikliniek-variabele heeft een verhogende

invloed op de kosten per opname, maar deze invloed is klein

en statistisch niet significant. Evenmin is er bij de totale

kosten, de kosten per verpleegdag en de personeelsbezetting per

100 bedden sprake van een significant effect.

Daarentegen vinden we weI bepaalde significante invloeden als we

naar de afzonderlijke kostensoorten en personeelscategorieen

kijken. De polikliniek werkt dus verschillend in op de diverse

kostensoorten en personeelscategorieen.

Een relatief toenemende poliklinische functie leidt tot hogere

salarissen en hogere sociale kosten per opname en per verpleeg

dag (vooral door toename van paramedisch personeel) en tot lagere

rentekosten en medische middelen per opname en per verpleegdag.

Dit moet men zo verstaan dat voor een verklaring van de verschillen

in de paramedische bezetting per 100. bedden, de polikliniek welis

waar de belangrijkste factor is, maar dat per saldo op de totale

personeelsbezetting de invloed nul is.

3.2. Interpretatie van resultaten

De conclusie is dus dat een relatieve verzwaring van de polikli

nische verrichtingen voor het totale kostenbeeld onder de gemaakte

veronderstellingen niet veel betekenis heeft.

Hoe moeten we deze resultaten nu interpreteren?

In de eerste plaats kunnen we opmerken dat dit onderzoek gedaan is

v66r 1971. Sindsdien zijn er vooral op het vlak van de polikliniek,

zoals we gezien hebben, belangrijke ontwikkelingen geweest.

Maar ook onderzoek dat op de jaren na 1971 is verricht, laat de

zelfde resultaten zien. Dat er geen belangrijke invloed op de

totale ziekenhuiskosten wordt gevonden, behoeft ons eigenlijk ook

weer niet te verbazen. Immers de kostenstructuur in onze zieken

huizen heeft een vast karakter. Voor een ziekenhuis met een bepaald

aantal bedden, specialisten, polikliniekruimten e.d. maakt een

toename van de poliklinische bedrijvigheid voor de totale kosten

weinig uit.

Men moet goed bedenken dat hier de kosteninvloed van de polikliniek

wordt aangegeven bij gegeven ziekenhuisomvang, faciliteiten, bezet-
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tingsgraad, aantal opnamen, verpleegduur etc.

De gemaakte veronderstellingen leiden ertoe dat er ten aanz~en

van de interpretatie van de geschatte invloed van de polikliniek

betrekkelijk weinig ruimte wordt gelaten. Onze benadering is bijv.

niet direct geschikt voor een analyse van het substitutievraagstuk

tussen kliniek en polikliniek.

Daarvoor zou het nodig zijn de relaties tussen opnamepatroon, ver

pleegduur, poliklinisch gebeuren en verrichtingen op de nevenaf

delingen te analyseren, ook in relatie met de eerste-lijns ge

zondheidszorg.

Een sterkere poliklinische functie kan namelijk samenhangen met

nieuwe poliklinische patienten (eerste bezoeken) of met herha

lingsbezoeken.

Voor de kosten kan het echter een groot verschil uitmaken of het

aantal polikliniekbezoeken toeneemt door een stijgend aantal eerste

bezoeken bij een constante herhalingsfactor, omdat dan ook het

aantal opnamen en verpleegdagen (complementariteit) zal kunnen toe

nemen en daarmede de totale ziekenhuiskosten; of dat het aantal

polikliniekbezoeken toeneemt door een hogere herhalingsfactor,

hetgeen kan samenhangen met minder opnamen (verpleegdagen) of

korter durende opnamen (substitutie), waardoor de totale zieken

huiskosten wellicht wat kunnen afnemen.

In mijn vorig jaar verschenen dissertatie ~s op deze problematiek

gewezen (zie Van Aert, 1977). Onderzoek naar deze verschijnselen

vraagt echter niet aIleen een andere aanpak, maar ook betere en

meer gedifferentieerde gegevens. Dit ~s hier niet gebeurd.

WeI is het duidelijk dat onze verkregen resultaten nog meer be

tekenis krijgen als zou blijken dat in de ziekenhuizen de comple

mentariteitseffecten groter zijn dan de substitutie-effecten.

Dat zou nl. betekenen dat de polikliniekverschillen noch voor

kostenverschillen tussen ziekenhuizen, noch voor kostenverschillen

tussen regio's belangrijk zijn te achten. De heer Nuyens zal uit

voerig op de problematiek van de complementariteit/substitutie ingaan.

Nogmaals, voor een verklaring van de kostenverschillen tussen zieken

huizen is de polikliniek van geringe betekenis. Maar men mag hieruit

nog niet concluderen dat het daarom uit kostenoogpunt zinvol zou

zijn te streven naar een sterk poliklinische gerichte functie.
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De kosten die in dit geval buiten het ziekenhuis gemaakt worden,

moeten nl. ook in rekening gebracht worden.

Bovendien voIgt eveneens uit ons onderzoek dat de marginale kli

nische kosten laag zijn, hetgeen betekent dat het opnemen van een

extra patient, of het maken van een extra verpleegdag weinig kost.

Overigens moet men deze kostenbenadering weI duideIijk onderschei

den van wat in medisch of maatschappeIijk opzicht wenseIijk is.

Dat hospitalisatie vaak met vele nadelen gepaard gaat, en vaak

een grote ingreep betekent voor de patient en zijn omgeving wil

ik niet ontkennen. Deze aspecten vallen echter buiten de context

van mijn verhaal.

Even duideIijk moet het onderscheid zijn tussen de relaties die

wij thans in de huidige praktijk vinden en de mogelijkheid de

toekomst ingrijpend te veranderen. Natuurlijk kunnen de kosten

consequenties groot zijn als men met een beperkte beddencapa

citeit in de toekomst zou kunnen volstaan t.g.v. een stimulering

van het poliklinisch functioneren. Onderzoek toont slechts aan

dat, wil men deze effecten realiseren, een bewuste sturing in die

richting nodig is.
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De f~nctionaliteit van de polikliniek

Drs. W.J.F.I. Nuyens
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Inleiding

Dit onderzoek geeft een aantal resultaten van een onderzoek dat

in opdracht van het College voor Ziekenhuisvoorzieningen in

Kennemerland gehouden werd. Hierbij waren acht ziekenhuizen be

trokken. De gegevens werden verzameld uit de administratie van

de ziekenhuizen en door middel van een enquete gedurende drie

maal een week onder aIle bezoekers die zich meldden voor een

specialisten-consult. De enquete-weken vielen in september 1975,

november 1975 en februari 1976. Van het onderzoek zijn twee rap

porten aan de opdrachtgever uitgebracht, een in 1977 en een ~n

1978.

Deze bijdrage zal uit drie paragrafen bestaan:

1. De bezoekers van de polikliniek.

2. De relatie tussen kliniek en polikliniek.

3. De plaats van de polikliniek t.o.v. het eerste echelon.

De auteur ~s ervan overtuigd dat in de toekomst het belang van

de polikliniek, zowel voor de planning als voor de efficiency

verbetering van de medische dienstverlening, zal toenemen. Moge

dit onderzoek een aanzet in die richting zijn.
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I. De bezoekers van de polikliniek

uit de enquete blijkt, dat er een aantal verschillen naar voren

komen die het functioneren van de polikliniek betreffen. We zul

len achtereenvolgens aandacht besteden aan:

a) de leeftijdsopbouw

b) de w~Jze van verzekering

c) de w~Jze van vervoer

d) de herhaalfrequentie.

Duidelijk valt waar te nemen, dat er belangrijke verschillen tussen

de ziekenhuizen onderling bestaan. Het Joannes de Deo ziekenhuis en

de Maria Stichting trekken relatief de meeste ouderen aan.

Tabel I. Leeftijdsopbouw polikliniekbezoekers Kennemerziekenhuizen.

,. ! ? I

~
I 2 3 4 5 6 7 ! 8 I

I

leeftij Deo E.G. Maria Diac. Zeeweg Marine Rode i Gem.K. I Jozef
!

0 - 14 jaar I I ,5 I 12,5 8, I 13,4 13,3 13,4 14,8 I 21 ,3 13,0

15 - 44 jaar 37,6
I I 1i 50,6 37,9 37,8 39,7 41 ,6 38,3 47, I 42,0

45 - 64 jaar 28,5 24,9 29,3 26,9 28,8 27,8 31 ,8 23,4 I 27,5

65 - 74 Jaar 14,7 8, I 15,0 12,2 10,9 I I ,4 10, I 4,7 I 10,8

i75 e.o. 7,3 3,2 8,7 9,2 6,4 5,2 4,0 2,7 5,8
I

onbekend 0,4 0,5
I

0,9 0,5 0,8 0,6 I ,0 0,8 0,7

totaal 100 I 100 100 lao IDa 100
i IDa i 100 IDaI i!

N = 4.035 5.827 4.668 2.566 3.559 928 1 2.688 3.036
I

27.306

Bron: I.V.G.-enquete

Binnen de Haarlemse ziekenhuizen heeft het Elisabeth Gasthuis het

grootste percentage 15 tot 44 jarigen. De polikliniek van het St.

Jozef ziekenhuis wordt relatief het meest door 0 tot 14 jarigen be

zocht.
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De volgende tabel toont de verzekeringsvorm van de polikliniek

bezoekers.

Tabel 2. Wijze van verzekering polikliniekbezoekers Kennemer

ziekenhuizen.

............ k h . 1 1 3
!

1
f

Zle en U1S 2 l 4 5 6 7 8 ,

~. I ,
verze er1ng Deo E.G. Maria Diac. I Zeeweg Marine Rode K. Jozef Gem.-......... ;

, )

ziekenfonds 72,7 68,2 72,7 65,4 I 74,2 62,9 76,8 63,2 70,3
I

particulier 26,8 31 , 1 26,5 33,8 ! 25,5 35,4 22,7 35,6 i 29,0 ,
,1 ;

onbekend 0,5 0,8 0,7 0,8 I 0,3 1,7 0,4 1,2 ; 0,7
; 1

I
totaal 100 100 100 100 I 100 100 100 100 i 100

r

I
,

N = 4.035 5.827 4.668 2.566 i 3.559 928 ! 2.668 3.035 127.306
l

Bron: I.V.G.-enquete

Ook hier zlJn verschillen te constateren in het karakter van de

polikliniek. Omdat geconstateerd is, dat ziekenfondspatienten meer

klinisch behandeld worden dan particulieren, is dit een gegeven dat

relevant lS voor het onderzoek. Er is voor het Zeeweg en het Rode

Kruis ziekenhuis een hoog percentage ziekenfondspatienten te consta

teren. Dit kan ook veroorzaakt worden doordat er nogal veel particu

lieren bij de specialist thuis behandeld worden. Het minste aantal

ziekenfondspatienten telt het Marine Hospitaal en het St. Jozef

ziekenhuis: ruim 60%. Ook het Diaconessenhuis en het Elisabeth

Gasthuis liggen onder het gemiddelde. Ook hier zal wei een samen

hang bestaan met de bevolking van het gebied, waar de polikliniek

opereert.

Typische industriegemeentes en verouderde wijken zullen er uitsprin

gen. Het lijkt minder waarschijnlijk dat een bepaald beleid van de

ziekenhuizen van invloed is.
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De volgende tabel geeft een totaaloverzicht van de drie

enquete-periodes.

Tabel 3. Wijze van vervoer van de bezoekers van de poliklinieken

van de Kennemerziekenhuizen.

46,2 '

17,5

3,1

5,0

14,5

9,5

1,7 ,
i

1,3 !

Gem.

8

52,3

22,2

2,9

4,4

7,6

8,3

2,1

2. 1

Jozef

39,7

23,4

4, I

4,3

10,0

13,9

3,9

I ,5

I, 7
!I Rode K.

52,1

15,9

3,2

4,6

6,3 I
I
I8,1 I
I

8,1 I
1,7

6
I

; Marine

I ,Ii

8,6 I

i
16,0 :

3,9

5

38,5

23,9

1,7

1,4

2,9

7,8 5,1

10,9

4

19,5

I

l
53,7 t

I
10,3 I
2,7

I
i

Diac. 1 Zeeweg
I

3

47,5 !
11 ,7

2,2

6, I

21 ,9

7,8

1,2 i

1 ,7 I

54,4 j
i

13,9 1
I

3,2 !
3,9 l

16,91
5,4

I
I

1 , I I
I , I i

j

1 2 1
I ,

I E.G. j Maria
I ,

41,3 I
21 ,3

3,1

4,5

12,5

14, 1

2,0

I ,2

Deo

taxi

bus/tram

te voet I
,

part. auto

fiets

bromfiets

overige

onbekend

l'-zi~huiS
vervoer~

totaal

N =

100

4.035

100 1 100
}

,
5.827 : 4.668

i

100

2.566

100

3.599

100

928

100

2.688

iiiI 100 i 100!

3.035 127.306

Bron: I.V.G.-enquete

Uit de manier waarop de polikliniek bereikt wordt, blijkt iets van

het karakter van het betreffende ziekenhuis, met name de bereikbaar

heid en de welstandsklasse van de patienten. De onderlinge verschil

len blijken opvallend groot te zijn.

Het Zeeweg ziekenhuis, Het Rode Kruis ziekenhuis en het Joannes de

Deo ziekenhuis worden veel minder per auto bezocht dan de overige.

Deze drie ziekenhuizen tellen een percentage aan voetgangers plus

(brom)fietsers van respectievelijk 43, 8, 41,4 en 38,5. Men ziet

dat het gemiddelde voor aIle ziekenhuizen is 30,1. Het percentage

dat met een particuliere auto komt, is het laagst in deze drie

ziekenhuizen, respectievelijk 38,5, 39, 7 en 41,3. Het gemiddelde

voor aIle ziekenhuisen is 46,2. Deze drie ziekenhuizen zijn tevens

de ziekenhuizen met de minst particulier verzekerden.
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We kunnen nagaan of er een verband bestaat tussen de w~Jze van

verzekering en de keuze van vervoermiddel. In de volgende tabel

zijn deze variabelen (in percentages) tegen elkaar afgezet.

Ret verschil in keuze van vervoermiddel is opvallend. Ret is duide

lijk dat ziekenfonds verzekerden minder met een particuliere auto

naar het ziekenhuis komen. Dit verschil wordt opgevangen door het

openbaar vervoer, (brom)fiets, wandelen en taxiritten.

De rol van het openbaar vervoer is ~n het Noordzeekanaalgebied

duidelijk van minder betekenis dan ~n de Raarlemse agglomeratie. De

Maria Stichting wordt het meest per openbaar vervoer bezocht, ge

volgd door het Diaconessenhuis en het Elisabeth Gasthuis. De rol van

de taxi is evenmin weg te cijferen. Gemiddeld komt rond 5% van de

bezoekers van de polikliniek per taxi. Rierbij valt het hoge percen

tage bij het Diaconessenhuis Ope Tenslotte enige aandacht voor de

categorie overige vervoermiddelen. Rierbij springt het Marine Rospi

taal naar voren. Deze categorie heeft betrekking op ambulancevervoer,

als ook op trein of helicopter.

Relatief hoog scoren ook het Joannes de Deo en het Rode Kruis z~e

kenhuis. Is het toeval dat juist deze drie ziekenhuizen in de

buurt van een spoorwegstation liggen?

Tabel 4. Wijze van vervoer voor ziekenfonds en particuliere patien

ten van de bezoekers van de poliklinieken van de Kennemer

ziekenhuizen.

vervoermiddel

van verzekering ziekenfonds particulier

------
particuliere auto

fiets

bromfiets

taxi

bus/tram

te voet

overige

onbekend

totaal

N =

41,4 62, I

18,6 15,0

3,7 I ,6

6,0 2,6

16,6 9,4

10,6 6,7

I ,8 I ,4

1,3 I ,2

100 100 lBron : LV.G.-

I ",nquete
19.181 7.929 ..-1

-,o~_~.._._.__.__ •._,_".._._
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Als conclusie zou men kunnen stellen, dat men bij de planning van

polikliniekvoorzieningen niet aIleen dient te letten op de bereik

baarheid per particuliere auto. Deze W1Jze van vervoer is weI de

belangrijkste, maar dient toch nog voor minder dan de helft van

het aantal polikliniekbezoekers. Voor de berekening van de parkeer

behoefte is dit een relevant gegeven. Vooral die ziekenhuizen die

veel patienten uit de lagere inkomensgroepen ontvangen zullen op

andere wijze bereikt worden. nit de enquetegegevens is echter de

causale relatie niet af te leiden. De twee ziekenhuizen met de

meesteziekenfondspatienten worden in Kennemerland veel te voet be

zocht. Het feit dat ziekenfondspatienten minder per auto komen,

kan mede veroorzaakt worden door het feit dat bepaalde woonwijken

dicht bij het ziekenhuis gelegen zijn. Overigens zegt de feitelijke

situatie nog niets over de gewenste situatie. Wanneer men een

bewust vervoersbeleid wil volgen, zal men de locatie dienovereen

komstig moeten kiezen (b.v. in verband met openbaar vervoer).

Wat verder nog opvalt 1S, dat het vervoer per auto geleidelijk

toeneemt tussen september en februari. Dit kan met de weersgesteld

heid samenhangen. De eerste week van februari was bijzonder koud,

en dit zal voor fietsers en bromfietsers onaantrekkelijk zijn ge

weest. Het openbaar vervoer profiteerde eveneens. Overigens bleven

de onderlinge verschillen tussen de ziekenhuizen gehandhaafd.

d. ~~_~~E~~~1!E~9~~~Ei~

Bij het beoordelen van het functioneren van een polikliniek is het

niet aIleen gewenst het totaal aantal bezoeken te kennen, maar ook

een idee te krijgenomtrent de samenstelling daarvan. De maatstaf

die daarvoor het meest gebruikt wordt, is de verhouding tussen

eerste en vervolgbezoeken, de zgn. herhaalfrequentie. Er is immers

een groot verschil tussen poliklinieken, die patienten zeer vaak

laten terugkomen en poliklinieken, die de patienten zoveel mogelijk

tijdens het eerste bezoek behandelen. Een analoog onderscheid is

klinisch te maken, waar het aantal verpleegdagen gesplitst wordt

naar twee factoren, de opnamegraad en de gemiddelde verpleegduur.
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aantal verpleegdagen
bevolking

opnamecoefficient x

gem. verpleegduur

Poliklinisch: aantal consulten
bevolking

Iste consulten (I h h 1--:----:-:-...---- x + e r aa -
bevolk~ng f t' )requen ~e

waarbij de herhaalfrequentie de verhouding ~s tussen herhaalcon

sulten en eerste consulten.

De polikliniek-enquete biedt een mogelijkheid om meer inzicht te

krijgen in de verhoudingen tussen eerste en herhaalbezoeken. Er is

een vraag opgenomen of men de specialist voor de eerste maal bezoekt

voor de klacht(en) of verschijnsel(en), die men nu heeft.

Aan de patient zelf wordt dus gevraagd de aard van het afgelegde

bezoek aan te geven. Rem wordt gevraagd of hij zijn bezoek als een

eerste of als een herhaalbezoek definieert.

In sommige ziekenhuizen houdt men zelf een registratie bij van de

daar afgelegde polikliniekbezoeken. Ret ~s daar dus de arts, die

dit bezoek als zodanig definieert. Deze herhaalfrequentie, aldus

berekend, behoeft niet hetzelfde te zijn als die, welke de patient

opgeeft. Toch zullen deze getallen minder ver uiteenlopen dan de

cijfers, die betrekking hebben op de verhouding verwijs- en herhaal

kaarten.

We hebben dus te maken met drie getallen, die de functionaliteit

van de polikliniek verduidelijken. In het rapport van het College

voor Ziekenhuisvoorzieningen omtrent de structuur van de klinische

gezondheidszorg, zijn cijfers vermeld omtrent de door de zieken

huizen vermelde herhaalfrequentie, voorzover beschikbaar. De LISZ

cijfers geven de verhouding tussen herhaal- en verwijskaarten. De

enquetecijfers geven de ervaringscijfers van het publiek.
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Tabel 5. Herhalingsindicatoren van de Kennemerpoliklinieken.

2 3 4 5 6 7 8

ziekenhuis Deo E.G. Maria Diac. Zeeweg Marine Rode K. Jozef
i

herhaalkaarten/ I , I 0,9 I
I ,3 I , I I , I 0,6 0,7 I , I\

verwijskaarten I
(LISZ)

herhaalfrequen- 6,5 3,9 4,7 5,0
tie (opgave z.h)

herhaalfrequen- 3, I 2,3 3,0 2,5 3,5 I ,9 2,8 2,5
tie (LV. G.-
enquete)

Enige consistentie in deze indicatoren is aanwez~g, alhoewel deze

niet zonder meer duidelijk is. Tussen de door de ziekenhuizen op

gegeven en de uit de enquete afgeleide herhaalfrequentie bestaat

weinig overeenstemming, evenmin als met de LISZ-gegevens.

Wei is het duidelijk dat het Marine Hospitaal laag ligt wat be

treft de herhaalfrequentie, en dat het Zeeweg ziekenhuis erg hoog

en het Joannes de Deo en de Maria Stichting tamelijk hoog scoren.

Een tamelijk lager herhaalfrequentie wordt bij het Elisabeth Gast

huis aangetroffen. Onduidelijk is echter de situatie m.b.t. de

ziekenhuizen ten noorden van het Noordzeekanaal. Het Rode Kruis

ziekenhuis scoort zeer laag bij de LISZ-cijfers, maar hoog bij de

enquete-gegevens. Het St. Jozef ziekenhuis neemt bij de LISZ-cijfers

een hogere positie in, dan bij de enquete-gegevens.

De reden hiervan kan zijn dat de ziekenhuisopgaven een schatting

zijn van het aantal patienten dat voor het eerst op de polikliniek

komt. Dat zijn er uiteraard minder dan de door ons gedefinieerde

n~euwe bezoekers. Vraag 2 uit de enquete heeft hierop betrekking.

Uit de antwoorden valt af te leiden, dat 14,1% van de patienten

voor het eerst op de polikliniek komt en 86,1% al eens eerder

geweest is. Dit leidt tot een verhouding van 6,5, hetgeen een

getal is dat wei iets dichter in de buurt ligt van de door de zie

kenhuizen opgegeven verhoudingen.

De volgende tabel laat zien, in hoeverre de verschillen verklaard

kunnen worden door het verschil in leeftijdsopbouw.
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Tabel 6. Herhaalfrequentie voor de verschillende leeftijdsgroepen.

ziekenhuis ! I 2
;

3 4 i 5 6 7 8

I
I i I

leeftijdsgroep~
,

Deo E.G. Maria Diac. Zeeweg Marine Rode K. Jozef
:

°- 14
I

3,2 2,2 I ,9 2,7 2,8 I I ,5 2,2 : 2,4

19 - 44 I 2,7 2,0 2,3 I ,7 2,6 i 1,6 2,1 ; 2,3
I I i

45 - 64 3,6 2,7 3,3 2,9 3,8

I
2, I 3,7 I 3,4I , i

I

65 - 74 \ 4,4
i

2,74, I 4,0 5,0 4,4 4, I
•

2,0 I
75 4,6 2,6 4,7 4,6 ! 6,3

j
2, I 4,5 i 2,2e.o. , I

!.
gemiddeld 3, 1 2,3 3,0 2,5 3,5

I
1,9 2,8 2,6!

,
i

I I

Bron: I.V.G.-enquete

De herhaalfrequentie varieert, zo blijkt, niet onaanzienlijk over de

verschillende leeftijdsgroepen. De laagste herhaalfrequentie is te

vinden bij de groep tussen 15 en 44 jaar. Toch zijn de lage gemid

delde herhaalfrequenties van ziekenhuis 6 en 2 niet geheel te ver

klaren, doordat zij minder oudere patienten hebben. Hun herhaalfre

quentie is voor vrijwel aIle groepen laag. Opvallend is de positie

van het St. Josef ziekenhuis, waar de herhaalfrequentie van de

oudere leeftijd lager ligt dan de middengroep (45 - 64).

Voor v~er specialismen of specialismegroepen is nagegaan hoe de her

haalfrequentie is. Ret is begrijpelijk dat deze voor de niet-snijdende

specialismen die doorgaans een meer medicamenteus gerichte werkwijze

tonen, hoger ligt. Met name de interne specialismen laten de bezoe

kers na een eerste bezoek relatief vaak terug komen. Bij de gynae

cologie is doorgaans eerder sprake van preventie dan curatie, het

geen de nodige controles vereist.

Tabel 7. Herhaalfrequentie van vier specialisme(n)groepen.

interne chirurgische overige
,

gynae- I

special is- specialis- cologie
, K.N.O. specia-

men men
I

lismen

I
I

herhaalfrequentie 3,8 2,0 3,7 i 2, 1 3,0
I i

Bron: I.V.G.-enquete
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Er is tenslotte een LS-schatter *) berekend voor de herhaalfre

quentie. Deze geeft een schatting voor de coefficienten, die het

(lineaire) verband tussen eerste en herhaalbezoeken aangeven. Als

waarnemingseenheden fungeren de (in de inleiding genoemde) 31 ge

bieden.

AIleen voor het Diaconessenhuis wordt aldus een afwijkende waarde

van de herhaalfrequentie gevonden (zie onderstaande tabel).

Tabel 8. Geschatte herhaalfrequentie in de Kennemerziekenhuizen op

basis van cross-section analyse.

! t ! -j i
I j 2 3 , 4 , 5 6

1

7 I 8 I~

, 1 I Iziekenhuis Deo i E.G. Maria Diac. Zeeweg Marine ! Rode K. JozefI i I, i

geschatte her- 2,9 2,3 2,9 I ,9 3,4 1,9 2,6 2,5
haalfrequentie

R
2

0,94 0,96 0,91 0, 85 1 0,99 0,95 0,99 0,915

t-waarde 23,3 I 27,2 17,7 13,2 I 49,8 24,7 46,4 42,1
I I

j

Blijkbaar (R
2 = 0,85) is de aanpassing voor het Diaconessenhuis m1n

der goed dan voor de andere ziekenhuizen. Waarschijnlijk zijn de
**)fluctuaties in herhaalfrequenties per gebied aanzienlijk groter

dan bij de andere ziekenhuizen. Uitspraken omtrent dit ziekenhuis

zullen derhalve met de nodige voorzichtigheid gedaan moe ten worden.

*) Zie voor explicatie Theil, H.: "Principles of Econometrics",

North Holland Publishing Company, Amsterdam-London, 1971.

**) De regressiecoefficient wijkt significant af van het gemid-

delde (betrouwbaarheidsniveau 0,99). Met name telt de gemeente

Heemstede veel Ie bezoekers aan het Diaconessenhuis. De werke-

lijke herhaalfrequentie is hier beduidend kleiner dan de ge

middelde herhaalfrequentie.
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2. De relatie tussen kliniek en polikliniek

Een belangrijk doel van het regio-onderzoek ~s om aanwijzingen te

vinden omtrent substitutieverschijnselen tussen polikliniek en

kliniek. De hiervoor uitgevoerde administratieve tellingen brachten

aan het licht dat er een niet onaanzienlijke discrepantie bestaat in

de verhouding tussen het aantal verrichtingen ten behoeve van de

kliniek en die ten behoeve van de polikliniek. Dit geldt met name voor

de rontgen en laboratoriumverrichtingen. De functiebepalingen zijn

minder goed geregistreerd, en daarom niet erg bruikbaar voor de

vergelijking.

Onderstaande tabellen geven een overzicht.

Tabel 9. Overzicht Kennemerziekenhuisen: totaal aantal rontgenver

richtingen en percentage poliklinische verrichtingen.

ziekenhuis
i aantal rontgen

onderzoeken

1974

percentage
poliklinisch

1974 1975

I. Deo 28.935 30.000 75, 1
(70,0)**),

I

75,1
7I ,4)

77,1
(75 2)

75,3
(72 9)

53.60048. 1482. E.G.

I I , i ,
\ I

I ;

3. Maria 36.116 I 41.000 7I ,2 74,2
I

I (69,5) (71,8) ,
I

4. Diac. 30.589 i 33.000 64,3 67,0

II :
I (61,5) (64,9)I ;

5. 19.657 i 20.000 72,0
I

74,8

I
Zeeweg I

I (70,2) (73,3)
I, I

,
6. Marine 6.490 I 7.700 65,6 73,8,

I I (75,5) (68,9)
I :

; I I I
1 7. Rode K. 21 . 158 I 22.000 74,5 I 74,7I
I I I (73,1)! I I

i8.
I

f

St. Jozef 22.079 I 20.000 80,4 I 82,9, (70,0) I (77,7)I

Bron: administratie ziekenhuizen.

*) Op basis van twee of drie maanden berekend.

**)Tussen haakjes geplaatst is het percentage poliklinische verri~htingen

na aftrek van de verrichtingen ten behoeve van de huisartsen.
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Tabel 10. Overzicht Kennemerziekenhuizen: totaal aantal laborato

riumpunten, in percentage, poliklinische punten.

percentage
oliklinisch

aantal Spaander
puntenI z iekenhuis

I p
i

I

1974 : 1975 I1974 , 1975I I
I I

I I I
1. IDeo 1.074.885 I 1.20 1.403 45,2 I 40,0 II
2. E.G. 2. 125. 084 ~ 2.317. 136 46,1

I
41,8I

I I
I

I

3. Maria 1.823.412 I 2.110.830 35,7 I 36,4 I
*) I \4. Diac. 1. 814.926 I 1.865.572 32,2 I 33,8 j

I
I ! ;

5. Zeeweg 10.988.434 I 1.110.872 40,0 I 41 ,1 !
** ) I !

56,6 i6. Marine 403.978 : 784.046 54,8 I
I I

7. Rode K. 684.272 I 825.649 32, 1 I 29,4
I I

I
,

, 8. St. Jozef 435.578 I 441.312 48,3 47,3
; I I

De vraag, die nu nog beantwoord moet worden is de volgende:

waardoor worden de verschillen in het klinische percentage ver

oorzaakt? Worden er erg veel (klinische) verrichtingen per opge

nomen patient gedaan in die ziekenhuizen, die een hoog percentage

klinische verrichtingen hebben? Of worden er betrekkelijk weinig

poliklinische verrichtingen per bezoeker gedaan? Of krijgt men

weinig polikliniek-bezoekers? Is er een samenspel, waarbij al

deze tendensen een rol spelen?

*) Incl. isotopenlaboratorium en verrichtingen t.b.v. verpleeg

huizen, die als poliklinisch geboekt worden. Bij de bereke

ning van het poliklinisch percentage zijn deze buiten be

schouwing gelaten.

**) Voor militairen en burgers samen.



Tabel 11. Overzicht Kennemerziekenhuizen: aantal klinische rontgenverrichtingen en

laboratoriumpunten per patient. Jaar 1974.

rontgenverrich- laboratorium- gemiddelde verpleegduur
tingen per opgeno- punten per op- **)

ziekenhuis men patient I genomen pa- feitelijk verwacht, ",
jI t~enten

rangno. ~ rangno,! rangno. rangno.,, , i
I , I

1
!

*) Il. Deo 1. 17 2

I
96 I 5 18 : 3,0 18 i 2,5

(1.13)
i

I i i
I I I

I
,

I

f I

I
1 I i ; !! 2. E.G. 0.92 *) I 7 89 I 6 I 13 i 7 j 15 7,5I

,
I II ! I I! (0.92) I ! ;

i I I i ,. ! I i
i3. Maria I. 16 I 3 130 3 19

,
2,5 , 18 I 2,5I I I tI I I i! (1.11) I l

I I I i I I f I
I .

! I ! i
I I ~J I I

,
4. Diac. 2.20 I 1 i 250 I

I 20 i 1 19 I 1

j
I :

( I. 86) I I I I I• i if 'I,
; I I ,

! , I
I 5. Zeeweg 1.00 6

I

107 I 4

I
17 I 4,5 i 17 4I I! I i : j

(0.88) I I ; j I

I i i

I I I i I I

I I
I

I
6. Marine 1. 14 ; 4 152 I 2 17 4,5 I - 5

! I I i! I I I I
!,

i .i

I I
,

I I !
Rode 1. 09 I 5 80

I
7 15 6

I
16 I 6i 7. K.

I
I

I ( 1. 06)
I I I

: !
I!

I i , ,

! I
! 1I I!
,

15 :8. St. Jozef 0.75 I 8 45 8 12 8

I
7,5

I
I !

(0.56) : i I I
f I

*) Het totale aantal ligt
vermoedelijk hoger, omdat
het aantal poliklinische
E.C.G. 's niet precies
bekend is.

**) Rangcorrelatie van Spearman:

6 d ~2
1 - • E ~ , d'3 ,waar~n ~

n - n

het verschil ~n rangnurnmer
is.
n = aantal waarnemingen(8).

w
(Xl

Bron: Administratie ziekenhuizen
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Uit tabel 11 ~s af te leiden, dat er een sterke samenhang bestaat

tussen aantal klinische verrichtingen per patient en gemiddelde

verpleegduur. Voor rontgenopnamen en laboratoriumbepalingen z~Jn

. *)de rangcorrelat~es resp. 0,97 en 0,84.

Voor zover men op grond van cijfers, die slechts op 8 ziekenhuizen

betrekking hebben, en niet op hetzelfde Jaar slaan, conclusies mag

trekken, is het mogelijk in dit verband iets te zeggen. Ret lijkt

erop dat ziekenhuizen, die sterk poliklinisch werken, en vrij

weinig klinische verrichtingen per opgenomen patient doen, ook een

korter dan verwachte verpleegduur hebben. Ret St. Jozef ziekenhuis,

het Elisabeth Gasthuis, het Zeeweg ziekenhuis en het Rode Kruis

ziekenhuis en het Deo-ziekenhuis kennen een verpleegduur die gelijk

is aan of korter dan het verwachte gemiddelde. Ret verschil bij het

St. Jozef ziekenhuis en het Elisabeth Gasthuis ~s zelfs zeer groot

(resp. 3 en 2 verpleegdagen, op een toch al korte verpleegduur).

Relaas ontbreken SMR-gegevens m.b.t. het Marine Rospitaal, dat pas

sinds kort hierbij is aangesloten.

Deze uitkomsten pouden erop kunnen wijzen dat in Kennemerland het

doen van veel verrichtingen per opgenomen patient de opnameduur niet

verkort. Ret tegendeel lijkt eerder waar. Gaat men uit van de niet

onderzochte veronderstelling van een ongeveer gelijke morbiditeit

en behandelingskwaliteit, zou er dan inderdaad een substitutie met

de polikliniek plaatsvinden. Ook hier zijn de aanduidingen voor de

rontgenonderzoeken duidelijker.

Ook is nagegaan of het verschil ~n rontgenonderzoeken niet veroor

zaakt zou kunnen zijn doordat in sommige ziekenhuizen een onderzoek

intensiever gebeurt dan elders. Daartoe is een schatting van het

filmgebruik gemaakt. Daaruit blijkt dat het niet onmogelijk is dat

de verschillen daarmee samenhangen. Ret Elisabeth Gasthuis gebruikt

veel films per onderzoek, hetgeen de efficiency zou kunnen bevorde

reno Relaas ontbraken de cijfers van het Diaconessenhuis en zijn

die van het St. Joannes de Deo ziekenhuis nogal onnauwkeurig.

*) Schatting voor 40% van de bepalingen.
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De volgende vraag, die wij hier aan de orde steIIen is, of er

verschil bestaat tussen ziekenfonds en particulier verzekerden

wat betreft het percentage poliklinische verrichtingen. Ret is

bekend, dat wat betreft opnamecijfers en verpIeegdagen de zieken

fondspatienten oververtegenwoordigd zijn *)

Tabel 12. Poliklinische rontgenverrichtingen Kennemerziekenhuizen.

Jaar 1974, 1975.

Specialisme groep I interne + cardiologie + Iongen +

rheumatologie

II: chirurgie + orthopedie + urologie +

plastische chirurgie.

~~specialisme- I III ~"~, groep 1974 1975 1974 1975
. ziekenhuis .~'~

I. Deo part. 167 .0 72.9 79.5 77.9
z. f. 59.3 62.7. I 80.3 79.9

T

I '2.
\

E.G. part. ' 71 .8 66.5 85. 7 i 90.0
z. f. 59.5 58.5 79.1 i 82.1

I I I
i

3. Maria 83.6 187.5part. !60.9 65.5
z. f. I 54.4 49.9 77.6 . 84.3

j
I

1 I,
4. Diac. part. 52.71 57 . 3 77.7 77.7 I

z. f. 39. 1 i 20.2 69.8 68.3 I:
I

5. Zeeweg part. 72.9 72.0 78.0 81.2 I
I

z. f. 64.5 65.5 74.8 175.4
i

6. Marine 79.1 71.5 tpart. 90.3 '81.5
z. f. 55.9 58.7 86.4 83.6

7. Rode K. part. 76.9 74.6 77.7 81.4
z. f. 65.0 65.9 80. I 73.9

8. St. Jozef part. 69.8 72.5 86.4 89.8,
z. f. 66. 1. 57. I 83.2 84.2

I

Bran: Administratie ziekenhuizen

*)
Zie Fokkens, 0.: "Ret gebruik van ziekenhuisbedden door fonds-
patienten en particulieren", Medisch Contact jrg. 29, no. 11,
15 maart 1974, bIz. 332-334.
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In tabel 12 zijn de rontgenverrichtingen uitgesplitst voor de

interne specialismengroep en de chirurgische specialismengroep.

Men kan direct zien dat de verschillen in klinisch percentage tus

sen ziekenfonds- en particulier-verzekerden niet onaanzienlijk

zijn. Blijkbaar worden ziekenfondspatienten meer klinisch behan

deld. De enige uitzonderingen zijn de chirurgische groep van het

Joannes de Deo ziekenhuis en het Rode Kruis ziekenhuis in 1974~

waar het klinisch percentage voor ziekenfondspatienten iets lager

is.

Doordat wij de beschikking kregen over de gegevens m.b.t. aantal

opnamen~ verpleegdagen en polikliniekbezoeken in de 32 relevante

gebieden (gemeenten of wijken), werden wij in staat gesteld om

via cross-section analyse na te gaan, of er een substitutiever

schijnsel te constateren viel. Daartoe werd de volgende regressie

vergelijking bekend.

V totaal aantal verpleegdagen per 1000 inwoners

o totaal aantal opnamen per 1000 inwoners

P totaal aantal polikliniekbezoekers per 1000 inwoners

B percentage van de bevolking ouder dan 65 jaar

A afstand tot dichtsbijzijnde ziekenhuis

Z percentage ziekenfondspatienten van de bevolking

H totaal aantal herhaalbezoeken per 1000 inwoners

De resultaten van een zestal structurele vergelijkingen leverden

het volgende op (de met *) aangegeven coefficient zijn significant

bij een 95% betrouwbaarheidsniveau).

* * *Ln V = 3,25 + 0~55 Ln P + 0,37 Ln B + 0,01 Ln A + 0,24 Ln Z

(0~77) (0~15) (0~08) (0,06) (0~14)

*Ln 0 = 0~67 + 0,50 Ln P + 0,12 Ln B - O~06 Ln A + 0,18 Ln Z

(0,83) (0,16) (0,09) (0,06) (0~015)
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* . * *Ln V = 3,73 + 0,47 Ln H + 0,36 Ln B + 0,01 Ln A + 0,24 Ln Z

(0,71) (0,14) (0,09) (0,06) (0,14)

Ln 0 = 1,08 + 0,43* Ln H + 0,12 Ln B - 0,07 Ln A + 0,18 Ln Z

(0,76) (0,15) (0,09) (0,06) (0,15)

We kunnen het volgende constateren. Afstand tot het dichtsbij ge

legen ziekenhuis en het percentage ziekenfondspatienten zijn nergens

significant. Men moet beseffen, dat deze effecten ongetwijfeld al

mee hebben gespeeld bij het verwijzen naar de polikliniek. Bovendien

is het beddenaanbod in feite voor aIle bewoners in dit dichtbevolkte

gebied gelijk. Het percentage ziekenfondsverzekerden varieert waar

schijnlijk te weinig (slechts enkele gebieden springen eruit) om van

invloed te kunnen zijn. Interessant is echter dat er m.b.t. poli

kliniek een duidelijke positieve elasticiteit in de orde van grootte

van 0,40 tot 0,50 bestaat voor zowel de opnamen als het aantal ver

pleegdagen. Dit is in overeenstemming met de bevindingen van de

Leidse werkgroep, zoals door v.d. Gaag *) weergegeven. Voorzichtig

heid met de interpretatie blijft geboden, maar de gevolgtrekking

dat verpleegdagen en opnamen, weliswaar minder dan proportioneel

toenemen bij een groei van de verwijzingen naar de polikliniek mag
** )toch weI gemaakt worden .

Verder valt op dat het percentage bejaarden weliswaar een positief

teken vertoont voor verpleegdagen en opnames, maar aIleen voor de

verpleegdagen significant is (bij 95%-betrouwbaarheid). De directe

invloed van de bejaarden speelt zich dus vooral via de lengte van

de verblijfsduur af. Ook dit 1S in overeenstemming met de Leidse

werkgroep en met Posthuma en v.d. Zee.

*)

** )

J. v.d. Gaag: "An Econometric Analysis of the Dutch Health

Care Sys tem", Leiden, 1978.

De invloed op de gemiddelde verpleegduur lijkt zeer gering

te zijn, daar de coefficienten voor V en 0 weinig verschillen.
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Wellicht zal de lezer zich afvragen waarom de invloed van het z~e

kenfondspercentage niet significant is. Hierop kan geantwoord wor

den dat het "ziekenfondseffect" *) waarschijnlijk al voor een groot

deel verwerkt is in het aantal polikliniekbezoekers (variabele P).

We hebben immers al gezien dat er ook relatief meer ziekenfonds

patienten de polikliniek bezoeken dat particulier verzekerden.

Wanneer in de regressievergelijking de variabele P (aantal poli

kliniekbezoeken) vervangen wordt door de variabele H (aantal her

haalbezoeken), dan daalt de elasticiteit ietwat t.o.v. verpleeg

dagen en opnames. Dit kan een indicatie zijn, dat er inderdaad een

(zwak) substitutie-effect aanwezig is, daar meer herhaalbezoeken

in de polikliniek een mindere toename van de klinische activiteiten

zal leiden dan een toename van de eerste bezoeken. Een substitutie

effect zal zich immers eerder bij de herhaalbezoeken (langere en

intensievere poliklinische behandeling) dan bij de eerste bezoeken

voordoen.

Tenslotte iets over de constante term. Deze is significant bij de

verklaring van het aantal verpleegdagen, echter niet bij de verkla

ring van het aantal opnames. Dit zou impliceren dat men aan het

polikliniekbezoekersaantal al voldoende heeft om het aantal opnames

te voorspellen. Dit wijst op een zeer sterk complementariteits

effect, waarbij klaarblijkelijk de morbiditeit (en andere populatie

kenmerken) al hun rol gespeeld hebben bij het verwijzen naar de

polikliniek. Hoe het ook zij, aIleen een nadere bestudering van het

specialistengedrag zal hier meer duidelijkheid kunnen brengen.

Macro-studies komen pas volledig tot hun recht, indien de getoetste

hypotheses ook op basis van micro-studies niet gefalsificeerd worden.

*) Zie O. Fokkens: "Het gebruik van ziekenhuisbedden door zieken-

fondspatienten en particulieren", Medisch Contact, jrg. 29,

nr. I I •
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3. De plaats van de polikliniek t.o.v. het eerste echelon

Door middel van de genoemde enquete is nagegaan, w~e de patient

feitelijk *) verwezen heeft naar de polikliniek. Gemiddeld werd

ongeveer 75% van de geenqueteerden door de huisarts verwezen. Er

bestaat een duidelijk verschil tussen ziekenfonds en particulier

verzekerden.

Tabel 13. Verwijzer naar w~Jze van verzekering, ~n procenten.

verwijzer ziekenfonds particulier

I. huisarts 77,7 69,9

2. specialist 8,6 9,2

3. andere personen **)
2,5 4,0of instanties

4. niet verwezen (b .v. ongeval) 7,6 12,3

5. onbekend 3,6 4,5

totaal 100 100

N 19.181 7.929

Bron: I.V.G.-enquete

uit bovenstaande tabel blijkt dat particulieren vaker rechtstreeks

de specialist consulteren. Bij hen stelt de verzekeraar minder

stricte eisen, zodat het tweede echelon gemakkelijker toegankelijk ~s.

* ) Formeel is voor ziekenfondspatienten doorgaans de huisarts de

verwijzer. Bij de chirurg, oogarts en plastisch chirurg is hij

vaak niet de feitelijke verwijzer.

**) Bij de kaakchirurg is dit de belangrijkste categorie; nl. de

tandarts.
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Vervolgens is nagegaan, hoe de verhouding ligt met betrekking tot

de keuze van de specialist. In de enquete zijn namelijk twee vragen

opgenomen, die de mogelijkheid bieden na te gaan, of degene die als

verwijzer beschouwd wordt, ook de keuze van de specialist bepaalt.

Het blijkt dat er wel een sterke samenhang is, maar dat geenszins van

een volledige overlapping gesproken kan worden.

Tabel 14. De verwijzer en adviseur van de bezoekers van de polikli

niekbezoekers Kennemerziekenhuizen (verticaal gepercenteerd).

verwezen 1 2 3 4 5 6
door andere niet

I I huisarts specialist persoon onbekend gem.
op ad- of in-

ver- .

I
; wezen Ivies van stantie ! I

1• huisarts 72,4 13,2 15,3 7,0 I 12,8 , 57,7 I
I

i
;

2. specialist 1,8 67,9 14, 1 5,9 6,7 8,8 I
I3. andere persoon 2,6 3,0 33,7 14,9 4,5 4,7 I

of instantie I
4. eigen inzicht of 18,9 10,4 26,1 31 , 1 19,0 19,4

familie, vrien-
den, e.d.

5. n.v.t., onbekend 4,3 5,5 10,7 41, a 57,0 9,4

totaal lOa 100 100 100 100 100

N 20.764 2.517 860 2.291 874 27.306

Duidelijk 1S dat de hoofddiagonaal de hoogste percentages bevat,

zoals ook bij voorbaat te verwachten was. Wel is opvallend dat van

degenen, die verwezen worden door de huisarts toch nog altijd onge

veer 20 procent te kennen geeft de specialist naar eigen inzicht of

op advies van familie of kennissen te kiezen. Bij degenen die door

een andere specialist verwezen zijn is dit aandeel veel lager.

Indien men de tabel horizontaal percenteert krijgt men het volgende

beeld.
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Tabel lS. De verwijzer en adviseur van de polikliniekbezoekers

Kennemerziekenhuizen (horizontaal g~percenteerd).

,

I
Iop advies

van

yerwezen I

door
huis
arts

2

spec~a

list

3

andere
persoon
of in
stantie

4

niet
ver
wezen

S I 6

onbe- i totaal
kend

7

N

1. huisarts

2. specialist

3. andere persoon
of instantie

4. eigen inzicht of
familie, vrien
den, e.d.

S. n.v.t., onbekend

~ gemiddeld

9S,3

IS,8

41, S

74,2

3S,1

76, I

2, 1

71, I

6,0

4,9

S,4

9,2

0,8

S, I

22,8

4,3

3,6

3,2

1,0

S,6

26,7

13,4

36,S

8,4

0,7

2,4

3, I

3,1

19,4

3, I

100

100

100

100

100

100

1 i
I I
IIS.766 I

! 2.402 I
I 1.271 I
i II S

•
291

!
i

! 2. S76
;

i

, 27.306

Men ziet dat de positie van de huisarts ~n een ander licht ver

schijnt. Van degenen, die op advies van de huisarts een bepaalde

specialist kiezen, wordt bijna iedereen ook door hem verwezen. Bij

de andere adviseurs is de huisarts ook vaak verwijzer, al zal hier

zijn rol waarschijnlijk voornarnelijk formeel dienen te worden opge

vat. Ret blijkt dat men de huisarts nodig heeft om toegang tot het

tweede echelon te verkrijgen. Ret blijkt dat de huisarts als advi

seur van minder belang geacht wordt dan als (formele) verwijzer,

ondanks het feit dat hij ook hier de meest genoemde persoon is.
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De vraag, of het huisartsengedrag van invloed is op het gebruik

van ziekenhuisbedden is uiterst relevant.

Wil men tot een kleiner aantal verpleegdagen komen, dan zou een

kwantitatieve en kwalitatieve versterking van het eerste echelon

- en daar is de huisarts de centrale figuur - effectief kunnen zijn.

Het rapport "Het ziekenhuis in de gezondheidszorg" *) vindt o.a.

een verband tussen huisartsendichtheid en aantal verpleegdagen, een

verband dat echter niet voor aile leeftijdsgroepen significant is.

De auteurs concluderen daarom dat een vermindering van de zieken

huiscapaciteit tezamen met een toename van het aantal huisartsen

geen buitengewone fricties met zich mee zal brengen. In de huidige

structuur van de gezondheidszorg lijkt de 4 0/00 norm een haalbare

kaart.

Dat huisartsendichtheid invloed heeft op de opnames en verpleegduur,

zou te verklaren zijn door aan te nemen dat een huisarts meer aan

dacht en zorg voor zijn patienten kan opbrengen, naarmate zijn

praktijk kleiner is. Bij een kleine praktijk kent de huisarts zijn

patienten beter en heeft meer tijd om zelf de klachten die hij

aantreft te onderzoeken.

Maar er kan ook een andere redenering gevolgd worden. Oppervlakkig

zou men kunnen zeggen: "hoe groter de praktijk, hoe minder tijd de

dokter heeft, des te meer moet hij dus uit handen geven. Maar met

evenveel recht kan men beweren, dat een bepaalde dokter erg in

k . . . II **)tre 1S, omdat h1] zoveel doet, kan of weet •

In elk geval is duidelijk dat de polikliniek, het tweede echelon,

van belang is als schakel tussen het eerste en derde echelon. Het

is immers zelden de huisarts die beslist of, en zo ja, voor hoe lang

iemand in een ziekenhuis wordt opgenomen. De huisarts verwijst,

binnen het medisch kanaal althansnaar de specialist.

*)
Rutten, F.F.N., e.a.: Hoofdstuk 4, The econom1C Institute of

Leyden University, 1976.

**)Zie H. Ruhe: Over de verwijsgewoonten in de huisartsenpraktijk,

Huisartsen en Wetenschap, jrg. la, 1967, p. 281-287.
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De vragen, die men zich nu stellen kan, zijn de volgende.

Varieert het aantal verwijzingen naar de specialist recht evenre

dig met de praktijkgrootte of nemen de verwijzingen relatief toe

bij toenemende praktijkgrootte.

J. v.d. Gaag e.a. komen in hun onderzoek *) naar het aantal ver

wijskaarten per ziekenfondsverzekerde tot de conclusie dat ook de

huisartsendichtheid meer dan proportioneel **) van invloed is op

het aantal verwijskaarten per verzekerde. Een stijging van de huis

artsendichtheid zal resulteren in een verminderd aantal verwijs

kaarten per fondsverzekerde.

Nagegaan is of in deze regio ook sprake 1S van een dergelijk ver

band. Omdat de gebieden klein zijn is een huisartsendichtheid per

gebied moeilijk te bepalen. De huisarts is werkzaam in meerdere

gebieden. We zijn daarom als volgt te werk gegaan.

Een lage huisartsendichtheid komt overeen met meer "grotere m prak

tijken. Ret hogere verwijspercentage zal dus een gevolg zijn van

een extra verwijzing door de grotere praktijken. De gegevens om

trent de praktijkgrootte van ziekenfondspatienten zijn ons beschik

baar gesteld.

Voor huisarts h zou dan kunnen gelden:

B > I dan heeft een grotere praktijk meer verwijzingen door z1Jn

extra grootte

B grootte niet van invloed

B < I geeft tegengestelde effect

*~

J. v.d. Gaag e.a.: "Aggregated Dynamic Demand Equations of

Specialistic outpatient Medical Care", The Economic Institute

of Leyden University, 1976.

bY = a x X: a geeft proportionele verband aan

b geeft meer dan proportionele verband aan (b > I)
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Voor een schatting van de coefficienten gaan we uit van het vol

gende model:

Een additieve storingsterm (+~h) na de Ln*) transformatie is ook

gebruikt in die modellen waarin de invloed van de huisartsendicht

heid op het aantal bezoekers aan het tweede echelon negatief is.

Onderstaande tabel geeft het resultaat van de lineaire regressie

berekeningen weer.

Tabel 16. Verband verwijzingen en praktijkomvang voor de huisartsen

1n Kennemerland.

In (A) B N

!
I,

I aIle huisartsen -3,43 I 0,95 0,67 I IS,
(-7,34) I (15,15)

aIleen Haarlemse - 3,80 1, 00 0,72 56
(:':'6,07) ( I I ,85)

omgeving Haarlem -4,65 I , 13 0,75 35
(-5,54) (9,92)

ten noorden v/h -3,45 0,93 0,65 24
Noordzeekanaal (-3,1) ! (6,42)

Bovenstaande tabel geeft de resultaten na een KK-schatting.

Uit de regressie-analyses wordt de hypothese van toenemende ver

wijzingen niet bevestigd. We zien dat de geschatte coefficient
"voor B (!) voor aIle groepen significant verschil van nul. De

vraag die van belang is, luidt echter: is ! significant groter
**)dan I? Deze hypothese wordt niet bevestigd . We mogen op grond

van het gekozen model dus niet veronderstellen dat grote praktijken

**) Verworpen m.b.v .. t-toets (t33,090

(SB = standaarddeviatie).

*)
Ln = natuurlijke logaritme e log .

I ,30) .
~

B - 1, 14
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relatief meer zouden verwijzen. Ook als we verbijzonderen naar

leeftijdsgroepen wordt het vermelde verband voor deze regio niet

gevonden. Een zelfde analyse met betrekking tot opnamen en ligdagen

1 'd ' d l' *)e1 t evenm1n tot an ere conc US1es .

e. Tweede modelkeuze en resultaten-------------------------------

We laten nu de hypothese van de additieve storingsterm na LN trans

formatie vallen en veronderstellen het volgende verband:

VERW = A x PRAKTIJKGROOTTE
B

+ ~h

** )
We bepalen de ML-schatters voor A en B met behulp van een Marquardt .

*** )procedure. Onderstaande tabel geeft de resultaten . .

Tabel 17. Verband wijzigingen en praktijkomvang voor de huisartsen

in Kennemerland

I
!

R
2 •

groep A I B I N\

I
0.92!115alle huisartsen (T) 0.0357 0.94

( 1.30) (9.35)

aIleen Haarlemse (H) 0.0285 0.98 0.94 56
( 1•07) 0.41)

omgeving Haarlem (NH) 0.0023 1. 32 0.94 35
(0.95) (9.59)

ten noorden v/h Noord- 0.1581 0.72 0.95 24
zeekanaal (BN) (0 .'57) (3.21)

Zie: Heesters, P. en Nuyens, W.: Functionaliteit van de poli

kliniek in Kennemerland, nr. 2.

Berekend met ICL NAG PROCEDURE E04GAA

***) Voor de berekening van de t-waarde zie Plasmans, J.: Production

Investment Behaviour, Tilburg, University Press, 1975.
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AIleen de ~ voor het totale gebied (A(T)) is significant groter

dan O. (De onbetrouwbaarheid van de uitspraak is 10%.) We zien

verder dat B aIleen voor de NH-artsen significant groter is dan 1.

Over de ~ (NR) het volgende.

Ret morbiditeitspatroon kan verschillen per gebied. Ret is ook

mogelijk dat de verwijsfrequentie van de huisartsen verschilt

per gebied. De verwijscoefficient (A) kan daardoor verschillen van

gebied tot gebied. Tot grote verschillen zal dit niet leiden. Toch

is de ~ (NR) significant kleiner dan 1/3 maal de A (T). Ret steek

proefmateriaal van de 35 huisartsen uit de omgeving van Raarlem is

blijkbaar niet geschikt voor een aanpassing volgens bovenstaand

model. Met meer huisartsen (meer waarnemingen) zullen betere resul

taten worden verkregen.

Schatten we de coefficienten voor de NH-artsen onder de restrictie

A ~ 1/3 x 0.0357, dan verschilt ~ niet meer significant van 1. De

praktijkgrootte is slechts proportioneel van invloed op de verwij

zingen.

f. Derde modelkeuze en resultaten------------------------------
De invloed van de praktijkgrootte wordt hier proportioneel veron

d~rsteld. Er is ook geen reden om aan te nemen dat B kleiner is

dan 1. Grotere praktijken zouden dan immers minder verwijzen.

Uit de vorige analyses bleek niet dat B significant groter is

dan 1. We geven daarom tot slot enige resultaten van het volgende,

en ons inziens juiste, model:

VERW A x PRAKTIJKGROOTTE + ~ •
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Tabel 18. Verband verwijzingen en praktijkomvang voor de huis

artsen in Kennemerland.

R
2 .

groep A i N
I

alle huisartsen (T) 0.023 0.921115
(36.13) I Ii

aIleen Haarlemse (H) 0.024 0.94 I 56
(29.21) j

Iomgeving Haarlem (NH) 0.027 0.93 35
f

(21.69) I
I
i

ten noorden van het 0.018 0.95 I 24,
Noordzeekanaal (BN) (21.82) j

In tegenstelling tot het aantal opnames is het verschil 1n de fractie

Ie bezoeken aan de polikliniek voor de groep 65 jaar en ouder en

andere leeftijdsgroepen minder groot. De leeftijdsgeslachtsgroep met

de grootste fractie Ie bezoeken aan de polikliniek is de groep

vrouwen 16-39.

Verband verwijzingen en praktijkomvang per leeftijdsgroep, voor de

huisartsen in Kennemerland. Verondersteld model:

VERW = A x (PRAKTIJKOMVANG)

Tabel 19.

resultaten

leeftijdsgroep
I geslachtsgroep
I

! mannen 0 - I5

i vrouwen "0 -·15

IImannen 16 - 39

vrouwen 16 - 39

mannen 40 - 64

vrouwen 40 - 64

mannen 65 e.o.

A

0.017
(18.6)

I

0.016 10.74
(15.6) l
0.020 !0.81

I
(22.0) !
0.030 10.85

I

(25.2)

0.026 0.76
(18.7)

0.027 110.80
(21.0)

0.030 10.68

(13.3) In
n n? 1 i 7!J.

N

102

85

111

114

109

112

85

q7
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EEN REGIONALE ~ERSTRUKTURERING:, '

drs. J.M.D. Boot
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EEN REGIONALE HERSTRUKTURERING: A DEVELOPMENTAL APPROACH

I. Op het symposium van de Interacademiale van verleden jaar heeft de heer

Van der Werff een inleiding gehouden onder de titel "Organizing health

care systems, a developmental approach" (1.).

Deze inleiding gaf een overzicht van een amvangrijke studie die hij had

uitgevaerd en die als praefschrift in baekvarm is verschenen (2.).

Een van de twee pijlers van de studie bestand uit het scheppen van een

theoretische grondslag voor het vraagstuk van de implementatie van een

nieuw gezondheidszorgsysteem; de invoeringsproblematiek van een nieuwe

struktuur stond hier dus centraal. De herstrukturering van de gezondheids

zorg wordt in dit verband niet opgevat als een blauwdruk van een toekomstig

gewenste situatie zoals b.v. in termen van regionalisatie en echelonnering,

maar als een stuurbaar proces.

Nu bewoog de studie van Van der Werff zich op een hoog abstraktienivo en

had betrekking op totale gezondheidszorgsystemen op nationaal nivo.

Het zou echter jammer zijn deze studie niet te benutten voor een beschou

wing over de herstrukturering van regionale ziekenhuisfiguraties. Want ook

daar is veelal de wezenlijke problematiek niet de blauwdruk van een toe

komstige gewenste situatie, maar de realisatie daarvan; de herstrukturering

als een proces, als invoeringsproblematiek.

Zo krijgen we bijvoorbeeld de blauwdrukken van regionale ziekenhuisfigura

ties voor 1985 van het College voor Ziekenhuisvoorzieningen onder ogen. Door

sluitingen, fusies, verplaatsingen, inkrimpingen komt men voor regio's tot

geheel nieuwe ziekenhuisfiguraties. De realisatie daarvan is echter een heel

ander punt. De vraag is nu of de theoretische bijdrage van Van der Werff

hiervoor enig houvast biedt.

Ter beantwoording van deze vraag relateren wij in het vervolg van deze in

leiding enige elementen uit de studie van Van der Werff aan het konkrete

materiaal over de herstrukturering van een regionale ziekenhuisfiguratie,

zoals dit in een artikel van mevrouw Zuidberg en mij eerder in "Het Zieken

huis" is bijeengebracht en dat u reeds werd toegestuurd (3.). Het is daar

bij onvermijdelijk, gezien de mij toegemeten tijd, dat ik dit wat globaal

en suggererend moet doen.
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I. In 1972 gold de volgende ziekenhuisfiguratie in een bepaalde regio. Er wa

ren drie ziekenhuizen met respektievelijk een omvang van 178, 246 en 109

bedden. De eerste twee ziekenhuizen waren pas nieuw gebouwd en lagen in de

zelfde stad (A), het laatste kende een oude behuizing en was gelegen in een

stad twintig kilometer verder (B). Drie jaar later, in 1975, had deze zie

kenshuisfiguratie zich gewijzigd. Het oude ziekenhuis van 109 bedden was

wat zijn kliniek betreft gesloten; zijn polikliniek funktioneerde als zelf

standige buitenpolikliniek door. Specialisten uit beide andere ziekenhuizen

hielden er spreekuur. Het ziekenhuis van 246 bedden was uitgebreid met 50

bedden tot 296 bedden, terwijl het ziekenhuis van 178 bedden qua omvang ge

lijk gebleven was. Weer twee jaar later werd de buitenpolikliniek opgenomen

in het beleids- en beheersverband van het ziekenhuis van 178 bedden. Dit

liet overigens de bestaande situatie, waarin medisch specialisten uit beide

ziekenhuizen spreekuur hielden in de buitenpolikliniek onverlet.

We mogen vaststellen dat in een aantal jaren de ziekenhuisfiguratie in deze

regio zich ingrijpend gewijzigd heeft. Er heeft een herstrukturering plaats

gevonden. Nu heeft Van der Werff een leidraad ontwikkeld voor de procesvoe

ring, bedoeld om de implementatie van herstruktureringen, ofwei in zijn

termen "organisatorische veranderingen", in een bestaande situatie tot stand

te brengen.

De vraag is dan: hoe had de zo juist geschetste herstrukturering volgens

hem moeten verlopen?

Als het aan Van der Werff had gelegen dan was het als voigt gegaan (figuur 1,

orientatie fase). De probleembewustheid zou versterkt moeten worden en er

zou een besluit genomen moeten worden tot het uitvoeren van exploratief on

derzoek, te weten een globale situatie-analyse en een globale studie van

toekomstige ontwikkelingen. Dit zou dan uitmonden in een vergemeenschappe

lijking van probleembewustheid.

Wei, die vergemeenschappelijking van de probleembewustheid die kwam er wei

in de betrokken regio, maar hoe kwam deze tot stand en wat hield deze in?

De versterking van de probleembewustheid bij deze regionale ziekenhuisfigu

ratie kwam zowel van buiten de figuratie als van binnen de figuratie. In

formele en informele kontakten met departement, inspektie, college, NZR,

werd van deze zijde de onhoudbaarheid van de bestaande figuratie benadrukt.

Zij opteerden voor een koncentratie van ziekenhuisvoorzieningen te A. onder

gemeenschappelijke beleids- en beheersvoering.
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Figuur 1.
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Binnen de figuratie werden bij de diverse lokaties interne problemen onder

kend, die de autonome lokaties zelfstandig niet konden oplossen. We kunnen

konstateren dat verschillende groeperingen, ziekenhuizen en regulerende/ad

viserende instanties, voor zichzelf en in geringe mate in wisselwerking met

elkaar een globale situatie analyse en een globale studie van toekomstige

ontwikkelingen hebben gemaakt.

Wat ontbrak was, wat in de leidraad van Van der Werff genoemd wordt "de

beslissing exploratief onderzoek te doen". Elke groepering was voor zichzelf

bezig zich een beeld te vormen van de moeilijkheden in de bestaande figura

tie en was voor zichzelf bezig aan te geven in welke nieuwe figuratie de toe

komst lag. En daarvan werd dan mededeling gedaan aan elkaar. De verschillen

de betrokkenen in het proces van vergemeenschappelijking van de probleembe

wustheid hadden hun eigen globale visie op de situatie en de toekomstige ont

wikkeling. Deze visies bevatten weliswaar overeenkomstige elementen maar ga

ven onvoldoende basis voor het samen betreden van de analyse-fase (figuur i).

een gemeenschappelijke beslissing om de mogelijkheden van de toekoMstige orrt-

wikkeling van de figuratie te onderzoeken kan niet genomen worden.

Nu moet hierbij weI aangetekend worden dat binnen de huidige organisatie

van de gezondheidszorg, respektievelijk de ziekenhuizen ook onvoldoende

middelen en mankracht aanwezig zijn om de stap van orientatiefase naar

analysefase te maken, om het onderzoek te plegen zoals in figuur 1 door

Van der Werff wordt opgesomd.

Desalniettemtn bestond natuurlijk de mogelijkheid externe buro's in te scha

kelen, maar zover is het, ondanks dat dit bij herhaling als voorstel ter ta

fel kwam, nooit gekomen.

Het niet gezamenlijk betreden van de analysefase hield in dat het eindpunt

van de analysefase, het kreeeren van een kollektieve wil om te veranderen

inklusief een besluit om veranderingen aan te brengen, 66k niet haalbaar was.

Je kan zeggen dat er weI bereidheid was om te veranderen, tenslotte was ie

dereen "probleembewust" maar de kondities voor gemeenschappelijke akties wa

ren afwezig, met name omdat ieder op zijn eigen wijze probleembewust was.
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We zullen de volgende fases van Van der Werff gezien de tijd niet meer re

lateren aan ons materiaal, doch slechts willen suggereren de toegezonden

tekst onder het kopje "behoefte aan onderzoek" te lezen en daarbij de hier

geschetste nieuwe figuratie als een experiment te beschouwen dat gegevens

kan opleveren voor de realisatie van nieuwe figuraties in andere regio's.

Terugkomend op de afwezigheid van kondities voor gemeenschappelijke aktie:

konkreet betekende dit dat niet gekomen kon worden tot een zogenaamd regio

naal plan, waarin de nieuw te vormen ziekenhuisfiguratie uitgetekend stond.

Zoals in ons artikel geschetst staat is de nieuwe figuratie dan ook niet vol

gens de leidraad van Van der Werff tot stand gekomen maar door de snelle in

eenstorting van de interne organisatie van het ziekenhuis te B. in kombina

tie met een aantal ad hoc maatregelen om de konsekwenties hiervan op te van

gen. De maatregelen hielden in de sluiting van het klinische gedeelte van

het ziekenhuis te B., het uitbreiden van een van de ziekenhuizen te A. met

50 bedden, en tenslotte de kontinuering van de polikliniek van het zieken

huis te B. als buitenpolikliniek om de pijn wat te verzachten.

III. Wanneer we voor een bepaalde regio volgens de leidraad van Van der Werff uit

willen komen op een gemeenschappelijk beleidsplan, een regionaal plan, waar

voor we in ons artikel onder het gelijknamige kopje gepleit hebben, als we

uit willen komen op een kollektieve wil om te veranderen, dan is het noodza

kelijk dat:

1. duidelijke besluitvormingskaders gekreeerd worden ter voorkoming van een

diffuus verlopend proces waarbij door de betrokkenen steeds maar stand

punten worden uitgewisseld en waarin verder maar afgewacht wordt hoe het

verloopt;

en verder is het noodzakelijk dat:

2. deze besluitvormingskaders ondersteund worden door een apparaat dat in

derdaad in staat is het gestelde onder de analysefase uit te voeren.

Bepaald geen nieuwe konstatering natuurlijk, want hiermede zitten we op het

thema "noodzaak van regionale organen t.b.v. een regionaal beleid", maar de

ze konstatering is wei heel duidelijk gebaseerd op ervaringsgegevens in een

bepaalde regio m.b.t. de overgang van de ene ziekenhuisfiguratie naar een

andere, een andere, waar, en dat is een kernpunt, niemand erg tevreden mee

is, en die vanwege de ad hoc kreatie eigenlijk het karakter heeft van een

toevalligheid.
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Hoewel in de toekomst dergelijke toevalligheden misschien tot het verleden

horen, gegeven het streven naar besluitvormingskaders en apparaten om ade

kwaat de analysefase uit te voeren, toch valt er nog een les te trekken uit

het voorafgaande, die van belang is voor het vraagstuk van de implementatie

van nieuwe ziekenhuisfiguraties, en die een aanvulling kan betekenen op de

leidraad van Van der Werff.

IV. Een ander kernpunt is n.l. de nadruk die wij leggen op de inbreng van de ver

schillende relevante groeperingen in het proces van de vergemeenschappelij

king van probleembewustheid: departement, inspektie, college, NZR, de diver

se ziekenhuizen, alsmede de huisartsen en de bevolking. In het artikel wordt

hieraan expliciet aandacht gegeven.

Deze groeperingen handelen aile overeenkomstig hun specifieke positie en ver

antwoordelijkheid. Zo wordt in het artikel gememoreerd dat het ziekenhuis te

B. in zijn beleidsstreven gekenmerkt werd door de principes:

- "resistance to loose", verzet tegen verlies, en:

minimalisering van verlies, terwijl de opstelling van de ziekenhuizen te

A. onder meer gekenmerkt werd door het streven naar maximalisering van het

voorzieningenpakket, zowel qua omvang als qua differentiatie. 'Daar tegenover

staat dat externe instanties als Inspektie en College aan deze beleidsstrevens

in principe geen boodschap hebben en met name oog hebben voor kwaliteit, doel

matigheid en efficientie, en dat dan ook nog binnen een kader waarin de voor

zieningen juist beperkt moeten worden. Nu is het beslist niet zo dat de ver

schillende adviserende en regulerende instanties enerzijds en betrokkenen op

regionaal nivo anderzijds geen oog hebben voor elkaar's uitgangspunten.

Verre van dat. Natuurlijk hanteren ziekenhuizen in hun beleid principes van

doelmatigheid, kwaliteit en efficientie, maar deze worden, gegeven het feit

dat deze principes zeker niet eenduidig, wetenschappelijk zijn te funderen,

altijd ingepast in de eigen uitgangspunten zoals b.v. "minimalisering van

het verlies" of om eens een andere te noemen het principe van indentiteit,

zo u wilt, konfessionaliteit.
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Als men bedenkt dat de voor het kader van de regionalisatie te kreeren be

besluitvormingskaders op regionaal nivo zullen worden bemand met en bein

vloed door vertegenwoordigers van de verschill€nde eerder genoemde groepe

ringen, dan betekent het voorafgaande dat de resultaten die binnen deze

besluitvormingskaders worden behaald, te weten regionale plannen, toch ook

het karakter van een kompromis tussen de verschillende groeperingen zullen

dragen.

M.a.w.: ook al is er een duidelijk besluitvormingskader, ook al is er een

apparaat dat de analysefase adekwaat kan uitvoeren, een regionaal plan zal

altijd tegemoet moeten komen aan diverse standpunten en belangen.

In dit licht is de suggestie die in het schema van Van der Werff gewekt

wordt dat onderzoek haast rechtlijnig en eenduidig tot vergemeenschappe

lijking van probleembewustheid en een kollektieve wil tot veranderen leidt

misleidend.

Daarmee wordt de kracht van onderzoek overschat, waarschijnlijk ook de hard

heid van onderzoek, maar in ieder geval wordt uit het oog verloren dat uit

eindelijk in het regionale maatschappelijk krachtenveld, dat zijn weerslag

vindt in het besluitvormingskade~derichting van de nieuwe figuraties be

paald wordt.

Het is hier dat wij kunnen aansluiten bij de volgende zinsnede uit de studie

van Van der Werff.

"Als uitgangspunt is aanvaard dat geen enkele keuze van een figuratie van

operationele diensten in een gezondheidszorgsysteem bij voorbaat als de

beste mag worden aanbevolen, maar dat deze keuze afhankelijk van de aan

wezige organisatieproblematiek en in het licht van de daarbij heersende

omgevingsomstandigheden moet worden gevarieerd".

Het is juist dit uitgangspunt dat voor de implementatie van nieuwe gezond

heidszorgfiguraties van groot belang is. Van der Werff heeft dit omstandig

aangetoond. Met dit uitgangspunt is het echter ook mogelijk tegemoet te

komen in meer of mindere mate aan de doelstellingen van de verschillende

betrokken groeperingen die volgens de leidraad van Van der Werff werken aan

een regionaal plan. Wanneer afgestapt wordt van het denken in termen van

optimale figuratie als zodanig en van het denken in termen van finale op

lossingen en wanneer men in plaats daarvan streeft naar een figuratie die

een verbetering inhoudt t.o.v. de eerdere situatie, dan wordt het inder

daad mogelijk de basis te vinden voor een kollektieve wil tot veranderen
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in de zin van gemeenschappelijk aktie. Op een dergelijke wijze kan van

aIle partijen het uitgangspunt recht gedaan worden en kan er door allen ge

werkt worden aan de opbouw en uitvoering van een regionaal plan in tegen

stelling tot de gang van zaken in de eerder geschetste situatie waarin

steeds maar afgewacht werd, totdat een partij, gedwongen door de situatie,

individueel tot fundamentele aktie overging, te weten sluiting van haar

kliniek en ieder die er bij betrokken was (naburige ziekenhuizen, overheid

enz.) geforceerd werd tot ad hoc reakties met als resultaat een moeizaam

tot stand komende, min of meer toevallige ziekenhuisfiguratie.

Optimale oplossingen spelen weI in zoverre een belangrijke rol dat deze,

hoe ze ook precies door de verschillende betrokkenen worden ingevuld,

steeds als referentiekader en uiteindelijk streven dienen.

Dit betekent dat de eerder genoemde zinsnede van Van der Werff aanvulling

behoeft in deze zin dat de keuze van een nieuwe figuratie riiet altijd a=han

kelijk is van de "aanwezige organisatieproblematiek" en "omgevingsomstan

digheden", maar ook uitdrukkelijk afhankelijk is van het aanwezige maat

schappelijk krachtenveld.

Dit impliceert dat in de leidraad zowel bij de orientatiefase als bij de

analysefase een blok geplaatst moet worden met als inhoud: descriptie van

de situatie in termen van de visie van de bekende, direkt en indirekt be

trokkenen, hun doelstellingen en aspiraties.

Laat ik het konkluderend zo stellen: wanneer wij gekonstateerd hebben dat

in het proces, dat leidde van de ene figuratie tot de andere, de doelstel

lingen en aspiratienivo's van allerlei groeperingen, tot uitdrukking komend

in ieders globale visie op de bestaande en toekomstige ziekenhuisfiguratie,

zoln belangrijke rol hebben gespeeld en dat deze altijd een belangrijke rol

zullen blijven spelen, 66k als er een duidelijk besluitvormingskader komt

in het kader van. de regionalisatie, dan is mijn stelling dat het zinvol is

daar expliciet rekening mee te houden en ook systematisch die faktor in je

analyse van de situatie mee te nemen. Een goed inzicht in het maatschappelijk

krachtenveld zal met het uitgangspunt van Van der Werff als eerder genoemd,

een betere implementatie van bevredigende, doch nimmer optimale en finale,

nieuwe ziekenhuisfiguraties garanderen.
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Een meetinstrument voor het poliklinisch gebeuren.

Definities en opzet

l;r. A.J. Weeber
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Een meetinstrument voor het poliklinisch gebeuren.

Reeds meer dan zes jaar wordt in Nederlandse ziekenhuispolikli

nieken door studenten en medewerkers van de Interacademiale Werk

groep Ziekenhuiswetenschappen min of meer regelmatig bedrijfs

kundig/organisatorisch onderzoek gedaan. Dit onderzoek geschiedt

bijna steeds op verzoek van de betreffende ziekenhuizen en/of

specialisten.

Van de ziekenhuizen en specialisten wordt gevraagd in een projekt

team zitting te nemen teneinde gezamenlijk (ziekenhuis/specialist

en universiteit/hogeschool) verantwoordelijkheid voor het projekt

te dragen en een formeel platform te scheppen waarop overleg ge

pleegd kan worden over de inhoud, de vorderingen en de afsluiting

van het projekt.

Binnen zoln projektteam kunnen ook de veelal positief kritische

op- en aanmerkingen van betrokkenen worden besproken.

De vele aanvragen voor vaak soortgelijke projekten noodzaakten

ons om te komen tot prioriteitenstelling en om de overdracht

van know-how vooral naar het praktijkveld toe zo goed mogelijk

te laten verlopen.

Dit was de aanleiding tot het instellen van de Werkgroep Ontwikke

ling Polikliniek.

De meeste aanvragen uit de ziekenhuiswereld betreffen (nog altijd)

de organisatie van het afspraakspreekuur. Men kan dit ook noemen:

- beheersing van de patientenstroom in de polikliniek.

Aan dit onderwerp zijn in feite aIle middagzittingen van dit

symposium gewijd:

wat is de behoefte van het management met betrekking tot de 1n

formatie over het poliklinisch gebeuren?

- hoe moet men een afspraakspreekuur in organisatorisch technische

Z1n opzetten?

- hoe kan men de omvang en de doorloop van de patientenstroom meten?

- hoe kan men een en ander bijvoorbeeld in de praktijk realiseren?
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Zowel bij de ziekenhuizen als bij studenten en medewerkers

binnen de Werkgroep Ontwikkeling Polikliniek bleek in eerste

instantie de behoefte te zijn aan een duidelijk en samenhangend

stelsel van definities en omschrijvingen van begrippen en om

schrijvingen van begrippen die voor de besturing, de leiding en

de vergelijking van de patientenstroom in de polikliniek van

essentieel belang zijn.

- wat ~s een nieuwe patient? en

- wat ~s een oud-nieuwe patient?

- ~s de patient 'nieuw' voor het ziekenhuis, voor de specialist

of voor het specialisme?

- wat is de wachttijd? moeten wij spreken van noodzakelijke

wachttijd en van vrijwillige wachttijd?

- wat is de echte wachttijd?

- hoe noemen we de wachttijd ~n dagen die verloopt voordat de

patient de polikliniek kan bezoeken?

Dit zijn allemaal vragen om definities.

Vragen die in vele ziekenhuizen en in vele publikaties over

poliklinieken verschillend beantwoord worden.

Ret belang van dit rapport "een meetinstrument voor het polikli

nisch gebeuren" lijkt mij in eerste instantie het voorstel dat

erin besloten ligt voor gelijkluidende definities en omschrijvingen.

Ret rapport bevat een suggestie voor het gebruik van deze defi

nities en omschrijvingen bij de besturing, de leiding en de verge

lijking van ziekenhuispoliklinieken.

UITGANGSPUNTEN

De uitgangspunten van het rapport zijn:

1. de meting van de patientenstroom en de vertragingen die daarin

moeten of kunnen optreden.

2. de definities zijn zoveel mogelijk opgesteld voor alle polikli

nieken onafhankelijk van de wijze waarop deze poliklinieken
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georganiseerd zijn (centraal afsprakenburo, centrale inschrij

ving, plotkamer).

3. de definities zijn zodanig opgesteld dat zij hanteerbaar zijn

in de praktijksituatie. Daartoe zijn de definities in enkele

situaties getest.

4. hoewel belangrijke informatie ontleend zou kunnen worden aan

een uitbreiding van dit meetinstrument naar de (para-) medische

diensten hebben w~J ons in eerste instantie beperkt tot de

spreekuurafdeling.

5. de toepassing van de definities en de verzameling van gegevens

moet uit te voeren zijn door het personeel van de polikliniek

binnen hun normale taak.

6. zovee1 mogelijk is vermeden dat de arts/specialist binnen het

kader van het meetinstrument registraties verricht.

7. het meetinstrument is gericht op het signaleren van problemen.

Ret meetinstrument lost geen problemen op, a1 levert het meet

instrument weI informatie die voor het oplossen van eventuele

problemen noodzakelijk is (zie: de inleiding van ir. J. Vissers).

8. de definities en de opzet van dit meetinstrument zijn geevalu

eerd in de praktijk. Deze evaluaties moeten echter nog uitge

breid worden. Ziekenhuizen en specialisten die daaraan willen

meewerken zijn we1kom in de Werkgroep Ontwikkeling Polikliniek.

U kunt zich gewoon bij mij aanmelden.

9. aan de hand van de ervaringen in de praktijk kan en moet het

meetinstrument verder uitgebreid worden.

EN DE P.B.Z. DAN?

Ret opstellen van een meetinstrument voor het poliklinisch gebeu

ren is dat geen taak voor de Permanente Begeleidingskommissie

Ziekenhuispoliklinieken (P.B.Z.)?
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Ret antwoord 1S Ja en nee.

Nee omdat de hier gegeven definities en opzet betrekking hebben

op de voorwaarden van algemene en organisatorische aard die voor

het optimaal funktioneren van ziekenhuispoliklinieken vervuld

moeten worden. Over deze voorwaarden doet het Rapport Normenkom

missie Ziekenhuispoliklinieken geen uitspraken.

Ja omdat de Permanente Begeleidingskommissie Ziekenhuispolikli

nieken een verantwoorde ontwikkeling van ziekenhuispoliklinieken

moet begeleiden, en nieuwe ontwikkelingen moet stimuleren.

Bij het opstellen van ons rapport hebben wij voortdurend kontakt

gehad met de P.B.Z .. Ret rapport, zoals dat thans voor u ligt

is om kommentaar en ondersteuning aan de P.B.Z. toegezonden.

Ret leek ons niet weI doenlijk met de vele instellingen en in

stanties, met name op het gebied van de automatisering van gege

vensverwerking, overleg te plegen. Zoveel hoofden zoveel zinnen:

in zekere zin heeft elke definitie iets arbitrairs in zich. Voor

een volgende versie zullen wij echter graag van de ervaringen van

anderen gebruik maken.

TOELICRTING

Enkele begrippen die dat blijkens reakties en vragen verdienen

zal ik nu nader toelichten.

EEN KONSULT

Onder een konsult wordt verstaan een poliklinisch persoonlijk

patient-arts kontakt.

Een nieuwe patient is een patient die langer dan twaalf rnaanden

bij hetzelfde specialisme in hetzelfde ziekenhuis geen patient

arts kontakt heeft gehad.

In deze definities bevinden zich een aantal opmerkelijke zaken:

- de begrippen "oud-nieuwe patient", "bekende patient", "kontrole

patient", "herhalingspatient" worden niet gedefinieerd. Als het
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voor de gang van zaken in een bepaalde polikliniek handig is

om deze begrippen te hanteren dan is men vrij om er een inhoud

aan te geven. Voor een beoordeling van de gang van zaken in de

polikliniek zijn deze begrippen niet nodig.

- het begrip nieuwe patient kan gehanteerd worden op verschillende

nivo's:

x is de patient nog nimmer in een ziekenhuis of polikliniek

geweest (eventueel: met dit ziektegeval)

x is de patient in dit ziekenhuis niet eerder geweest of was

de patient nimmer op deze polikliniek

x werd de patient door dit specialisme eerder behandeld of op

de polikliniek gezien

x betreft het voor deze specialist een nieuw geval?

Uiteindelijk heeft de Werkgroep na afweging van voor- en nadelen

en gezien het gebruik in de praktijk gekozen voor de omschrijving:

~s de patient voor het specialisme nieuw; dat wil zeggen: de af

gelopen 12 maanden geen patient-arts kontakt gehad.

De patient is "nieuw" bijeen specialisme als hij de afgelopen

twaalf maanden

- niet is opgenomen geweest voor dat specialisme

- geen hulp op een Eerste Hulp afdeling gehad heeft van dat

specialisme

niet op de polikliniek geweest is bij dat specialisme.

Het begrip "nieuwe patient" zoals de werkgroep dat aanbeveeld

is in feite zuiver administratief te bepalen. Voor het maken van

een afspraak heeft de assistente~ meer informatie nodig:

bijvoorbeeld of het een nieuw ziektegeval betreft. Dit kan per

specialist worden afgesproken.

HET BEGRIP TOEGANGSTIJD

AIleen voor de toegangstijd voor nieuwe patienten heeft de werk

groep een duidelijk meetinstrument kunnen ontwikkelen.



- 69 -

de dag van de afspraak

de dag van het konsult

} Toegangstijd

De termijn die verloopt tussen de dag waarop de patient een af

spraak maakt en de dag waarop het konsult daadwerkelijk plaats

vindt is de toegangstijd. Het probleem 1S nu dat op 't moment

dat de afspraak gemaakt wordt het niet zeker is dat het konsult

plaatsvindt terwijl als het konsult plaatsvi~dt niet meer bekend

is wanneer de afspraak gemaakt is. Dit zou tot een overigens vrij

overbodige registratie leiden.

Vandaar dat wij voorstellen de toegangstijd te definieren als de

termijn waarop een afspraak mogelijk is.

In het volgende voorbeeld wordt dit uitgewerkt. We gaan uit van het

aantal nieuwe patienten per jaar, b.v. 500. We stellen als norm dat
,

n1euwe patienten binnen 5 werkdagen een afspraak moeten kunnen maken.

Om na te gaan of de norm overschreden wordt, bepalen we de gemiddelde

toegangsttjd van 1%, d.w.z. van 5 patienten (bij een norm van 10 werk

dagen, zouden we 2% genomen hebben).

Bepaling van de toegangstijd voor nieuwe patienten op een vrijdag

middag:

Ik;~-e~d~ -"l~~k---------'---- -~~~~lijk~-~f-~pr-~k;~--r--v-o-o-rb-'~~ld~;;- ;e~-d~·-~~boekt ,

I A l '-B---rl- C -.-.- - !

333
332
330
220
020

3 0
o 0

3

4 dagen,
na

65

i
.. ~~._..-----+.._... -..~-.------ .. ,-"".-.

I

!

etc. !
-----,.----~-----..----..-...-., -.------.."'-.'-..---.-~ '-'1""
gemiddelde toegangstijd voor 5 patienten. '- ._._._~_w ._~ ..,..__ ._.._.__.

Rekenwijze in geval B: afspraak mogelijk voor: 1 pat1ent na
1 patient na 5 dagen, 3 patienten na 7 dagen; dus gemiddeld
6 dagen. In geval B wordt de norm dus overschreden.

Voor herhalingspatienten beveelt de werkgroep aan om de arts/specia
list te informeren over de op de afspraaklijst nog openstaande plaatsen.
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Bij de geautomatiseerde systemen is een veel betere en juistere

berekening van de toegangstijden mogelijk. De werkgroep beveelt

een dergelijke berekening volgens de omschrijvingen in dit rapport

nadrukkelijk aan.

WACHTTlJD

Voor de wachttijd moest een omschrijving gevonden worden die

voldoet ook als er geen afspraak is en ook als de patient te

laat is.

aankomsttijdstip

meldtijd op unit

afspraaktijdstip

begin konsult

eind konsult

vertrek polikliniek

l
~

-I-J J
1
,'wachttijd

}
bruto konsult
duur

-+--

totale wachttijd

Voor wat betreft de totale wachttijd is de werkgroep daarin geslaagd:

de totale wachttijd is de tijd die verloopt tussen aankomsttijdstip

van een patient en het begin van zijn konsult.

de (eigenlijke) wachttijd gaat pas in op het tijdstip waarop de

patient verwacht wordt voor het konsult (of: de patient het konsult

verwacht ..... ). Als de patient te laat 1S of geen afspraak heeft

dan gaat de wachttijd in op het moment dat de totale wachttijd in

gaat.

In deze gevallen zijn de wachttijd en de totale wachttijd aan

elkaar gelijk.
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PUNKTUALITEIT EN UITLOOP

Met betrekking tot de begrippen punktualiteit, uitloop en zittings

duur wordt vaak de vraag gesteld waarom het einde van de zittings

duur niet bepaald is op het eind van het konsult van de laatste

patient.

afspraaktijdstip
Ie patient

begin konsult
Ie patient

} punktualiteit

1 zittingsduur

afspraaktijdstip
laatste patient

begin konsult

laatste patient

\uitloop

J J

De punktualiteit is de tijd die verloopt tussen het afspraaktijd

stip en het begin-konsult van de eerste patient van het spreekuur.

De uitloop is de tijd die verloopt tussen afspraaktijdstip van de

laatste patient en het begin van het laatste konsult.

Tot zover ~s alles akkoord.

Maar waarom wordt voor de berekening van de zittingsduur de duur

van het laatste konsult daarbij niet betrokken?

Hiervoor gelden een aantal min of meer praktische overwegingen.

- de (gerealiseerde) zittingsduur moet vergeleken worden met de

(geplande) zittingsduur volgens het afsp~aakschema.

Dit schema gaat uit van de begin tijdstippen van de verschil

lende konsulten.
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het laatste konsult blijkt in de praktijk vaak aanzienlijk langer

te duren dan de andere konsulten omdat specialisten als laatste

patient iemand bestellen met wie een wat uitgebreider gesprek of

onderzoek noodzakelijk is.

- de sekretaresse kan - indien de laatste patient is binnengeroepen

de registratie van het spreekuur feitelijk afsluiten.

De zittingsduur en de uitloop geven een indikatie van de wachttijd

(omdat de konsultduren niet konstant behoeven te zijn). Meer ~s

voor een dagelijkse evaluatie van de gang van zaken ook niet nodig.

Het ontstaan van wachttijd is geeindigd als de laatste patient van

het spreekuur door de specialist de spreekkamer wordt binnengeroepen.

INVOERING EN MOGELIJKHEDEN VAN HET RAPPORT

Over de poliklinische funk tie van de ziekenhuizen is in het algemeen

onvoldoende, involledige en onvergelijkbare informatie aanwezig.

In het rapport "meetinstrument" wordt een aanbeveling gedaan tot

het uniform maken van de te verzamelen informatie.

Wij geven toe dat dit rapport niet het laatste woord is: het is een

ons inziens belangrijke stap. De volgende stap kan aIleen gezet

worden in samenwerking tussen de opstellers, de gebruikers in de

ziekenhuizen, en de beleidsorganen. Van allen ontvangen wij graag

kritische op- en aanmerkingen. Hiermee kunnen wij gezamenlijk de

polikliniek verder ontwikkelen. Door dit rapport "meetinstrumenten"

en door dit symposium hopen de Werkgroep Ontwikkeling Polikliniek

en de Interacademiale Werkgroep Ziekenhuiswetenschappen aan de ont

wikkeling van de polikliniek een stimulerende bijdrage geleverd

te hebben.

Diskussie

In de diskussie blijken aIle vragenstellers waardering te hebben

voor het initiatief van de Werkgroep Ontwikkeling Polikliniek om

een meetinstrument voor het poliklinische gebeuren te ontwerpen.

Hoewel dit meetinstrument ontworpen is vanuit de informatiebehoefte van



- 73 -

h~t management in het ziekenhuis lijkt het toch heel goed enkele

basisgegevens te beschrijven, die ook op landelijk nivo van be

lang zijn. De Werkgroep onderhoudt daartoe kontakten met onder

andere de Permanente Begeleidingskommissie Ziekenhuispoliklinieken.

Van verschillende kanten wordt opgemerkt dat het zeer wenselijk

zou zijn gegevens rechtstreeks aan de poliklinische status te ont

lenen. Dan zou men echter de werkwijze van artsen, i.e. de manier

waarop de status wordt ingevuld, moeten normeren. Dit lijkt niet

binnen de mogelijkheden te liggen.

Het meetinstrument is beperkt van opzet: met simpele gegevens, die

eenvoudig te verkrijgen zijn, kan een direkte verbetering van het

funktioneren worden bereikt.

DEFlNlTlES

ledere definitie heeft een arbitraire keuze in zich. De Werkgroep

Ontwikkeling Polikliniek meent dat dit meetinstrument meer is dan

een goede gespreksbasis. Op grond van de wijze van totstandkomen

en de praktische ervaringen meent de Werkgroep dat nog slechts

op details wijzigingen mogelijk zijn.

NIEUWE PATI~NT

Het is wat merkwaardig om een patient die voor het eerste ~n de

polikliniek bij een bepaald specialisme komt, maar kart daarvoor

bij dat specialisme bijvoorbeeld een kontakt had op de Eerste

Hulp Afdeling, te registreren als nieuwe patient.

TOEGANGSTlJD

lmpliciet is er in het voorbeeld vanuit gegaan dat binnen een week

nadat de patient e~n afspraak voor een eerste konsult maakt dit

konsult ook moet kunnen plaatsvinden. Hoewel dit een heel accep

tabele "norm" is, heeft de Werkgroep deze norm niet gesteld even

min als normen voor de wachttijden. De "toegangstijd" is een be-
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grip dat nauwe verwantschap vertoont met het begrip "wachtlijst",

dat uit de kliniek bekend is. De wachtlijst is er om de bezetting

van de kliniek zoveel mogelijk konstant te maken. In zekere zin

geldt dit natuurlijk ook voor de polikliniek. Indien de toegangs

tijd voor nieuwe patienten zeer hoge waarden bereikt en houdt

(soms meerdere maanden) dan is het duidelijk dat de kapaciteit van

het betreffende specialisme te klein is.

PUNKTUALITEIT

Ret begrip punktualiteit is in zekere zin "neutraal" gedefinieerd:

in de naamgeving en in de definitie is niet aangegeven dat punktua

liteit veroorzaakt wordt door het al of niet te laat komen van de

specialist. Ten eerste is dit zo gedaan omdat de specialist zeker

niet in aIle gevallen een geringe punktualiteit heeft. Ten tweede

is het mogelijk door middel van een zekere mate van te laat be

ginnen van het spreekuur het afspraakspreekuur te optimaliseren

(zie inleiding, ire J. Vissers). Daarom ook ~s het begrip punktua

liteit erg essentieel voor de evaluatie van het afspraak-spreeku~r.
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Poliklinische management informatie

Ir. M. Kirkels
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POLIKLINISCHE MANAGEMENT INFORMATIE

Op dit werksymposium heb ik op me genomen het thema van de Poliklinische

Management Informatie ter discussie te stellen. Ik zal hierbij nauw aan

sluiten (wat de gedachtengang betreft) bij de ideeen van het NZI rapport

"Tussentijdse Informatieverstrekking in Algemene Ziekenhuizen". In dit

rapport wordt maar zeer beperkt over poliklinieken gesproken. Ik zal tracht

en met eigen woorden de algemene gedachtengang te schetsen en vervolgens aan

de hand van het "Meet instrument voor het Poliklinisch gebeuren" enkele in

houdelijke punten van Poliklinische Management Informatie aan te geven. Dit

is een cori~ept dat in samenwerking met mensen in de ziekenhuizen verder

moet worden uitgewerkt.

U weet wat een polikliniek ~s; ik zou er voor mijn verhaal de nadruk op wil

len leggen dat het ziekenhuis zorgt dat de specialist de patienten zijn

diensten kan verlenen op het gebied van de gezondheidszorg binnen het orga

nisatorisch kader van het ziekenhuis.

Dit organisatorisch kader houdt in dat het personeel en de leiding van de

polikliniek moet functioneren binnen het groter geheel van het hele zieken

huis. Denkt U hierbij aan de administratie, de patientenregistratie, archi

vering maar ook aan verwijzingen van patienten naar de afdeling opname, en

de paramedische diensten.

De directie zal beslissingen moeten nemen over personeel, over ruimte, over

faciliteiten maar ook over coordinatie met andere afdelingen. Kortom de

polikliniek is een deel van het ziekenhuis.

Dat informatie belangrijk is zal niemand ontkennen, immers beslissingen

kunnen nooit beter zijn dan de kwaliteit van informatie toelaat, en tussen

afdelingen is informatie een belangrijk formeel communicatiemiddel.

Hoe komt informatie tot stand?

Uitgangspunt bij Management Informatie ~s het primaire proces ~n de poli

klinieken, dus de behandeling van patienten door een specialist binnen een

bepaald tijdsbestek. Van dit primaire proces worden gegevens geregistreerd.

In het meetinstrument komt dit ook fysiek duidelijk tot uiting, doordat de

afspraaklijst aangevuld wordt met de nodige gegevens over het verloop van

het spreekuur.
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Naderhand kan desgewenst op deze kontekst teruggegrepen worden. Na regi

stratie worden de gegevens verzameld, vervolgens opgeslagen, dan bewerkt,

en tenslotte op het afgesproken tijdstip in de goede vorm gepresenteerd.

Bij bewerken kunt U denken aan maken van overzichten, uitrekenen van

trends, opstellen van voorspellingen of seizoenpatronen of het berekenen

van bezettingsgraden of kengetallen ~) De vorm van presentatie kan bijvoor

beeld zijn een tabel, een grafiek, een histogram of ook een mondelinge

mededeling.

U begrijpt dat bij enige omvang van een organisatie de hele informatievoor

ziening een stuk organisatie op zich betekent, die zo belangrijk is dat het

opzetten van een Management Informatie systeem een beleidszaak is; een be

leidszaak die goed doordacht moet worden en die slechts in stappen gereali

seerd kan worden.

Waartoe dient de informatie?

Dit wordt al enigszins aangegeven door de synoniemen die men voor Manage

ment Informatie hanteert: Beleidsinformatie, Besturingsinformatie, Bedrijfs

informatie en Bestuurlijke Informatie.

Van oudsher dient de registratie van gegevens ertoe om verantwoording af

te leggen.

Tegenwoordig komen er twee redenen bij om informatie te verzamelen:

1) Om de toestand vast te leggen, en daardoor een duidelijker inzicht te

hebben in wat er zich afspeelt. Men kan zich dan een gefundeerd oordeel

vormen over de gang van zaken. Dit inzicht is noodzakelijk bij het maken

van plannen en bij het nemen van beslissingen.

Een duidelijk inzicht voorkomt niet aIleen tijdrovende discussies over

feiten, maar voorkomt ook slechte beslissingen. En U weet dat goede re

sultaten niet enkel afhangen van de goede beslissingen maar ook van het

geringe aantal foutieve beslissingen.

2) Om gericht de werkzaamheden in een organisatie te kunnen sturen: in ons

geval het sturen van poliklinieken om goede en snelle dienstverlening

aan patienten mogelijk te maken.

I) . . 1 ..Men moet voorz~cht~g z~Jn met kengetallen. Wat zegt bv. het aanta ront-
genverrichtingen per opname als meer dan tweederde der ront-
genverrichtingen gevraagd wordt voor poliklinische patienten?



- 78 -

Ret is duidelijk dat de diverse beslissers niet aIleen cijfermatige infor

matie nodig hebben; deze vormt maar een deel van de totale informatiebe

hoefte. Ik volsta hier met te zeggen dat voor niet-cijfermatige informatie

procedures ontwikkeld moeten worden in de organisatie, om ze te kunnen

achterhalen. Denkt U maar aan de mate waarin de patienten zich aangetrokken

voelen door dit ziekenhuis en niet door een ander.

Welke niveaus van informatieverstrekking kunnen we onderscheiden?

Gebruikelijk is het om drie uiveau's van informatieverstrekking te onderscheiden.

! niveau i reikwijdte

I. Strategische planning 1·' ! 3 jaaren bes 1ss1ngen 1 >

2. Tactische planning en beslissingen I 1-3 jaar
I

3. Operationele planning en beslissingen I < 1 jaar
i

ad 3. Een systeem van management informatie begint altijd op n1veau 3.

Op dit niveau bestaat de grootste duidelijkheid van wat nodig 1S.

Denkt U hierbij aan spreekuurroosters, afspraakschema' s en bestel

procedures. Voor een groot gedeelte hebben de beslissingen op het

operationele niveau een routinematig karakter. Op dit niveau is de

automatisering het verst gevorderd. Er is vee1 over gepubliceerd.

ad 2. Rierbij kunt U denken aan de organisatorische activiteiten van een

hoofd Polikliniek. Rierbij spelen problemen als keuze van de mid

delen, organisatievorm, systeem van archivering, keuze afspraakbureau

centraal of decentraal, in het algemeen problemen van de wijze van

uitvoering van de werkzaamheden en efficiency problemen.

Welke informatie op dit niveau nodig is, is minder duidelijk en zal

afhangen van de bevoegdheden die samenhangen met de functie vandeze

persoon, alsook van de persoonlijke interesses.

ad I. Op het hoogste niveau worden beleidsbeslissingen genomen zoals keuze

van specialisatie, keuze van specialismen, faciliteiten enz.

De totaal benodigde informatie voor dit niveau is niet duidelijk

door de grote verscheidenheid van beslissingen; bovendien moet de

informatie uit zeer verschillende bronnen, sterk geselecteerd en
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gecomprimeerd, hier worden aangeboden l
). Een duidelijk kenmerk van dit

niveau is verder dat ook vele extern verkregen informatie verwerkt moet

worden omtrent ontwikkelingen die er gaande zijn, en mogelijkheden die de

organisatie heeft.

Hoe achterhaal je de behoefte aan informatie?

Op ieder niveau zou je de informatiebehoefte moeten kunnen bepalen. Gezien

de aard van de beslissingsprocessen en de snelheid van veranderingen in

organisaties is het onrealistisch te veronderstellen dat midden- en top

management z~]n informatiebehoefte volledig kan specificeren.

U kunt een analogie trekken met de behoefte aan gezondheidszorg. Ook hier

omzeilt men vaak het bepalen van de behoefte, door uit te gaan van de vraag

op de verschillende niveaus.

Een algemeen recept voor wat de vraag naar informatie is, is echter helaas

niet te geven. De analyse van benodigde informatie kan aIleen plaatsvinden

binnen het kader van de beslissingsbevoegdheden van een bepaalde functio

naris in een bepaalde organisatie. De functie-inhoud moet dus eerst duide

lijke geanalyseerd zijn. Omgekeerd geldt dat als er geen duidelijke struc

tuur in beslissingsbevoegdheid is, er nooit sprake kan zijn van een ade

quaat informatiesysteem. Als iemand dus klaagt dat hij (zij) niet de goede

informatie heeft om te beslissen, zoudt U de vraag kunnen stellen of de

beslissingsbevoegdheid weI duidelijk is.

Ik wil U, dames en heren, niet plagen met de vraag of Uw positie in Uw

ziekenhuis voor iedereen zo duidelijk ~s, dat het geen moeilijkheden op

levert.

Wat moet een informatiesysteem bevatten?

Hoe een poliklinisch Management Informatie Systeem er uitziet heeft dus

alles te maken met het gegeven hoe de polikliniek organisatie er uitziet.

Door de grote verscheidenheid van polikliniek organisaties in Nederland

zal ieder toch zijn eigen systeem hebben en verder ontwikkelen.

I)Voorbeeld: belangrijke factoren van patientenstroom z~]n: afstand tot
ziekenh~is, binding aan dit ziekenhuis, soort service dat
patient verwacht, informatie over de verwijzers, over andere
ziekenhuizen.
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Enkele gegevens die het NZI rapport over tussentijdse informatie verstrek

king voorstelt zijn:

- zittingsuren

- toegangstijd (in het NZI rapport wachttijd genoemd)

- aantal polibezoekers, nieuwe en andere

- E.H.B.O.-verrichtingen

Wat wij bij het maken van het meetinstrument bovendien belangrijk vonden

was:

1) het werkelijke begin van het spreekuur, de uitloop, en informatie over

onderbrekingen. Hiermee kan de wachttijd van patienten geschat worden,

kan het afspraakinterval gecorrigeerd worden en kan het polibeslag nage

gaan worden.

2) de toegangstijd in vrijeplaatsen per week; neemt deze tijd toe, dan wordt

er niet voldaan aan de vraag naar specialistische hulp. Hiermee 1S ook

het aantal patienten dat in behandeling is te achterhalen (door af te

trekken van het beschikbare aantal plaatsen)

3) de relatie met de paramedische diensten; deze komt duidelijk tot uiting

door het aantal verwijzingen per spreekuur. De invloed van de verdeling

van de spreekuren over de week en het soort afgesproken patienten op de

werkbelasting op de paramedische diensten wordt hiermee duidelijker

4) de wegblijvers; deze vormen een vermeldenswaardig percentage, nl. ~ 10%.

Welke betekenis hieraan moet worden gehecht in het kader van de consump

tie van gezondheidszorg, laat ik in het midden

5) verwijzingen tussen specialisten 1S nog niet opgenomen vanwege de ge

ringe omvang. Ik verwacht dat dit toeneemt en een belangrijk aspect

wordt.

Wat doen we met gegevens uit een infosysteem?

Uit cijfers over langere perioden zijn trends te berekenen, uit aantallen

patienten en de verwijzingen naar andere diensten, zijn indicaties te halen

voor de situering van de units t.o.v. ingang en paramedische diensten.

Door hoofd Polikliniek kunnen de beschikbare capaciteiten aan de hand van

deze informatie beter gecoordineerd worden.

U ziet uit enkele eenvoudige gegevens is toch weI belangrijke Management

informatie te putten. De een zal het ene belangrijk vinden, de ander iets

anders.
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Als vuistregel zou ik willen uitgaan, bij het vaststellen van wat belang

rijk 1S - en dus een zaak waarover op de eerste plaats informatie beschik

baar moet zijn - van twee criteria:

1) de duurste factoren, en ik verwacht dat dit zijn:

a) de inzet van personeel

b) de ruimte

2) bottle necks. Als een apparaat of ruimte oponthoud veroorzaakt en dit

is niet op korte termijn te verhelpen, zal er behoefte ontstaan om ge

gevens te hebben over het gebruik ervan.

Tot slot enkele opmerkingen, vragen of stellingen:

1. Management informatie is aIleen zinvol als er gebruikers zijn, niet als

er aileen maar verzamelaars zijn.

2. Een computer is niet noodzakelijk, alhoewel hij de mogelijkheden van

management informatie sterk vergroot.

3. Ret gevaar van computergebruik is dat er niet kritisch naar de vraag

naar informatie gekeken wordt, maar dat alles (in grote pakken papier)

geproduceerd wordt.

4. Ret is daarom niet wenselijk de informatievoorziening door computer

mensen te Iaten bedenken, maar door de managers, waarbij de systeemana

list zich beperkt tot overwegen van mogelijkheden.

5. Informatiesystemen zijn zo moeilijk, dat enkele auteurs de omschrijving

omzeilen door opmerkingen als: "Een management informatie systeem is

meer het soort denken gebaseerd op kwantitatieve gegevens", en een ander:

"Ret is meer een ideaal dat niet gerealiseerd is, maar waar je continu

naar toe werkt".

6. Een goed functionerende overlegstructuur tussen polikiiniek en overige

diensten kan de behoefte aan schrifteIijke informatie beperken. Omgekeerd

geldt niet dat het beste informatiesysteem dit overleg kan vervangen.

Nu wil ik U weI plagen met de vraag hoe bij U het overleg tussen de poli

kliniek als geheel met de overige diensten georganiseerd is.

Conclusie

De Geneeskundig Roofdinspecteur van de Volksgezondheid konstateerde in Z1Jn

jaarverslag 1976 een achterstand op het gebied van management in de gezond

heidszorg. Ret is dus niet verwonderlijk dat Management Informatie Systemen

nog niet ver ontwikkeld zijn.
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Dinsdag 23 me1 zei dr. Rartgerink in Apeldoorn op een symposium, sprekend

over landelijk informatica beleid (en ik citeer hem met instemming):

"Een belangrijk gezichtspunt bij een landelijk informatica/automatiserings

beleid zal dienen te zijn het onderkennen van de noodzaak drie aspecten te

combineren:

a) de privacy van de patient en z1Jn arts dient gewaarborgd te z~jn;

b) de organisatorische oplossing dient recht te doen wedervaren aan de

eigen informatiebehoefte en de eigen identiteit van de inrichting;

c) in de bestuurlijke behoefte aan informatie op verschillende organisa

torische niveaus dient voorzien te worden".

Bij het streven naar een landelijk Poliklinisch Informatiesysteem mag niet

uit het oog verloren worden dat de informatie op de eerste plaats het be

lang van het ziekenhuis moet dienen, en pas op de tweede plaats regionale

of landelijke doeleinden.

Eindhoven, me1 1978.

Verslag van de discussie naar aanleiding van de lezing "Poliklinische

Management Informatie", gegroepeerd naar enkele kernvragen

I. Waarom management informatie en W1e moet daaraan meewerken?

Een van de stellingen was dat momenteel poliklinische informatie vooral is

gericht op de administratieve afhandeling van poliklinische dienstverle

ning (denk aan afsprakenregeling, facturering, etc.). Daarbij werd aange

tekend dat artsen, zeker wanneer zij geen volledig dienstverband hebben

met een ziekenhuis, minder belang hebben bij management informatie. Ret

meewerken aan het genereren van dit soort informatie wordt door hen dan

snel ervaren als ballast. Voorgaande stellingname werd in die zin genuan

ceerd tijdens de discussie dat erkend werd dat bepaalde informatie van be

lang is, zowel voor artsen als voor andere personen of instanties. Genoernd

werd informatie in het kader van de vraag of een bepaald specialisme weI of

niet uitgebreid moet worden. Zinvolle informatie daarbij zou kunnen zijn:
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inzicht ~n de toegangstijden voor het betreffende specialisme,

- inzicht ~n de behandelingsduur (per patient, per consult).

Tijdens de discussie kwam nader naar voren dat dit soort informatie vaak

niet beschikbaar is op een zodanige manier dat aIle betrokken partijen

daarvan kennis kunnen nemen. Men moet vaak terugvallen op ervaring en I1ge

voel l1 van slechts enkele personen wanneer het gaat om inzicht te krijgen in

dit soort problemen.

Op de vraag of ook de paramedische diensten betrokken moeten worden bij

poliklinische informatiesystemen, werd gesteld dat dit beperkt kan blijven

tot informatie over aantal en soort verwijzingen vanuit de poliklinieken

naar deze diensten

Ging het voorgaande meer over administratieve informatie, tevens werd aan

dacht gevraagd voor medische informatiesystemen. Dergelijke poliklinische

informatie zou met name voor de arts groot nut hebben. De mening dat artsen

niet bereid zouden z~Jn om mee te werken aan de opzet van zo'n systeem werd

met name door artsen bestreden.

2. Bestaat er weI een uniform informatie-systeem voor poliklinieken?

T.a.v. deze kernvraag werd opgemerkt dat er zodanig grote verschillen be

staan tussen poliklinieken dat de gedachte van een uniform, ideaal systeem

onrealistisch is. Verschillen tussen ziekenhuizen kunnen ondermeer voor

komen:

• in spreiding van poliklinieken over vele kleine eenheden

• ~n aantal consulten en de verwerking daarvan

~n aantallen specialismen

• ~n aantal onderzoeken op rontgenafdelingen en laboratoria per consult.

Daarnaast geldt dat zeker management informatie functie-, en zelfs per

soonsafhankelijk is. Wat voor de een zinvolle informatie is, is voor de

andernietszeggendfeitenmateriaal. Een belangrijke rol zal de functie

hoofd polikliniek spelen. In dit verband kan men moeilijk verwachten dat

er een uniform modelsysteem is voor het opbouwen en verstrekken van

management informatie.

3. Waarin onderscheidt zich een poliklinisch informatiesysteem van andere

ziekenhuissystemen?

Opmerkingen t.a.v. deze kernvraag waren:

· let men aIleen op de techniek van informatieverzorging dan zijn er geen
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fundamentele verschillen tussen een poliklinisch informatiesysteem en

andere ziekenhuissystemen.

het opzetten van een poliklinische informatiesystemen stuit vaak op pro

blemen t.a.v. definities. Alvorens men een systeem kan opzetten moeten

begrippen als consult, EHBO-verrichtingen etc. eenduidig omschreven zijn.

de polikliniek kampt met specifieke problemen t.a.v. informatie omdat de

situatie anders is dan bij de kliniek. Voorbeelden:

de patient H meer "eigen baas" op de polikliniek;

- verhouding arts-verpleegkundige ligt anders;

het kontakt arts-patient is kortdurend; er 1S minder gelegenheid infor

matielacunes naderhand op te vullen;

- beroep op paramedische diensten is beter te plannen voor klinische

patienten (afroepregeling) dan voor poliklinische patienten, die meteen

geholpen moeten (willen) worden.

4. Waarom moet management informatie zo eenzijdig gericht worden op kosten en

knelpunten?

Sommigen vinden het informeren over kosten en knelpunten eenzijdig in die

Z1n dat men dan aIleen let op kwantificeerbare grootheden over de bezetting

van het totaal van middelen op de polikliniek. Verder is dit gevaarlijk,

omdat knelpunten verschuiven in de loop der tijd. Als reacties op voorgaande

stellingname werd gesteld:

- de stroom patienten moet goed en zo efficient mogelijk georganiseerd wor

den, zowel vanuit het belang van de patient zelf als vanuit het belang

van het dienstenapparaat. Dat impliceert goede afspraken (korte wacht

tijden), goede begeleiding van de patient (patient wegwijs maken, pa

tienten informeren, etc.). In een management informatiesysteem is infor

matie hierover meer de kwalitatieve informatie, die minder geschikt is

voor periodieke weergave in overzichten, maar die weI belangrijk is. Andere

belangrijke informatie is de informatie over de benutting van de diverse

diensten (geheel van specialisten, diverse soorten personeel, instrumen~

tarium, ruimtes.

- goede benutting van faciliteiten vraagt om een "stuursysteem". Uiteraard

zal de besturing en dienovereenkomstig het informatiesysteem zich met

name richten op een goede bezetting van de "dure" diensten in het bij

zonder om leegloop zoveel als mogelijk te voorkomen en op het opheffen

van optredende knelpunten.
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Dat wil niet zeggen dat het systeem uitsluitend en alleen gericht is op

knelpunten zoals die zich op een bepaald tijdstip manifesteren. Wel wil

dit zeggen dat informatiesystemen probleemgericht moeten zijn, d.w.z. in

formatie moeten geven over zaken waarover beslist moet worden.

•. Hoe moet de informatievoorziening georganiseerd worden?

Het is duidelijk dat ontwerp en bouw van een informatiesysteem coordinatie

en sturing behoeft om niet te verzanden in een eindeloze verzameling van

allerlei deelsysteempjes. De vraag is wie zo'n ontwerpproces coordineert

en in welk deel van de organisatie dergelijke personen ondergebracht

moeten worden. De een meende dat de informatie coordinerende taak thuis

hoort bij reeds bestaande administratieve afdelingen, de ander zag deze

taak weggelegd voor informatiedeskundigen die dicht bij de leidinggevende

functionarissen gestationeerd moesten worden. Deze laatste constructie kan

bijvoorbeeld gerealiseerd worden via een centrale afdeling organisatie

ontwikkeling of een afdeling organisatie en efficiency, met als taak onder

meer het ontwerpen van adequate informatiesystemen. Gewaarschuwd werd tegen

het gevaar dat zo'n centrale dienst geen "staat in de overige staten" moet

worden resp. "achter het bureau" systemen uitdenkt. Het bouwen van systemen

vereist dat gebruikers zelf, ondersteund door informatiedeskundigen, de

specificaties opstellen. Daarvoor is vereist dat beide partijen enige notie

hebben van elkaars kunde anders kan men geen informatiesystemen maken, weI

ruzie.

Na het opstellen van de specificaties, behoren de informatie specialisten

deze informatiebehoeften te vertalen naar een systeem.

Met nadruk werd erop gewezen dat invoering van ieder informatiesysteem een

verandering tot gevolg heeft voor de organisatie. Dat impliceert dat men

organisatie-gericht te werk moet gaan bij ontwerp en bouw van een systeem.
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Beheersing polikliniek: patientenstroom en informatie

G. Langerak
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Beheersing polikliniek: patientenstroom en informatie.

Graag zou ik met U na willen denken over het onderwerp: beheersing poli

kliniek en daarvan in het bizonder de aspekten: pati~ntenstroom en in

formatie.

Onder informatie reken ik: het vastleggen, opslaan en weer verstrekken

van de medische gegevens en daaraan gekoppeld de vastlegging van die ge

gevens, nodig voor de poliklinische fakturering.

Voordat ik tot het pelichten van de verschillende punten overga, wil ik

voorop stellen dat het beslist niet de bedoeling is U pasklare en slui

tende oplossingen aan te bieden, doch een opsomming te geven van fakto

ren die van invloed zijn op, of de beheersbaarheid kunnen bepalen.

Beheersing 2ati~ntenstroom

De beheersing van de pati~ntenstroom richt zich op twee aspekten en weI

I Patientenaanbod

a. Aantal specialismen/specialisten

b. Spreekuurplanning/spreekuurbeslag

c. Lengte spreekuurdag

E:x:terne faktoren

ligging polikliniek

openbaar vervoer

Interne faktoren

werktijden specialisten en hulpperso

neel

beschikbaarheidstijden para-medische

afdelingen

d. Aantal afspraken per dag

II Verwerking van de stroom

Pati·~ntenaanbod

We kunnen stellen dat de grootte van het pati~ntenaanbodwordt bepaald

door:

a. het aantal spreekuurhoudende specialismen c.q. specialisten

b. de spreekuurplanning en spreekuurbeslag
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c. de lengte van een spreekuurdag

d. het aantal afspraken per dag

Ad. a.: Ret is duidelijk dat er in een polikliniek waar een groot aantal

artsen van diverse specialismen spreekuur houden, er een groot

patientenaanbod zal zijn. Vooral bij artsen van het specialisme:

oogheelkunde

chirurgie

interne geneeskunde

en k.n.o.

daar ~f het specialisme sterk is vertegenwoordigd (bij chirurgie

en interne geneeskunde) ~f het percentage spreekuurbeslag hoog

ligt, zo rond de 80% (oogheelkunde en k.n.o.).

Ad. b.: Direkt in samenhang met het vorige punt, is voor de regulatie van

het patientenaanbod van belang, dat er met de specialisten afspra

ken worden gemaakt omtrent de spreiding van de spreekuren over een

week, de spreekuurplanning dus.

U begrijpt dat er problemen ontstaan als we gelijktijdig de spreek

uren van de oogarts, chirurg, internist en k.n.o.-arts naast de

spreekuren van de overige specialismen op een dag plannen.

Een restrictie hierop vindt eigenlijk automatisch al plaats, om

dat voor de genoemde specialisten ook een planning geldt voor het

gebruik van de operatiekamers.

Is een specialisme sterk vertegenwoordigd, wat meestal het geval

is bij een lager percentage spreekuurbeslag, vanwege het klinische

werk (chirurgie en interne geneeskunde), dan treft men veelal zelf

de regeling dat om beurten de specialisten ~f klinisch aan-

wezig zijn, ~f spreekuur houden in de polikliniek.

Een planning, waarbij de polikliniekspreekuren, gezien het patien

tenaanbod, zo gelijkmatig mogelijk over een week worden verdeeld,

voorkomt ook piekbelastingen voor het poliklinisch hulppersoneel en

de para-medische afdelingen (laboratorium, r~ntgen-afdeling en de

afdeling funktie-onderzoek).
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Ad. c.: Voor de bepaling van de lengte van een spreekuurdag moeten we

rekening houden met zowel e:x:terne- als interne faktoren.

De vraag is op welk tijdstip kan ik redelijkerwijs de pati~n

ten op zijn vroegst verwachten en met voldoende aanbodj en op

welk tijdstip kan ik verwachten dat het pati~ntenaanbodver

werkt zal zijn.

Als e:x:terne faktoren gelden:

ligging van de polikliniek

is dit centraal of decentraal t.o.v. het verzorgingsgebied, in

verband met de reistijden.

- openbaar vervoer

is de polikliniek te bereiken via openbaar vervoer en wordt

de polikliniek oak regelmatig door het openbaar vervoer aange

daan.

Als interne faktoren kunnen we noemen:

werktijden specialisten en hulp

personeel

- beschikbaarheidstijden van de

para-medische afdelingen ten behoe

ve van de onderzoeken die tijdens de

spreekuren worden aangevraagd.

Ad. d.: Over di t punt kan ik erg kort zi jn. Ret aantal afspraken per dag

wordt bepaald door het aantal spreekuren en daarbinnen de tijd

die een specialist per pati~nt besteedt aan een konsul t of behan

deling.

De verwerking van de pati~ntenstroom

II Verwerking van de stroom

a. Afspraaksyst eem

b. Receptie ja/nee

c. Bouw polikliniek

d. Ruimtelijke ordening in de polikliniek

e. Bewegwijzering
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De verwerking van de patientenstroom wordt in grote mate bepaald door

het afspraaksysteem, in welke vorm dan ook.

We moeten niet vergeten dat de bijkomende faktoren:

receptie ja/nee

bouw polikliniek

ruimtelijke ordening binnen de polikliniek

en de bewegwijzering

van grote invloed zijn op een al of niet vlotte verwerking.

De voordelen van het voeren van een afspraaksysteem behoeven dacht ik

weinig betoog. Ik zal dan ook niet op de verschillende systemen ingaan,

daar dit onderwerp reeds uitputtend in de andere inleidingen is of wordt

behandeld.

Toch wil ik in dit verband twee opmerkingen plaatsen:

dat, hoe goed een afspraaksysteem ook is, men steeds afhankelijk blijft

van de punktualiteit van de specialist, hetgeen uitvoerig is behandeld

in het rapport "een meetinstrument voor het poliklinisch gebeuren".

ik kan niet genoeg wijzen op de noodzaak het funktioneren van een af

spraaksysteem regelmatig te evalueren en bij te sturen. Als U denkt dat

U na onderzoek, antwerp en invoering van een afspraaksysteem klaar bent,

dan hebt U het mise In tegendeel U begint dan pas.

Mijn mening is dat we er voortdurend voor moeten waken dat we een af

spraaksysteem niet een doel in zichzelf laten worden, waardoor er star

heid kan ontstaan, terwijl juist souplesse geboden is.

Ret al of niet hebben van een rece~tie

Nou kan ik mij nauwelijks een polikliniek voorstellen zonder receptie. Op

welke manier zou een patient anders de informatie moeten krijgen, waar

en bij wie hij zich moet vervoegen. Trouwens we kunnen met zekerheid stel

len dat de receptiepost de eerste schakel is bij de verwerking van de pa

tientenstroom.

Bovendien speelt de receptie in het kader van de patientenbejegening een

niet te onderschatten role

Bouw polikliniek

Voor wat betreft dit punt kunnen we stellen dat de grootte van de loopaf-
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standen wordt bepaald door de bouw van de polikliniek. U kunt zich

voorstellen dat wanneer er gekozen is voor een gebouw met meerdere ver

diepingen, de loopafstanden, meetkundig gezien, kleiner zijn dan wanneer

dezelfde polikliniekinhoud geprojekteerd was op een verdieping. Een

vertikale afstand is nu eenmaal makkelijker te overbruggen dan een hori

zontale; afgezien van wachttijden door liften c.q. trappen.

Ret benodigde grondoppervlak kan bij etagebouw beperkt blijven.

Ruimtelijke ordening binnen de polikliniek

De ruimtelijke ordening is inhaerent aan de routing van een pati~nt.

Ingang
I
I
I

+
Receptie

I
I
I•Wachtruimte

Uitgang

•

------- - - ----------------.,l
I

I

~

-1
afdelingen - - - .J

I
I
I
I,

Spreekuur-unit
I
I

.--J-
-r--

I
L - - .... Para-,medische

Ret al of niet aanwezig zijn van een centraal afsprakenburo en een cen

trale wachtruimte in plaats van wachtruimten per spreekuur-unit, is bui

ten beschouwing gelaten.

Ingang
I
I
I,

Receptie/Centraal afsprakenburo

Wachtruimte

Uitgang

•I
!

I
I
I
, I

Spreekuur-unit ----- -- - ----- ------------..{
I I

I I

..J-- J--
--C-----. Para-medische afdelingen 1
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Getuige het tweede schema zijn deze grootheden met weinig moeite onder

te brengen.

Van belang is echter de plaatsbepaling van de ingang met daaraan ge

koppeld de receptie, en de spreekuur-unitis in samenhang met de para

medische onderzoek-afdelingen.

Om de pati~ntenstroomvan het begin goed te leiden is het noodzakelijk,

mede gezien de funktie van de receptie-post, de polikliniek van ~~n

ingang te voorzien. Deze noodzakelijkheid wordt, in het kader van de be

heersbaarheid van informatie, nog sterker. In de rest van het verhaal

kom ik hier nog op terug.

De plaatsbepaling van de spreekuur-units zal afhankelijk moeten zijn

van de relatie van het specialisme tot de para-medische onderzoek-afde

lingen. Vooral als het gaat om onderzoeken, die al tijdens het spreek

uur gedaan moeten worden. De relatie-faktor wordt des te sterker als

de polikliniek aan het ziekenhuis vast is gebouwd, waardoor de para

medische afdelingen een centrale plaats innemen t.o.v. de kliniek en

de polikliniek.

Op grond van deze relatie kunnen we tot een theoretisch model komen:

Ingang

"Praat"specialismen bijv.

psychiatrie

neurologie

Uitgang -------------------------1--
minder st erke

relatie

Meer klinisch gerichte specialismen

bijv.: dermatologie

sterk klinisch gerichte specialismen

bijv.: chirurgie

int erne geneeskunde

____________ ~ Para-medische afdelingen

KLINIEK

L---_~iiLk~ relatie
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U ziet dat marmate de relatie van het specialisme tot de para-medische

afdelingen sterker wordt, de desbetreffende spreekuur-unit dichter bij

de onderzoekafdelingen en verder van de ingang zijn geplaatst.

Ret voordeel van een dergelijke indeling is dat een groot gedeelte van

de binnenkomende pati~ntenstroom al vrij snel wordt omgebogen en na

het konsult de polikliniek weer verlaat. nit komt de rust binnen de po

likliniek ten goede. Trouwens waarom zouden we onnodige loopafstanden

kre~eren.

De uitgang is in het schema bij de ingang getekend. Dit is met opzet ge

daan, daar mar mijn mening de in- en uitgang ~~n en dezelfde moeten zijn.

Ik denk weer aan de receptiepost, van waaruit bijvoorbeeld het vervoer van

een pati~nt kan worden geregeld (taxi, ambulance).

Bewegwi ,jz ering

Een goede bewegwijzering in een zo gekompliceerd bedrijf als een polikli

niek,.is van groat belang.

Er zijn vele vormen van bewegwijzering mogelijk, zoals:

- borden met letterlijke tekst

- kamernummering

- kleurkodering in samenhang met de afspraakkaart

stylistische borden (zoals bij de Nederlandse

Spoorwegen)

We moeten weI oppassen dat we ons bij het aanbrengen van bewegwi jzering

niet te buiten gaan aan een grate hoeveelheid borden, waardoor de over

zichtelijkheid nadeling wordt be!nvloedt. De tekst of tekens op de borden

moet maar voor e~n uitleg vatbaar zijn.

Ondanks de moeite die we doen om de bewegwijzering zo goed mogelijk te ma

ken, blijkt dat er over het algemeen door de pati~nten slecht wordt gele-

zen.

Een simpel kamernummer, met daarnaast de naam en het sp~cialisme van de arts,

voldoet vaak het best.

Beheersing informatie

Zoals gezegd, reken ik onder informatie: het vastleggen, opslaan en weer ver

strekken van de medische gegevens en daaraan gekoppeld de vastlegging van die

gegevens nodig voor de poliklinische fakturering.
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Voor de behandeling van di t onderwerp is het, dacht ik goed al direkt

een algemeen onderscheid te maken tussen variant en, zoals deze in de

verschillende polikliniekadministraties voorkomen:

Door wie

Beheer medisch archief

Poliklinische fakturering

specialist

specialist

ziekenhuis

ziekenhuis

Ondanks deze varianten en mengvormen daarvan kunnen we toch een alge

mene lijn hierin vinden. We komen hoe dan ook uit op de punten:

pati~ntenidentificatie/registratie

archivering

registratie van de verrichtingen

Pati~ntenidentificatie/registratie

Naar mijn mening ontkomen we er niet aan dat we elke pati"ent die de po

likliniek bezoekt uniek moeten maken door een nummer, daar aIleen de

naam niet toereikend is. Dit geldt zowel voor de conventionele- als de

geautomatiseerde verwerking van gegevens die betrekking hebben op de

pati~nt.

Ret is duidelijk dat dit nummer zo uniek mogelijk moet zijn.

Ook hier zijn verschillende varianten mogelijk:

- volgnummer

geboortedatum

een door een geautomatiseerd systeem toegekend

nummer

- een samengesteld nummer opgebouwd uit:

geb.datum + naamkode (meisjesnaam) +

geslacht skode (t evens uni elanaker)

In het N.Z.I.-rapport "identificatie van patienten" wordt de laatste

variant aanbevolen. Ret rapport spreekt daarbij ook nog van een regio-
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nummer, waarvan ik het nut op dit moment nog niet bewezen acht.

Ik ben ervan overtuigd dat we bij de keuze van het te gebruiken identifi

catienummer ons niet aIleen de eis van uniek zijn, maar zeker ook de eis

van reproduceerbaarheid moeten stellen.

Hoe vaak komt het niet voor dat een pati~nt het adresplaatje of een kaart

je waarop het identificatienummer staat heeft vergeten mee te brengen of

zelfs heeft verloren.

Een goed identificatienummer met daaraan gekoppeld de juiste persoonsge

gevens zijn van essentieel belang voor de archivering van medische gegevens

en de fakturering van de poliklinische verrichtingen, zeker als U tot

automatisering van de fakturering overgaat.

Waar moet de identificatie en registratie plaats vinden?

])e meest aangewezen plek hiervoor is bij de ingang, zo U wilt bij de

receptie van de polikliniek, in samenspraak met de pati~nt. Hier kan ook

het adresplaatje worden gemaakt of gewijzigd.

])oor de identificatie en registratie direkt bij de eerste regulerende scha

kel in de pati~ntenstroom plaats te laten vinden, wordt bereikt dat voor

het ontstaan van de informatiestroom, de persoonsgegevens korrekt op het

adresplaatje zijn weergegeven.

Archivering

])e archivering van de poliklinische gegevens kan centraal of decentraal

plaats vinden. Persoonlijk geef ik de voorkeur aan een centraal archief

omdat het dan mogeliJK wordt per pati~nt ~~n dossier te voeren. ])it is

aIleen mogelijk als de specialisten bereid zijn de eigen gegevens onderling

ter inzage te stellen.

Een volgende stap is het onderbrengen van de klinische gegevens in het po

liklinische dossier.

Het probleem bij een centraal archief, waarin per patient een dossier aan

wezig is, is steeds weer het niet tijdig terug krijgen van de uitgeleende

dossiers die tijdens het spreekuur zijn gebruikt. Een uitleensysteem kan

hierbij grote diensten bewijzen.
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Voor wat betreft de archieveringsmethoden zijn er tal van mogelijkheden

waarop ik in dit bestek niet zal ingaan.

Plaatsbepaling van het archief

De beste plaats voor het archief is zo centraal mogelijk ten opzichte van

de patientenstroom. Dit geldt vooral voor het centraal archief. De decen

trale archieven zijn meestal binnen de spreekuur-units ondergebracht.

Ret grote punt waar we steeds voor staan is het gebrek aan archief

ruimte. Daarom raad ik U aan eens te bezien of het niet beter is, na

een zekere bewaartermijn, op microfilm over te gaan.

Registratie van de verrichtingen

Bij de behandeling van di t onderwerp wil ik mij beperken tot de regis

tratie van konsulten en de verrichtingen, die tijdens het konsult worden

gedaan.

Bezien wij de proceduren, dan stuiten we onmiddelijk op de eerste schakel:

de patientenidentificatie/registratie. Ret probleem dat zich voordoet ~

de identificatie is: welke garantie hebben we dat de identificatie inder

daad heeft plaats gevonden, wanneer een patient zich meldt bij de spreek

uurassist ent e.

Een mogelijkheid om dit te ondervangen is het adresplaatje te dateren en

daarbij de afspraak te maken, dat bijvoorbeeld per twee maanden de datum

wordt gewijzigd.

De vOlgende schakel is de interpretatie van het konsul t en de verrichtingen.

In deze fase zijn we volledig afhankelijk van de specialist. Alleen de

specialist is in staat, door interpretatie van het medische gegeven, hieraan

een financieel gegENen te verbinden. Pas wanneer de interpretatie heeft

plaat s gevonden, kan de assist ent e met de verwerking naar de fakturering

beginnen.

De interpretatie kan achteraf of direkt ti jdens het spreekuur plaats vinden.

Persoonlijk geef ik de voorkeur aan een gelijktijdige interpretatie, daar

op dat moment alle gegevens aanwezig zijn.
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Bovendien kan in deze situatie een effektief gebruik worden gemaakt van

het adresplaatje, bijvoorbeeld de adressering van:

herhalingskaarten

specialist enverwij skaarten

aanvraag machtiging ziekenfonds

voorgedrukte brief aan de huisarts met het

verzoek om een verwijskaart

- partikuliere nota's

Bij een gelijktijdige interpretatie geldt echter weI als eis, dat de

specialist een snel en duidelijk overzicht heeft van de voorafgaande

konsultdata met de daarbij toegekende financiele waarde.

Een en ander is te effektueren door een datumoverzicht aan te brengen

op de buitenzijde van het poliklinisch dossier, of op een inlegkaart

met een eigen kleur. Achter de datum kunnen we met een simpele kodering

de financiele waarde aangeven.

Datumoverzicht bij een ziekenfondspatient

Datum Kode

02.01.78 V

03.01.78 -

02.04.78 H

05.04.78 \IN

10.04.78 X

13.04.78 X

Dekodering: V =
H =

1e konsult (verwijskaart of specialistenverwijskaart)

een te deklareren herhalingskonsult (herhalingskaart)



=
x =
VN =
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een~ te deklareren herhalingskonsult

klinische data (opname + ontslag)

eerste konsult nieuw ziektegeval (verwijskaart/spe

cialistenverwijskaart)

De gebruikte kodering is hetzelfde voor een partikuliere pati~nt, met

dien verstande dat een - niet voor kan komen.

Een datumoverzicht is niet aIleen bruikbaar voor de financiele verwer

king; om enkele voorbeelden te noemen: - zonder het dossier door te

moeten worstelen is de specialist in staat in ~~n oogopslag te zien:

1. hoe vaak een pati~nt geweest is, met welke tussenpozen en met hoe

veel verschillende ziektegevallen, 2. het aantal opnamen en wanneer.

Bovendien geeft het datumoverzicht het voordeel dat ,'eventuele vragen

over de fakturering gemakkelijk beantwoord kunnen worden. Door ook de

niet te deklareren konsulten op het datumoverzicht te vermelden, is

het mogelijk statistieken te vervaardigen van de totale konsultenpro

duktie over een bepaalde periode.

Rest mij nog U aan het einde van deze inleiding te zeggen, dat ik m~J

ervan bewust ben zeker niet aIle punten te hebben opgesomd. Integendeel,

ik heb getracht in dit tijdsbestek een doorsnede te geven van de fak

toren waar we in de praktijk mee te maken hebben of zullen krijgen.

Samenvatting van de diskussie

Beheersing pati~ntenstroom

De aangedragen punten gaven duidelijk weer dat een goede regulatie van

de patientenstroom van essentieel belang is. De nadruk lag hierbij op

enerzijds de situering van de spreekuur-units onderling, gezien het

verschil in spreekuurbeslag; anderzijds de relatie van de specialismen

ten opzichte van de onderzoekafdelingen.

Het spreekuurbeslag blijkt echter niet altijd maatgevend te zijn, doch

veel meer de werkwijze van de specialist zelf, in samenhang met de orga

nisatie binnen de polikliniek.
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Een afspraaksysteem is onontbeerlijk, maar er moet voor worden gewaakt

dat er na het konsult geen wachttijden ontstaan voor een onderzoek

binpen de para-medische afdelingen. Dit is weIIicht te ondervangen

door specialisatie en differentiatie binnen deze afdelingen.

Zo is, decentraal t.o.v. de eigen afdeling, in de polikliniek onder

te brengen:

een "prikpunt" vanuit het Iaboratorium

een kleine r8ntgenkamer voor routine-diagnostiek

e.c.g.-apparatuur

Ten aanzien van de bouw van een polikliniek, werd nadrukkeIijk naar

voren gebracht dat bij etagebouw er rekening gehouden moet worden

met wachttijden die kunnen ontstaan door Iiften en trappen.

Beheersing informatie

Over het onderwerp patientenidentificatie is uitvoerig gediskussieerd.

De algemene tendens was dat een regelmatige identificatie noodzakeliJK

is en weI op initiatief van het ziekenhuis en niet naar aanleiding van

een mededeling door een patient. Dit wil niet zeggen dat het vertrouwen

in de patient Iaag zou zijn, doch veel meer het voorkomen dat door on

juiste koppeling van informatie de patient gedupeerd wordt.

G. Langerak
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De organisatie van het afspraak-spreekuur

]);. J. Visser
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De organisatie van het afspraak-spreekuur

Wachttijden vormen een steeds terugkerend probleem in de polikliniek

organisatie, met name op de spreekuur-afdelingen. Hoewel tegenwoordig

bijna overal het systeem van afspraak-spreekuur gehanteerd wordt, is het

wachttijd-probleem hiermee niet opgelost. De wachttijden zijn van een zo

danige omvang gebleven, dat ze telkens weer tot klachten van de kant van

de patient leiden. Dit is tevens de reden dat ook de Consument~nbond zich

niet zo lang geleden met dit probleem heeft beziggehouden [1, 2J.

Om de oorzaken van het wachttijd-probleem te kunnen opsporen, is het nodig

om de wachttijden te meten. De Werkgroep Ontwikkeling Polikliniek heeft

hiertoe een aantal definities opgesteld voor begrippen als: wat is wacht

tijd, wat is leegloop, wanneer is een patient te laat, etc. Ook ~s er

aangegeven hoe deze definities gebruikt worden en op welke manieren de be

nodigde gegevens verzameld kunnen worden. Het rapport van deze werkgroep,

een meetinstrument voor het poliklinisch gebeuren [3J, wordt in een andere

inleiding uitgebreid besproken. Toepassing van het meetinstrument maakt

het mogelijk om problemen en mogelijke oorzaken te signaleren, oplossingen

vloeien er niet automatisch uit voort. Of om ~n medische termen te spreken:

het meetinstrument is een hulpmiddel voor de diagnose-stelling, de in te

stellen therapie is hiermee nog niet bepaald. Daarom zullen we in deze

voordracht ingaan op een tweetal rapporten, die zich richten op mogelijke

oplossingen voor het wachttijd-probleem en daarmee een aanvulling vormen

op het rapport "Meetinstrument".

Bij een nadere analyse van het wachttijd-probleem [4J kunnen we de volgen

de oorzaken onderscheiden:

het niet of niet op tijd komen van pat~enten,

- het niet op tijd beginnen van de arts met het spreekuur,

- het niet hebben of niet juist hanteren van een afspraaksysteem,

- het niet houden aan het afgesproken schema tijdens het spreekuur (onder

brekingen, patienten zonder afspraak, etc . ... ).
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Deze faktoren bepalen gezamenlijk de uiteindelijke wachttijd. In een groot

algemeen ziekenhuis bleek de patient gemiddeld 24 minuten te moeten wachten

na het afgesproken tijdstip; van deze wachttijd werd bij benadering:

30% veroorzaakt door het niet op tijd beginnen van het spreekuur,

- 40% door het niet juist plannen van de afspraken (het afspraaksysteem), en

- 30% door de overige faktoren, met name de vele onderbrekingen van het

spreekuur.

Er wordt hierbij een onderscheid gemaakt tussen afspraaksysteem en afspraak

spreekuur. Ret afspraaksysteem geeft aan hoe de afspraken worden gepland,

of de patienten bijvoorbeeld allemaal apart afgesproken worden of in groep

Jes tegelijk. De term afspraak-spreekuur slaat op de totale organisatie

van het spreekuur. Binnen het kader van de organisatie van het afspraak

spreekuur neemt het afspraaksysteem een heel belangrijke plaats in. Niet

aIleen ~s het afspraaksysteem de grootste veroorzaker van wachttijd, ook

is het zo dat een slecht afspraaksysteem een slordig afspraakgedrag van

de patient, de arts en het personeel in de hand werkt. Een afgewogen keuze

van het afspraaksysteem kan tot een vermindering van de wachttijden leiden.

Ret maken van een afspraak is echter niet aIleen nodig om er voor te zorgen

dat de patient komt op de juiste dag, het juiste spreekuur en het juiste

tijdstip, en dan zonder veel wachttijd geholpen kan worden; het maken van

een afspraak is ook nodig om het spreekuur voor te kunnen bereiden (status

opzoeken, uitslagen controleren, etc .••. ). In die zin kunnen we het af

spraaksysteem als een startpunt voor het verbeteren van de organisatie in

een polikliniek aanpakken.
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Ret afspraaksysteem

Onder afspraaksysteem verstaan we het stramien volgens welk er afgesproken

wordt. Dit stramien ligt vast als we weten:

- het beginblok: het aantal patienten dat er aan het begin van het spreek

uur tegelijk afgesproken wordt,

- de blokgrootte: het aantal patienten dat tijdens het spreekuur tegelijk

afgesproken wordt, en

- het afspraak-interval: het aantal minuten tussen twee opeenvolgende af

spraaktijdstippen.

Met behulp van deze begrippen kunnen de meest voorkomende afspraaksystemen

beschreven worden.

De bestaande afspraaksystemen kunnen we globaal onderverdelen in:

aantal afspraken

a. Individuele afspraaksystemen pert interval

Elke patient krijgt een eigen 2] ~ x

afspraaktijdstip toegewezen. . x x x .... .

begin .........
spreekuur afspraak

interval

I
einde

b. Blok afspraaksystemen

Meerdere patienten (een blok) krijgen hetzelfde afspraaktijdstip toe

gewezen. Rierbinnen onderscheiden we twee varianten:

- algemene vorm

De patienten worden

~n groepjes tegelijk,

verspreid over het

spreekuur, afgesproken.

- extreme vorm

AIle patienten worden

aan het begin van het

spreekuur tegelijk af

gesproken.

3

2 x

x
I

begin

begin

x x

x x

afspraak-interval
einde

einde
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c. Mengvormen van afspraaksystemen

Ook hierbinnen kunnen we een onderscheid maken:

xxxx
~l :
1 x x

-+I-..............a.-......-.a..-.......-----+I.-.
begin eindeafspraak-interval

- kombinatie van een individueel en een blok afspraaksysteem

De patienten worden

individueel afgesproken,

maar aan het begin wordt

eenmalig een groep pa

tienten tegelijk afge

sproken.

.. ) einde

x

x

afspraak-interval

x

x,

begin

3{ x
2 x

1 x
I

- kombinatie van twee blok afspraaksystemen

De patienten worden ~n

groepjes tegelijk af

gesproken, maar de be

gingroep is groter.

Naast het afspraaksysteem onderscheiden we ook nog het afspraakschema en

de afspraaklijst. Ret afspraakschema is de praktische uitwerking van het

afspraaksysteem in een hanteerbare vorm. Een afspraaksysteem van bijvoor

beeld 2 patienten per 12 minuten (beginblok: 2, blokgrootte: 2, afspraak

interval: 12 min.) leidt tot niet hanteerbare afspraaktijdstippen. We kun

nen immers geen patient afspreken om 10 12 uur. De afspraaktijdstippen,

volgend uit het afspraaksysteem, dienen dus eerst afgerond te worden tot

afspreekbare tijdstippen.

Ret afspraakschema, tenslotte, kan men terugvinden op de afspraaklijst

(of in het afspraakboek). Rierop staan onder andere de feitelijke afspraak

tijdstippen, maar ook wanneer er pauze wordt gehouden, etc . ...

De drie begrippen - afspraaksysteem, afspraakschema en afspraaklijst - zijn

onderstaand geIllustreerd aan de hand van een voorbeeld (fig. 1).
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afspraaksysteem afspraakschema
---+

afspraaklijst----.
(2 pat. per 12 min. (afronden op 5 min.) (om 10.00 uur kwartier

pauze)

tijdstip afspraken tijdstip afspraken tijdstip afspraken

a min. 2 a min 2 9.00 uur 2

12 2 10 2 9.10 uur 2

24 2 25 2 9.25 2

36 2 35 2
---::,.

9.35 2

48 2 50 2 9.50 2

60 2 60 2 10.00 pauze

72 2 70 2 10.15 2

84 2 85 2 10.25 2

96 2 95 2 10.40 2

--+ 10.50 2

Figuur 1. Illustratie begrippen afspraaksysteem, afspraakschema,

afspraaklij st.

We zullen nu eerst gaan kijken naar het afspraaksysteem. Daarbij gaat het

er dus om om in concrete spreekuur-situaties uitspraken te kunnen doen,

zoals: het voorgestelde afspraaksysteem in dit spreekuur is:

2 patienten per 12 minuten (blok afspraaksysteem: beginblok: 2, blok

grootte: 2, afspraak-interval 12 min.), of

- 1 patient per 6 minuten (individueel afspraaksysteem: beginblok: I,

blokgrootte: I, afspraak-interval 6 min.).

Een vraag, die we ons nu kunnen stellen, is: Wanneer kunnen we uitgaan

van een individueel afspraaksysteem en wanneer kunnen we beter meer pa

tienten tegelijk afspreken?

Het maakt voor de wachttijd ~n het spreekuur duidelijk verschil of we een

individueel of een blok afspraaksysteem hanteren. Hoe groter we het hlok

tegelijk afgesproken patienten maken, des te groter de wachttijd.
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Laten we eens nagaan welke gegevens een rol spelen bij deze keuze van het

afspraaksysteem:

- de gemiddelde consultduur (hoe lang duurt het consult). Bij een langere

gemiddelde consultduur kunnen we immers precieser afspreken dan bij een

korte gemiddelde consultduur. In het laatste geval zal het vaak nodig

zijn om meer patienten tegelijk af te spreken.

- de variatie van de consultduur (hoe sterk varieert de lengte yan het

consult van patient tot patient).

Hoe minder de consultduur varieert, des te precieser kunnen we afspreken.

Zo blijken bijvoorbeeld de consulten van een chirurg ~n het algemeen ster

ker te varieren dan de consulten van een internist; het werk van de

chirurg varieert meer van patient tot patient. En dat is natuurlijk van

belang voor het afspraaksysteem, want hoe minder variaties des te beter

kan het spreekuur georganiseerd worden.

- de duur van het spreekuur ofwel het aantal afgesproken patienten.

Bij een lang spreekuur speelt een goed afspraaksysteem een grotere rol

dan bij een kort spreekuur; de wachttijd neemt immers toe naarmate het

spreekuur langer duurt.

het gemiddeld te vroeg of te laat aankomen van patienten en de spreiding

in de aankomsttijdstippen ten opzichte van de afgesproken tijdstippen.

Als de patienten goed op tijd komen, is het mogelijk am precieser af te

spreken dan wanneer de patienten zich zeer slecht aan het afgesproken tijd

stip houden.

- het gemiddelde te vroeg of te laat beginnen van het spreekuur.

Evenals de punktualiteit van de patient speelt natuurlijk ook de punktu

aliteit van de arts een rol bij de bepaling van het meest geschikte af

spraaksysteem. Wanneer de arts in de regel bijvoorbeeld 5 minuten te laat

begint, kan men oak 5 minuten later beginnen met het maken van afspraken.

Dit zijn In wezen de belangrijkste gegevens voor het afspraaksysteem. Daar

naast zijn er natuurlijk ook weI andere gegevens die invloed hebben op het

spreekuur-verloop, zoals:
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- het weggeroepen worden van de arts tijdens het spreekuur,

- patienten die wegblijven zonder af te zeggen of zonder afspraak komen,

- etc. • .•

Bij de keuze van het meest geschikte afspraaksysteem kunnen we ze in eerste

instantie buiten beschouwing laten. Verderop zullen we nog een aantal richt

lijnen bespreken om met deze faktoren in het spreekuur rekening te houden.

Alle bovenvermelde gegevens voor het afspraaksysteem kunnen op een vrij

eenvoudige wijze in een spreekuur worden verkregen.

De variaties in de consultduren en de aankomsttijdstippen van patienten

kunnen het nodig maken dat de arts beveiligd wordt tegen leegloop. In een

situatie waarin de consultduur sterk varieert en de patienten slecht op

tijd komen, zou de arts anders vaak niet vooruit kunnen met het spreekuur.

Die beveiliging tegen leegloop gebeurt in de praktijk door (zie figuur 2):

de patienten in groepjes tegelijk af te spreken, of

- extra patienten aan het begin af te spreken, of

- laten met het spreekuur te beginnen dan het geplande begin.

aantal afspraken

, ,
.....-:- ~

afspraak-interval=

3 x gem. consultduur

3

2

x

x

x

x

x

x

x

x

x x x x x x
, ,-afspraak-interval =

gem. consultduur

begin spreekuur..
x xx x x

• I--.
afspraak-interval=

gem. consultduur

Figuur 2. Drie mogelijkheden om de patienten gemiddeld genomen een consult

duur vroeger te laten komen dan het verwachte behandeltijdstip.
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Al deze verschillende afspraaksystemenbeogen in feite hetzelfde, name-

*lijk de patienten gemiddeld genomeneen aantal minuten eerder laten komen ,

zodat er minder kans op leegloop is voor de arts. Ret te vroeg (laten) ko

men is het kernpunt van het afspraaksysteem. Alle bestaande afspraaksys

temen kunnen hierin vertaald worden. Ret verband tussen dit te vroeg

(laten) komen en de wachttijd, resp. leegloop is weergegeven ~n figuur 3.

Laat men de patient daarbij erg veel te vroeg komen, dan zal dat leiden

tot zeer weinig leegloop voor de arts, maar ook tot een niet ~cceptabele

wachttijd voor de patient.

leegloop
arts

1

patient

"toenemende mate v~~ te vroeg (laten)
~ ~ komen van pat~enten

voorkeur arts
~-........::.::::.;

____•• wachttijd patient

Figuur 3. Verband tussen gemiddeld te vroeg (laten) komen van patienten en

de wachttijd, resp. leegloop.

* Bijvoorbeeld telkens 3 patienten tegelijk afspreken, bij een gemiddelde

consultduur van 5 minuten, betekent immers dat gemiddeld in het groepje:

- de Ie patient precies op tijd behandeld wordt,

- de 2e patient 5 minuten moet wachten,

- de 3e patient 10 minuten moet wachten.

Ret groepje van 3 tegelijk afgesproken patienten moet dus gemiddeld 5

minuten wachten of is dus gemiddeld 5 minuten eerder aanwezig dan het

verwachte behandeltijdstip.
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Omgekeerd geldt dat, als de patient niet (gemiddeld genomen) een aantal

minuten eerder aanwezig is, de wachttijd weliswaar zeer gunstig is, maar

de arts vaak niet verder zal kunnen met het spreekuur. Het is dus van

groot belang om goed af te wegen voor welk punt op de curve men kiest.

Dit verband is in een onderzoek met behulp van de computer nagegaan bij

allerlei verschillende afspraaksystemen. Met behulp van de resultaten van

dit onderzoek is het mogelijk om uitspraken te doen over de wachttijd

situatie in een bepaald spreekuur. Voor een bepaald aantal minuten te

vroeg (Iaten ) komen van patienten - en dus het gehanteerde afspraak

systeem - is het mogelijk om de verwachte wachttijd en Ieegloop aan te

geven.

De resultaten van dit onderzoek zijn samengevat in een aantal grafieken

die gelden voor verschiIIende aantaIIen afgesproken patienten in een

spreekuur.

De grafiek in figuur 4 geldt bijvoorbeeld voor een spreekuur met 20 af

gesproken patienten. Zo zijn er ook grafieken vooi 10, 30, 40, 50 en 6U

afgesproken patienten.

Toelichting figuur 4:

In deze grafiek staat horizontaal de wachttijd per patient en vertikaal

de Ieegloop voor de arts uitgezet. In de grafiek zien we meerdere curves

die gelden voor een verschiIIende mate van variatie van de consultduur.

Hoe sterker de consultduur varieert, des te verder Iigt de curve ver

wijderd van de assen van de grafiek; m.a.w. zowel de wachttijd als de

Ieegloop nemen dan toe. De punten Iangs de curve geven het gemiddeld te

vroeg Oaten) komen van de patienten aan. Het punt "0" betekent dat de

patient gemiddeld precies op het afgesproken tijdstip komt, het punt

"-15" geeft aan dat de patient gemiddeld 15 minuten vroeger komt dan het

verwachte behandeltijdstip.

Dat te vroeg (laten) komen van patienten kan op verschillende manieren

ontstaan; 15 minuten te vroeg (Iaten) komen, kan bijvoorbeeld opgebouwd

zijn uit:
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Figuur 4. Verband tussen wachttijd en leegloop (bij 20 patienten)
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- 5 minuten, die de patienten gemiddeld uit zichzelf al te vroeg komen,

- 5 minuten te laat beginnen van de arts,

- 5 minuten te vroeg laten komen door het gehanteerde afspraaksysteem,

waarin aan het begin bijvoorbeeld een patient extra afgesproken is

(gemiddelde consultduur 5 min., zie ook figuur 2).

Bij de keuze van het te hanteren afspraaksysteem moe ten we dus rekening

houden met het spontaan te vroeg komen van patienten en het te laat be

ginnen van het spreekuur. Evenals het afspraaksysteem doen deze faktoren

de patienten eerder aanwezig zijn dan het verwachte behandeltijdstip.

Voorbeeld:

Stel we willen het afspraaksysteem bepalen voor een spreekuur met:

- 2e af te spreken patienten,

- een gemiddelde consultduur van 5 minuten,

- variaties in de consultduur zodanig dat de middelste curve van figuur 4

van toepassing is,

patienten die uit zichzelf al gemiddeld 5 minuten vroeger komen,

- een arts die stipt op tijd met het spreekuur begint.

Het is natuurlijk het beste als de arts stipt op tijd met het spreekuur

begint; kan dit niet (uitloop operaties, visite, etc .••. ), dan is het

beter om ook later te beginnen met het plannen van afspraken.

Stel we vinden een gemiddelde wachttijd van maximaal 15 minuten en een

leegloop voor de arts van ongeveer 5 minuten per spreekuur acceptabel.

In figuur 4 zien we dat, doordat de patienten uit zichzelf al 5 minuten

eerder komen, de wachttijd ongeveer 11 minuten en de leegloop ongeveer

10 minuten bedraagt. De kans op leegloop voor de arts is in dit geval dus

nog te groot. Daartoe gaan we verder langs de curve naar beneden totdat we

een wel acceptabele situatie tegenkomen. Bij benadering bereiken we dit

wanneer de patienten gemiddeld 10 minuten vroeger komen dat het verwachte

behandeltijdstip; de wachttijd bedraagt dan 13 minuten per patient en de

leegloop 6 minuten per spreekuur.

Wanneer dit een voor alle betrokkenen acceptabele situatie is, dienen we

tenslotte nog na te gaan hoe we die 5 minuten extra te vroeg doen komen

van patienten kunnen bewerkstelligen; de patienten komen immers al 5 mi

nuten uit zichzelf eerder. Dat kan op een aantal manieren, zoals we ook
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reeds eerder hebben laten zien (zie figuur 2):

- we kunnen de patienten in groepjes van 3 tegelijk afspreken,

- we kunnen aan het begin van het spreekuur twee patienten afspreken en

daarna telkens 1,

- de arts kan 5 minuten later beginnen met het spreekuur dan het geplande

begin.

Welk van de drie mogelijke afspraaksystemen we kiezen, maakt niets uit.

Het grappige hierbij is, dat we het te laat beginnen van de arts blijk

baar oak als een afspraaksysteem kunnen opvatten. Maar hoe dan oak, de

arts dient zo stipt mogelijk op tijd - in dit geval dus 5 minuten na

het eerste afspraaktijdstip - te beginnen.

We hebben nu aan de hand van een voorbeeld laten Z1en hoe we kunnen be

palen welk afspraaksysteem het beste gehanteerd kan worden in een bepaalde

spreekuur-situatie. De resultaten van het onderzoek zijn echter niet aIleen

van toepassing op een bepaalde situatie; het is mogelijk am nu uitspraken

te doen m.b.t. de wachttijd en leegloop in de meest uiteenlopende spreek

uur-situaties. Oak zijn er resultaten beschikbaar m.b.t. de verwachte uit

loop van het spreekuur en het aantal mensen dat tijdens het spreekuur

wachten moet; het laatste kan van belang zijn voor het aantal zitplaatsen

in de wachtruimte en de grootte ervan.

Over de resultaten van dit onderzoek - de keuze van het afspraaksysteem

als onderdeel van de organisatie van het afspraak-spreekuur - is een rapport

beschikbaar [5J. Dit rapport is bedoeld voor de Hoofden Poliklinieken en

organisatie-medewerkers, in het algemeen diegenen die betrokken zijn bij de

organisatie van de poliklinieken. Men kan het als een van de taken van het

Hoofd Poliklinieken beschouwen am niet-acceptabele wachttijd-situaties te

voorkomen. Doet een dergelijke situatie zich voor dan is het nodig dat het

Hoofd Poliklinieken in het over leg met de arts en het personeel aan de orde

kan stellen, dat:
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- het spreekuur meestal te laat begint, of

- het gehanteerde systeem van afspreken te veel wachttijd voor de patient

veroorzaakt.

Met behulp van de resultaten in het rapport is het mogelijk vaor het

Raafd Paliklinieken am aan te tanen dat de haeveelheid leeglaap vaar de

arts tach nog binnen acceptabele grenzen blijft als er minder patienten

tegelijk afgesproken worden. Dat wil niet zonder meer zeggen dat men met

dit rapport onder de arm naar de arts moet stappen om te gaan anderhande

len over het afspraaksysteem. Ret Roofd Poliklinieken kan zelf het beste

beoordelen hoe hij deze informatie in zijn kontakt met de artsen kan ge

bruiken. Een goed en werkbaar kontakt tussen het Roofd Poliklinieken en de

artsen is van essentieel belang voor het funktioneren van de polikliniek

organisatie. Vaak kan het gebruik van een rapport deze relatie meer kwaad

dan goed doen. Toch zal de arts in het algemeen niet ongevoelig zijn voor

deze kwantitatieve achtergrond-informatie met betrekking tot het afspraak

systeem. Er is dan ook rekening gehouden met de punten waarop de werkwijze

van de artsen onderling kan verschillen. Ret spreekuur van een chirurg wijkt

duidelijk af van het spreekuur van een internist en dat moet natuurlijk ook

doorwerken in de mate waarin het spreekuur georganiseerd kan worden door

middel van een afspraak-systeem. Spreekuren kunnen onderling verschillen

met betrekking tot:

- de gemiddelde consultduur,

- variaties in de consultduur van patient tot patient,

- het aantal afgesproken patienten,

- de punktualiteit van de patient, en

- de punktualiteit van de arts.

Resultaten voar al deze verschillende spreekuur-situaties zijn opgenomen

in het rapport. Macht het rapport niet op direkte wijze bruikbaar zijn in

het overlegmet de arts, dan kan het rapport ook op indirekte wijze ge

bruikt worden. Bestudering van de inhoud van het rapport kan in ieder ge

val het inzicht in het afspraaksysteem vergroten; het Roofd Paliklinieken

kan ap zijn beurt weer trachten dit inzicht op eigen wijze te verwoorden

in het overleg met de artsen.
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Tot zover het afspraak-systeem. Er zijn echter ook nag andere faktoren

die een rol spelen in het spreekuur-verloop, maar niet direkt van belang

waren bij de keuze van het afspraaksysteem. Denk maar aan:

- patienten die, zonder af te zeggen, wegblijven

- patienten die, zonder afspraak gemaakt te hebben, naar het spreekuur

komen

- de volgorde van oproepen van patienten (afspraakvolgorde of volgorde

van melden)

- in hoeverre mogen we de tijdstippen volgend uit het afspraaksysteem

afronden naar hanteerbare afspraaktijdstippen.

Dit soort punten worden besproken in een ander rapport [6J, dat zich met

de organisatie van het afspraak-spreekuur in het algemeen bezighoudt.

Naast de zojuist aangeduide punten houdt dit rapport zich oak bezig met

punten als:

- de indeling van de afspraaklijst, en

- hoe we het funktioneren van het afspraak-spreekuur kunnen evalueren.

We zullen hier In het kart op een aantal van de bovengenoemde punten In

gaan:

Patienten die wegblijven, patienten die zonder afspraak komen.

Indien het regelmatig voorkomt dat er patienten wegblijven of er patien

ten op het spreekuur komen zonder afspraak, is het nodig am hiermee bij

het afspreken rekening te houden.

Stel het percentage wegblijvers bedraagt 15%

en het percentage zander afspraak 5%

dan komen er 10%

minder patienten naar het spreekuur dan we afgesproken hebben.Wensen

b . . b Id 36 ." 100we lJvoor ee patlenten op het spreekuur, dan moeten we 100-10 x 36

40 afspraken maken. Er moeten in dit geval dus 4 patienten extra afge

sproken worden opdat er 36 patienten aanwezig zijn. Ret blijkt dat het

op deze wijze rekening houden met patienten, die wegblijven of zonder

afspraak komen, nauweIijks nadelige gevolgen heeft voor de wachttijd; weI
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~s het zo dat de kans op leegloop voor de arts hiermee iets groter wordt.

De volgorde van oproepen van patienten.

Met betrekking tot de volgorde van oproepen van patienten dient men zo

stipt mogelijk de afspraak-volgorde aan te houden. Dat wil zeggen: in

principe worden de patienten geholpen ~n volgorde van afspraak, maar als

een bepaalde patient aan de beurt is, en er niet is, wordt natuurlijk de

eerstvolgende patient geholpen.

Werkt men volgens volgorde van melden (wie het eerst komt, is "het eerst

aan de beurt), dan bevordert men ongewild het te vroeg komen van patien

ten. De patient krijgt dan immers de indruk dat hij eerder geholpen wordt

naarmate hij vroeger komt. En dat leidt dan weer tot extra volle wacht

kamers. Hetzelfde verschijnsel doet zich voor wanneer de arts te vroeg

met het spreekuur begint of tijdens het spreekuur veel patienten helpt

veer het afgesproken tijdstip. Om te bevorderen dat de patient goed op

tijd komt (niet te laat, maar ook niet veel te vroeg), is het dus be

langrijk om:

- de patienten niet veer het afgesproken tijdstip te helpen,

- stipt op tijd met het spreekuur te beginnen,

- de afspraakvolgorde zo goed mogelijk aan te houden.

Patienten, die te laat komen, kan men daarbij een bepaalde vorm van "straf"

geven door ze te laten aansluiten achter de op dat moment aanwezige pa

tienten. Op deze wijze wordt het ook zinvol voor de patient om een af

spraak te maken: nu heeft het afgesproken tijdstip vaak zo weinig bete

kenis, dat de patient er zich niet aan houdt. Door beter op de bovenge

noemde punten te letten, ontstaat er ook een leer-effekt: patient en

arts zullen zich steeds beter aan het afgesproken tijdstip gaan houden.

Het afronden naar afspreekbare tijdstippen

Stel we hebben besloten tot een afspraaksysteem van 2 patienten per 12

minuten. We kunnen geen patient om 9.12 uur afspreken, dat heeft geen

zin als we kijken hoe punktueel de patient zijn afspraak nakomt. De

kleinste eenheid, waarmee afgesproken kan worden, is dus 5 minuten; ande

ren vinden 10 of IS minuten de kleinste eenheid. Wat voor effekt heeft
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dit afronden op de wachttijd en leegloop?

We mogen het systeem 2 patienten per 12 minuten niet gaan afronden naar

een systeem van 2 patienten per 10 minuten; dat zou immers per patient

1 minuut wachttijd veroorzaken, aan het einde van een spreekuur van 20

patienten zou de wachttijd dan al 20 minuten bedragen.

(Even ter herinnering nog: het systeem 2 patienten per 12 minuten mogen

we niet zonder meer vervangen door het systeem 1 patient per 6 minuten;

verandering van de blokgrootte heeft consequenties voor wachttijd en leeg

loop). Wat we weI kunnen doen is het volgende: we kunnen de afspraaktijd

stippen volgend uit het afspraaksysteem telkens afronden naar het gewenste

veelvoud van 5, 10 of 15 minuten.

In figuur 1 werd dit geillustreerd voor afronding naar veelvouden van 5

minuten. Ret blijkt dat de verschillende afrondingswijzen (5 min., 10 m~n.

of 15 min.) nauwelijks invloed hebben op de wachttijd en leegloop. Men kan

de afspraaktijdstippen, volgend uit het afspraaksysteem dus naar eigen

wens afronden.

Evaluatie van het afspraak-spreekuur

Ret afspraak-spreekuur kan beschouwd worden als de kern van de polikliniek

organisatie. Is er sprake van een goed draaiend spreekuur dan zal dat z'n

vruchten afwerpen in de vorm van:

- geringe wachttijden,

- rustig doch vlot spreekuurverloop,

- geen overvolle wachtkamers,

- rustigere werksfeer voor personeel en arts,

- meer tijd voor een persoonlijke behandeling van de patient,

- betere ruimte-benutting, en

- een overzichtelijke spreekuur-organisatie.

Werken aan verbetering van het afspraak-spreekuur leidt misschien niet tot

opzienbarende financiele besparingen op de korte termijn, maar zal op den

duur zeker lonend zijn. Werken aan het afspraak-spreekuur is werken aan een

betere polikliniek-organisatie. Om na te kunnen gaan of het afspraak-spreek

uur goed funktioneert, dient men te beschikken over evaluatie-mogelijk

heden. We moeten immers kunnen nagaan of het voorgestelde afspraaksysteem
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inderdaad tot verbeteringen in de wachttijd-situatie heeft geleid. Is dit

niet het geval dan moeten we nagaan of de gegevens die we gebruikt hebben

bij de bepaling van het afspraaksysteem nog wel kloppen.

Deze evaluatie kan het beste voor elk spreekuur afzonderlijk geschieden.

Indien men de spreekuren van meerdere artsen tegelijk neemt, brengt dat

zoveel werk mee dat men snel het overzicht kwijt raakt; bovendien kan men

dan ook niet voldoende aandacht aan ieder spreekuur geven. Deze evaluatie

kan op meerderemanieren geschieden; dit is ook al aan de orde ·geweest bij

de bespreking van het rapport "Meetinstrumenten" [3J. Rier zullen we aileen

1ngaan op een mogelijkheid om continu een globale indruk van het spreek

uurverloop te kunnen hebben. Riertoe passen we de afspraaklijst, zoals ook

normaal in de poliklinieken gebruikt wordt, op een aantal punten aan

(zie figuur 5):

- Bovenaan de lijst wordt elk spreekuur door de afspraak-assistente vast

gelegd, hoe laat het spreekuur werkelijk begint en eindigt en hoeveel

tijd het spreekuur onderbroken is door lange telefoongesprekken, wegge

roepen worden van de arts voor spoedgevallen, etc .... Onderaan de lijst

is dan nog een mogelijkheid om eventuele opmerkingen te plaatsen over

situaties die het spreekuur-verloop beinvloed hebben.

- Elke patient, die zich meldt, wordt op de lijst aangekruist; daardoor

kunnen we achteraf zien welke patienten weggebleven zijn. Patienten die

zonder afspraak geholpen worden, worden onderaan de lijst bijgeschreven.

- De aldus afgewerkte lijsten dienen na afloop van het spreekuur terecht

te komen bij het Roofd Poliklinieken. Deze kan dan zien of een bepaald

spreekuur regelmatig te laat begint of veel uitloopt. Op deze wijze is

het mogelijk snel te reageren op niet-acceptabele wachttijd-situaties;

in overleg kan er dan bijgestuurd worden.

- Bovendien worden er op deze wijze gegevens verzameld, die gebruikt kunnen

worden bij de bepaling van hetafspraaksysteem, zoals:

. de gemiddelde consultduur,

deze kunnen we berekenen door de lengte van het spreekuur, verminderd

met de onderbrekingen, te delen door het aantal gekomen patienten,

. het aantal wegblijvers,

het aantal patienten zander afspraak,

etc. . ..
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Figuur 5.
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- De laatste kolommen van de afspraaklijst kan de arts gebruiken om tijdens

het spreekuur aantekeningen per patient te maken (recepten, etc .... ).

Wanneer het nodig is om eens een week lang een meer gedetailleerde meting

bij een bepaald spreekuur te doen, kunnen deze kolommen gebruikt worden

om per patient gegevens te verzamelen, zoals:

• het tijdstip van melden op de polikliniek, en

. het tijdstip van binnengaan in de spreekkamer.

Deze gegevens kunnen door de spreekuur-assistente bijgehouden worden.

Op deze wijze fungeert de afspraaklijst niet aIleen als lijst waarop men

de afspraken noteert,maar tevens als evaluatieformulier voorhet funktio

neren van het afspraak-spreekuur.

Waarom is het nodig om op gezette tijden inzicht te hebben in de wachttijd

situatie op de poliklinieken. Dat is niet aIleen nodig om het funktioneren

van het afspraak-spreekuur te bewaken. Ook zou men deze gegevens kunnen ge

bruiken om via publiciteitsmedia (de plaatselijke krant, etc .... ook het

jaarverslag !) duidelijk te maken hoe de wachttijden in het ziekenhuis

liggen. De organisatorische kwaliteit ~s net zo goed een onderdeel van de

service aan de patient als demedisch-technische kwaliteit.

Bovendien kan men de wachttijd-gegevens ook als een objectieve achtergrond

zien bij het behandelen van individuele klachten van patienten; en ook om

als ziekenhuis stelling te kunnen nemen tegen de toenemende maatschappelijke

druk met betrekking tot het wachttijd-probleem. En dat wachttijd-probleem

is des te indringender, nu de polikliniek steeds meer fungeert als het vi

sitekaartje van het ziekenhuis.
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Samenvatting discussie.

Vanwege de beperkte tijd voor de voordracht kon er slechts een dwarsdoor

snede van de 2 besproken rapporten worden gegeven. Daardoor is er tijdens de

voordracht niet ingegaan op punten als:

- het maken van een onderscheid tussen nieuwe en herhalings-patienten

- het reserveren van plaatsen op de afspraaklijst voor patienten die zich

vlak voor het spreekuur nog aandienen met zekere spoed

- wat is wachttijd hier, wat verstaan we onder variatie van de consultduur,

etc •....•

Dit soort zaken z~Jn ~n de rapporten nader uitgewerkt.

Andere punten die tijdens de discussie naar voren kwamen, waren onder meer:

- Bij een lange gemiddelde consultduur (bijv. 45 minuten) is er een__&.rote----------------------------------------------------------------- ----

~':.~~_~I?__~~~l~~I?._~~o.!:..._c!.~_~~t:.~_~~~} __E.~t:.~~~t;.._~~~1?..~U.Lt;..t._t;..'2..~~_~~_~~IlJ?l'2..~::

~~J:..':.':.~_~~~J:.._J:..~~I?.~~b_~~~:._~~J:.._c!.~~~_<2.~~_~~~c!._~~_~~~t;..~~c!._c!.'!.t;.._I!!.~~_~'2..Ilc!.~~__&.~:.

~~~~~~_~~~~_c!.~_~~<:..~J:..J:..~tc!._~~~_l~t~~~~_~~_<:..~~~~~~~_c!.~~~_I!!.~~:r:_'!.t~:r:'!.~~1l

J:..':._~~~':.~:.R~J:.._~~~J:.._~<:..~t:.~~.?_.~~t:._~_~~~:r:_~~~_l'!.~~~__&.~I!!.~c!.c!.~lc!.~_~~~'!lt;..c!.l!.l!.:r:~

Inderdaad gelden de bovengenoemde punten bij een niet te lange gemiddelde

consultduur. Patienten met een lange gemiddelde consultduur (vaak nieuwe

patienten) zal men bijna altijd individueel moeten afspreken, maar ze blij

yen ook bijna nooit weg.

- S...E..0_E;.d_g_E;.~~]}_~_I!!.~~~~Jl~t:._~'!.'!.k__ll~~c!.~<!.~~l:ii~_~I!!._Il'!.'!.~t..Jl~t.._'!..t~~'!..'!..~_s...Q.~~~~l!.\!..r_

~E;.r:._~rjj__s..P_r_e_e_~l!..l!..r__t:.~_~o_l!..c!.~ll..__~c!.eEs....!!.~e_I!!.t.._c!.E:.._t..'2..~'!..I!B..~t..:iic!._~t.~rX_t.Q..~:

Indien men van een vrij spreekuur overgaat naar een afspraak spreekuur

ontstaat er een zekere toegangstijd voor de patient. Indien men eenmaal

een afspraak spreekuur heeft, verandert de toegangstijd niet als men een

andere afspraaksysteem kiest. Ret afspraaksysteem verdeelt de te maken af

spraken zo goed mogelijk over de spreekuurtijd. De toegangstijd wordt be

paald door het aantal afspraken, d.w.z. de tijd die de arts wil besteden

aan spreekuur houden.

Vaak ziet men inderdaad een open spreekuur om tegemoet te komen aan spoed

gevallen. Er zijn echter ook andere mogelijkheden voor dit soort situaties.

Men kan op de afspraaklijst plaatsen reserveren die pas vlak voor het

spreekuur gevuld mogen worden. Of anders kan men dit soort spoedige afspra

ken achter het gewone spreekuur plannen. Echte spoed dient natuurlijk via
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de Eerste Hulp te lopeno

- ~~~E~_~~~_~~E£~~~E~~_~~~_~~~_~~~EE~~~_~l~~~~~_£~~~E__~!~_~~~_~~~_~~~~E~~!
~~~EE~~~~~~E~_~~~~~l

De voorgestelde methode van afspreken staat los van het centraal of decen-

traal afspreken. In het algemeen is het echter zo dat een organisatorische

verandering gemakkelijker via een centraal punt (het afspraakburo) dan via

allerlei punten loopt. Dit wil echter niet zeggen dat hiermee het centraal

afspreken de voorkeur verdient. Hetvraagstukvan centraal of decentraal

afspreken komt neer op het afwegen van de voor- en nadelengegeven een be

paalde situatie. Met betrekking tot dit punt zijn geen algemene uitspraken

te doen.

- ~ii~~E_~!_~E~~Ei~g~~_~~~_~~~~_~~~~~~~_~Eg~~~~~l

De grafieken als zodanig zijn nog niet gebruikt. Wel is men in een bepaald

ziekenhuis bezig met verbetering van de afspraak-organisatie zoals be

doeld in de rapporten. Eerst wordt hier echter een nieuwe afspraaklijst

ingevoerd, die de benodigde gegevens zal verschaffen. Dan pas zal het af

spraak systeem zonodig bijgestuurd worden.

- ~~~E~~_g~~~_~~~_~ii_~~_~~~~~E~~_~~!_g~~~__~~_~i~~_£ii_ ~~_~E~~i~!i~~l_~ii_~~
~~~~~E~~_~£~~~_~~~_~~g~~~~~E~ig_~~~!_~i~~~E_~~_~~~~~~~l

Bij de tandarts is de diagnose bekend en hij kan zijn werk plannen In een

aantal afspraken van bepaalde duur.

Bij de specialist vindt de diagnose-stelling o.a. aan de hand van een ge

sprek plaats, wat veel minder aan bepaalde tijd gebonden kan worden.
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