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Samenvatting

In deze scriptie wordt verslag gedaan van de ontwikkeling van een kort in-

strument ter beoordeling van verpleegkwaliteit en worden de resultaten van

onderzoek op validiteit en betrouwbaarheid van dit korte instrument weerge-

geven .

Het korte instrument is gebaseerd op het kwaliteitsprofiel, een bestaand

meetinstrument voor het beoordelen van de kwaliteit van verpleegkundige

zorg . Aan het gebruik van het kwaliteitsprofiel kleven een aantal nadelen .

Deze nadelen hebben de aanzet gegeven tot de ontwikkeling van het korte in-

strument . Het korte instrument kwam tot stand door middel van statistische

berekeningen op scores van 16 afdelingen uit 4 ziekenhuizen en op grond van

inhoudelijke argumenten . Het korte instrument bevat 45 criteria, verdeeld

over drie dimensies .

De validiteit van dit korte instrument werd bepaald door de inhoudsvalidi-

teit en de gelijktijdige validiteit vast te stellen .

Een panel deskundigen, dat het korte instrument op inhoudsvaliditeit onder-

zocht, had geen aanvullingen op de items van het korte instrument . De ge-

lijktijdige validiteit laat een sterk positieve correlatie tussen het korte

instrument en het kwaliteitsprofiel zien .

De betrouwbaarheid werd vastgesteld door middel van de interrater betrouw-

baarheid en de instrument betrouwbaarheid .

Er was een sterke mate van interrater betrouwbaarheid .

De instrument betrouwbaarheid werd bepaald door berekening van Cronbach's

alpha, het vaststellen van de equivalentie betrouwbaarheid en door middel

van een scalogram analyse .

De gevonden waarde van Cronbach's alpha was onbevredigend .

De equivalentie betrouwbaarheid resulteerde in een hoge mate van betrouw-

baarheid van het korte instrument .

Door middel van scalogram analyse bleek het mogelijk het eerste gedeelte varn

het korte instrument verder te reduceren van 12 tot 5 criteria .
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Summary

This study describes the development of a short instrument for measuring the

quality of nursing care and gives the results of assessment of this instru-

ment for validity and reliability .

The short instrument is derived from "het kwaliteitsprofiel", an existing

Dutch instrument for measuring nursing care . The development of the short

instrument is based on statistical calculations and on arguments with regard

to the content of the items . The short instrument exists of 45 items .

The validity of the short instrument has been established by measuring the

content validity and the concurrent validity . A panel of experts had no com-
pletions to the items of the short instrument . The concurrent validity shows
a strong positive correlation between the short instrument and "het kwali-

teitsprofiel", which indicates a valid short instrument .

The reliability of the short instrument was tested by measuring the inter-

rater reliability, the equivalence reliability and the instrument reliabili-
ty . There was a strong degree of interrater reliability . Equivalence relia-
bility resulted in a high degree of reliability of the short instrument . In-
strument reliability has been established by calculation of Cronbach's alpha
and by means of a scalogram analysis . Cronbach's alpha was unsatisfactory .
By means of the scalogram analysis the first part of the instrument was
reduced further from 12 to 5 items .
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1 . Inleiding

Etymologisch i s kwaliteit afgeleid van het Latijnse woord qualitas, dat zo-

veel als gesteldheid, hoedanigheid, aard betekent . Verpleegkwaliteit zou dan

kunnen worden omschreven als "de aard of gesteldheid van verpleegkundige

zorgverl ening",.

Van Bergen e .a . (1980) omschrijven kwaliteit als "de mate waarin feitelijk-

heid en wenselijkheid elkaar benaderen" . Van een lage verpleegkwaliteit is

dan sprake i ndien de feitelijke verpleegkundige zorgverlening ver van de ge-

wenste zorgverlening verwijderd i s ; van een hoge verpleegkwaliteit, indien

daadwerkelijke en gewenste zorgverlening dicht bij elkaar liggen .

Een van de redenen die ten grondslag ligt aan het meten van de kwaliteit van

verpleegkundige zorg, is de noodzaak de gezondheidszorg beheersbaar te ma-

ken . Sinds in 1984 het budgetfinancieringssysteem in de intramurale zorg is

ingevoerd, gaat de aandacht uit naar adequater inzet en gebruik van bestaan-

de personele middelen en hulpbronnen (Van der Arend, 1985 ; Giebing, 1985) .

Het kunnen beschikken over harde gegevens over de kwaliteit van zorg bete-

kent volgens Van Bergen e .a . (1980) voor de verpleegkundige een versterking

van de onderhandelingspositie bij het opstellen van budgetten en het organi-

seren van verpleegafdelingen .

Schreurs, waarnemend voorzitter van de sectie ziekenhuizen van de Nationale

Ziekenhuisraad (NZR), sprak in haar installatierede van de stuurgroep Hospi-

tal Audit de mening uit, dat de enige manier om kritiek op de kwaliteit en

doelmatigheid van zorg tegemoet te treden is, een continue en kritische

eigen beoordeling van het werk dat in ziekenhuizen wordt verricht . Het meten

van verpleegkwaliteit kan daarbij een belangrijke functie vervullen (NZR,

1985) .

Een andere reden voor het toetsen van verpleegkwaliteit is volgens Giebing

(1985) de vraag, in hoeverre een toename van de werklast en uitbreiding van

het takenpakket van verpleegkundigen, respectievelijk ten gevolge van ver-

korting van de opnameduur en de vooruitgang van de medische techniek, ten

koste gaat van de kwaliteit van het verpleegkundig handelen .

Verder kan het meten van verpleegkundige zorgkwaliteit behulpzaam zijn bij

het evalueren van het verpleegkundig handelen . Op basis van de resultaten

van de kwaliteitsmeting kan worden nagegaan in hoeverre de daadwerkelijk ge-

boden verpleegkundige zorg aan haar doelstellingen beantwoordt (Van Bergen

e .a ., 1980) .
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Een methode waarmee de kwaliteit van verpleegkundige *zorg in algemene zie-,

kenhuizen kan worden bepaald, is het kwaliteitsprofiel van Van Bergen e .a .
(1980) . Het kwaliteitsprofiel is een operationalisatie van wat de auteurs
verstaan onder verpleegkwaliteit . Zij definiëren verpleegtrdaliteit als "de

mate waarin verplegenden op een verpleegafdeling de juiste bijdrage leveren

aan de zorg voor de gezondheid van de patiënt" (Nijhuis e .a ., 1980 : 200) . De
in de definitie genoemde bijdrage wordt juist geacht, indien ze wordt geken-

merkt door continuiteit en cotSrdinatie van patiéntgerichte zorg . Binnen deze
zorg onderscheiden de auteurs een tweetal aspecten, die naar hun mening on-

losmakelijk met elkaar verbonden zijn, namelijk een agogisch en een instru-

menteel-technisch aspect (Van Bergen en Hollands, 1983) .

Het kwaliteitsprofiel is samengesteld uit 123 criteria . Aan de hand van deze

criteria wordt de verpleegkundige zorg beoordeeld door een verpleegkundige

die, omwille van de objectiviteit van de meting, niet werkzaam mag zijn op

de te beoordelen afdeling . Om na te gaan in hoeverre de verpleegkundige zorg
aan een bepaald criterium voldoet, verzamelt deze verpleegkundige informatie

door middel van observatie, afname van interviews en raadpleging van de ad-
ministratie . In 2 .1 . wordt het kwaliteitsprofiel meer in detail besproken .

Aan het gebruik van het kwaliteitsprofiel kleven een aantal nadelen :
Door het grote aantal criteria én de verschillende bronnen die de waarnemer

moet raadplegen, is afname van het instrument een tijdrovende en arbeidsin-
tensieve aangelegenheid . Een geoefend waarnemer heeft per patiënt ruim twee
uur de tijd nodig om de zorg te kunnen beoordelen . Kwaliteitsmeting op een
afdeling van gemiddelde grootte (+ 40 bedden) zal dan al gauw een week in
beslag nemen . Voor geregelde meting is het instrument daarom minder ge-
schikt .

Een tweede bezwaar hangt nauw met het eerste samen : gebruik van het instru-
ment is een kostbare aangelegenheid vanwege het voorschrift, dat de meting

door een verpleegkundige van buiten de afdeling moet worden verricht, die

daar - zoals zojuist aangetoond - gemiddeld een week voor nodig heeft .
Een derde bezwaar hangt nauw samen met het feit, dat de meting door een ex-

terne waarnemer moet worden verricht . Dat kan al gauw als controlerend en
bedreigend worden ervaren door de verpleegkundigen van de afdeling waar de

meting wordt verricht (Van Bergen en Hollands, 1979) .
Met betrekking tot verplegen is er grote pluriformiteit in visies . De crite-
ria zoals geformuleerd in het kwaliteitsprofiel, zijn in feite een weergave

van de visie op verplegen van de auteurs van het kwaliteitsprofiel .
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Een laatste bezwaar kan ontstaan als de criteria, zoals door de auteurs ge-

formuleerd, niet aansluiten bij de visie van de verpleegkundigen zelf . Dit

kan, in samenhang met het feit, dat de verpleegkundigen die de zorg verlenen

niet in de toetsing worden betrokken, leiden tot onverschilligheid ten aan-

zien van de toetsingsuitkomsten en een geringe motivatie om eventuele verbe-

teringen uit te voeren (Giebing, 1985) .

Gezien de nadelen die aan het gebruik van het kwaliteitsprofiel verbonden

zijn, bestaat er behoefte aan een korter instrument .

Bij de ontwikkeling van het korte instrument zal worden uitgegaan van de

criteria van het kwaliteitsprofiel . Het korte instrument zal echter minder

lang dan het kwaliteitsprofiel moeten zijn . Daardoor wordt het korte meetin-

strument minder arbeidsintensief en goedkoper in gebruik dan het kwaliteits-

profiel en beter geschikt voor iteratieve toetsing . Daarmee wordt tegemoet

gekomen aan de eerste twee bezwaren, die samenhangen met het gebruik van het

kwaliteitsprofiel . De twee andere bezwaren worden niét door het korte in-

strument weggenomen : ook bij het korte instrument moet de meting, in verband

met de objectiviteit, door een externe waarnemer worden verricht en kan het

voorkomen dat de criteria van het korte instrument niet aansluiten bij de

visie op verplegen van de betrokken verpleegkundigen .

Binnen de afdeling Bedrijfskunde van de TH Eindhoven deed zich de mogelijk-

heid voor, om een onderzoeksstage in het kader van de doctoraalfase van de

studie Gezondheidswetenschappen, afstudeerrichting Verplegingswetenschap, te

besteden aan de ontwikkeling van een korte versie van een instrument voor

het meten van verpleegkwaliteit en het uittesten van deze korte versie in de

praktijk . In verband met lopend onderzoek binnen het Ziekenhuis Research

Project (ZRP) naar factoren die het functioneren van de verpleging in alge-

mene ziekenhuizen beSnvloeden, had men behoefte aan zo'n kort instrument .

Dat was tevens het geval bij een middelgroot ziekenhuis in zuidwest Nede'r-

land . Dit ziekenhuis wilde op korte termijn tot de invoering van integreren-

de verpleging overgaan en had behoefte aan een kort instrument waarmee mern

van tijd tot tijd de voortgang zou kunnen meten ten aanzien van de vorde-

ringen met betrekking tot de invoering van integrerende verpleging .
1
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De volgende vraagstelling werd geformuleerd :

Is het mogelijk een kort meetinstrument voor verpleegkwaliteit, gebaseerd
op het kwaliteitsprofiel van Van Bergen e .a . (1980), te ontwikkelen?
Zo ja, wat is dan de validiteit en betrouwbaarheid van dit korte instru-

ment als meetinstrument voor het beoordelen van verpleegkwaliteit?



2 . Literatuuroverzicht

2 .1 . Methoden ter bepaling van verpleegkwaliteit

Kwaliteitsmeting van verpleegkundige zorg kan volgens Donabedian (1969) op

drie manieren gebeuren :

1 . Bij structuurmeting wordt gekeken naar de omgeving waarin het verpleeg-

kundig handelen plaats vindt . Daarbij kan men bijvoorbeeld denken aan het

aantal bedden, de beschikbaarheid van hulpmiddelen, het aantal perso-

neelsleden, de beschikbare financiën, de administratieve ondersteuning

etc . Structuurmeting heeft dus betrekking op de ondersteuning van de

zorgverlening en de beschikbaarheid van voorzieningen .

2. Bij procesmeting wordt gekeken naar het verpleegkundig handelen zelf . Met

name wordt gekeken naar de verpleegkundige zorgverlening aan de patiënt .

3 . Bij outcome-meting wordt het resultaat van verpleegkundige zorg beoor-

deeld . Daarbij kan men gebruik maken van variabelen als herstelsnelheid,

mate van tevredenheid en het in staat zijn tot zelfzorg van patiënten .

Deze indeling is door veel andere auteurs (onder andere Van der Arend, 1985 ;

Van Bergen e .a ., 1980) overgenomen . Het voordeel van structuurmeting is, . dat

ze vrij eenvoudig uit te voeren is . Een hoge score bij een structuurmeting

houdt echter niet automatisch in, dat de kwaliteit van verpleegkundige zorg-

verlening goed zal zijn (Wright, 198u) .

Een belangrijk probleem bij outcome-meting is, dat moeilijk is vast te stel-

len in hoeverre het resultaat wordt beinvloed door handelingen op proces- en

omgevingsniveau (Van Bergen e .a ., 1980) .

Van de drie genoemde methoden neemt de uitvoering van procesmeting de meeste

tijd in beslag . Bovendien is procesmeting nogal arbeidsintensief en iets

minder objectief dan de andere twee methoden . Dit laatste wordt veroorzaakt

doordat bij deze vorm van meten waarde-oordelen worden gevraagd van waarne-

mers bij het beoordelen van de zorg . Desalniettemin leent, van de drie ge-

noemde methoden, procesmeting zich er het beste toe, om de vraag te beant-

woorden woorden of goede verpleegkundige zorg wordt verleend (Wright, 1984) .



Een voorbeeld van een instrument dat kan worden gebruikt voor procesmeting,

is het kwaliteitsprofiel van Van Bergen e .a . (1980) . Het is het eerste

Nederlandse instrument voor het beoordelen van de kwaliteit van verpleeg-

kundige zorg .

Het kwaliteitsprofiel is opgebouwd uit 123 criteria, waaraan de verpleegkun-

dige zorg wordt beoordeeld . Een criterium is een uitspraak waarin wordt aan-

gegeven wanneer de zorg van goede kwaliteit wordt geacht . De criteria zijn
over drie dimensies verdeeld, te weten :

- CotSrdinatie van zorg (29 criteria) ;

- Instrumenteel-technische aspecten van zorg (53 criteria) ;

- Agogische aspecten van zorg (41 criteria) .

Binnen een dimensie zijn de criteria ingedeeld in groepen . Elk van deze

groepen meet een bepaald aspect van verpleegkwaliteit uit de betreffende di-

mensie .

Teneinde een hoge betrouwbaarheid te bevorderen, wordt voor elk criterium

een duidelijk meetvoorschrift gegeven en is het aantal antwoordmogelijkheden

beperkt gehouden .

De meting moet worden verricht door een verpleegkundige van buiten de afde-

ling . De reden dat de observator verpleegkundige moet zijn is, dat daardoor

ondeskundige interpretaties van criteria en meetvoorschriften worden voorko-

men . Om de objectiviteit van de meting zoveel mogelijk te waarborgen, mag

deze verpleegkundige niet op de afdeling zelf werkzaam zijn .

Ter beoordeling van de zorg verzamelt de verpleegkundige informatie door

middel van :

- opzoeken van gegevens in de administratie ;

- interviews met patiënten en verpleegkundigen ;

- directe observatie van het verpleegkundig handelen .

De score op een criterium wordt berekend door het aantal punten dat behaald

is te delen door het aantal punten dat maximaal te behalen viel en vervol-
gens te vermenigvuldigen met 100% . In formule :

aantal punten dat behaald is x 100%
aantal punten dat maximaal te behalen is



De score wordt, behalve per criterium, ook per dimensie uitgedrukt . Deze

totaalscore per dimensie wordt op analoge wijze berekend als de score per

criterium .
Om betrouwbare uitspraken over de verpleegkwaliteit te kunnen doen, moet

volgens de auteurs van het kwaliteitsprofiel minimaal de helft van de pa-

tiënten op een afdeling bij de meting worden betrokken .

2.2 . Methodologische eisen met betrekking tot meetinstrumenten

2 .2 .1 . Validiteit

Bij de beoordeling van de validiteit van een meetmethode gaat men na, of de

opvattingen die in het instrument verwerkt zijn, juist zijn . Omdat daarbij

subjectieve elementen een rol spelen, is objectief onderzoek naar de validi-

teit van een meetmethode geen gemakkelijke opgave (Fox, 1976) .

In algemene zin kan het begrip validiteit worden omschreven als "de mate

waarin een instrument feitelijk meet wat het wordt verondersteld te meten"

(Abdellah & Levine, 1979 ; Fox, 1976 ; Meerling, 1981) .

Er kunnen verschillende soorten validiteit worden onderscheiden . Onderzoek

naar de validiteit van een meetmethode richt zich op vier soorten validi-

teit, te weten : .

- Inhoudsvaliditeit (content validity) ;

- Begripsvaliditeit (construct validity) ;

- Predictieve validiteit (predictive validity) ;

- Gelijktijdige validiteit (concurrent validity) .

2 .2 .1 .1 . Inhoudsvaliditeit

De inhoudsvaliditeit, ook wel inhoudelijke validiteit genoemd, heeft betrek-

king op de zorgvuldige bestudering en analyse van de onderdelen van een

meetinstrument en van de mogelijkheden die men heeft om het te meten (Swan-

born, 1981) . Het begrip inhoudsvaliditeit kan worden omschreven als "de mate

waarin de inhoud van een instrument respresentatief is met betrekking tott
wat bekend is over hetgeen gemeten wordt" (Brink & Wood, 1978 ; Meerling,

1981) .



De inhoudsvaliditeit van een meetinstrument kan men nagaán door het instru-

ment aan een panel van deskundigen voor te leggen en vervolgens systematisch

te laten beoordelen (Brink & Wood, 1978) .

Een zwakkere vorm van inhoudsvaliditeit is "face-validity" of validiteit op

het eerste gezicht . Bij face-validity wordt het meetinstrument nièt systema-

tisch beoordeeld (Fox, 1976 ; Swanborn, 1981) . De gebruiker van het meetin-

strument gaat alleen maar na of het instrument naar zijn mening de realiteit
goed meet . Face-validity is echter van belang met betrekking tot de aan-

vaardbaarheid van het instrument bij de toekomstige gebruiker .

2 .2 .1 .2 . Begri psvaliditeit

Bij onderzoek naar begripsvaliditeit wordt getracht de vraag te beantwoorden

of met het meetinstrument werkelijk het begrip (bijvoorbeeld verpleegkwali-

teit) gemeten wordt (Meerling, 1981) . Deze vraag valt te beantwoorden indien

datgene dat men bedoelt te meten (bijvoorbeeld verpleegkwaliteit), is aange-

past in een geheel van hypothetische begrippen binnen een theorie . Zo'n

theorie - over verpleegkwaliteit bijvoorbeeld - zal een reeks uitspraken be-

vatten in de vorm van toetsbare hypothesen over bepaalde samenhangen tussen

verpleegkwaliteit en andere observeerbare variabelen . Bijvoorbeeld : Naarmate

het aantal gediplomeerde verpleegkundige op een afdeling toeneemt, zal de

verpleegkwaliteit op die afdeling stijgen . Door het toetsen van dergelijke

samenhangen, kan worden nagegaan, of net meetinstrument voldoet aan datgene

wat de theorie voorschrijft . Het instrument krijgt dan, voor zover dit pro-

ces succes heeft, begripsvaliditeit (Meerling, 1981) .

2 .2 .1 .3 . Predictieve validiteit

De predictieve validiteit van een meetmethode is de waarde van die meet-

methode als voorspeller van een bepaald criterium (Brink & Wood, 1981 ;
Meerling, 1981 ; Swanborn, 1981) . Ter illustratie een voorbeeld ontleend aan
Durlinger (1981) : bij een hoge voorspellende validiteit is het mogelijk op

basis van de onafhankelijke variabele (bijvoorbeeld kwaliteit van zorg) een

uitspraak te doen over de afhankelijke variabele (het criterium : de gezond-
heid van de patiënt) .



2 .2 .1 .4 . Gel ij ktij dige validiteit

Om de gelijktijdige validiteit te beoordelen worden de meetresultaten van

het te valideren instrument vergeleken met de resultaten van een reeds be-

staand meetinstrument, dat hetzelfde kenmerk meet en dat als "valide" kan

worden beschouwd (Segers, 1977) .
Zijn de uitkomsten van beide meetprocedures hetzelfde, dan kan het nieuwe

instrument valide worden genoemd .

De te volgen procedure is dezelfde als bij het vaststellen van de equiva-

lentie betrouwbaarheid (zie 2 .2 .2 .3 .) .

2 .2 .2 . Betrouwbaarheid

Met betrekking tot de betrouwbaarheid van een meetmethode wordt ook wel ge-

sproken van de reproduceerbaarheid of herhaalbaarheid van een meetmethode .

Betrouwbaarheid heeft te maken met de nauwkeurigheid van de meting (Abdellah

& Levine, 1979 ; Meerling, 1981) . Een meetmethode wordt als betrouwbaar be-

schouwd wanneer een serie metingen gelijke resultaten oplevert (Brink &

Wood, 1978) .

Een hoge betrouwbaarheid van een meetinstrument wordt verkregen door zoveel

mogelijk foutenbronnen uit te schakelen . Bij een test op de betrouwbaarheid

van een meetinstrument wordt nagegaan, in hoeverre mogelijke foutenbronnen

toch nog van invloed zijn op het meetresultaat (Brink & Wood, 1978) .

Ter bepaling van de betrouwbaarheid kunnen de volgende testen worden onder-

scheiden :

- de test-hertest betrouwbaarheid ;

- de interrater betrouwbaarheid ;

- de instrument betrouwbaarheid .

2.2.2 .1 . De test-hertest betrouwbaarheid

Bij deze test wordt de meting onder identieke omstandigheden op verschillen-

de tijdstippen met hetzelfde instrument uitgevoerd . Vervolgens worden de

scores met elkaar vergeleken (Brink & Wood, 1978 ; Fox, 1975 ) .

Deze test stuit volgens Fox (1976) echter op praktische bezwaren . Een van de

voorwaarden waaraan voldaan moet zijn wil men deze test kunnen toepassen is,

dat het gemeten kenmerk - in dit geval verpleegkwaliteit - constant blijft .
.
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Volgens Fox is dat in de praktijk echter vrijwel nooit het-geval, omdat ver-

pleegkwaliteit voortdurend onderhevig is aan fluctuaties ten gevolge van

bijvoorbeeld het patiëntenbestand, de werklast van verpleegkundigen, het
tijdstip van waarneming, enzovoort .

Het is echter de vraag of verpleegkwaliteit wel zo sterk fluctueert, ten ge-

volge van de zojuist genoemde factoren, als Fox beweert . Rutten (1986) ver-

richtte in zijn doctoraal-onderzoek op één verpleegafdeling twee metingen

met het kwaliteitsprofiel, met een tussenpoos van vier weken . Het patiënten-
bestand was in die vier weken gewijzigd .

Uit tabel 1 blijkt, dat de resultaten van de tweede meting niet opvallend,

afwijken van die van de eerste meting, terwijl bovendien in de tweede meting

ruim drie maal zoveel patiënten waren betrokken .

Tabel 1 . Kwaliteitsscores van een verpleegafdeling op twee verschillende

tijdstippen, gemeten met een tussenpoos van vier weken . .

Dimensie eerste meting tweede meting
n=6 n=20

CotSrdinatie 69.3 70.7
Instrumenteel-technisch 87.6 88.5
Agogisch 79.9 ' 80.5

Bron : Rutten-09-9M

ver-
schil

+1,4
+0 .9
+0 .6

Uit pragmatische overwegingen kan men beter van deze test afzien en gebruik

maken van een van de volgende tests die nu besproken worden, waarbij slechts
één meting noodzakelijk is .

2 .2 .2 .2 . De interrater betrouwbaarheid

Als mogelijke foutenbron die van invloed kan zijn op het meetresultaat noe-
men Van Bergen e .a . (1980) de waarnemer . Daarbij i s met name van belang in
hoeverre twee waarnemers tot eenzelfde score komen . Dit kan worden nagegaan
door de waarnemers onafhankelijk van elkaar bij dezelfde patiënt een meting
te laten verrichten . De interrater betrouwbaarheid wordt dan bepaald door de
mate van overeenkomst tussen de scores van beide waarnemers te berekenen .



Een veel gebruikte maat voor dit doel i s Cohens kappa . Cohens kappa wordt

berekend met de volgende formule :

K

Ao - Ae

0

N - Ae

waarin : Ao - de mate van overeenstemming ( agreement observed)

A- de te verwachten overeenstemming, op grond van toeval ( agree-
e

ment expected)

N - aantal observaties

2 .2 .2 .3 . De instrument betrouwbaarheid

In plaats van instrument betrouwbaarheid spreekt men ook wel van de interne

consistentie of homogeniteit van een meetinstrument . Van een intern consis-

tent of homogeen meetinstrument is sprake, wanneer de items in ongeveer ge-

lijke mate positief met elkaar zullen correleren (Swanborn, 1981) . Is dat

niet het geval, dan wordt waarschijnlijk niet bén, maar verschillende ken-

merken gemeten . Uit de aard van de betrokken items kan meestal wel worden

afgeleid op welk kenmerk de items betrekking hebben .

De mate van interne consistentie wordt in een of andere maat uitgedrukt .

Cronbachs alpha is een veel gebruikte maat .

De instrument betrouwbaarheid kan ook op een andere manier worden vastge-

steld, namelijk door de equivalentie betrouwbaarheid te bepalen . Bij de

bepaling van de equivalentie betrouwbaarheid wordt nagegaan of twee ver-

schillende meetinstrumenten voor hetzelfde te meten kenmerk (bijvoorbeeld

verpleegkwaliteit) precies hetzelfde resultaat leveren, met andere woorden

of meetinstrument a overeenkomt met meetinstrument b (Swanborn, 1981) .

Als procedure voor de equivalentie betrouwbaarheid stelt Swanborn voor om

correlatieberekeningen op de scores uit te voeren . Indien de correlatie tus-

sen beide meetinstrumenten hoog is, doet het er volgens Swanborn weinig toe,

welk meetinstrument wordt gebruikt .

Het vaststellen van de equivalentie betrouwbaarheid komt overeen met het be-

palen van de gelijktijdige validiteit (zie 2 .2.1 .4 .) .



2 .3 . Slotopmerking

Een probleem dat zich voordoet bij het beoordelen van meetinstrumenten voor

verpleegkundige zorgkwaliteit is, dat de validiteit en betrouwbaarheid van

deze instrumenten vaak slecht zijn onderbouwd . Meestal vindt alleen ander-

zoek plaats naar de inhoudelijke validiteit van het instrument en naar de

interrater betrouwbaarheid .

Durlinger (1981) vond bij een vergelijkend onderzoek van drie instrumenten

voor evaluatie van de verpleegkundige zorgverlening, dat bij éèn instrument

(Nursing Audit van Phaneuf) niet werd aangegeven of het werd getoetst op

validiteit en betrouwbaarheid . De andere twee (Qualpacs van Wandelt en Ager
en het Kwaliteitsprofiel van Van Bergen e .a .) waren weliswaar meettheore-

tisch onderbouwd met onderzoeken naar validiteit en betrouwbaarneid, maar de

beschrijvingen ervan muntten niet uit door duidelijkheid .
Volgens Durlinger bleek het kwaliteitsprofiel (Van Bergen e .a ., 1980) van de
drie onderzochte instrumenten het beste te zijn onderbouwd . De predictieve
validiteit werd beargumenteerd . De inhoudsvaliditeit werd nagegaan door het

instrument aan een panel deskundigen voor te leggen . De begripsvaliditeit

werd door de auteurs nog niet van belang geacht in verband met het ontbreken

van een theoretisch netwerk waarbinnen verpleegkwaliteit wordt gedefinieerd .

De betrouwbaarheid tenslotte werd getest door middel van de interrater be-
trouwbaarheid .



3 . Onderzoeksopzet

Het eerste gedeelte van de stage zal worden besteed aan de ontwikkeling van

een kort meetinstrument ter bepaling van de verpleegkundige zorgkwaliteit .

Dit korte instrument zal worden ontwikkeld door middel van een verkorting

van het kwaliteitsprofiel van Van Bergen e .a . (1980) .

In een keuzeblok (blok 3 .6 .4 ., academisch jaar 198 4-1985) werd een eerste

aanzet met betrekking tot de instrumentontwikkeling gegeven . In dat blok

werden data verzameld en werd een plan opgesteld omtrent de te volgen werk-

wijze .

In het eerste gedeelte van de stage zal dit werkplan worden uitgevoerd,

resulterend in de realisatie van het korte instrument . De te volgen aanpak

valt in een tweetal stappen uiteen . Allereerst zal langs statistische weg

worden geprobeerd tot een selectie te komen van een beperkt aantal criteria

uit het kwaliteitsprofiel . Een verdere reductie zal plaats vinden -door de

resterende criteria op inhoud en relevantie voor verpleegkwaliteit te

bestuderen en, zo mogelijk, te verwijderen .

In het tweede gedeelte van de stage zal de validiteit en de betrouwbaarheid

van het korte instrument worden nagegaan . Zoals reeds in de Inleiding werd

gezegd zal de proefmeting met dit korte instrument in een middelgroot zie-

kenhuis in zuidwest Nederland worden verricht . Deze proefmeting zal op twee

afdelingen worden gehouden, een interne afdeling en een gecombineerde infec-

tiefdermatologísche afdeling . De meting zal ongeveer drie weken in beslag

nemen .

De verwerking van de gegevens en het schrijven van de scriptie zal in het

derde gedeelte van de stage plaats vinden . De data zullen worden geanaly-

seerd met behulp van het statistisch programmapakket SPSS-X (Statistical

Package for the Social Sciences - release X) op de VAX-computer van de Tech-

nische Hogeschool Eindhoven .

Behalve de data zullen suggesties ter verbetering van en kritieken op het

instrument verwerkt moeten worden .

Afhankelijk van de resultaten hiervan zal de korte verge zo nodig worden

herzien en zullen aanbevelingen moeten worden gedaan voor verder onderzoek .



k- De vraagstelling werd als volgt uitgewerkt :

- De verkorte versie zal worden ontwikkeld door middel van statistische

technieken en op basis van inhoudelijke argumenten ;

- de mate van validiteit zal worden nagegaan door middel van validiteit op

het eerste gezicht, inhoudsvaliditeit en gelijktijdige validiteit ;

- de mate van betrouwbaarheid zal worden nagegaan door middel van de inter-

rater betrouwbaarheid en de instrument betrouwbaarheid .



4 . Resultaten

4 .1 . De ontwikkeling van het instrument

4 .1 .1 . Inleiding

In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van de werkwijze die werd

gevolgd, om een kort instrument voor het meten van verpleegkwaliteit te ont-

wikkelen . In het kader van deze scriptie wordt volstaan met een weergave van

de hoofdlijnen . Zie voor een gedetailleerd verslag van de gevolgde werkwijze

Lacko (1985) .

4 .1 .2 . Werkwijze

Begonnen werd met het verzamelen van data verkregen met het kwaliteitspro-

fiel . Dat bleek echter geen gemakkelijke opgave . Enerzijds zijn er, vanwege

de in de Inleiding genoemde bezwaren, slechts in een beperkt aantal zieken-

huizen metingen mee verricht . Anderzijds is er weinig over ervaringen met

het instrument in vakbladen gepubliceerd . De weinige publicaties die er zijn

moeten voornamelijk in het grijze circuit (scripties, rapporten, interne

nota's) worden gezocht . Uiteindelijk kon voor de verkorting gebruik worden

gemaakt van de kwaliteitsscores van 16 afdelingeri uit 4 verschillende zie-

kenhuizen (Lacko, 1985) .

Een eerste poging om tot een verkorting te komen bestond uit het opsporen en

verwijderen van niet-discriminerende criteria . Immers, een criterium dat

voor verschillende afdelingen tot eenzelfde score leidt, draagt niet bij aan

het onderscheid tussen goede en slechte kwaliteit van zorg . Teneinde niet-

discriminerende criteria te kunnen achterhalen, is per criterium nagegaan,

door hoeveel afdelingen een score van 80 % of hoger werd behaald .

Arbitrair werd bepaald dat, indien meer dan driekwart van de afdelingen (75 %

ofwel meer dan 11 van de 16 afdelingen) een score van 80 % of hoger op een

criterium zouden behalen, het betreffende criterium in de nieuwe versie zou

worden weggelaten . Dat gebeurde eveneens indien een criterium voor meer dan

driekwart van de afdelingen niet van toepassing bleek te zijn .

Criteria die voor de meeste afdelingen tot eenzelfde lage score (kleiner of

gelijk aan 20%) leidden, werden echter gehandhaafd . Weliswaar differentiëren

deze criteria niet tussen afdelingen, maar bij een lage score is sprake van.
slechte kwaliteit en lijkt verbetering van deze score gewenst .
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Enkele voorbeelden ter verduidelijking :

Op criterium C3 .2 ("De overdrachtsrapportage moet schriftelijk geschieden
met een mondelinge toelichting .") behalen 15 van de 16 afdelingen een score
van 80% of hoger (zie tabel 2) . Omdat meer dan 11 afdelingen hoger dan 80%

scoren, wordt dit criterium in de nieuwe versie weggelaten .

Tabel 2. Aantal afdelingen met een kwaliteitsscore > 80% of < 20% en het
aantal keren niet van toepassing voor vier criteria . .

Aantal afdelingen Aantal afdelingen Aantal keren
Criterium met score > 80% - met score < 20% n .v .t. N

C3.2 15 0 0 16
A3.2 5 0 0 16
IT3.3 4 0 12 16
C1.3 0 9 0 12

Bron: Lacko (1985) .

Slechts 5 van de 16 afdelingen behalen op criterium A3 .2 ("Wanneer bepaald

wordt, hoeveel zorg een patiënt zelf op zich gaat nemen, moet deze daarbij

betrokken worden .") een score van 80% of hoger (zie tabel 2) . Dit criterium
-wordt gehandhaafd, omdat het vereiste minimum aantal van 12 afdelingen niet
wordt gehaald .

Criterium IT3 .3 ("Bij bedpatiënten met een kunstmatige uitgang (zoals a .p .
zonder drain) moet het zakje lekvrij zijn aangebracht en de huid er omheen
goed verzorgd .") blijkt 12 maal niet van toepassing te zijn en komt daarom
te vervallen (zie tabel 2) .

Criterium C1 .3 tenslotte ("Een verpleegkundige anamnese moet uitmonden in

een conclusie over aandachtspunten bij deze patiënt in het verpleegplan .")
leidt voor de meeste afdelingen tot een lage score : maar liefst 9 van de 12
afdelingen (van 4 afdelingen waren geen gegevens beschikbaar) scoort lager

dan 20% (zie tabel 2) . Hoewel dit criterium niet differentieert tussen afde-

lingen wordt het in de nieuwe versie gehandhaafd, omdat er van lage kwali-

teit op dit criterium sprake is en verbetering van de score wenselijk .

Ten gevolge van deze werkwijze kon een eerste reductie van 123 naar 58 cri-

teria worden bewerkstelligd .
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De tot nu toe gevolgde werkwijze kan in de volgende stappen worden samenge-

vat :

Stap 1 . Bepaal per criterium het aantal afdelingen met een score > 80% .

Stap 2 . Bepaal per criterium voor hoeveel afdelingen het criterium niet van

toepassing is .

Stap 3 . Indien de gevonden waarde van stap 1 of stap 2 groter is dan 75 % van

het totaal, vervalt het criterium .

In een tweede poging is getracht de 58 criteria nog eens verder te reduce-

ren . Daartoe is van de resterende criteria per ziekenhuis afzonderlijk en

voor alle ziekenhuizen gemeenschappelijk de gemiddelde score en de stan-

daarddeviatie berekend . Vervolgens is nagegaan hoe de gemiddelde score en

standaarddeviatie tot stand zijn gekomen . Dat gebeurde door na te gaan hoe

deze waarden per ziekenhuis afzonderlijk lagen en wat de bijdrage van elke

afdeling aan gemiddelde en standaardafwijking was . Op deze wijze konden uit-

schieters worden opgespoord en zo nodig een nieuwe berekening van gemiddelde

en standaardafwijking worden gemaakt, met weglating van deze uitschieters .

Bovendien zijn de overgebleven criteria kritisch op inhoud en relevantie be-

keken en is overwogen, of het zinvol was ze in de korte versie te handhaven .

Dit gebeurde onder andere in nauw overleg met de stagebegeleider .

Tengevolge van deze werkwijze konden enkele uitschieters worden opgespoord,

dat wil zeggen afdelingen die met hun score op een criterium zodanig afwij-

ken van de scores van andere afdelingen, dat het niet zinvol is, om deze

afdelingen in de berekening van de totale score voor dat criterium mee te

nemen . Bovendien konden enkele criteria worden opgespoord die meer betrek-

king hadden op structuurkenmerken dan op proceskenmerken en daarom werden

verwijderd .

Wederom enkele voorbeelden ter verduidelijking :

Op criterium C6 .6 ("Voor medicijnen die bij deze patiënt zijn voorgeschreven

moet uit de administratie blijken dat deze volgens voorschrift zijn toege-

diend .") behalen slechts 7 van de 12 afdelingen (58%) een score van hoger

dan 80% . De gemiddelde score bedraagt 58 .9 met een enorme spreiding : 48 .7

(zie tabel 3) .
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Tabel 3 . Gemiddelde score, standaarddeviatie en aantal afdelingen met

eenscore > 80% op criterium C6.6 .

lriterium x (s .d .)
Aantal afdelingen
met score > 80% N

C6.6 58.7 (48.7) 7 12

Indien nu wordt nagegaan, hoe deze score tot stand gekomen is, dan blijkt de
lage gemiddelde score en extreme spreiding te worden veroorzaakt door één
ziekenhuis, namelijk ziekenhuis -A (zie tabel 4) .

Tabel 4 . Gemiddelde score en standaarddeviatie op criterium C6 .6, per zie-
kenhuis .

A B C D
Criterium x (s .d.) x (s .d .) x (s .d .) x (s .d .)

C6.6 1 .3 (2 .5) 100 .0 ( 0 .0) geen data 100 .0 (0 .0)

Bron: Lacko (1985).

De data suggereren een structurele tekortkoming in ziekenhuis A . Mede op

grond van eigen waarneming in ziekenhuizen en door middel van navraag bij
enkele ziekenhuizen .en verpleegkundïgen, werd besloten om de score van zie-

kenhuis A als uitschieter te beschouwen en het criterium te verwijderen, om-

dat hier echt over een uitzonderlijke situatie moet worden gesproken .
Criterium C6 .5 is een voorbeeld van een criterium dat om inhoudelijke rede-
nen komt te vervallen . Wordt namelijk inhoudelijk naar het criterium gekeken
(het criterium luidt : "Niet meer dan drie verschillende informatiebronnen

moeten nodig zijn om de volgende gegevens over deze pat int te achterhalen :

temperatuur, voorgeschreven en verstrekte medicijnen, rapportage van ver-

pleegkundige bijzonderheden, mobiliteit, afspraken met afdelingen als rlSnt-



gen, fysiotherapie en dergelijke .") dan blijkt, dat het criterium geen pro-

ceskenmerk meet, maar een structuurkenmerk, namelijk in hoeverre de organi-

satie de daartoe benodigde middelen verstrekt, bijvoorbeeld één verpleegkun-

dig dossier per patiënt (zie ook : Swagerman, 1981) .

Op deze wijze kon het aantal criteria nog eens verder worden gereduceerd van

58 naar 45 .

Aan de gevolgde werkwijze kunnen nu de volgende stappen worden toegevoegd :

Stap 4 . Bereken per criterium x en s .d ., zowel per ziekenhuis afzonderlijk
als voor alle ziekenhuizen te zamen .

Stap 5 . Ga na hoe de waarden van stap 4 tot stand zijn gekomen .

Stap 6. Bereken bij uitschieters opnieuw x en s .d .

Stap 7 . Bekijk de criteria op inhoud .

.

Stap 8 . Afhankelijk van stap 5 tot en met 7 criterium handhaven of laten

vervallen .

In tabel 5 wordt de reductie per dimensie weergegeven, zowel absoluut als
procentueel .

Tabel 5 . Reductie kwaliteitsprofiel per dimensie, zowel absoluut als procen-
tueel .

reductie

aantal criteria aantal criteria
dimensie kwaliteitsprofiel korte versie absoluut procentueel

Co6rdinatie 29 12 17 14
Instrumenteel- 53 18 35 28
technisch
Agogisah 41 15 26 21

123 45 78 63



In bijlage 1, 2 en 3 wordt per dimensie aangegeven welke criteria bij eerste

reductie kwamen te vervallen, welke bij tweede reductie en tenslotte welke

criteria voor de korte versie werden gehandhaafd . In bijlage 4 is het korte
instrument in zijn geheel opgenomen .

4 .2 . Onderzoek naar validiteit en betrouwbaarheid van het korte instrument

4 .2.1 . Beschrijving van de populatie

Het instrument dat volgens de in 4 .1 .2 . beschreven procedure werd ontwik-

keld, is in de praktijk getest In een middelgroot ziekenhuis in zuidwest
Nederland .

Bij het onderzoek waren 37 patiënten betrokken . Deze patiënten lagen op twee
afdelingen : een interne afdeling en een gecombineerde afdeling infectielder-
matologie . De gemiddelde leeftijd van de patiënten was 57 jaar . De jongste
patiënt was 20 jaar, de oudste 84 jaar . Aan het onderzoek namen 17 vrouwen
(46%) en 20 mannen (54%) deel .

Om aan het onderzoek te kunnen deelnemen, werd de eis gesteld, dat de pa-

tiënten aanspreekbaar moesten zijn en langer dan twee dagen in het zieken-

huis moesten verblijven (conform Van Bergen e .a ., 1980) . Bovendien moest de

gezondheidstoestand van de patiënten zodanig zijn, dat deelname aan het

onderzoek niet te belastend zou zijn .

Dit laatste werd in overleg met de verantwoordelijke verpleegkundige vastge-
steld . Aangezien op het tijdstip dat het onderzoek plaats vond, op de inter-

ne afdeling veel ernstig zieke patiënten werden verpleegd, werden de patiën-

ten op deze afdeling niét random geselecteerd aangezien door de hoge uitval

de resterende patiënten toch allemaal gevraagd zouden moeten worden om aan

het onderzoek deel te nemen en random selectie dus in feite overbodig wordt .
Drie patiënten weigerden medewerking aan het onderzoek en achttien patiënten

kwamen naar het oordeel van de verantwoordelijk verpleegkundige niet voor

deelname aan het onderzoek in aanmerking . De meest voorkomende reden was,

dat de patiënten daarvoor te ziek waren (terminale ca, hevige pijn of be-

nauwdheid), of niet in staat werden geacht adequaat te kunnen antwoorden
(dementie, apathie) . Worden deze 21 patiënten meegerekend in de populatie-
grootte, dan bedroeg het uitvalpereentage 36 % .



4 .2 .2 . De validiteit van het instrument

4 .2 .2 .1 . De inhoudsvaliditeit

Ter beoordeling van de inhoudsvaliditeit werd het instrument voorgelegd aan

een panel deskundigen uit het betreffende ziekenhuis . Het panel was samenge-

steld uit vier hoofdverpleegkundigen en twee verpleegkundigen werkzaam'op

het stafbureau . Het panel kreeg het korte instrument voorgelegd met het ver-

zoek deze te beoordelen op volledigheid aan de hand van twee vragen :

a) Zijn de criteria naar Uw mening representatief voor de betreffende dimen-

sie?

b) Mist U criteria? Zo ja, welke?

In een plenaire bijeenkomst met de panelleden werden de antwoorden op deze

vragen besproken . De leden van het panel konden zich goed in de lijst met

criteria vinden . Behoudens enkele tekstuele wijzigingen waren er geen op-

merkingen of aanvullingen op de lijst .

De wijzigingern betroffen :

* criterium C4 (C3 .3 in het kwaliteitsprofiel) . Dit criterium zou worden ge-

observeerd tijdens de overdracht dag-avonddienst in plaats van nacht-dag-

dienst, omdat het de panelleden volstrekt niet duidelijk was, waarom juist

tijdens de overdracht nacht-dagdienst aan de orde moet komen of er nog op-

merkingen van de patiënt waren . Het leek hun logischer dat dit tijdens de

overdracht van dag- naar avonddienst gebeurt, mede doordat deze overdracht

vrij uitgebreid is in tegenstelling tot 's ochtends .

* criterium C11 (C6 .4 in het kwaliteitsprofiel) . De zin na N .B . kwam te

vervallen .

* criterium IT5 (IT4 .3 in het kwaliteitsprofiel) . In het meetvoorschrift

werd "voorgeschreven" veranderd in "genoteerd" .

* criterium IT6 (IT4 .5 in het kwaliteitsprofiel) . Aan het criterium werd na

"daarop" toegevoegd "én op de infuuslijst" .

Beoordeling van de face-validity vond op een minder systematische wijze

plaats . Aan de beoordelaars die betrokken waren bij het onderzoek naar de

interrater betrouwbaarheid werd gevraagd of de korte versie naar hun oordeel

representatief was voor de kwaliteit van verpleegkundige zorg .

Van de drie beoordelaars antwoordden twee met ja en een met nee . Laatste

miste een aantal criteria, maar kon niet aangeven welke criteria ontbraken .
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- 4 .2 .2.2 . De gelijktij dige validiteit

De gelijktijdige validiteit werd vooraf vastgesteld door naast het korte in-

strument gelijktijdig het kwaliteitsprofiel als soortgenoot instrument te

-hanteren . Daarbij werd als volgt te werk gegaan :

Uitgangspunt vormde het databestand dat gebruikt was voor de samenstelling

van de korte versie . Dit databestand is samengesteld uit scores van 16 afde-

lingen per criterium, zoals verkregen met behulp van het kwaliteitsprofiel .

Aangezien het korte instrument is samengesteld uit dezelfde criteria als het

kwaliteitsprofiel, werd voor de score op een criterium uit de korte versie

de overeenkomstige score uit het databestand overgenomen .

Vervolgens werd de kwaliteitsscore op de dimensie Co~rdinatie van zorg en

Agogische aspecten van zorg berekend .

Daarna werd met behulp van rangcorrelatieberekeningen (Spearman's rho) de

mate van overeenkomst tussen beide scores berekend .

De achterliggende gedachte was, dat een afdeling die hoog scoort op het kwa-

liteitsprofiel dat ook op de korte versie zou moeten doen en omgekeerd, dat

een afdeling die als laagste bij het kwaliteitsprofiel uit de bus komt, dat

ook in de korte versie zou moeten doen .

De mate waarin beide uitkomsten met elkaar overeenkomen geeft een belangrij-

ke aanwijzing voor de validiteit van het korte instrument . De gevonden waar-

den zijn in tabel 6 vermeld .

Tabel 6 . Spearman's rho (rs) voor de dimensie Cotlrdinatie van zorg en de di-

mensie Agogische aspecten van zorg .

dimensie rs

CoBrdinatie van zorg .85*
Agogische aspecten van zorg .8T *

* p < 0 .01



Uit tabel 6 blijkt dat er een sterke mate van overeenkomst is tussen de

score verkregen met het kwaliteitsprofiel en de score verkregen met het

korte instrument, zowel voor de dimensie Co~rdinatie van zorg als Agogische

aspecten van zorg .

In figuur 1 en 2 zijn de scores grafisch in een puntenwolk weergegeven .

score kwaliteitsprofiel

score vragenlijst %

Figuur 1 . Puntenwolk van de scores op de dimensie "CotSrdinatie van Zorg",

verkregen met behulp van het kwaliteitsprofiel en het korte

instrument ; rs = .85 (p < A .01) .

score vragenlijst %

Figuur 2 . Puntenwolk van de scores op de dimensie "Agogische aspecten van

zorg", verkregen met behulp van het kwaliteitsprofiel en het korte

instrument : rs • .8T (p < 0 .01) .
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In verband met veel ontbrekende scores door het niet van toepassing zijn van

criteria én veel scores gebaseerd op minder dan 10 patiënten, kon voor de

dimensie Instrumenteel -technische aspecten van zorg, Spearman`s rho niet

worden berekend .

4 .2 .3 . 0o betrouwbaa Chsl d Man het Instrument

4 .2 .3 .1 . De Interrater betrouwbaarheid

De fnterrater betrouwbaarheid werd nagegaan door per afdeling met twee ob-

servatoren de patiënten die voor deelname aan het onderzoek In aanmerking

kwamen te laten beoordelen . De ene observator was steeds een verpleegkundige

van de betreffende afdeling, echter niet werkzaam op de unit die werd onder-

zocht, dit omdat anders te veel vertekening zou ontstaan (conform Van Bergen

e .a ., 1980) . De andere observator was steeds de onderzoeker .

Op de interne afdeling werden twee metingen verricht met twee verschillende

observatoren . Bij de eerste meting waren 3 patiënten betrokken, bij de twee-

de meting 4 patiënten . Op de andere afdeling werd de meting verricht bij 8

patiënten .

De resultaten van de Interra :er betrouwbaarheidsmeting zijn fn tabel 7 weer-

gegeven .

Tabel 7 . Cohens kappa voor drie interrater metingen met het korte Instrument

per dimensie van zorg .

dimensie C dimensie IT dimensie A

le interrater meting (n-3) .79 .78 .75
2e Interrater meting (n-4) .82 .77 .92
3e Intarrater meting (n-8) .83 .84 .73

gemiddeld .81 .80 .80

De mate van overeenstemming wordt uitgedrukt in Cohens kappa .

Als er maximale overeenstemming tussen de beoordelaars is, dan Is de waarde

van kappa gelijk aan 1 .
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De gevonden gemiddelde scores per dimensie wijzen op een sterke mate van

overeenstemming tussen de beoordelaars . Met betrekking tot de interrater be-
trouwbaarheid kan worden geconcludeerd dat deze met goed kan worden aange-

duid . Het resultaat is opvallend, indien men weet dat de mede-observatoren

niet vooraf op betrouwbaarheid werden getraind . Dat werd gedaan om onbe-
trouwbare criteria te kunnen opsporen . De observatoren kregen wel een duide-
lijke instructie over hoe de lijst in te vullen . Bovendien kregen de obser-

vatoren de lijst vooraf ter inzage om eventuele vragen naar aanleiding van

eventuele onduidelijkheden te beantwoorden .

Teneinde onbetrouwbare criteria te kunnen opsporen werd in navolging van Van

Bergen e .a . (1980) en Nijhuis en ter Heuvelhof (1981) nagegaan hoeveel
fouten per item werden gemaakt . Van een fout is sprake, wanneer op bén item

de waarnemers voor eenzelfde patiënt verschillend scoren . Voor de analyse
werden de gegevens,van de 15 interrater metingen gebruikt .

In tabel 8 worden de aantallen fouten met bijbehorende cumulatieve frequen-

tie vermeld . Bij 0 fouten is een item voor 100 % betrouwbaar .

Tabel 8 . Aantal fouten met bijbehorende frequentie en cumulatieve frequen-
tie .

Aantal fouten Aantal Aantal items
items cumulatief

0 18 18
1 11 29
2 6 35
3 7 42
4 2 44

7 1 45

Uit tabel 8 blijkt dat 18 items voor 100 % betrouwbaar zijn . Vergeleken met
Nijhuis en ter Heuvelhof is dat een toename met 8 .



4 .2 .3.2 . De instrument betrouwbaarheid

De instrument betrouwbaarheid, ook wel interne consistentie genoemd, kan op

meerdere manieren onderzocht worden . Wil men de interne consistentie van een

instrument nagaan door middel van berekening van Cronbach's alpha, dan is

één van de vooronderstellingen dat de items van het te onderzoeken instru-

ment in ongeveer gelijke mate positief met elkaar moeten correleren (zie ook
2 .2 .2 .3 .) . Daarom werden eerst de item-itemcorrelaties van het korte instru-
ment berekend . Voor de berekening werd gebruik gemaakt van de scores op het

korte instrument verkregen in het proefziekenhuis, waar het bij 37 patiënten
werd afgenomen, en scores verkregen door Rutten (1986), die in zijn docto-

raalstage het korte instrument bij 20 patiënten heeft afgenomen . De bereke-
ningen werden alleen uitgevoerd voor de dimensie CotSrdinatie van zorg en

voor de dimensie Agogische aspecten van zorg .

In verband met veel ontbrekende data op de dimensie Instrumenteel-technische

aspecten van zorg konden voor deze dimensie geen analyses met betrekking tot

de instrument betrouwbaarheid worden uitgevoerd .

Uit bijlage 5 en 6, waar de item-itemcorrelaties worden weergegeven voor

respectievelijk de dimensie CotSrdinatie van zorg en Agogische aspecten van

zorg, blijkt dat de meeste items niét in ongeveer gelijke mate positief met
elkaar correleren . Dat behoeft echter geen verwondering te wekken . Van
Bergen e .a . (1980) hebben namelijk op scores van acht afdelingen, per dimen-

sie voor elke groep criteria de correlatie voor alle mogelijke itemparen be-
rekend . Indien de correlatie significant was, werd het itempaar nader beke-
ken . Zo nodig werden maatregelen genomen, bijvoorbeeld : één van de items
werd verwijderd of beide items werden samengevoegd tot één item .

Ondanks dat niet aan de zojuist genoemde vooronderstelling wordt voldaan,

werd toch Cronbach's alpha berekend (zie tabel 9) . Dat de gevonden waarden
laag zijn, lag in de lijn der verwachting .



F Tabel 9 . Cronbach's alpha voor de dimensie CoBrdinatie van zorg en Agogische .

aspecten van zorg .

Cronbach's alpha voor Cronbach's alpha voor
dimensie Cotlrdinatie dimensie Agogisch

----------~--~--------_ .._ _ ~. _ . ~ _ - - - - -- - - - - - ---

Data Lacko .44 .42
n-37

Data Rutten (1986) .15 •31
n-20
Beide .32 .35
n-57

Een andere manier om de instrument betrouwbaarheid te bepalen is door middel

van het vaststellen van de equivalentie betrouwbaarheid, waarbij wordt nage-

gaan in hoeverre scores verkregen met behulp van het te evalueren instrument

samenhangen met de scores van een verwant instrument (Swanborn, 1981) . Het

bepalen van de equivalentie betrouwbaarheid komt in vorm overeen met de ge-

lijktijdige validiteit .

In 4 .2 .2 .2 . werd de instrument betrouwbaarheid vastgesteld door middel van

berekening van Spearman's rho tussen de scores op het korte instrument en op

het kwaliteitsprofiel . Geconcludeerd kan worden dat het korte instrument in

vergelijking met het kwaliteitsprofiel in hoge mate betrouwbaar is, omdat de

correlaties tussen de scores op beide instrumenten hoog zijn .

Nog een manier om de instrument betrouwbaarheid na te gaan, is door middel

van het uitvoeren van een scalogramanalyse . Hieronder wordt een globale be-

schrijving gegeven van de techniek . Voor gedetailleerde informatie wordt

verwezen naar Meerling (1981) en Swanborn (1982) .

De scalogramanalyse biedt een procedure om na te gaan of de gegevens zijn te

passen in een cumulatieve structuur (v .d . Zee, 1979) . Door middel van deze

analyse worden de items naar moeilijkheidsgraad geordend : de items worden in

volgorde van moeilijk naar gemakkelijk geplaatst (Meerling, 1981) . De mate

waarin dit lukt kan worden uitgedrukt in een coëfficiënt, bijvoorbeeld H .

Een schaal met een H tussen .30 en .40 geldt als zwak, tussen :40 en .50 als

.matig en boven .50 als goed (Swanborn, 1982) .



Een voorbeeld ter verduidelijking :

Wanneer iemand zo goed kan rekenen dat hij een opgave met een bepaalde moei-
lijkheidsgraad nog net kan maken, dan moet hij alle gemakkelijker opgaven
eveneens kunnen maken, maar geen van de opgaven die moeilijker zijn .

Voorwaarde om de scalogramanalyse te kunnen uitvoeren is, dat de variabelen
dichotoom zijn .

Aangezien de criteria van het korte instrument meer dan twee antwoordcatego-
rieën hebben, werden de antwoorden eerst gedichotomiseerd . Vervolgens werd
op de dimensie CotSrdinatie van zorg een scalogramanalyse uitgevoerd .
Uitgegaan werd van de scores op het korte instrument verkregen in het proef-
ziekenhuis (n=37) en van de scores die Rutten (1986) verkregen heeft op het

korte instrument (n=20) zodat de analyse werd uitgevoerd op in totaal 57
eenheden .

De criteria C5, C6 en C9 bevatten teveel missing data voor de analyse en
werden verwijderd .

De analyse werd uitgevoerd op de criteria die in tabel 10 staan vermeld . in
verband met de overzichtelijkheid worden de criteria slechts aangeduid door
middel van trefwoorden . Zie bijlage 4 voor een volledige beschrijving van de
criteria .

Tabel 10 . Criteria waarop de scalogramanalyse voor de dimensie Cotlrdinatie
van zorg werd uitgevoerd .

Criterium

cl
C2
c 3a
CD

C6
C7
C10

Korte omschrijving criterium

Aanwezigheid verpleegkundige anamnese
Conclusie in verpleegkundige anan:nnese
Aanwezigheid specifiek verpleegplan
Doelstellingen verpleging zijn in verpleegplan geforznu-
leerd
Verpleegkundigen overleggen met-elkaar over de patiënt
Verpleegkundigen overleggen met de arts over de patiënt
Artsenvisite wordt binnen een uur uitgewerkt



Door middel van de scalogramanalyse konden vier schalen worden geconstru-

eerd . Deze schalen staan vermeld in tabel 11 .

Tabel 11 . Resultaat scalogramanalyse op de criteria van tabel 10 . Criterium

volgorde van moeilijk naar gemakkelijk .

I * II ~ III * IV *

C3b .523 C3b
C2 .554 C2
C6 .536 C6
C10 .427 C10
C1 .573 C7

H schaal .516 H schaal

.523

.513

.607

.391

.573

.516

* individuele itemkarakteristiek .

c3a
C2
C6
C10
C1

H schaal

.650 C3a

.607 C2

.512 C6

.440 C10

.641 C7

.55u H schaal

.650

.567

.582

.405

.641

.554

Van de schalen uit tabel 11 werd de gelijktijdige validiteit en de equiva-

lentie betrouwbaarheid vastgesteld volgens de procedure beschreven in

4 .2 .2 .2 . Kort samengevat komt de procedure hierop neer :

Als uitgangspunt dient het databestand van scores op het kwaliteitsprofiel

van 16 afdelingen (Lacko, 1985) . Daar de schalen uit dezelfde criteria zijn

samengesteld als het kwaliteitsprofiel, wordt voor de score op een criterium

van een van de vier schalen uit tabel 11, de overeenkomstige score uit het

databestand overgenomen . Daarna wordt de score op de dimensie CotSrdinatie

van zorg bepaald, enerzijds met het kwaliteitsprofiel, anderzijds met elk

van de vier schalen . Met behulp van rangcorrelatieberekeningen (Spearman's

rho) wordt vervolgens de mate van overeenkomst tussen de scores berekend . De

resultaten staan vermeld in tabel 12 .

Tabel 12. Spearman's rho voor de vier korte meetinstrumenten uit tabel 14,

vergeleken met het kwaliteitsprofiel .

I II III IV

Spearman's rho .82 * .82 * .81* .74*

*p < 0 . 01
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`Uit tabel 12 blijkt dat er een sterke mate van overeenkomst is tussen de

score verkregen met behulp van het kwaliteitsprofiel en de scores verkregen

met behulp van één van de vier schalen uit tabel 11 . Dit wijst op een hoge
mate van gelijktijdige validiteit en equivalentie betrouwbaarheid van de

Yvier schalen .

Alle schalen uit tabel 11 zijn uitstekende schalen .

Mijn voorkeur gaat uit naar schaal I uit tabel 11 . Deze voorkeur is geba-

seerd op de volgende argumenten :

Aan criterium C3a (aanwezigheid specifiek verpleegplan) kan relatief gemak-

kelijk worden voldaan, aan criterium CD (doelstellingen verpleging geformu-

leerd) al een stuk moeilijker . Daarmee komen de schalen III en IV uit tabel

11 te vervallen .

Wordt criterium C7 (overleg met arts) i n de schaal opgenomen (schaal II) dan
zijn in deze schaal twee criteria vertegenwoordigd die gemeenschappelijk

hebben dat ze "overleg" meten, namelijk C7 en C6 (zie tabel 11) .

Vanuit verpleegkundig oogpunt is het mijns inziens belangrijk dat aan crite-

rium C1 (aanwezigheid verpleegkundige anamnese) wordt voldaan . Daar de
criteria Cl en C7 eenzelfde moeilijkheidsgraad hebben en de H waarde,

ongeacht de keuze voor een van deze twee criteria, dezelfde blijft, geef ik

de voorkeur aan schaal I uit tabel 11 .

Wordt voor meetinstrument I Cronbach's alpha berekend, waarbij wordt uitge-

gaan van de data verkregen in het proerziekenhuis en de data van Rutten

(1986), dan neemt Cronbach's alpha toe van .32 tot .54, waarmee 29 % van de
variantie wordt verklaard .

In verband met te veel ontbrekende data op de dimensies Instrumenteel-tech-

nische en Agogische aspecten van zorg kon voor deze dimensies geen scalo-

gramanalyse worden uitgevoerd .

4 .2 .4 . Praktische problemen tijdens het onderzoek

Op de dimensie Instrumenteel-technische aspecten van zorg ontbreken veel
data . Dat komt doordat veel criteria van deze dimensie niet van toepassing

zijn . De reden daarvan is, dat de verpleegtechnische zorg tijdens het onder-

zoek in feite bij mobiele patiënten werd gemeten, die vaak geen beroep

(meer) hoeven te doen op verpleegtechnische zorgverlening door de verpleeg-

kundige .
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.,Patiënten waarbij dat wel het geval is, doen echter niet aan het onderzoek

mee, omdat dit te vermoeiend voor hen is, of omdat ze daarvoor te ziek zijn .

Van Bergen e .a . (1980) wijzen hier al op . Uit de data van Lacko (1985)

blijkt dat het probleem van veel criteria van deze dimensie die niet van

toepassing blijken te zijn, zich op alle afdelingen voordeed .

~Als suggestie ter verbetering stel ik voor patiënten die veel verpleegtech-

nische zorg ontvangen niet van deelname aan het onderzoek uit te sluiten .

Bij deze categorie patiënten zou kunnen worden volstaan met alleen maar de

IT lijst af te nemen . Dit is minder vermoeiend voor de patiënt en men krijgt

op deze wijze toch nog de beschikking over data op deze dimensie . Mocht af-

name van de volledige IT-lijst toch nog te vermoeiend zijn, dan zou kunnen

worden volstaan de zorg te beoordelen aan de hand van criteria waarbij de

medewerking van de patiënt niet vereist is .

In het algemeen kan worden gezegd dat een aantal vragen in de meetvoor-

schriften bij de criteria worden gekenmerkt door een formeel, gekunsteld

taalgebruik, dat niet aansluit bij de belevingswereld van de meeste patiën-

ten .

Een tweede probleem dat zich tijdens het onderzoek voordeed was, dat de

vragen, zoals gesteld volgens de meetvoorschriften, door een aantal patiën-

ten niet of verkeerd werden begrepen . Twee voorbeelden ter verduidelijking :

De vraag bij j criterium A9 "Als U onderzocht of behandeld bent, ontvangt U

dan informatie over de resultaten daarvan?", kwam bij veel patiënten ondui-

delijk over en werd daarom herformuleerd in "Krijgt U de uitslag te horen

als U onderzocht of behandeld bent?" .

Indien de vraag (behorend bij criterium A5) "Heeft U hier al een onderzoek

of behandeling .gehad?" met j a werd beantwoord en vervolgens werd gevraagd

"Wat wist U over de reden van dat onderzoek of die behandeling?", dan begre-

pen een aantal patiënten deze vraag niet, óf de vraag werd betrokken op as-

sisterend personeel aanwezig bij het onderzoek .

Teneinde de betrouwbaarheid van een aantal criteria te waarborgen, werden

voor deze criteria vraagalternatieven geformuleerd . Zo'n alternatief werd

-pas gebruikt als een patiënt een vraag niet begreep . Daardoor werd voorkomen
,

dat de beoordelaar zélt een alternatief moest formuleren, waardoor de be-

trouwbaarheid van de vraag zal kunnen afnemen . Zo werd bij bovenstaand voor-

beeld het volgende alternatief geformuleerd : "Heeft de zuster of broeder U

vertelt waardm dat onderzoek, ging plaats vinden?" .
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t Een derde moeilijkheid die zich voordeed was, dat een aantal criteria pro-

blematisch bleken te zijn ,1n de praktijk . Hieronder worden enkele kantteke-

ningen geplaatst bij die criteria . Voor het gemak van de lezer worden de

criteria kort omschreven . Voor een volledige weergave van de criteria wordt

verwezen naar bijlage 4 .

Criterium C9 (niet meer dan drie verpleegkundigen verantwoordelijk voor de

zorg per patiënt) pretendeert pati ëntentoewijzing te meten bij patiënt ge-

richte verpleging, maar het meet ook personeelstekort bij strikt functionele

verpleging . Tijdens het proefonderzoek is het meerdere keren voorgekomen dat

drie verpleegkundigen bij de zorg betrokken waren op een unit waar strikt

functioneel werd verpleegd . Dit aantal van drie verpleegkundigen was niet te

wijten aan patiëntentoewijzing, maar werd veroorzaakt door ziekte van andere

verpleegkundigen werkzaam op de beteffende unit . Weliswaar wordt ten gevolge

van dit aantal aan het criterium voldaan, maar men kan in het laatste geval

bezwaarlijk van patiëntentoewijzing spreken .

Criterium C10 ( artsenvisite wordt binnen een uur uitgewerkt) gaf nogal eens

aanleiding tot sociaal wenselijke antwoorden . Verpleegkundigen beweerden wel

dat de visite binnen een uur werd uitgewerkt, maar tijdens het proefonder-

zoek viel op, dat dit meestal pas voor de volgende dienst gebeurde .

In de tweede vraag ( te weten "Heeft U die hulp steeds gekregen?") varn het

meetvoorschrift bij criterium IT4 werd "hulp" nogal eens betrokken op mede-

patiënten i n plaats van verpleegkundigen . Deze vraag kan daarom beter worden

herformuleerd in "Heeft de zuster of broeder U die hulp steeds gegeven?" .

Criterium IT7 bleek amper te beantwoorden, omdat vaak niet genoteerd was of

de patiënt ontlasting had gehad en in de praktijk nooit geinformeerd wordt

naar de regelmaat van de mictie . In dit criterium zou "plassen" kunnen komen

te vervallen en "gerapporteerd" door "genoteerd" kunnen worden vervangen .

Het criterium met bijbehorend meetvoorschrift zou dan kunnen luiden :

Wanneer bij een patiënt de ontlasting niet in de normale regelmaat verloopt,

dient dit genoteerd te worden .

Vraag aan de patiënt : "Hoe vaak heeft U de afgelopen twee dagen ontlasting

gehad?"

Ga in de administratie na of dit genoteerd staat .

In het meetvoorschrift bij criterium A3 ("Heeft iemand met U overlegt in

hoeverre U hier voor U zelf zorgt?") zou "iemand" beter vervangen kunnen

worden door "zuster of broeder", omdat veel patiënten niet begrepen wie met

"iemand" werd bedoeld .
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Criterium Al 2b (bij opname moeten in een gesprek met de familie een aantal

zaken aan de orde komen) geeft zeer veel bias, doordat de verpleegkundige

die de opname deed zich vaak niet meer weet te herinneren wat in het gesprek

aan de orde is geweest . Bovendien is dit criterium vaak niet te beantwoor-

den, doordat de verplegende die de opname deed vaak niet aanwezig is op het

moment van het onderzoek .



5 . Conclusie en discussie._.~

De vraagstelling die voor dit onderzoek werd geformuleerd luidde :
"Is het mogelijk een kort meetinstrument voor verpleegkwaliteit, geba-
seerd op het kwaliteitsprofiel van Van Bergen e .a . (1980), te ontwikke-
len? Zo j a, wat is dan de validiteit en betrouwbaarheid van dit korte
instrument als meetinstru .ment voor het beoordelen van verpleegkrdaliteit?"

De eerste vraag in de vraagstelling kan bevestigend worden beantwoord :
Het is inderdaad mogelijk gebleken een kort meetinstrument voor het meten

van verpleegkwaliteit, gebaseerd op het kwaliteitsprofiel te ontwikkelen .
Het korte meetinstrument bestaat uit 45 criteria waardoor ten opzichte van

het kwaliteitsprofiel, dat uit 123 criteria is samengesteld, een reductie

van het aantal criteria met 63p kon worden bewerkstelligd .
Het antwoord op de tweede vraag valt in twee gedeelten uiteen :
De validiteit van het korte instrument werd nagegaan door middel van de in-

houdsvaliditeit en de gelijktijdige validiteit .
De inhoudsvaliditeit werd beoordeeld door dit korte instrument aan een panel
deskundigen voor te leggen . Deze bevonden de lijst compleet . De gelijktij-
dige validiteit werd beoordeeld door de scores van het korte instrument te

correleren met die van het kwaliteitsprofiel . De gevonden correlaties bleken
zeer acceptabel te zijn .

De betrouwbaarheid van het korte instrument werd door middel van de interra-

ter betrouwbaarheid en de instrument betrouwbaarheid vastgesteld .
De interrater betrouwbaarheid leverde hoge waarden van Cohens kappa, waaruit

geconcludeerd kan worden dat de interrater betrouwbaarheid met "goed" kan
worden aangeduid .

De instrument betrouwbaarheid werd bepaald door berekening van Cronbach's

alpha en door middel van de equivalentie betrouwbaarheid en een scalogram-
analyse . De gevonden waarde van Cronbach's alpha was onbevredigend . De equi-
valentie betrouwbaarheid resulteerde in een hoge mate van betrouwbaarheid
van de korte versie . Met behulp van de scalogramanalyse kon voor de dimensie
C een schaal met 5 criteria worden samengesteld .

Een aantal criteria uit het kwaliteitsprofiel, die ook in het korte instru-
ment zijn opgenomen, zijn voor discussie vatbaar .
~Zo moet, naar mijn mening, elke patiënt die bedlegerig is, regelmatig diep
doorzuchten en/of ophoesten en daartoe zo nodig door de verpleegkundige wor-

den gestimuleerd, en niet, zoals in criterium IT11, alleen op voorschrift .
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~ï~Dit ter preventie van complicaties van de bedverpleging, in het bijzonder

longcomplicaties . Criterium IT11 zou als volgt gewijzigd kunnen worden :

"Indien de patiënt bedlegerig is, moet deze regelmatig (tenminste 's-och-

tends, 's-middags en 's-avonds) diep doorzuchten en/of ophoesten en zo

nodig daartoe door de verpleegkundige gestimuleerd worden ."

Met betrekking tot criterium A10 ("De patiënt moet weten wanneer verplegen-

den tijd hebben voor een gesprek") waren zowel verpleegkundigen als patiën-

ten van mening dat de verplegenden altijd tijd moesten hebben voor een ge-

sprek . Indien het eens een keer minder goed schikt, moet de verpleegkundige

met de patiënt afspreken wanneer ze terugkomt .

Durlinger (1981) merkt op dat Van Bergen e .a . (1980) met betrekking tot de

steekproefgrootte onduidelijk zijn . Enerzijds adviseren ze een steekproef-

grootte van minimaal vijftig procent, anderzijds achten zij de score op een

criterium pas van betekenis indien deze op minstens tien patiënten van toe-

passing is . Waarop zij dit getal tien baseren wordt niet door de auteurs

vermeld . Durlinger voelt er meer voor om in plaats van een op het eerste ge-

zicht willekeurige steekproefgrootte van patiënten, als basis voor de be-

trouwbaarheid van de meting het aantal scores op een item te nemen . Volgens

Durlinger is het dan echter wel noodzakelijk dat het minimale aantal scores

op een criterium wordt bepaald .

Mijns inziens zou het probleem van het minimale aantal scores kunnen worden

opgelost door bij een criterium dat op minder dan 10 patiënten van toepas-

sing is alle patiënten waarop het criterium van toepassing is in de meting

te betrekken . De score van het criterium is dan geldig op afdelingsniveau .

Stel dat er op de afdeling drie patiënten met een vochtbeperking worden ver-

pleegd ten tijde van de meting en dat het gemiddeld aantal patiënten dat op

de afdeling wordt verpleegd met een vochtbeperking niet veel hoger is . Het

is dan bevreemdend om te stellen, dat het criterium op minimaal 10 patiënten

van toepassing moet zijn, om een kwaliteitsoordeel op afdelingsniveau te

kunnen geven, terwijl de betreffende afdeling in werkelijkheid bijvoorbeeld

nooit meer dan gemiddeld vijf van deze patiënten per week verpleegd .

-Volgens Durlinger is het merkwaardig dat terwijl Van Bergen e .a . bij alle

criteria zorgvuldige meetvoorschriften geven, zij geen inte'rpretatie wensen

te geven aan de uiteindelijke scores op de drie dimensies . Dat is in dit

onderzoek ook niet mogelijk gebleken .

.
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De gemiddelde tijdsduur die nodig is om de vragenlijst bij,*één patiënt af te

nemen, bedraagt ongeveer een half uur . Vergeleken met het kwaliteitsprofiel,

waarbij een geoefend waarnemer per patiënt gemiddeld twee uur nodig heeft,

is dit een verbetering met anderhalf uur .

Van een verdere verkorting mag weinig extra tijdwinst worden verwacht, aan-

gezien per patiënt de administratie moet worden geraadpleegd en vragen aan

verpleegkundigen en patiënten moeten worden gesteld .

Met name van de vragen die aan de patiënten moeten worden gesteld mag weinig

tijdwinst worden verwacht . Tijdens het proefonderzoek is gebleken, dat pa-

tiënten vaak uitgebreider antwoorden dan nodig is, waarbij in een aantal

gevallen ook persoonlijke problemen aan de onderzoeker werden voorgelegd .
Een mogelijke verklaring voor dit verschijnsel zou kunnen zijn dat de pa-

tiënten optimaal gebruik maken van de tijd en aandacht die hun wordt

geschonken tijdens het stellen van de vragen voor het onderzoek .

Opmerkelijk was verder, dat veel patiënten die de verpleegkundige zorg ten

aanzien van enkele criteria minder goed worden (met name met betrekking tot

het krijgen van aandacht) dat onmiddellijk vergoelijkten met de opmerking

dat de verpleging het al zo druk had . Hier wordt mijns inziens de kern van
het -probleem aangeduid : De verpleging rent wat af, waarbij niet of nauwe-
lijks aandacht aan de patiënt wordt geschonken .

Met betrekking tot de verbetering van het korte instrument zou ik de volgen-

de suggesties voor verder onderzoek willen doen :

* verzamelen van meer data op de dimensies Instrumenteel-technisch en Ago-
gisch . Vervolgens met behulp van scalogramanalyse voor deze dimensies een

schaal proberen samen te stellen zoals voor de dimensie CtSrdinatie is ge-
daan .

* De bruikbaarheid van de schaal voor de dimensie ColSrdinatie in andere zie-
kenhuizen nagaan . Zodoende zou kunnen worden nagegaan of deze schaal alge-

meen geldend is of dat het nodig is per ziekenhuis zo'n schaal te constru-
eren .

In ieder geval lijkt de schaal bruikbaar (en wordt daarmee tegemoet gekomen

aan de wens van de verplegingsdienst van het onderzochte ziekenhuis) om de

voortgang met betrekking tot de coi3rdinatie van zorg ten gevolge van het in-

voeren van integrerende verpleging te meten .



Voorwaarde voor het gebruik van het korte instrument is, dat de toekomstige

gebruikers de criteria moeten kunnen onderschrijven . Gebruik van het korte

instrument heeft geen zin als de criteria niet passen binnen de visie op

verplegen van de potentiële gebruikers . Eventueel zou kunnen worden overwo-

gen de criteria aan te passen, zoals in dit onderzoek ook bij een aantal

criteria het geval is geweest (zie ook Nijhuis e .a ., 1980) .

Uit pragmatische overwegingen zou de enigszins gekunstelde opsplitsing in

verplegende A, B, C en D, zoals die door Van Bergen e .a . (1980) bij de meet-

voorschriften wordt gehanteerd, te laten vervallen en te vervangen door "de

verantwoordelijk verplegende" .

In hoeverre met het korte instrument tevens een verkorting van het kwali-

teitsprofiel tot stand i s gekomen, is voor discussie vatbaar . Wellicht is

het voorlopig beter om het korte instrument niet aan te duiden als een ver-

korting van het kwaliteitsprofiel, maar als "Vragenlijst Verpleegkwaliteit",

zijnde een meetinstrument voor het meten van verpleegkwaliteít, gebaseerd op

het kwaliteitsprofiel .
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Bijla sze 1

Criterium Vervallen bij Vervallen bij Blijft gehandhaafd
le reductie 2e reductie voor korte versie

Cl.la x
lb x
2a x
2b x
3 x

C2.la x
lb x
lc x
ld x
le x

C3.1 x
2 x
3 x
4 x

C4.1 x
2 x
3 x
4 x
Sa X
Sb X

C6.1 x
2a x
2b x
3 x
4 x
5 x
6 x

29 7 . 10 12



Bijlage 2

Criterium vervallen hij Vervallen bij Uijft gehandhaafd
le reductie 2e reductie voor korte versie

IT1.1 x
2 x
3 x
4 x
S x
6 x
7 x
8 x

IT2.1 x
2 x
3 x
4 x
5 x
6 x

IT3.la x
lb x
2 x
3 x
4a x
4b x

IT4.1 x
2 x
3 x
4 - x
5 x
6 x
7 x

ITS.1 x
2 x
3 x

IT6.1 x
2 x
3 x
4 x
S x

IT7.1 x
2 x

IT8.1 x
2 x
3 x
4 x
5 x
6 x
7 x

IT9.1 x
2 x
3 x
4 x
5 x
6 x
7 x
8 x
9 x

53 24 11 18



Bi i la g e 3

Criterium Vervallen bij Vervallen bij Blijft gehandhaafd
le reductie 2e reductie voor korte versie

A1.1 x
2 x
3 x
4 x
5 x
6a x
6b x
6c x
6d x
6e x
6f x
7 x
8 x

A2.1 x
2 x
3 x
4a x
4b x

A3.1 x
2 x
3a x
3b x
3c x
4 x
5 x

A4.la x
lb x
ic x
2 x
3 x
4 x
5 x
6 x
7 x
8 x
9 x
10 X

A5.1 x
2a x
2b x
3 x

41 14 12 i5



Bi ilaRe 4

Afdeling der Bedrijfskunde
Ziekenhuis Research Project

M E E T I N S T R U M E N T

voor de kwaliteit van de verpleegkundige zorg

in algemene ziekenhuizen,

(korte versie (1986)

Vragen zijn gesePcteerd en overgenomen uit het Kwaliteitsprofiel
van van Bergen, Hollands en Nijhuis

door

B . Lacko

Algemeen

Om bij het beoordelen van de verpleegkwaliteit te weten aan
welke verplegende een bepaalde vraag gesteld moet worden, is
het nodig om de taakverdeling binnen de afdeling te kennen .
Vraag daartoe aan het afdelingshoofd of de teamleid(st)er :
"Om de zorg voor deze patiènt te kunnen beoordelen, zou ik
graag weten welke verplegenden of verzorgenden op dit moment
verantwoordelijk zijn voor de verschillende aspecten van
deze zorg . Aan hen kan ik dan de vragen stellen, die op deze
aspecten betrekking hebben" . Het gaat daarbij om de volgende
aspecten :

A . Zorgen dat verpleegkundige gegevens worden bijgehouden
(het opstellen van een verpleegplan en zorgdragen dat
nieuwe gegevens worden vastgelegd) .

B . Bespreking van de behandelwijze met anderen :
- collega-verplegenden
- arts (en)
- andere hulpverleners in het ziekenhuis (zoals

fysiotherapeut, pastor e .a.)
- familie of andere relaties van de patiènt
- andere hulpverleners buiten het ziekenhuis

C. Dat alle zorg die de patiént vandaag nodig heeft ook verricht
wordt, zowel de zorg door verplegenden als de zorg die de
patignt zelf verricht .

D. Het uitvoeren van de zorg zoals wassen, bedden opmaken, eten,
medicatie en behandelingen .

N .B. Deze indeling van verantwoordelijkheden in A, B, C en D
is natuurlijk enigszins kunstmatig . Eet kan best zijn dat
bijv. C en D door dezelfde persoon gebeurt of dat bij D
meerdere personenen betrokken zijn . In dat geval moet gewoon
de werkelijke situatie worden weergegeven . Eet gaat eiom,
dat we erachter komen aan wie welvragen moeten stellen over
de verschillende zorg-aspecten .



LIJST C
COORDINATIE VAN ZORG

1 . Van elke patiènt moeten o .a . de volgende gegevens, die van belang zijn
voor z'n verpleging schriftelijk vastgelegd zijn (verpleegkundige
anamnese) :

1 . De kennis, die de patiënt over z'n ziekte heeft, z'n verwachtingen
van de opname, en eventuele ervaringen bij vroegere opname ;

2 . De lichamelijke en psychische gesteldheid van de patiént, z'n
eigen beleving daarvan, en observaties van verplegenden in dit verband ;

3 . De mate van zelfzorg en mobiliteit die de patiënt aankan ;
4 . Eventuele lichamelijke afwijkingen zoals allergieèn of gebreken

(zintuigstoornissen, prothesen) ;
5 . Eventuele belangrijke gewoonten van de patiënt met betrekking tot

eten, drinken (ook dieet), slapen, uitscheiding, ontspanning of
levensbeschouwing ;

6 . Bijzonderheden over de thuissituatie ;
7 . Of de patiënt medicijnen gebruikt en zoja, welke .

* Ga in de administratie na over hoeveel
van deze gegevens schriftelijke
informatie beschikbaar is - alle zeven schrifte-

lijk . . . . . . . . . . . . . . . (2)
- vijf of zes . . . . . . . . ( 1)
- minder dan vijf . . . . (0)

2 . Een verpleegkundige anamnese moet uitmonden in een conclusie over
aandachtspunten bij deze patiènt ten behoeve van het verpleegplan .

*a . Ga in de administratie na of zulke
aandachtspunten (of patièntenproblemen)
te vinden zijn ter afsluiting bij een
anamnese. -ja . . . . . . . . . . . .

- nee . . . . . . . . . . . .

3 . Voor elke patiënt moet een specifiek verpleegplan voor de
gehele opnameduur schriftelijk zijn vastgelegd . Dit plan moet

de volgende gegevens bevatten :
- Doeleinden van de verpleging .

Het moet duidelijk zijn, waaraan te beoordelen is of de verpleeg-
doelenbereikt zijn ; Er moet bevordering van zelfstandigheid van de
patiënt tot uitdrukking komen ; Speciale aandachtspunten, volgend
uit de verpleegkundige anamnese moeten erin zijn opgenomen . Verder
moet er aansluiting zijn bij onderzoek en behandeling van de arts
en anderen .



a. is er een specifiek plan
Zo nee : - geen (0)

Zo ja. vraag aan de verplegende (A) :
Hoe vaak wordt dit plan per patiènt
gemaakt en herzien? Wordt het :

-Eenmaal gemaakt, terwijl dagelijks
wordt nagegaan of herziening dan wel
aanvulling nodig is : - goed (2)

-Eenmaal gemaakt terwijl minder dan
dagelijks wordt nagegaan of her-
ziening dan wel aanvulling nodig is : - voldoende (1)

-Meerdere malen (bijv. dagelijks)
opnieuw gemaakt? - voldoende (1)

b . Is er een plan, specifiek of algemeen ?
Zo nee :

Zo ja, ga na of er uitdrukkelijk doelstellingen
van de verpleging zijn geformuleerd en wat deze
inhouden . Zoek daartoe een antwoord op de
volgende vraag (bij een schriftelijk plan uit
de administratie, anders door vragen aan de
verplegende (A) :
Wat wenst men met het verplegen van deze patiënt
te bereiken?
Indien geen antwoord te verkrijgen is :
Is een antwoord verkregen, beoordeel dit dan op
de volgende criteria :
- Het moet duidelijk zijn, waaraan te beoordelen

is of het (de) verpleegdoel(en) bereikt is (zijn)
(evaluatiecriteria)

- Er moet bevordering van de zelfstandigheid van de
patiënt in tot uitdrukking komen

- Er moet aansluiting zijn bij onderzoek en
behandeling van arts en anderen '

- Speciale aandachtspunten bij deze patiënt
(volgend uit de verpleegkundige anamnese,
zie K 1 .3) moeten erin zijn opgenomen .

Indien de doelstellingen aan alle vier criteria
voldoen
Indien ze niet aan alle vier de criteria voldoen

4 . Bij de overdrachtsrapportage moet aan de orde
komen of er nog opmerkingen van de patiënt
waren .

- geen (0)

- geen (0)

- compleet (2)
- incompZeet (0)

- aan de orde
gekomen (2)

- niet aan de
orde geko-
men (0)



5 . Observeer ook de bespreking van de overdracht dag-avonddienst en
ga daarbij na of aan het volgende criterium voldaan wordt :

Bij de overdracht dag-avonddienst moet aan de
orde komen of de zorg voor deze patiënt nog
gewijzigd gaat worden .
N .B . ook als er geen wijzigingen zijn dient
dit uitdrukkelijk aan de orde te komen . - aan de orde

gekomen (2)
- niet aan de
orde gekomen (0)

Indien dit niet geobserveerd kan worden - n .v.t. (-)

6 . Minstens driemaal per week moet met een aantal verplegenden
besproken worden of de verpleging van deze patiént volgens
verwachting (verpleegplan) verloopt .

*Vraag aan de verplegende (B) :
Boe vaak bespreekt u met andere verplegenden
of de verpleging van deze patiënt volgens
verwachting (indien aanwezig : volgens verpleeg-
plan) verloopt? - 3x per week

of meer (2)
- minder dan

3x per week (0)

7 . Minstens driemaal per week moet met de behandelend arts
doorgenomen worden of de reactie van deze patiënt of de
ingestelde behandeling overeenkomt met de verwachtingen
van die arts (bijv . tijdens artsenvisite) .

* vraag aan de verplegende (B) :
Boe vaak wordt met de behandelend arts
doorgenomen of deze patiënt op de inge-
stelde behandeling volgens verwachting
reageert? - 3x per week

of meer
- minder dan 3x

per week

8 . Zijn er, behalve verplegenden en arts nog andere
hulpverleners (zoals fysiotherapeut en maatschappelijk
werker) bij de behandeling van deze patiënt in het ziekenhuis
betrokken, dan moet met hen die behandeling besproken worden
(dus niet alleen contact via een opdrachtformulier) .

* Vraag aan de verplegende (B) :
Zijn er, behalve verplegenden en arts nog andere hulp-
verleners betrokken bij de behandeling van deze patiént
tijdens z'n verblijf in het ziekenhuis (bijvoorbeeld
fysiotherapeut/rántgentherapeut/maatschappelijk werker/
diétiste/pastor)?

Zo nee : - n.v.t.
Zo ja, vraag vervolgens :
Met hoeveel van de betrokkenen wordt de behandeling
van de patiënt besproken (hetzij door een verplegende,
hetzij door de arts)?
Indien met alle betrokken hulpverleners - alle
Indien niet met alle betrokken hulpverleners - niet alle

(2)

(0)

(-)



9 . De verantwoordelijkheid voor de verschillende aspecten
van de zorg (A, B, C en D zie "algemeen") voor deze
patiënt moet per dienst over niet meer dan drie verple-
genden verdeeld zijn .

* Ga bij het antwoord na, hoeveel verplegenden bij de
zorg voor deze patiént betrokken zijn . - éën of twee (2)

- drie (1)
- meer dan drie (0)

10 . Opdrachten tot (verandering in de) zorg, die de arts
tijdens z'n visite geeft, moeten binnen een uur (na
het einde van de visite) in de zorgvoorschriften van
de patiënt vastgelegd worden .

* vraag aan de verpleegkundige (8), die de visite
meeloopt :
Wanneer een arts tijdens z'n visite een opdracht
geeft tot (verandering) in de zorg, na hoeveel tijd
is deze dan in het algemeen vastgelegd in de zorg-
voorschriften voor deze patignt? - 6innen een uur (2)

- voor de volgende
dienst (1)

- tater (0~

11 . Van alle verpleegkundige zorg die bij deze patiënt is
voorgeschreven, moet schriftelijk met naam en datum
worden gerapporteerd of deze ook is uitgevoerd .

* Ga in de a&ninistratíe na of deze rapportage schriftelijk
met datum en naam (bijv . een patraaf) gebeurt .
Indien schriftelijk met datum en naam - goed (2 ;
Indien schriftelijk, waarbij datum en/of naZm
ontbreekt - voldoende (J-,
Indien niet schriftelijk - onvoldoende (0,



LIJST IT
INSTRUMENTEEL-TECHNISCHE ASPECTEN VAN VERPLEGING

i . Bij bedpatiènten moet meerdere malen per dag aandacht besteed
worden aan decubituspreventie .

* Is deze patiënt bedlegerig (administratie)
Zo nee : - n.v .t. (-)

Zo ja, vraag aan de verplegende (C) :
Hoe vaak wordt bij deze patiènt aandacht besteed
aan decubituspreventie? Indien : éénmaal per
dag of minder - onvoldoende (0)
tweemaal per dag - voldoende (1)
meer dan tweemaal per dag - goed (2)

2 . Een patiènt, die dit niet zelf kan, moet ook tussen
de wasbeurten door hulp kunnen krijgen om z'n handen
te wassen .

3 .

* Vraag aan de patiënt :
Kunt u zonder hulp uw handen wassen?

Zo ja - n .v .t. (-)
Zo nee, vraag vervolgens :
Heeft u de afgelopen twee dagen ook tussen de was-
beurten door hulp kunnen krijgen, wanneer u uw
handen wilde wassen (bijv . voor het eten)? - altijd (2)

- meestal (1)
- zelden of
nooit (0)

Een patiènt, die dit niet alleen kan, moet meerdere malen
per dag hulp kunnen krijgen om z'n mond te verzorgen (in
ieder geval na de maaltijden en 's avonds voor het slapen) .

*_Vraag aan de patiënt :
Kunt U zonder hulp uw mond verzorgen (tanden poetsen,
kunstgebit reinigen of mondspoelen)? Zo ja : - n.v .t.
Zo nee, vraag vervolgens :
Kunt u daarvoor zo vaak als u wilt hulpkrijgen? Zo ja : - goed (2)
Zo nee, vraag vervolgens :
Wordt u in ieder geval geholpen na de maaltijd en
voor het slapen gaan? Zo ja : - voldoende (1 ;
anders - onvoldoende (0)



4 . Aan patiènten, die hulp van verplegenden nodig hebben om te
eten moet die hulp verstrekt worden .

* Vraag aan de patiënt :
Heeft u de afgelopen twee dagen nog hulp van verplegenden
nodig gehad om te eten?

Zo nee : - n.v.t. (-)
Zo ja, vraag vervolgens :
Heeft u die hulp steeds gekregen - altijd (2)

- meestal (1)
- zelden of
nooit (0)

5. Bij patiënten, die beperkt of juist veel moeten drinken,
moet de benodigde hoeveelheid en soort vocht genoteerd zijn .

* Ga in de administratie na of deze patiënt een voorschrift
voor de hoeveelheid drinken heeft . Zo nee : - n.v.t. (-)
Zo ja, is daarbij zowel de hoeveelheid als het
soort vocht genoteerd? - ja (2)

- nee (0)

6 . Indien een patiént een infuus heeft (dat geen bloed
bevat) moet op het infuus duidelijk vermeld zijn welke
vloeistof het bevat en op de infuuslijst, hoeveel gegeven
is en nog gegeven moet worden ; deze gegevens, evenals de
snelheid waarmee het infuus loopt moeten met het voorschrift
overeen komen .

* Ga in de administratie na of deze patiént op dit moment
een infuus behoort te hebben. Zo nee: - n .v .t. (-)
Zo ja, ga na welke vloeistof daarin moet zitten hoeveel
de patiènt daarvan al gekregen moet hebben, hoeveel de
patiënt nog moet krijgen en welke snelheid voorgeschreven
is . Ga vervolgens door obsertjatie na of de soort vloeistof
de genoemde hoeveelheden en de snelheid overeenkomen mct
de voorschriften. De soort vloeistof en de genoemde hoeveel-
heden moeten op het infuus vermeld zijn . Indien alles in orde is
(compleet voorschrift, infuus volgens voorschrift en
gegevens erop vermeld) -in orde (2)
indien niet alles in orde -niet in

orde (0)

7 . Wanneer bij een patiënt het plassen of ontlasten niet in
de normale regelmaat verloopt, moet dit gerapporteerd worden .

a . * Ga in de adrninistratie na of er een afwijking in de
regelmaat van plassen of ontlasten vermeld is . Zo ja : -vermeld (2)
Zo nee, vraag aan de patiënt :
is bij u het plassen en de ontlasting de afgelopen
twee dagen in de normale regelmaat verlopen? Zo ja : -n .V .t. (-)

Zo nee -niet vermeld (0)
Wanneer zich iets ongebruikelijks bij het plassen of
ontlasten voordoet (b .v. pijn of een vreemde kleur), moet
dit gerapporteerd worden .

b. * Vraag aan de- patiënt:
Was er bij u de afgelopen twee dagen nog iets ongewoons
bij het plassen of ontWten?
Het gaat hier niet om de regelmaat maar om zaken als pijn
of een vreemde kleur. Zo nee: -n,v.t. (-)
Zo ja, ga in de administratie na of dit gerapporteerd
is . -gerapporteerd (2)

nietgerappor- teerd (0)



8 . Eventuele drainageslangen moeten deugdelijk zijn aangesloten en het
vocht goed doen afvloeien .

* Heeft de patiënt drainageslangen, zoals bij een galdrain of
catheter (administratie, observatie)? Zo nee : - n .v.t. (-)
Zo ja, controleer (observatie) of het vocht onbelemmerd
kan afvloeien, controleer ook de aansluitingen op
verstopping en lekkage .
Indien alles in orde is -in orde (2)
Indien niet alles in orde is -niet in orde (0)

9 . De bedpatiënt moet zo vaak uit bed geholpen worden als voorgeschreven
is .

* is deze patiènt bedlegerig? (administratie)
Zo nee : -n. v . t. (-)

Zo ja, ga in de administratie na, hoe vaak de patiént
uit bed geholpen moet worden .
Indien geen hulp nodig -n.v .t.
Vraag anders aan de patiént :
Hoe vaak wordt u per dag uit bed geholpen? -Volgens voorschrift(2)
Concludeer tenslotte uit dit antwoord of het even vaak -niet volgens
gebeurt als is voorgeschreven . voorschrift (0)

10 . Bedpatiènten moeten door de verplegenden gestimuleerd worden tot
en zonodig geholpen worden met beenoefeningen, tenzij dit voor
de betrokken patiént uitdrukkelijk verboden is .

* Is deze patiènt bedlegerig (administratie) Zo nee : -n .v.t. (-)
Zo ja, ga in de administratie na of beenoefeningen
voor deze patiènt ook uitdrukkelijk verboden zijn . Zo ja :-n.v.t. (-)
Zo nee, vraag aan de patiént :
Doet u (eventueel met hulp) oefeningen met uw benen of beweegt
u ze veel, terwijl u in bed ligt? Zo ja :- (2)
Zo nee, vraag vervolgens :
Waarom doet u deze oefeningen niet?
- omdat ik daar nooit iets over gehoord heb -weet niet (0)
- omdat ik er onvoldoende hulp voor krijg -geen hulp (0)
- omdat het te pijnlijk of te vermoeiend is -kan niet (1)
- om een andere reden -niet (0)

11 . Indien dit bij de patiënt is voorgeschreven, moet deze
regelmatig diep doorzuchten en/of ophoesten.

* Ga in de administratie na of doorzuchten en/of
ophoesten voor deze patiént is voorgeschreven en
zo ja, hoe vaak . Indien niets voorgeschreven
Indien wel voorgeschreven, vraag dan aan de
verplegende (c) :
Hoe vaak doet deze patiént doorzuchtoefeningen en/of
ophoestpogingen? en concludeer uit het antwoord of
dit zo vaak als voorgeschreven gebeurt .

12 . De houding van een patiënt in bed moet zo zijn, dat stijfheid
en contracturen zoveel mogelijk worden voorkomen .

* Ga in de administratie na of voor deze patiënt hulp is
voorgeschreven bij het aannemen van de juiste houding
in bed. Zo nee
Zo ja, observeer de houding en beoordeel of deze
stijfheid of contracturen in de hand kan werken ; let
daarbij op voeten, armen, handen, knieèn, romp,
schouders en hoofd .

- n. v . t. (-)

- volgens voor- •
schrift (2)

- niet volgens
voorschrift (0)

- n.v.t. (-)

- juiste houdin (2)
- geen juiste
houding (0)



13 . Bij de pati,ènt met een urine-éatheter drainagesysteem moet
dit systeem minstens eenmaal per week verwisseld worden .
* Vraag aan de verpZegende (C) :
Heeft deze patiënt een urine-catheter drainagesysteem .
Zo nee : - n . v . t. (-)
Zo ja, vraag vervolgens : Hoe lang geleden werd dit
systeem verwisseld, of, als dat nog niet gebeurd is,
hoe lang geleden werd het voor het eerst aangebracht?
Indien het aanwezige-systeem een week of korter in
gebruik is - in orde (2)
Indien het langer dan een week in gebruik is - niet in orde (0)

14 . Een patiënt met speciale apparatuur (zoals een infuus
of andere apparatuur met slangen) moet weten, hoe hij
voorzorgmaatregelen moet nemen om zich te bewegen of
eventueel uit bed te komen .

* Ga in de a~ nistratie na of deze patiënt zulke
"apparatuur" heeft en of deze daarmee uit bed mag .
Indien geen apparatuur - n .v .t .
Indien de patiënt met apparatuur uit bed mag :
Vraag dan aan de patiënt :
Lukt het u om met deze (apparatuur met name noemen)
uit bed te komen? Zo nee: - nee
Zo ja, vraag vervolgens :
Heeft 44n van de verpleegkundigen u dit geleerd of
met u nagegaan of het lukte?

Zo nee : - nee
Zo ja . - ja

Indien de patiënt met apparatuur niet uit bed
mag, vraag dan aan de patiënt :
Lukt het u om met deze (apparatuur met name
noemen) te bewegen Zo nee : - nee
Zo ja, vraag vervolgens :
Heeft één van de verplegenden u dit geleerd '
of met u nagegaan of het lukte?

Zo nee :
Zo ja ,

- nee
- ja

(-)

(0)

(0)

(0)
(2)

15 . Indien de huid van een patiënt is beschadigd door
decubitus-, verwonding of irritatie (b .v. door infuus)
moet:
a. Er bij voorkeur een voorschrift voor deze pati8nt,

maar minstens een algemene regel bestaan voor de
verzorging van deze (dit soort) aantasting(en) .

b . Deze beschadiging volgens dat voorschrift of die
regel verzorgd worden .

a. * Vraag aan de patiënt: --
Heeft u ook ergens een schrijnende of kapotte huid door
het liggen of door een verwonding? Observeer vervolgens
bij aanwezigheid van infuus of de huid rond dat infuus
geirriteerd i3 .
Indien geen huidbeschadiging aanwezig -n.v.t. (-)
indien een huidbeschadiging is gevonden: •
a. Ga in de administratie na of er ook een voorschrift

is voor de verzorging van de huid van de patiënt .
Zo ja : -voorschrift (2)
Zo nee, vraag aan de verptegende (D) :
Bestaat er op deze afdeling ook een algemene
regel voor de verzorging van aangetaste huid
zoals deze patiënt heeft? Zo ja : - regeZ (1)

Zo nee : - geen (0)



b . Vraag vervolgens aan de patiént :
Hoe vaak wordt de aantasting van uw huid
verzorgd? en concludeer uit het antwoord of
deze verzorging is: -
- precies volgens voorschrift of regel : - goed (2)
- vrijwel volgens regel of voorschrift : - voZdoende (1)
- onvoldoende, vergeleken met voorschrift of

regel - onuoZdoende (0)



LIJST A
AGOGISCHE ASPECTEN VAN VERPLEGING

1 . De beperkingen die een patiènt in z'n leefwijze worden
opgelegd, moeten voor hem acceptabel zijn, in het
bijzonder wanneer die beperkingen weinig met z'n ziekte
te maken hebben (zoals tijden van slapen, eten en
drinken on mogelijkheden tot ontspanning)

Heeft u het weleens aan een verplegende
verteld, als u ergens minder tevreden mee was,
bijvoorbeeld met 44n van de hierboven genoemde
zaken? Zo nee
Zo ja, vraag vervolgens:
Op welke manier werd aandacht besteed aan uw
opmerkingen?
De situatie verbeterde voldoende
De situatie verbeterde niet of onvoldoende,
maar er werd uitgelegd waarom dit niet beter kon
De situatie verbeterde niet of onvoldoende zonder
uitleg, of er werd geen aandacht aan besteed

2 . Verplegenden moeten aandacht hebben voor en attent zijn
op kleine dagelijkse dingen, zoals de krant, de
bloemen en een praatje .

* Vraag aan de patiént:
Wat vindt u van de aandacht, die verplegenden
hier hebben voor kleine dagelijkse dingen zoals :
zorgen voor een krant, maken van een praatje of
verzorgen van bloemen?

3 . Wanneer bepaald wordt, hoeveel zorg een patiënt zelf
op zich gaat nemen moet deze daar bij betrokken worden .
* Vraag aaide patiënt
Heeft iemand met u overlegd om af te spreken in
hoeverre u hier zichzelf wast, zelf naar het
toilet gaat, kortom, in hoeverre u hier voor u
zelf zorgt?

- n. V. t. (-)

- goed (2)

- voldoende (i)

- onvoldoende (0)

- goed (2)
- voldoende (1)
- onvoldoende (0)

-ja (2)
- nee (0)

4 . Een patiént, bij wie is voorgeschreven, dat hij zelf
bepaalde symptonen aan de verplegenden moet doorgeven,
zal daarvan op de hoogte moeten zijn .

* Ga na in de administratie of, indien daar niets vermeld
is, vraag aan de verplegende (C) :
Is bij deze patiënt voorgeschreven, dat hij zelf
bepaalde symptonen aan de verplegenden moet doorgeven?
Zo nee : - n.v.t. (-)
Zo ja, vraag vervolgens aan de patiënt :
Soms zijn er bepaalde ziekteverschijnselen, waarvoor
aan een patiënt gevraagd wordt om er zelf op te letten .
Dan kan die ze aan de verplegenden doorgeven in
verband met de behandeling . Is dit bij u het geval?
Zo nee : - onbekend (0)
Zo ja. vraag vervolgens:
Welke verschijnselen zijn dat? en concludeer uit het
antwoord o£ de patiënt de voorgeschreven symptonen kent - bekend (2)

- onjuist of
niet bekend (0)



5 . Onderzoek of behandeling mag de patiént niet worden
opgedrongen . Vooraf moet de patiént eerst uitleg krijgen
over (a) het doel van onderzoek of behandeling en
(b) de procedure die daarbij gevolgd wordt .
* Vraag aan de patiënt :
Heeft u hier al een onderzoek of behandeling gehad?
Zo nee: - n.v.t.

Zo
a .

ja, vraag aan de patiént :
wat wist u over de reden van dat onderzoek
of die behandeling

(Sa en Sb) (-)

- altijd voldoende (2)
- meestd voldoende (1)
- zelden of nooit
voldoende (01

b . wat wist u erover hoe het onderzoek of de
behandeling zou gebeuren - altijd voldoende (2)

- meestal voZdmnde (1)
- zelden of nooit
voldoende (0)

6 . Verplegenden mogen vragen van patiénten niet ontwijken,
maar moeten er aandacht aan besteden om ze zo goed
mogelijk te beantwoorden .
* Vraag aan de pattiént :
Stelt u wel eens vragen aan de verplegenden in
verband met uw ziekte of behandeling? Zo nee : - n.v.t. (-)
Zo ja, vraag vervolgens : Hoe is dan de reactie?
- er wordt altijd goed op ingegaan - goed (2)
- er wordt meestal goed op ingegaan - voldoende (1)
- er wordt zelden of nooit goed op ingegaan - onvoldoende (0)

7 . Observaties bij een patiènt moeten ook in een gesprek tussen
observator en patiënt op hun juistheid gecontroleerd
worden .

* Ga dit na in de administratie, zoek in de rapporten
van de afgelopen- week over deze patiént naar
observaties . Ga na of daarbij niet alleen de observa-
tie is vermeld (b .v. ziet bleek) maar ook een reactie
van de patignt (bijv . ziet bleek en voelt zich
misselijk) .

- geen observatie
geweest nvt (-)

- altijd reactie
vermeld (2)

- meestal reactie
vermeld (1)

- zelden reactie
vermeld (0)

8. De patiènt moet bij ongerustheid steun van de verple-
genden krijgen .

* Vraag aan de Patiënt :
Bent u wel eens ongerust over uw ziekte en behandeling
of problemen, die deze met zich meebrengen?
Indien nooit ongerust geweest - n .v.t. (-)
Indien wel ongerust of ongerust geweest, vraag dan
vervolgens :
Heeft u daarover met verplegende gesproken? Zo nee : - n.v.t. (-)
Zo ja, vraag vervolgens :
Kreeg u dan steun, bijvoorbeeld doordat begrip
getoond werd of waar nodig, uitleg en advies werd
gegeven .- - de steun was goed (2)

- de steun was voZ-
doende (1)

- de steun was
onvoldoende (0)



9 . Verplegenden moeten ervoor waken dat de patiént
voldoende informatie krijgt over de resultaten van
onderzoek en behandeling . Die informatie kan door
arts en/of verplegende worden gegeven .

* Vraag aan de patiént:
Als u onderzocht of behandeld bent, ontvangt
u dan informatie over de resultaten daarvan? - goed

- voldoende
- onvoldoende

10. De patiënt moet weten, wanneer verplegenden tijd
hebben voor zaken als een gesprek .

* Vraag aan de patiént: .
Op welke uren van de dag hebben de mensen, die u
verplegen, gewoonlijk tijd om u eventueel speciaal
aandacht te geven bijv . in een gesprek?
- tussen . . . . en . . . . uur/altijd/zelden of nooit .
Vraag vervolgens aan de verplegende (D) :
Op welke uren van de dag is er gewoonlijk tijd om
deze patiént eventueel speciale aandacht te geven,
bijv. in een gesprek?
- tussen . . . . en . . . . uur/altijd/zelden of nooit .
Vergelijk de antwoorden van verplegenden en patiënt
en concludeer :
- of de patiënt ongeveer weet wanneer er tijd is : - goed
- of de patiënt het niet of verkeerd weet - onvoldoende

11 . Minstens driemaal per week moet door patiént en verplegende
samen worden besproken of de zorg wel volgens verwachting
verloopt .

* Vraag aan de patiént:
Hoe vaak wordt er door een verpleqende (of het
afdelingshoofd) met u besproken of de verzorging
en behandeling ook volgens verwachting verloopt?

- d.zyie_maaZ per week
of meer (2)

- Jén- of tweemaal
per week (1)

- minder dan
wekelijks (0)

12 . Bij of na de opname van de patiënt (a) moet een
verplegende nog een gesprek hebben gehad met z'n
familie of andere nauwe relatie (b) . In dit gesprek
moet in ieder geval aan de orde zijn geweest of de
familie nog informatie voor de verplegenden heeft over
de patiènt, of de familie van de verplegenden nog iets
wil weten over de ziekte of de behandeling en hoe de
familie reageert op de ziekte van de patiënt .
# vraag aan de verplegende (B) :
Heeft bij of na de opname deze patiènt nog één van de
verplegenden met z'n familie of andere relaties - ja
gesproken . - nee

b Indien er geen gesprek was - n .v .t.
Indien er wel een gesprek was, vraag vervolgens aan de

verplegende (B) :
Wat kwam in dit gesprek aan de orde?
Probeer uit het antwoord na te gaan of het gesprek de
volgende elementen bevatte of vraag uitdrukkelijk naar
deze elementen als het eerste antwoord niet toereikend
is :



- Kwam aan de orde of de familie nog belangrijke
informatie voor de verplegenden over de patient '
had?

- Kwam aan de orde of de familie van de verplegenden
nog iets over de ziekte of behandeling wilde weten?

- Kwam aan de orde, hoe de familie reageert op de
ziekte?

Indien alle drie punten aan de orde kwamen :
Indien twee van de punten aan de orde kwamen :
Indien minder dan twee punten aan de orde kwamen :

13 . De familie of andere relatie moet reeds in het
ziekenhuis worden betrokken bij de zorg die ze na
het ontslag moeten overnemen .

* vraag aan de verplegende (C) :
Zijn er ook delen van de zorg voor deze patiënt
die na z'n ontslag door de familie of andere
relaties moeten worden overgenomen?
Indien nee of nog niet bekend
Zo ja, vraag vervolgens :
wordt de familie op dit moment al in die zorg
betrokken?

- goed (2)
- voldoende (1)
- onvoldoende (0)

- n . v. t. (-)

- Ja (2)
- nee (0)

14 . De verplegenden moeten vereenzaming voorkomen bij
patignten, die alleen op een kamer liggen .

* Ligt deze patiènt alleen op een kamer?
(observatie) Zo nee : - n.v.t. (-)Zo ja, vraag aan de patïént:
Krijgt u hier voldoende aandacht of heeft u - voldoende
het gevoel dat u alleen gelaten wordt? aandacht (2)

- onvoldoende (0)
aandacht



ANTWOORDFORMULIER

*Omcirkel per criterium de score die van toepassing is .

*Heeft u zich vergist en wilt u het antwoord corrigeren, zet dan een kruis door

het foute antwoord en omcirkel het juiste antwoord .

*Indien een criterium niet wordt beoordeeld, dan niets invullen bij dat criterium .

LIJST C

1. 2 1 0 6. 2 0
2. 2 0 7. 2 0
3a. 2 1 0 8. 2 0 nvt
3b. 2 0 9. 2 1 0
4. 2 0 10. 2 1 0
5. 2 0 11. 2 1 0

LIJST IT

1. 2 1 0 nvt 9. 2 0 nvt
2. 2 1 0 nvt 10. 2 1 0 nvt
3. 2 1 0 nvt 11. 2 0 nvt
4. 2 1 0 nvt 12. 2 0 nvt
5. 2 0 nvt 13. 2 0 nvt
6. 2 0 nvt 14. 2 ~ 0 nvt
7a. 2 0 nvt 15a. 2 1 0 nvt
7b. 2 0 nvt 15b. 2 1 0 nvt
8 . _ 2 0 nvt

LIJST A

1. 2 1 0 nvt 9. 2 1 0
2. 2 1 0 10. 2 0
3. 2 0 11. 2 1 0
4. 2 0 nvt 12a. 2 0 nvt
Sa. 2 1 0 nvt 12b. 2 1 0
Sb. 2 1 0 nvt 13. 2 0 nvt
6. 2 1- 0 nvt 14. 2 0 hvt

• 7. 2 1 0 nvt
8. 2 1 0 nvt

Gegevens over de patiënt :

.
Afdeling : . . . . . . . . . . . . . . . .

Datum : . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Beoordelaar : . . . . . . . . . . . . .

Geboorte datum : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Geslacht : M / V

Opname diagnose : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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