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Inleidi~g

De groeps- of teamverpleging in ons land mag zich in een groeiende

belangstelling verheugen, getuige het toenemend aantal geschriften en

artikelen in vaktijdschriften (1). In verschillende artikelen wordt

vooral aan de theoretische kant veel aandacht besteed. Mercx heeft

bijvoorbeeld een uiteenzetting gegeven over de verschillende betekenissen

die toegekend kunnen worden aan de termen groepsverpleging, teamver

pleging, verplegen in groepen, themoverpleging etc.

Na deze meer theoretische uiteenzettingen leek het ons zinvol ook de

praktische zijde van de groepsverpleging te belichten.

In het onderstaande zullen de termen groeps- en teamverpleging gehan

teerd worden, maar dan beide in de betekenis van groeps- of teamver

pleging volgens themo-model.

In het kader van het Ziekenhuis Research Project van de Afdeling der

Bedrijfskunde van de Technische Hogeschool Eindhoven hebben wij kontakt

met vier ziekenhuizen waar de groepsverpleging op een of meerdere

afdelingen is of wordt ingevoerd. Dit zijn het Academisch Ziekenhuis

te Leiden, het Academisch Ziekenhuis en het St. Anthonius Ziekenhuis

te Utrecht en het Catharina Ziekenhuis te Eindhoven.

Verpleegkundigen die in deze ziekenhuizen verschillende funkties

bekleden, komen regelmatig bijeen met enkele medewerkers van het

Ziekenhuis Research Project om van gedachten te wisselen over hun

- goede en slechte - ervaringen en problemen met groepsverpleging.

Op een van deze bijeenkomsten, in het vervolg 'themovergaderingen' genoemd,

is het idee ontstaan om wat meer bekendheid te geven aan hetgeen er in

bovengenoemde ziekenhuizen gedaan wordt ~et betrekking tot groeps

verpleging.

Derhalve werd besloten om de belangrijkste onderwerpen van discussie in

een artikel samen te vat ten en te publiceren.

Tevens werd overeengekomen deze samenvatting aan te vullen en te

verrijken met een bijdrage van een aantal verpleegkundigen van ver

schillende disciplines en met verschillende funkties in het ziekenhuis.

Deze bijdrage zou bestaan uit een weergave van hun ervaringen met groeps

verpleging en/of de visie, die zij vanuit hun specifieke positie in

het ziekenhuis daarop hebben.
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De groeps- of teamverpleging begint langzarnerhand en1ge bekend

heid te krijgen in ons land.

In een van de vorige nurnrners van het Tijdschrift voor Zieken

verpleging heeft Mercx een uiteenzetting gegeven over de ver

schillende betekenissen die toegekend kunnen worden aan de

termen groepsverpleging, teamverpleging, verplegen in groepen,

themoverpleging etc.

In het onderstaande zullen de termen groeps- en teamverpleging

gehanteerd worden, maar dan beide in de betekenis van groeps

of teamverpleging volgens themo-model.

Na de meer theoretische uiteenzetting van Mercx leek het ons

zinvol ook de praktische zijde van de groepsverpleging te be

lichten.

In het kader van het Ziekenhuis Research Project van de Afde

ling der Bedrijfskunde van de Technische Hogeschool Eindhoven

hebben wij contact met vier ziekenhuizen waar de groepsver

pleging op een of meerdere afdelingen 1S of wordt ingevoerd.

Dit zijn het Academisch Ziekenhuis te Leiden, het Academisch

Ziekenhuis en het St. Antonius Ziekenhuis te Utrecht en het

Catharina Ziekenhuis te Eindhoven.

Verpleegkundigen die 1n deze ziekenhuizen verschillende func

ties bekleden, komen regelmatig bijeen met enkele medewerkers

van het Ziekenhuis Research Project om van gedachten te wisse

len over hun - goede en slechte - ervaringen en problemen met

groepsverpleging.

Op een van deze bijeenkomsten, 1n het vervolg 'themovergaderingen'

genoemd, is het idee ontstaan om wat meer bekendheid te geven

aan hetgeen er in bovengenoemde ziekenhuizen gedaan wordt met

betrekking tot groepsverpleging.

Derhalve werd besloten om de belangrijkste onderwerpen van dis

cussie 1n een artikel samen te vat ten en te publiceren.

Tevens werd overeengekomen deze samenvatting aan te vullen en

te verrijken met een bijdrage van een aantal verpleegkundigen

van verschillende disciplines en met verschillende functies

in het ziekenhuis. Deze bijdrage zou bestaan uit een weergave

van hun ervaringen met groepsverpleging en/of de visie, die

zij vanuit hun specifieke positie in het ziekenhuis daarop

hebben.



- 2 -

Op deze wijze willen wij aan belangstellenden goede en reele

informatie geven over een aantal nieuwe en o.i. belangrijke

ontwikkelingen in de verpleegsector.

Wat is groepsverpleging?

Een van de eerste discussiepunten tijdens de themovergaderingen

betrof de vraag 'wat verstaan wij nu onder groeps- of teamver

pleging ' ? Hiervoor geven wij eerst het woord aan Zr. T. Bijl,

teamleidster in het Academisch Ziekenhuis te Utrecht.

"Onder teamverpleging verstaan we een verpleging, die door een

vaste groep (team) gegeven wordt aan een bepaalde hoeveelheid

patienten.

Deze groep bestaat uit leerling-verpleegkundigen en verpleeg

kundigen~ die gezamenlijk proberen de patienten een optimale

verpleging te geven. Een van de verpleegkundigen kan de team

leidster of leider zijn. Een ieder uit deze groep heeft zln

eigen patienten, die hij of zij zoveel mogelijk verpleegt en

begeleidt. Een ieder heeft zodoende zln eigen taak en verant

woording en de leerlingen kunnen altijd terugvallen op de ge

diplomeerde. Bij de teamverpleging hoort ook de dagelijkse

patientenoverdracht, die door elk lid van het team persoonlijk

wordt gedaan.

De teamverpleging 1S ontstaan uit een idee, omdat men streefde

naar een betere verpleging, die de communicatie tussen hoofd

verpleging-patient bevorderde en vooral om de patienten inten

sief te verplegen en te begeleiden. De teamverpleging geeft in

het begin veel moeilijkheden, die met moed en gesprekken aan

gepakt moeten worden. Na enige tijd (enkele maanden) werpt

deze verpleging beslist zln vruchten af."

De deelnemers aan de themovergaderingen beschouwden als twee

zeer belangrijke aspecten van de groepsverpleging het communi

catiepatroon en de wijze waarop de delegatie van verantwoorde

lijkheden plaats heeft. Het afdelingshoofd delegeert de verant

woordelijkheid voor de goede gang van zaken aan teamleid(st)ers

en team, maar zij/hij blijft ervoor verantwoordelijk dat team

leid(st)er en team hun verantwoordelijkheid aankunnen. Het ene

team zal meer begeleiding van het hoofd nodig hebben dan het
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andere. Ret hoofd moet dus regelmatig 'af-checken' of alles goed

loopt. Een gedetailleerde kennis van de gang van zaken op de

afdeling is daarvoor niet nodig. WeI moet het hoofd op de hoogte

zijn van de grote lijnen en de strategische punten kennen, waar

aan ze kan merken of er iets mis dreigt te gaan. De teamverple

ging wordt tevens gekenmerkt door een tweezijdige communicatie

tussen aIle betrokkenen, van afdelingshoofd tot patient.

Dat het bij groepsverpleging niet aIleen om een ander systeem

van verplegen gaat, maar ook - en in de eerste plaats - om een

andere mentaliteit in het gehele ziekenhuis, moge bIijken uit

de woorden van Zr. A. Langendijk, tot voor kort verpleegkundig

adjunct-directrice van het Catharina Ziekenhuis te Eindhoven.

Zij gaat voornamelijk in op ...

"de verpleegkundige zijde van het systeem groepsverpleging.

Het staat echter buiten discussie", zo vervolgt zii "dat ook

en miss chien weI speciaal de patient vele voordelen ervaart

van het werken door de verpleegkundigen met groepsverpleging:

- De patient voelt zich op een afdeling met groepsverpleging

veel persoonlijker aangesproken.

- De patient kent de verpleegkundigen bij naam.

- De patient wordt niet door velen geholpen maar door enkelen.

- De patient wordt geinformeerd over de onderzoeken of de be-

handeling die hij krijgt.

- Er wordt meer gedacht aan bijzondere wensen van de patient

omdat de verpleegkundige voelt dat hij/zij persoonlijk er

voor verantwoordelijk is.

Deze veel opener sfeer draagt veel bij tot een klimaat, waarvan

de patient de heilzame invloed ondervindt.

Enquetes wijzen uit dat patienten die persoonlijke zorg erg

waarderen.

Nu echter wil ik me uitsluitend bepalen tot de verpleegkundigen.

Wezenlijk voor groepsverpleging is:

- het opnemen van een verpleegkundige anamnese

het volgen en observeren van de patient ~n z~Jn ziek-zijn

en het vastleggen van het geobserveerde in een zgn. kardex

- het bespreken van de anamnese, de medische opdrachten, de
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observaties. het verpleegplan van de patienten. zo mogelijk

in aanwezigheid van de arts en andere specifieke deskundigen

(bv. maatschappelijk werkster, pastor, physiotherapeut).

Tijdens dit groepsgesprek wordt met de groepsleider (ofweI team

Ieid(st)er - i.m.v.) ook het eigen functioneren kritisch onder

de loupe genomen. Er vinden daarnaast regelmatig besprekingen

plaats tussen de groepsleiders en het verpleegkundige hoofd

van een afdeling, waardoor er een betere communicatie tot

stand komL

Opgemerkt dient te worden, dat "het in groepJes werken van ver

pleegkundigen" zonder dat de wezenlijke aspecten van groepsver

pleging gehanteerd worden, geen groepsverpleging is.

Na twee en half jaar ervaring met groepsverpleging. als adjunct

directrice van een groot ziekenhuis kan ik zeggen, dat de twee

vragen, die wij ons destijds gesteld hebben veer het invoeren

van groepsverpleging, volledig beantwoord zijn met het invoeren

van groepsverpleging.

Deze vragen waren:

1. Hoe kunnen wij de verpleegkundigen, meer verantwoordelijk

heid geven en weI z0. dat zij meer voldoening vinden in

hun werk.

2. Hoe kunnen W1J de patienten 1n een groot ziekenhuis een

zo persoonlijk mogelijke, optimale en continue zorg geven?

Na een lange periode van functioneel verplegen. waarbij de

verpleegkundige taakgericht werkte en niet patientgericht.

komen wij nu tot de ontdekking dat met de vertechnisering van

het vak en met de verdergaande specialisaties in de verpleging

het verplegen niet meer is een kunst of een kunde. waarbij

voortdurende zorg gegeven kan worden, eigen verantwoordelijk

heid meespreekt, eigen creativiteit en vindingrijkheid geboden

kan worden aan patienten, maar dat verplegen gereduceerd is
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tot het doen van meer of minder belangrijke handelingen of

handgrepen, waarbij niet de patient als geheel wordt gezien,

maar als een onderdeel van "werk".

Bij groepsverpleging wordt de gelegenheid geboden (omdat men

steeds voor dezelfde patient zorgt) om:

- de patient ook vanuit zijn eigen milieu te leren kennen

(verpleegkundige anarnnese) en rekening te houden met zijn

persoonlijke wens en en behoeften.

- de patient in zijn ziek-zijn te volgen (observaties), ook op

tijden dat men zelf niet aanwezig is (lezen van de verslagen

per patient).

- een beter inzicht in het ziekteproces en behandeling te krijgen

(groepsgesprek, zonodig uitleg door arts of bespreking met

andere deskundigen).

- een beter inzicht te krijgen in het eigen verpleegkundig

handelen of juist in het tekort schieten in het verplegen.

- een grotere betrokkenheid tot stand brengen, waardoor men

zich meer verantwoordelijk voelt en waardoor het werk een

grotere voldoening geeft.

Met groepsverpleging komt er een geheel andere samenwerking

I) met de artsen tot stand. Iedere groepsleider moet met de artsIvisite lopeno Dat betekent dat elke groepsleider moet zorgen,

dat hij/zij goed op dehoogte moet zijn van de toestand van de

patienten uit zijn/haar groep en voldoende informatie doorgeeft

over de patient. De verpleegkundige wordt zich meer bewust

van de belangrijke rol, die hij/zij kan spelen voor zijn/haar

patienten en zijn/haar groepsleden.

Hij/zij neemt niet passief, maar actief deel aan de besprekingen

met de hoofdverpleegkundige, het werk wordt hem/haar niet

zonder meer opgedragen, maar hij /zij is zelf verantwoordelijk
"'--~-~--~. .,.'.'

voor zijn/haar taak: de verzorging van de dagelijkse gang

van zaken voor de patienten met zijn/haar eigen groep.

Nu de verpleegkundige veel beter op de hoogte is van de toestand

van de patienten en de arts meer belangstelling heeft voor de

inbreng van de verpleegkundige zal hij/zij een geheel andere
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belangstelling aan de dag leggen ten opzichte van het genez~ngs

proces van de patient.

Hij/zij gaat vanuit zijn/haar e~gen deskundigheid een eigen

bijdrage leveren in de besprekingen of visites met de arts.

Hij/zij voelt zich niet meer onwetend en kleintjes, maar gaat

merken dat er een samen-denken komt over de patient. De arts

begint deze inbreng te waarderen en dit gaat zich manifesteren

in de wijze waarop men elkaar tegemoet treedt.

Groepsverpleging ~s daarom veel meer dan een systeem, want het

verandert op den duur een gehele mentaliteit in een ziekenhuis.

Door zakelijke elementen uit het bedrijfsleven uit economische

overwegingen over te nemen, door functioneel te werken, ont

nemen wij aan de verpleegkundigen de kans: "iets voor de mensen

betekenen". Het is daarom de moeite waard groepsverpleging te

bestuderen dat aIle elementen bevat om aan de patient rIals

mens toe te komen".

Tot zover Zr. Langendijk.



- 7 -

De invoering van groepsverpleging.

Aan de invoering van groepsverpleging moet een gedegen stuk voor

bereiding voorafgaan.

Hierbij kunnen wij ons onder meer de volgende vragen stellen:

J. Aan welke voorwaarden moet er voldaan zijn, wil het experiment

s lagen?

2. Wie moeten er bij de voorbereiding op de afdeling betrokken

worden?

3. Met welke aanpak (methoden) wordt een goede voorbereiding en

invoering bereikt?

4. Welke problemen kunnen zich bij de invoering van groepsver

pleging voordoen?

In het onderstaande zullen wij op deze vragen nader ingaan.

J. Aan welke voorwaarden moeten voldaan zijn wil het experimen;

slagen?

Het is van wezenlijk belang dat het idee groepsverpleging is

aangeslagen bij mensen uit de hogere niveau's van de zieken

huisorganisatie. De bereidheid van topfunctionarissen am zich

hier geheel achter te stellen en de vaste wil het exp~riment

tot een goed einde te brengen 1S noodzakelijk bij het op gang

brengen van een dergelijk ingrijpend veranderingsproces, dat

uiteindelijk zijn invloed zal hebben op de gehele ziekenhuis

organisatie.

Een andere, zeer belangrijke voorwaarde voor het slagen van

groepsverpleging als experiment, is de eis dat de verpleeg

kundigen zelf en in de allereerste plaats het verpleegkundig

afdelingshoofd sterk gemotiveerd moeten zijn om tot groeps

verpleging over te gaan. Ret hoofd moet voor de volle honderd

procent achter het n1euwe systeem staan. Het kan eigenlijk

niet ingevoerd worden bij een hoofd dat zegt: "lk heb er

geen bezwaar tegen". Kans van slagen is er aIleen als het hoofd

zegt: "Graag bij mij; hoe eerder, hoe liever".
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Ook de artsen moeten bereid zijn om aan het experiment mee

te werken. Het is niet voldoende als zij een niet onwelwillende

houding aannemen met in het achterhoofd: "Als w~J er maar

geen last van hebben", want ze krijgen er wel 'last' van.

Vervolgens is het van belang dat het gehele personeel in

het huis op de hoogte wordt gebracht van het experiment. Goede

informatie over achtergronden, inhoud en betekenis van de

groepsverpleging is onmisbaar. Dit ter voorkoming van misver

standen, onjuiste informatie en moeilijkheden bij de samen

werking tussen de afdelingen met groepsverpleging en overige

afdelingert en diensten in het huis.

Gezien de bovengenoemde voorwaarden is het noodzakelijk dat .

er in het huis een goede open cornmunicatie tot stand komt over

de ontwikkelingen met betrekking tot groepsverpleging en

eventuele problemen die daarmee samenhangen.

Samenvattend kan gezegd worden dat er aan de volgende voorwaarden

voldaan moet zijn:

- een volledige bereidheid van alle betrokkenen (van hoog tot

laag) om tot het nieuwe systeem van verplegen over te gaan.

- bekendheid met het experiment in het gehele huis.

- een goede, open cornmunicatie over de ontwikkelingen op de

afdelingen met groepsverpleging.

Zr. T. Mulder, die zich als assistente van het hoofd van de

verpleegkundige dienst in het Catharinaziekenhuis met de invoering,

begeleiding en evaluatie van de groepsverpleging bezighoudt,

zegt in dit verband het volgende:

"Een belangrijk onderdeel bij de realisering van de groepsver

pleging is de voorbereidende fase. Alle disciplines worden globaal

op de hoogte gebracht van wat is groepsverpleging. Het is erg

belangrijk, dat alle disciplines van meet af aan betrokken worden

bij het veranderingsproces. Zij allen zullen hiermee in meerdere

of mindere mate bij betrokken gaan worden. Er zal een principe

uitspraak moeten kamen, of de ziekenhuis-gemeenschap in zijn

algemeenheid bereid is om over te gaan op groepsverpleging met

aanvaarding van de diverse consequenties, die hieraan verbonden

z~Jn.
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Speciaal zal aandacht besteed moe ten worden aan de verpleeg

kundige disciplines. Er zullen vele gesprekken gevoerd moeten

worden met het verpleegkundig afdelingshoofd en de andere

medewer~sgers binnen zijn/haar afdeling.

Belangrijk aspect is, dat allen gemotiveerd worden om aan het

veranderingsproces mee te werken.

Wat willen wij in feite?

Enerzijds: Een op total-care gerichte zorg t.b.v. de patient,

waardoor een betere kwaliteit van verpleegkundig

handelen gewaarborgd wordt.

Anderzijds: Een betere arbeidssatisfactie van de medewerkers ll
•

2. ~ie moeten er bi; de voorbereiding op de afdeling betro$ken

worden?

Bij de voorbereiding op de afdeling zullen in elk geval de

volgende categorieen personen betrokken moeten zijn:

a. De artsen.

Vooral de assistenten moe ten erbij betrokken worden, daar

zij immers het vaakst op de verpleegafdeling zijn. Onge

twijfeld hebben zij meer te maken met de gang van zaken

op de afdeling dan de specialist.

b. Het verpleegkundig afdelingshoofd.

c. De gediplomeerden.

d. De leerlingen.

3. Met welke aanpak (methoden) wordt een goede voorbereiding en

invoering bereikt?

Wanneer de idee te gaan experimenteren met groepsverpleging

is aangeslagen bij een of meerdere topfunctionarissen in het

ziekenhuis kan men een stuurgroep gaan vormen am de problemen

betreffende de invoering af te testen en op te lossen (2).

Ter voorkoming van een eenzijdige benadering is het verstandig

dat personen met uiteenlopende functies in de stuurgroep

zitting hebben. Op deze wijze wordt eveneens de betrokkenheid

van de verschillende groepen in het ziekenhuis bevorderd.



- 10 -

De stuurgroep in het Catharinazieknhuis bestond bijvoorbeeld

uit de verpleegkundig ad;. directrice, hoofd verpleging, hoofd 00

leiding, hoofd personeelszaken en de socioloog van personeels

zaken, een arbeidskundige, een specialist, drie hoofden van

verpleegafdelingen en drie verpleegkundig begeleiders. Tevens

hadden Mercx, van het ziekenhuis Research Project, en een

bedrijfskundig student zitting in de groep.

Een aantal deelnemers aan de themovergaderingen waren van mening

dat ook een verpleegkundige en een leerling-verpleegkundige

in de stuurgroep opgenomen moe ten worden.

Over de activiteiten van de stuurgroep merkt Zr. Mulder het

volgende op:

"In deze stuurgroep zal men zich moe ten bezinnen op een aantal

aspecten, bijvoorbeeld:

- Wat verstaan wij in concreto onder de total-care ten aanzien

van de patient.

- Is het verpleegkundig handelen volgens het traditioneel systeem

niet goed?

- Wat verstaan wij onder betere en meer kwaliteit.

- Verlangt de patient een andere vorm van verplegen?

- Is er een methode om een betere en meer kwaliteit te geven?

- Is die methode "groepsverpleging?"

- Zijn er mogelijk andere alternatieven?

- Welke zijn concreet de verschillen tussen de groepsverpleging

en de traditionele vorm van verplegen?

- Welke zijn de consequenties van de groepsverpleging voor:

patienten

-.specialisten

- arts-assistenten

- andere disciplines, die

met de verpleegafd. te

maken hebben.

verpleegafd. hoofd

verpleegkundigen

leerling-verpleegkundigen

afdelings secretaresse

afdelings assistente
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- Zijn wij weI bereid een veranderingsproces op gang te brengen.

Zijn de verpleegkundigen, leerling-verpleegkundigen en

andere medewerkers be reid elkaar voldoende te steunen in

het veranderingsproces.

- Wat gaan wij in feite doen aan de mentaliteitsverandering

- attitude vorming?

In de stuurgroep dienen de individuele leden naar elkaar toe

te groeien wat betreft de filosofie van de groepsverpleging.

Elk lid van de stuurgroep dient een onderdeel van de totale

gedachten van de groepsverpleging mee uit te dragen.

Verder wordt aandacht besteed aan

A. De taakomschrijving van het verple~gkundig afdelingshoofd.

- teamleider

- tearnleden

- afdelingssecretaresse

afdelings assistenten

B. Hoe gaat de communicatie verlopen?

Hierbij denken wij aan:

a. J. werkoverdrachten

2. groepsgesprekken

3. overleg verpleegkundig afdelingshoofd met teamleiders

of beter gezegd met de verpleegkundigen.

4. overleg verpl. afd. hoofd met leerl. verpleegk.

5. contact verpl. afd. hoofd met hoofd verpl. dienst.

6. contact specialisten - verpl. afd. hoofd.

7. contact specialisten - teamleidster

b. Communicatie middelen ten behoeve van de zorg van de patient.

1. Cardex: Hierin wordt exact vastgelegd hoe de somatische,

psychische en sociale toestand van de patient

is gedurende het gehele ziekteproces.

2. Verpleegplan: Hierin staat hoe patient verzorgd en ver

pleegd moet worden. Waaraan aandacht besteed

dient te worden.

3. Opdrachten-formulier: Hierop staat vermeld welk onderzoek,

behandelingen, medicamenten e.d. de patient nodig

heeft.
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C. Praktische zaken t waaraan aandacht besteed moet worden:

1. Dagindeling van de patient.

2. Ret dienstrooster van de medewerkers.

3. De tot ale personeelsbezetting t rekening houdend dat er

gedurende 24 uur deskundige hulp geboden kan worden aan

de patient.

4. Attsenvisite - opname beleid.

5. Afstemming met andere diciplines t o.a. fysische therapie t

rontgen t lab. enz."

aldus Zr. Mulder.

Vervolgens is het van wezenlijk belang t dat allen die in het

ziekenhuis werkzaam zijn - verpleegkundigen t leerling-verpleeg

kundigen t specialisten t personeel van de verschillende diensten t

opleiders enz. door middel van voorlichtingsbijeenkomsten

geinformeerd worden over het systeem groepsverpleging en de

achterliggende ideeen en over het ophanden zijnde experiment.

Voor de afdelingen waar de groepsverpleging van start gaat 1.S

het wenselijk een bijscholingsprogramma voor de verpleeg

kundigen te ontwerpen en uit te voeren. Ideeen over groepsgesprek

dagindeling etc. zullen hierin aan de orde moe ten komen. Ret

een en ander kan dan aangevuld worden met trainingen in gespreks

technieken en sociale vaardigheden. Riervoor kan men bijvoor

beeld een psycholoog of sociaal psycholoog aantrekken en/of

interne begeleiders en opleiders.

Ret verdient aanbeveling het experiment op meer dan een af

deling (bijv. twee of drie afdelingen) ten uitvoer te brengen

en het als het aanslaat geleidelijk uit te breiden tot de

gehele verpleegsector in het ziekenhuis. In geval het experi

ment op slechts een afdeling plaats heeft t loopt men de kans

dat een eventuele mislukking uitsluitend aan het systeem zelf

geweten wordt. In geval het experiment op aIle afdelingen van

start gaat is het proces nog moeilijk in de hand te houden en

bij te sturen.

In verb and met deze problematiek vroeg een deelnemer aan de

themovergaderingen zich af: "Moet men bij een kleine groep

beginnen t die een systeem laten ontwikkelen en dit systeem

later aan anderen "opleggen" of moet men op iedere afdeling
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beginnen met het gevaar dat zich uiteenlopende systemen gaan

ontwikkelen" .

Als tussenoplossing werd het volgende voorgesteld: Je moet

op enkele afdelingen beginnen t maar de anderen tijdens regel

matige bijeenkomsten niet alleen op de hoogte brengen t maar

hen ook plannen voorleggen t vragen wat zij ervan vinden en of

zij eventueel ideeen en suggesties hebben ter verbetering van

die plannen. Van belang is tevens dat iedereen weet dat datgene

wat ontwikkeld iS t ook veranderd kan worden.

Daarnaast werd gewezen op de mogelijkheid om de middelen die

bij groepsverpleging gehanteerd worden (bijvoorbeeld de cardex)

in het gehele ziekenhuis in te voeren. Wanneer de groepsver

pleging dan werkelijk ingevoerd wordt t hetgeen in de eerste

plaats een mentaliteitsverandering vereist, heb je tenminste

geen last meer van de "papieren rompslomp". De regelmatige

(bijv. maandelijkse) bijeenkomsten van de hoofden zouden dan

tevens de gelegenheid bieden om af te checken wat er op de

verschillende afdelingen al aan gedaan wordt. In dit verband

werd ook de vraag gesteld of Je ervoor moet zorgen dat er een

lijn inkomt of dat er ruimte wordt opengelaten voor kleine

verschillen.

Als antwoord kwam naar voren t dat je een uniform geheel moet

z~en te krijgen t maar wel kleine verschillen per afdeling

moet toestaan. In de praktijk blijkt immers vaak dat iedereen

het wat anders doet t ook al heeft men in onderling overleg

een bepaald systeem aanvaard. Daarom mag een systeem nooit

als iets definitiefs gezien worden. De flexibiliteit van

het systeem is altijd het belangrijkste. Er moet steeds

openheid zijn voor veranderingen t voor nieuwe ideeen en

suggesties. Ret mag dus geen statisch proces zijn. Voortdurende

aanpassing is vereist.

Ter afsluiting van deze paragraaf over de methoden die gehan

teerd kunnen worden bij de voorbereiding en invoering van

groepsverpleging, geven wij weer het woord aan Zr. Mulder.

Zij s chrij ft:
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"De realisering van groepsverpleging op alle verpleegafdeling in

het algemeen ziekenhuis vraagt geruime tijd.

Naast de stuurgroep zal er 'n coordinator moeten Z1Jn, die zich

uitsluitend bezig gaat houden met de invoering, begeleiding en

evaluatie van de groepsverpleging.

Dit zal 'n goed opgeleid verpleegkundige moeten zijn, die 1S toe

gevoegd aan de leiding van de verpleegkundige dienst.

Deze functionaris moet geen andere activiteiten behoeven te doen.

Tijdens de invoering van de groepsverpleging vraagt 't meer per

soneel, omdat er veel tijd besteed moet worden aan overleg, bij

scholing en evaluatie van het functioneren van de groepsverpleging.

Als na enkele jaren de groepsverpleging op aIle verpleegafdelingen

is ingevoerd zal dit weer wat verminderd kunnen worden."

4. Welke problemen kunnen zich bij de invoering van groepsverplegiE~

voordoen?

Met betrekking tot mogelijke problemen bij de invoering kan het

volgende gezegd worden:

Over het algemeen zal de invoering van groepsverpleging zeker pro

blemen opleveren als niet aan de bovengenoemde voorwaarden voldaan

is.

~ Wanneer een aantal betrokkenen geen medewerking verleent, heeft
4 h . . . k I
~ et exper1ment we1n1g ans van sagen.
~ :0.

Wanneer er in het huis geen duideli;ke informatie wordt gegeven,

ontstaan er spoedig misvattingen eneen verkeerde voorstelling van

zaken met betrekking tot groepsverpleging bij het personeel.

Maar ook wanneer de groepsverpleging onder gunstige omstandig

heden van start gaat, zal men met regelmaat geconfronteerd worden

met problemen en probleempjes.

Wij zullen er enkele noemen:

Ret blijkt in de praktijk niet eenvoudig te zijn om aIle gedi

plomeerden bij de voorbereiding te betrekken. In dit verb and

maakte een deelnemer aan de themovergaderingen de volgende op

merking: "Als je de mensen van de afdeling bij elkaar roept,

krijg Je maar 30% bijeen. De anderen werken of slapen." Dit pro

bleem vloeit voort uit het feit dat het ziekenhuis een continu

bedrijf is.

Een ander punt 18 dat er ook we1n1g mogelijkheden zijn om gedi

plomeerden bekend en vertrouwd te maken met het begrip groeps

verpleging. De hoofden horen er over op hoofdenvergaderingen en
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andere bijeenkomsten. De leerlingen kunnen Vla de opleiding ge

informeerd worden. De gediplomeerden komen evenwel niet of zeer

zelden als groep bijeen. Zij vormen onder het verplegend perso

neel een moeilijk grijpbare categorie. Het is daarom noodzakelijk

dat er juist voor hen een of andere vorm van bijscholing komt,

bijvoorbeeld in de vorm van trainingsavonden of -dagen, waar ze

goede informatie krijgen over groepsverpleging, gesprekstech

nieken leren e.d.

De leeriingen zijn dus weI te bereiken Vla de opleiding maar bij

hen echter doet zich het probleem voor dat zij moeilijk bij de

voorbereidingen op de afdeling betrokken kunnen worden, daar zij

over de afdelingen rouleren.

- Een andere moeilijkheid is dat bepaalde categorieen verplegenden

(bijvoorbeeld een sub-hoofd, eerste verplegende enz.) bij de in

voering van groepsverpleging een soort status-verlaging zullen

ervaren. Van bijvoorbeeld sub-hoofd tot teamleidster zal voor

velen een stap terug betekenen. Een voordeel is dat de taak van

teamleidster door hen veelal als aantrekkelijker wordt ervaren.

Degenen die hier werkelijk problemen mee hebben kunnen nu nog

naar een afdeling zonder groepsverpleging worden overgeplaatst,

maar op den duur zal dit toch geen goede oplossing meer zijn.

- Ook de praktische organisatie kan in het begin problemen opleveren.

Hierbij komen vragen aan de orde als: "Hoeveel teams moeten er

zi;n?"
De ervaring is dat op bijvoorbeeld een afdeling van ongeveerd 40

bedden, een aantal van drie teams, elk bestaande uit ongeveer zes

a zeven verplegenden, redelijk kan functioneren.

"Moet elke teamleid(st)er een gediplomeerde zijn?"

De deelnemers aan de themo-vergaderingen waren van mening dat dit

niet altijd mogelijk is. Belangrijker is in dit verband de vraag

"Wie is deskundig genoeg?" Dit kan bijvoorbeeld heel goed een

vierdejaars leerling zijn.

"Gediplomeerden vinden het niet altijd leuk om avond en nacht

diensten te draaien. Zij ervaren dit als een stap terug. Hoe vang

je dat op?"

"Vereist groepsverpleging meer personeel?"

Eigenlijk heeft het aantal benodigde verpleegkundigen meer te maken

met de kwaliteit van het verplegen dan met het verpleegsysteern.

- Het werken met de middelen die bij teamverpleging gebruikt worden



- 16 -

(planbord, cardex, formulieren, etc.) gaat in het begin meestal

wat moeizaam en stroef. De ervaring leert evenwel dat men hier

aan vrij snel gewend is.

- Ook de dagelijks teambesprekingen kunnen in het begin wat moei

lijkheden opleveren. Men is nog niet zo getraind in het verga

deren en er niet aan gewend allerlei zaken openhartig met elkaar

te bespreken. Ook dit gaat meestal beter wanneer men daar meer

vertrouwd mee raakt.

Wij besluiten deze paragraaf over problemen bij de invoering met

de volgende opmerking van Zr. Mulder:

"Er zijn enkele aspecten, die de invoerl.ng van de groepsverp1eging

kunnen be1emmeren, n.l.

- weinig motivatie

- niet afgestemd zijn op andere discipline~ in het ziekenhuis

- het niet beschikken over voldoende soc. vaardigheden

- onvo1doende personeelsbezetting - eveneens te weinig geschoolde

krachten

- korte stages van de leerling-verpl. op de verpleeg afdeling

- ver100p van de vaste staf en 1eerl. verp1egenden~

- ziekte- en verzuimbehoefte percentage van verp1eegk. en 11. verp1eegk.

- arbeidstijdverkorting

- kortere opnameduur van de patient

- intensivering van het verp1eegkundig hande1en.

- weerstanden tegen veranderingen".

Ret is over1gens wel de ervaring dat de invoering met steeds minder

problemen gepaard gaat,' naarmate meer afde1ingen in een ziekenhuis

reeds op groepsverpleging zijn overgegaan.
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Groepsverpleging In de praktijk.

Wat de uitvoering van groepsverpleging betekent zuIIen wij aan

de hand van enkele thema's nader uitdiepen.

Hierbij zal een aantal praktische problemen ter sprake komen

J. Procesbewaking

Onder procesbewaking wordt verstaan: het op de voet volgen

en zo nodig bijsturen van ontwikkelingen met betrekking tot

(het proces van) groepsverpleging, zowel op de verpleegaf

deling(en) waar de groepsverpleging is ingevoerd als bij

andere afdelingen en diensten in het ziekenhuis.

a. Procesbewaking op de verpleegafdeling met groepsverpleging.

Zr. Mulder zegt hierover het volgende:

"Wanneer het algemeen ziekenhuis overgaat tot een experiment

op enkele verpleeg afdelingen dan zal steeds aandacht besteed

moe ten worden aan de motivatie en een juiste attitude vormlng

van de medewerkers.

Een ieder moet het gevoel hebben erbij betrokken te zijn .

.1AIle veranderingen moe ten steeds doorgesproken worden zowel

in de stuurgroep als op de experimentele afdelingen.

- De verandering van de taakinhoud van het verpleegk. afd. hoofd

(VAH) vraagt van hem/haar de nodige bereidheid om hieraan

mee te werken. Er ontstaat een accentverschuiving van zelf doen

naar meer organiseren, leiding geven, opleiden en begeleiden.

Voor vele oudere VAH is dit een geweldige omschakeling en

vraagt veel aanpassingsvermogen.

I
Hoe beter het VAH zal delegeren, des te beter zal de team

• leidster kunnen functioneren. Het bespreken van de taak-

J omschrijvingen vraagt veel tijd.

Na de invoering zal begeleiding moe ten plaatsvinden vooral

bij het, V.A.H. en de teamleidster. Voorheen was

er vaak een subhoofd, die bepaalde deeltaken had van het

VAH, hetgeen nu duidelijk is komen te vervallen. Hieraan

zal speciale aandacht besteed moeten worden.
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Er zal een goede relatie moeten bestaan tussen de specialist/

arts_assistent en het VAH, teamleidsters en overige teamleden.

De specialist/arts_assistent zal evenzeer gemotiveerd moeten

zijn om een betere kwaliteit te bieden.

Hij/zij is onmisbaar, als wij een andere verpleegkundige zorg

willen bieden.

Informatie van de arts aan de verpleegkundige is onmisbaar.

Dit wordt in het groepsgesprek besproken. De arts zal hierbij

worden uitgenodigd. De tijden van de artsen visite zullen aan

gepast moe ten worden.

Wil de patient niet in de knel komen, dan zal een juiste af

stemming van de werkzaamheden en informatie tussen arts en

verpleegkundige~dringend_ nodjs;r zi in.

Het hanteren van verpleegk. anamnese en verpleegplan vereist

een aantal vaardigheden. Het vraagt tevens een goede observatie,

interpretatie, rapportagevermogen van de verpleegkundigen.

- Het bespreekbaar maken en het juist vastleggen van de verpleegk.

gegevens vereist gesprekstechniek en vaardigheid in het

schriftelijk rapporteren.

Het leren samenwerken ~n een groep, verantwoordelijkheid dragen

door elk teamlid, het organiseren en leiding geven van de team

leiders vragen veel aandacht.

Een zeer belangrijk aspect waaraan w~J zondermeer niet mogen

voorbij gaan is, de verpleegkundige/ll. verpleegkundige leren

hanteren van de relatie tussen hem/haar en de patient ~'

Tot zover Zr. Mulder.

b. Procesbewaking op andere verpleegafdelingen..

Tijdens een der themovergaderingen werd de vraag gesteld: "Moeten

aIle hoofden in een ziekenhuis, waar men op enkele afdelingen

met groepsverpleging experimenteert, regelmatig op de hoogte

worden gehouden, zodat zij kunnen meegroeien?"

Hierover is bij de invoering van groepsverpleging reeds het

een en ander gezegd.

Sommige deelnemers aan de themovergaderingen vonden het te voor

barig om andere hoofden volledig bij de groepsverpleging te

betrekken: eerst worden de hoofden warm gemaakt voor groeps

verpleging en dan moe ten ze nog een tijd wachten veer ze het
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mogen invaeren. Anderen vanden het tach naodzakelijk dat de

hoofden regelmatig - maar niet te veel - ap de haogte werden

gehouden. Anders voelen zij zich gepasseerd en gaan zij zich

negatief opste11en t.o.v. de groepsverpleging. Zij kunnen er

zelfs al actief bij betrokken worden door hun naar suggesties

en ideeen te vragen voor het oplossen van bepaalde problemen.

Overigens krijgen zij er toch a1 mee te maken via de leerlingen,

die over de afdelingen rouleren. Als zij dan niets over groeps

verpleging weten, ontstaan er moeilijkheden. Bovendien wordt

er in het ziekenhuis toch over groepsverpleging.gesproken, oak

door andere categorieen personeel. Ter voorkoming van foutieve

informatie, kunnen diegenen die met het experiment bezig zijn

beter ze1f goede informatie verschaffen. Daarbij moet dan

duidelijk gesteld worden, dat het om een experiment gaat,

waarbij met va11en en opstaan ge1eerd moet worden. Het blijkt

overigens niet eenvoudig te zijn aan anderen duidelijk te

maken wat groepsverpleging is. Men moet zich ook terdege

afvragen of iedereen wel over dezelfde dingen spreekt. Zoals

reeds is opgemerkt voelden verschi11ende dee1nemers aan de

themovergaderingen ervoor om eens per maand een informatieve

bijeenkomst te houden voor alle hoofden. Tevens werd er een

suggestie gedaan dat hoofden, die tegen groepsverpleging zijn

eigenlijk eens een tijdje op een afde1ing met groepsverpleging

moesten meelopen.

c. Contacten met overige afdelingen en diensten.

De ervaring is dat de afstemming van ande~e afdelingen en groeperingen

(bijv. rontgen, laboratorium, artsen-visites maken) op de

activiteiten van de verpleegafdelingen niet altijd even goed

verloopt. Vooral wanneer de groepsverpleging pas is ingevoerd

en men nog met allerlei organisatorische probleempjes te kampen

heeft, kunnen zich op dit gebied wat extra moeilijkheden voordoen.

In dat geval zal er van beide zijden, zowel van de verpleging

als van andere categorieen personeel, een zekere mate van

flexibiliteit en begrip voor elkaar gevraagd worden. Gezamenlijk

overleg is hier weer van het grootste belang. Men zou bijvoor-

beeld het hoofd van het lab. of de rontgen kunnen uitnodigen op de
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afdeling en hem het een en ander laten zien van de dagelijkse

gang van zaken. 20 kweekt men begrip voor elkaar.

Van belang is dat er in het hele huis een mentaliteit antstaat t

waardoor groepsverpleging mogelijk wordt. Oak andere groepen

moeten daarom op de hoogte gehouden worden, zoals bijvoorbeeld

dietisten, assistent-artsen en vooral de opleiding.

2. De opleiding.

Roe moet de opleiding inspelen op de groepsverpleging? De

groepsverpleging kan op twee manieren in de opleiding gebracht

worden. In de eerste plaats in het lesprogramma zelf. Ret moet

bij een goede coordinatie en indeling van de stof mogelijk zijn

een aantal uren van het lesprogramma aan de groepsverpleging

te wijden. In een aantal lessen kan al aardig wat informatie

gegeven worden. Enerzijds zal men daarbij aandacht moe ten

bes teden aan praktis che aspecten, zoals de wij ze waarop het

systeem in elkaar zit, hoe ermee gewerkt wordt en welke admini

stratieve kanten eraan zitten. Anderzijds zal men duidelijk

moeten maken welke opvattingen en ideeen bij de groepsverpleging

een rol spelen, zoals een wezenlijk andere benadering van de

patient, een open communicatie tussen patient, arts en ver

plegende en tussen verplegenden onderling enz.

In de tweede plaats kan men in de wijze van lesgeven door een

bepaalde didactische aanpak - bijvoorbeeldniet cursorisch les

geven, maar klasse-gesprekken houden e.d. - al een mentaliteit

kweken die bij groepsverpleging past. De docenten moeten dan

weI gemotiveerd zijn. Ret is eveneens van belang dat er goede \

contacten zijn tussen opleidingscentrum en verpleegafdelingen. '

De docenten zouden bijvoorbeeld regelmatig op de afdelingen

moeten komen, zodat zij weten waarover zij praten. Een probleem

waar de leerlingen momenteel in de praktijk mee te maken krijgen

is het feit dat zij over de afdelingen rouleren. Daardoor

krijgen zij althans gedurende de experimentele fase nu eens

met de 'traditionele' en dan weer met groepsverpleging te maken.

20 is het maeilijk voar hen, am zich de juiste instelling

eigen te maken. Bovendien blijkt het frustrerend voor hen,

om na een afdeling met groepsverpleging weer 'terug' te moeten

gaan naar een afdeling met traditionele, functionele verpleging.
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Dit probleem zal pas opgelost z~Jn, wanneer aIle afdelingen

in een ziekenhuis op groepsverpleging zijn overgegaan.

De groepsverpleging heeft evenwel juist voor de leerling

verpleegkundige een aantal positieve kanten. wij denken hierbij

met name aan de begeleiding en beoordeling van de leerlingen.

Bij groepsverpleging zal de leerling een betere begeleiding

krijgen tijdens het werk op de afdeling. Het team is verant

woordelijk voor de opvang van de leerlingen. Wanneer zich

problemen voordoen kan de Ieerling terugvallen op de team

leid(st)er en de andere teamleden. Omdat men in een kleine

groep werkt zal men ook veel steun bij elkaar kunnen vinden

in moeilijke situaties.

Als het goed is, zal de beoordeling van de leeriingen niet meer

door het afdelingshoofd aIleen geschieden, maar door het hoofd

in samenwerking met het team of zelfs door het team aIleen. Zo

krijgt de leerling het gevoel op een wat minder sUbjectieve

wijze beoordeeld te worden dan wanneer een persoon voor de

beoordeling verantwoordelijk ~s.

Wij geven nu het woord aan Br. B. Willemsteijn, leerling

in het Academisch Ziekenhuis te Leiden, die iets zal vertellen

over zijnervaringen met groepsverpleging~

"Ruim 3 maanden heb ik als leerling stage gel open op algemeen

interr van het U.M.C. April 1973 startte deze afdeling met

teamverpleging volgens het themoplan. Nadat men een zeer

moeizame begin periode had doorgemaakt, kwam ik op een tijdstip

dat het redeIijk begon te functioneren.

Zoals dat op iedere nieuwe afdeling gebeurt, voel je je als

leerling de eerste dagen als een kat in een vreemd pakhuis.

Vooral de administratieve kant, die deze vorm van verplegen

met zich meebrengt, vond ik in het begin zeer ingewikkeld.

Ik ben van mening dat hier een duideIijke taak voor de opleiding

ligt om de leerling van goede informatie over teamverpleging

te voorzien.

Een goed geinformeerde leerling levert tens lotte ook meer

rendement op voor de afdeling. Na mijn stage op deze afdeling

geloof ik echter weI dat behaive de patient ook de leerling

er in de toekomst met teamverpleging beter van afkomt.

Je zit als leerling bijvoorbeeld nog altijd met een vrij
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gebrekkige praktijkbegeleiding.

Deze begeleiding behoort nu tot een van de taken van de team

leidster(er) .

Het teamlid (= leerling) weet dus bij wie hij moet aankloppen

voor inlichtingen, gegevens en voor het aftekenen van verpleeg

kundige verrichtingen. De teamleidster heeft dan ook een zeer

belangrijke en verantwoordelijke taak.

Zij (hij) moet een groot arsenaal aan parate kennis bezitten

om zo mogelijk de vele vragen van de teamleden te kunnen

beantwoordert. Tenslotte moet zij er ook op toe zien, dat de

teambesprekingen, die een zeer belangrijke plaats innemen,

iedere dag plaats vinden. Helaas worden de artsen nog te

weinig bij deze besprekingen ingeschakeld.

Voor een 3e of 4e jaars leerling is het tevens een zeer nuttige

ervaring om een dag als teamleidster (er) op te mogen treden.

Je ervaart dan aan den lijve hoe moeilijk het is om het team

goed te laten functioneren.

Ook is het voor de leerling, die per jaar op drie a vier af

delingen stage loopt, bijzonder prettig als er via deze team

verpleging een meer uniforme werhJijze ontstaat tussen de

verschillende afdelingen.

Tenslotte hoop ik dat oak de leerlingen mee willen werken aan

het slagen van dit project".

Tot slot willen we nag enkele opmerkingen maken overrol en

plaats van de instructie-verpleegkundige bij teamverpleging.

Tijdens de themavergadering is ruime aandacht besteed aan dit

onderwerp. De meeste deelnemers waren van mening dat de in- l
structie-zuster zich binnen de teamverpleging uiteindelijk over- r
bodig moet maken. Het team als geheel moet haar taak overnemen.

Met het huidige personeelstekort kan echter de instructie

verpleegkundige nog weI degelijk een nuttige functie hebben.

Omdat er dikwijls te weinig personeel is, hebben teamleidsters

niet altijd tijd om de leerlingen te begeleiden. Het ideaal van

de deelnemers aan de themovergadering was weI: voldoende personeel
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zodat de taak van de instructiezuster overgenomen kan worden
fiJI,

doo r de teamleden. Bovendien zouden de"teamleids ters dan ook

tijd en gelegenheid moeten krijgen om contact met de school te

onde rhouden.

3. Personeelsbezetting.

In het voorgaande kwam het tekort aan personeel al even ter

sprake.

Over dit onderwerp is tijdens de themovergaderingen geruime tijd

gesproken. Daarbij kwarn naar voren dat men in de vier deel

nemende ziekenhuizen voortdurend met een aanzienlijk personeels

tekortheeft te kampen. De norrnen van het C.O.Z. met betrekking

tot de personeelsbezetting in de verpleging (daterend van 12

jaar geleden) zijn reeds geruime tijd verouderd. Hiervoor

werden ondermeer de volgende argumenten aangevoerd:

- De normen z~Jn gebaseerd op een 48-urige werkweek t terwijl er

momenteel 41! uur per week wordt gewerkt.

\ - De normen gaan uit van een ziekteverzuim van 4%t op het ogen

i blik is dit echter gestegen tot ongeveer 12%.

- Er moet meer medisch-technisch werk verricht worden.

- De opname duur van de patienten is korter.

- Door tOename van het aantal poliklinische behandelingen z~Jn

er weinig minder ernstige patienten en blijven de ernstige t

bewerkelijke patienten over.

Het personeelstekort heeft allerlei consequenties voor de

verplegende en patient.

De verplegenden werken vaak onder te grote spann~ng. Het werk

kan nooit blijven liggen t het moet gedaan worden. Bovendien

vereist het veel psychische spankracht om voortdurend ernstig

zieke mensen te verplegen.

Gestreefd wordt naar "optimale verpleging"t maar vaak is men

al blij wanneer "veilige verpleging" gehaald kan worden. Hoe

Je in een dergelijke situatie t waarin personeelsnormen zelfs

voor functionele verpleging niet voldoen t aan de verpleeg

kundigen een begeleiding tot groepsverpleging kunt geven wordt

een groot vraagpunt. Het tijdgebrek waarmee de verpleegkundige
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wegens personeelstekort te maken heeft, wordt des te problema

tischer, daar de patient steeds meer aandacht vraagt. Patienten

nemen weI veel, wanneer zij zien dat de verpleegkundigen zo

hard moeten werken, maar tach hebben zij meer te vragen, willen

zij steeds meer weten. Door bepaalde patienten over te

brengen naar verpleegtehuizen, wordt het probleem ook niet

opgelost, maar slechts verlegd naar een andere sector van de

verpleging; en ~n een verpleegtehuis kan men de problematiek

oak niet aan. Een ander punt is, dat de patient door onvol

doende begeleiding niet altijd geheel toegerust thuiskomt

am de maatschappij weer in te gaan.

Hij is dan oak weer de potentiele patient van straks. Eniger

lei vorm van planning voor de verplegingsdienst ontbreekt.

Nooit wordt bekeken wat de aard en mate van het aanbod is,

dat een ziekenhuis kan hebben.

Met nadruk moet gesteld worden dat de personeelsbezetting in

feite niets te maken heeft met groepsverpleging. Er is altijd

veel personeel nodig voor een optimale verpleging, oak bij

een functionele verpleegstructuur. Een zaak die weI met de

personeelsbezetting te maken heeft, is de "afvalrace bij de

leerlingen". Er blijft altijd maar een klein percentage

leerlingen over, die later als ouderejaars verantwoordelijkheid

kunnen dragen. De problematiek rand de personeelsbezetting

kan als voIgt samengevat worden:

Omdat de personeelsbezetting marginaal wordt gehouden, krijgt

men problemen bij de functionele verpleging en dus ook bij de

groepsverpleging. AIleen met harde cijfers kan men de buiten

wereld duidelijk maken, dat het zo niet langer kan. Helaas

heeft de verpleging niet de beschikking over een research

instituut, die dit werk zou moeten doen.

4. Riskant gedrag.

Men kan zich afvragen of de verpleegkundige door de teamver-

pleging niet te nauw bij de patient betrokken wordt, zeUs

zodanig dat zij Ihij gevaar gaat lopen zelf ~n emotionele

moeilijkheden te raken. Immers, de verplegende krijgt gedurende

langere tijd telkens met dezelfde patienten te maken. Het werk

bestaat oak niet aIleen uit verpleegkundige en verzorgende
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handelingen, maar ook uit een meer sociaal-psychologische

begeleiding van de patient. Deze geheel andere benaderings-

wijze kan voor de verpleegkundige een soort gedrag met zich

meebrengen dat riskant kan zijn voor de eigen emotionele stabili

teit. M.a.w. dergelijk riskant gedrag (3) kan een bron van

onrust en angst zijn, daar het soms moeilijk te beheersen

gevoelens met zich meebrengt.

Ook tijdens de themovergaderingen is hierover gesproken. Van

verschillende kanten kwam dezelfde reaktie met betrekking

tot dit probleem: met eventuele moeilijkheden kun je heel

goed in het team terecht, onder meer omdat je elkaar beter

kent.

De teamleden vangen elkaar op. Bovendien kunnen de teamleden,

zo dat nodig is, het werk bij een ernstige patient van elkaar

over nemen, zodat men, als het te moeilijk wordt, niet te

lang achtereen bij zo'n patient hoeft te werken.

Met algemene instemming werd betuigd dat dit echt de praktijk

is. WeI werd er nog op gewezen dat er nu op de afdelingen de

behoefte is ontstaan om vaardigheden te leren, waaraan in de

basisopleiding nauwelijks aandacht is besteed, bijv. sociale

vaardigheden, weten hoe je emoties kunt hanteren, enz.

Dit zal overigens ook steeds meer in de opleiding gebracht

moe ten worden. Met name zal ruime aandacht besteed moe ten

worden aan de vraag: "Hoe leert de verpleegkundige de 'juiste'

gedragsvorm: m.a.w. een middenweg tussen te onpersoonlijk

en te betrokken gedrag t.o.v. de patient?

5. De organisatie van groepsverpleging.

Tijdens de themovergaderingen zijn verschillende aspecten met

betrekking tot de organisatie van groepsverpleging ter

sprake gekomen. Op enkele daarvan zullen wij nader ingaan.

a. De bezetting van de teams.

In dit verband kan de volgende vraag gesteld worden: "Moet

er met een vast team gewerkt worden of moeten de leden

van een team regelmatig wisselen?

Door de voor- en nadelen van een vast team naast elkaar

te zetten kan een ieder zijn eigen keuze bepalen.

Voordelen van een vast team:

De leden leren elkaar bijzonder goed kennen. Zij raken ver-
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trouwd met elkaar en kunnen elkaar goed opvangen. Zij kunnen

en durven dan ook persoonlijke en emotionele problemen met

elkaar te bespreken. In het voorgaande is er reeds op gewezen

dat de verpleegkunige op de groep moet kunnen terugvalien,

daar hij/zij door het systeem van groepsverpieging nauwer

bij de patient betrokken is en de kans op riskant gedrag

bij tearnverpieging groter is. Moeiiijkheden en probiemen

van emotioneie aard moet de verpiegende dan ook niet voor

zichzeif houden, maar in de groep brengen. Ret is dus een

kwestie van bespreekbaar maken van deze emotiorteie probiemen.

Dit heeft in een vast team waarschijniijk de meeste kans

van siagen.

Nadeien van een vast team:

Contacten met niet-teamieden worden minder intensief of gaan

verioren. Men weet niet hoe het bij de andere groepen gaat.

Men mist gezelligheid. Mogeiijk iigt hier een taak voor het

hoofd. Deze zou kunnen proberen naar behoefte een meer 1n

formele cornrnunicatie tussen verplegenden tot stand te

brengen.

b. Teamieid(st)ers.

Ret probleem kan zich voordoen dat er niet genoeg gedipio

meerden zijn voor de functie van teamieid(st)er. Dan moet een

derde-of vierde-jaars leerling ais teamieid(st)er optreden.

Dit kan verschiliende voor- en nadelen hebben:

Voordelen:

Ret 1S een zeer ieerzame situatie voor een ieeriing.

Ret bevordert het zelfstandig worden van de ieeriing en is

erg motiverend. Ret is een uitdaging voor de leeriing.

Voor een afdelingshoofd 1S het geweidig zo'n teamieid(st)er te

begeieiden.

Nadeien:

Een ieerling die teamieidster is geweest en na een tijdje

op een andere afdeling komt, moet wei een heie stap terug

doen. De positie van de leerling als teamieid(st)er: Zulien

de andere ieerlingen een leeriing ais teamieid(st)er accepteren?

Ret spreekt vanzeif dat er in dit gevai duideiijke afspraken

gemaakt moe ten worden binnen het team.

Een ander punt is de vraag of er vaste of wisseiende team-
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leid(st)ers moe ten z1Jn. De ervaringen hebben geleerd dat de

artsen een hekel hebben aan wisselende teamleid(st)ers, ter

wijl dit ook binnen het team niet altijd goed valt.

Gesteld moet worden dat teamleid(st)er geen rang is met een

daaraan gekoppelde honorering.

c. Teambesprekingen.

Voor een vlot functioneren van het team is het noodzakelijk

regelmatig teambesprekingen te houden. Elke afdeling kan

zelf bepalen hoe vaak dit nodig is.

Uit de opmerkingen van de deelnemers aan de themovergaderingen

bleek dat de besprekingen op de ene afdeling vaker voorkwamen

dan op de andere.

Op een aantal afdelingen gebeurde het dageIijks, tegelijk met

de patientenoverdracht. Gesproken wordt dan over de patienten

en het eigen functioneren.

Men moet er echter weI zorg voor drage~dat de besprekingen niet

te veel uitiopen.

d. De positie van het verpleegkundig afdelingshoofd.

Het is niet ondenkbaar dat bij sommige afdelingshoofden de

vrees bestaat voor aantasting van hun positie en taak.

'Wanneer de verantwoordelijkheid voor de goede gang van zaken

wordt gedelegeerd aan teamleid(st)ers en teams, wat bIijft er

voor het afdelingshoofd dan nog over', zo zullen zij zich

miss chien afvragen. lOp deze wijze komt de positie van het

hoofd weI in de Iucht te hangen', zal dan mogelijk de con

clusie zijn.

In antwoord hie rap kan gezegd worden dat de pasitie van het

hoofd bij groepsverpleging niet in de lucht kamt te hangen,

maar dat zi)/haar taak en positie weI van wezenlijk andere

aard zullen zijn dan bij functionele verpleging. Dit vereist

een andere instelling van het hoofd t.a.v. het werk en de

mensen met wie zij/hij werkt. Zr. Mulder is hier al uitvoerig

op ingegaan.

Met betrekking tot de taakinhoud van het verpleegkundig af

delingshoofd kan het volgende gezegd worden:

In de eerste plaats behoort het hoafd de verantwoordelijkheid
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heid voor de goede gang van zaken aan de teamleid(st)ers te

delegeren, maar zoals reeds eerder is opgemerkt, zij/hij

blijft ervoor verantwoordelijk dat teamleid(st)ers en teams

de verantwoordelijkheid aan kunnen. De mate van delegatie

door het hoofd zal afhankelijk zijn van de capaciteiten van

de teamleid(st)ers. Rierdoor heeft het hoofd duidelijk een

controlerende functie.

Vervolgens dient het hoofd ook voor de begeleiding van team

leid(st)ers en teamleden te zorgen. Zij/hij moet advies en

raad kunnen geven bij eventuele moeilijkheden. Tenslatte

zal de begeleiding van de leerlingen en 'last but not least'

van de patienten een plaats moe ten vinden in het takenpakket

van het hoofd. Juist omdat zij/hij een flink aantal werk

zaamheden kan delegeren en geen of weinig tijd nag hoeft te

steken in administratieve bezigheden zal zij/hij meer tijd

en aandacht kunnen besteden aan de patienten en de begeleiding

van de verplegenden.

De veranderde taakinhoud leidt ertoe dat het hoofd ook een

andere positie gaat innemen op de verpleegafdeling.

Er dient nogmaals op gewezen te worden dat dit alles een

geheel andere ins telling van het hoofd vereist. Zij/hij moet

het aandurven om bepaalde verantwoordelijkheden aan anderen

over te dragen. Zij/hij moet kunnen delegeren.

Een dergelijke omschakeling zal heel wat vergen van een

hoofd die altijd met traditionele, functionele verpleging

heeft gewerkt. Zij/hij zal daarbij ook geholpen en begeleid

moeten worden, bijvoorbeeld door middel van cursussen,

trainingen e.d. Ret is bovendien ook zeer nuttig wanneer

hij/zij bij collega's op afdelingen gaat kijken waar de

groepsverpleging reeds is ingevoerd. Ret is daarbij zonder

meer een noodzakelijke voorwaarde dat het hoofd geheel

achter het idee groepsverpleging staat en ervan overtuigd

is dat op deze wijze een betere verpleging bereikt kan worden.

Zoals reeds is opgemerkt hangt het slagen van het experiment

groepsverpleging in belangrijke mate af van de houding en

opvattingen van het verpleegkundigafdelingshoofd.

Bovendien zal het voor een hoofd die niet overtuigd is van de
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verdiensten van het systeem groepsverpleging en die am andere

redenen tach meedoet, op den duur uitermate frustrerend zijn

am met groepsverpleging te werken.

Ter illustratie van het feit dat de positiie en taak van het

verpleegkundig afdelingshoofd zeker niet in de lucht komt te

hangen, maar wel een wezenlijke verandering ondergaat, laten

wij nu Br. W. Terporten aan het woord. Br. Terporten is hoofd

van de interne afdeling in het St. Antonius ziekenhuis te

Utrecht. De afdeling telt 73 bedden en ongeveer 60 medewerkers

(inclusief part-timers, pantry-assistenten, secretaris, recep

tionist en brancadier). Uit Terportens woorden blijkt dat

de veranderde positie en taak van het verpleegkundig afdelings

hoofd de nodige vragen en problemen oproept. Daartegenover

staat dat het hoofd nu de gelegenheid krijgt zijn aandacht

te richten op zaken als het scheppen van een goed (werk)

klimaat op de afdeling, waarin zelfstandigheid en zelfont

plooiing voorop staan, verbetering van de kwaliteit van

de verpleging e.d.

"In het kader van dit artikel, zegt Br. Terporten is het on

doenlijk am in te gaan op de filosofie en de uitvoering van

de groepsverpleging in ons ziekenhuis. (Daarover later misschien meer)
Ik wil een aantal probleemgebieden aangeven, waar wij met

onze groepsverpleging op stuiten en hoe wij proberen hiervoor

oplossingen te vinden.

1. Het verpleegkundig afdelingshoofd en de teamleiders moeten

wennen aan een nieuwe taakinhoud en de daarbij behorende

verantwoordelijkheden.

Punten als: wat van mijn taak moet/kan ik delegeren? Aan

hem/haar kan ik dit weI overlaten en dat niet en waarom

weI of niet? En hoe zeg ik dat dan? Hoor ik wel visite mee

te lopen of niet? En waarom weI of niet? Moet ik alles

weten van al die 73 patienten? Of kan ik volstaan met het

weten van de hoofdzaken? Hoe ontwerp je samen een situatie

waarin je met elkaar verantwoord en ple~ierig werkt?
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Wat doen we eraan?

- Regelmaljg de situaLi" np df~ afdpJjng mel elka;lr eva]ueren t

zowel rnondp!jnf',t also()k d.Jll.v. l'llqlletes. Ik· uitkomstell

gehrllikl~n Wt" w(~er in vO!}_',{'IJdl· situatjt~s.

- Met elkaar procedures ontwerpen: over te houden vergaderingen t

over dienstroosters t over de beoordelingen van de leerling

verpleegkundigen t de gediplomeerden t het verpleegkundig

afdelingshoofd en de andere vaste medewerkers.

(Hierbij wil ik opmerken, dat wij erg vruchtbaar samenwerken

met het Instituut voor Sociale Psychologie van de Rijks

universiteit in Utrecht).

2. Het bevorderen van ieders (het IS overbodig te vermelden, dat

hier bedoeldt worden patienten alsmede medewerkers) zelfstandig

heid en zelfontplooiing zijn de belangrijkste doelstellingen

bij de groepsverpleging. Iedereen heeft het er moeilijk mee!

- Zelfstandigheid en zelfontplooiing zijn nu net twee zaken t

die in onze prestatiemaatschappij uitgebannen zijn, als

het ware: weggeconditioneerd. Met a1 zijn consequenties:

- Het praten over ziekte t ziekzijn t doodgaan hebben we verleerd!

- Het praten over onvrede in de werksituatie wordt over het

algameen weg gelaten. De beoordeling komt immers nag.

Wat doen we eraan?

Wij proberen een klimaat te schappen waar iedereen zich vrij

voelt am te zeggen wat hij denkt en voelt. Zander sancties

in het vooruitzicht te stellen.

- Training geven in sociale vaardigheden am d.m.v. theorie

en praktijk inzicht te krijgen in je eigen manier van reageren

en om te ervaren wat er allemaal in een groep gebeurt/kan

gebeuren en waarom.

3. Bij ons begint zich heel duidelijk af te tekenen de roep om

meer kwalitatieve i.p.v. kwantitatieve bezetting op de verpleeg

afdeling.

Dit houdt In een streven onzerzijds naar meer goed ingewerkte

vaste krachten (gediplomeerden, ziekenverzorgenden en ver

pleegassistenten) en naar minder leerlingverpleegkundigen.

De regelmatig terugkerende wisselingen van de leerlingver

pleegkundigen belasten de vaste medewerkers in behoorlijke
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mate; tijd en energie t die gebruikt kunnen worden am meer

aandacht te geven aan de patienten en aan het soepeler laten

lopen van je afdelingsorganisatie.

- Het principieel afwijzen van niet-gekwalificeerde verpleeg

assistenten en weekendhulpen. (Hoe paradoxsaal het oak mag

klinken, als er een tekort aan personeel is).

- Meepraten over en meebeslissen over sollicitaties, die voor

je afdeling bestemd zijn.

- Het zelf maken van advertenties.

- Overlapping eisen voor de vaste medewerkers, die weg gaan.

Degene, die weggaat moet zijn opvolger eigenlijk ingewerkt

hebben gedurende I a 2 maanden. Winst is: kwaliteit en

continulteit.

- Het gelegenheid geven aan de h.b.o.v. 'ers am stage te lopeno

Dit om ret elkaar kennis te maken, hen de gelegenhei.d te

geven leerdoelen te bereiken t ons de gelegenheid te geven

te wennen aan de (welkome) 'uithuizige' opleiding

om zodoende een stuk integratie na te streven".
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e. Personeelsbeoordeling.

Tijdens een van de themovergaderingen ~s dit onderwerp ter

sprake gekomen. Men vroeg zich met name af hoe de personeels

beoordeling bij teamverpleging moest geschieden. Het bleek

dat men in de verschillende ziekenhuizen een uiteenlopende

aanpak had. Wij geven hiervan enkele voorbeelden:

In een der ziekenhuizen had men gunstige ervaringen met het

volgende (pas ingevoerde)systeem:

Eens per half Jaar wordt de vaste staf geevalueerd. Dit gebeurt

in een bespreking, waarbij aanwezig zijn:

- degene die geevalueerd wordt;

- het hoofd (als gespreksleid(st)er);

- een teamleidster uit een ander team (als iemand die het

geheelwat meer van een afstand kan bekijken);

- een gediplomeerde uit het team van de gene die geevalueerd

wordt;

een Ieerling uit het team van degene die geevalueerd wordt

(die een klankbord van aIle Ieerlingen moet zijn).

Deze beoordelingen gaan naar personeelszaken en worden gebruikt

voor het promotiebeleid. De ervaring is dat het niet makkelijk

gaat, maar het bevordert weI een stuk openheid. 20 worden

eventuele moeilijkheden opgespoord; zo komt men oak sneller

tot het maken van afspraken en het doorgeven van wensen.

In een ander ziekenhuis heeft men weer een andere procedure:

De Ieerlingen worden aan het eind van hun stage op de af

deling door het team beoordeeld, maar ook de leerlingen zelf

kunnen een oordeel geven over de afdeling, het team en het

hoofd. Dit doen zij d.m.v. het invullen van een vragenIijst.

De beoordeling voor het promotiebeleid gaat evenwel van het

hoofd uit.
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nachts.

Met betrekking tot ve Le IS avands en '~3 nachts moet

aangeraden HO e :LJ mInE: lerplegende

uit elk team op de afdel van de zieken-

huizen werken er IS nach ts ap (;(~n afdel ing tl'l/ei?, mensen, terwij 1

er overdag drie. teams zijn. Dit levert veleens moeiLijkheden

op met betrekking tot de lnformatie over patienten. lIit zou

opgelost kunnen worden door een goede patientenadrninistratie

die cen snel overzicbt geeft van de betrokken patienten. Maar,

nogmaals. betel' is het 'Ivanneer IS nachts uit elk team cen

verplegende aanwezig i

g. Dienstroost~~ en personeelsplanning.

Ook bij groepsverpleging heeft men te maken met problemen

rond het opstellen van het dienstrooster en de personeels

planning. Hier en daar wordt geexperimenteerd met de wijze

van opstellen en de inhoud van het rooster.

In een van de ziekenhuizen die op de themovergaderingen ver

tegenwoordigd zijn, laat men het team in de opstelling van het

dienstrooster participeren. Vaar de samenstelling ervan moe ten

de wensen ingebracht worden. Het hoofd en de gediplomeerden

bekijken dit en vuUen lesweken, overplaatsingen, vakanties

en avonddiensten in. De rest vult het team zelf in.

Dit doen zij tussen de werkzaamheden door. Hiervoor hebben zij

een week de tijd. Bij het invullen worden ze bovendien door

het hoofd gecoached.

In datzelfde ziekenhuis heeft men op de afdeling met groeps

verpleging ook een nieuw dienstrooster ontworpen. Het draait

nog niet zo lang~ zodat er van de effectiviteit nog weinig

te zeggen is. Het zit als voigt in elkaar: De gediplomeerden

(er werken er twaalf op de betreffende afdeling) hebben een

cyclusrooster van twaalf weken waarin zij bij toerbeurt een

maal wacht en late dienst hebben. Er wordt naar gestreefd

am zo min mogelijk onderling te ruilen. AIleen wanneer er

sprake is van I overmacht , (ziekte, onverwachte gebeurtenissen

enz.) probeert men het een en ander te plooieen, bijv. door
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een goed ingwerkte vierdejaars te laten invallen of iemand

anders wat extra dagen achter elkaar te laten werken.

Verschillende deelnemers aan de themovergaderingen vanden

deze regeling veel te star, te weinig flexibel. 'Waarom mogen

mensen niet onderling ruilen, als dat geplooid kan worden?',

zo werd gevraagd. Hierop werd geantwoord dat er aIleen tussen

de teams niet geruild mag worden, maar eventueel weI binnen

de teams. De moeilijkheid is evenwel dat er dan meestal

weinig mogelijkheden overblijven, omdat er binnen een team

weinig kwalitatief gelijke mensen ZlJn en dat is dan toch

weI een eerste vereiste. Continulteit, m.a.w. kwaliteit en

kwanti tei t moet immers gewaarborgd b lijven. Bovendien, zo

werd betoogd, wordt aan een van de belangrijkste pricipes

van teamverpleging - nl. koppeling van patient en verpleeg

kundige voor wat langere tijd - tekort gedaan, als er veel

geruild wordt. De patient krijgt dan nag telkens andere ver

plegenden aan zijn bed. Hierover was men het weI eens.

6. Valkuilen en nuttige wenken.

De deelnemers aan de themovergaderingen hebben gebruik makend.

van hun ervaringen, gezamenlijk een lijstje opgesteld van zo

genaamde 'valkuilen en nuttige wenken'.

Dit in een poging om te voorkomen dat anderen vallen in kuilen

waarin zij zelf zijn gevallen bij de invoering van groepsverpleging.

Een aantal punten zijn in het voorgaande reeds aan de orde

geweest, maar het leek ons goed het een en ander nag eens op een

rijtje te zetten:

a. Als eerste valkuil bij de invoering van themoverpleging werd

genoemd 'verzuimen om de assistenten in te schakelen'.

Men achtte dit zonder meer noodzakelijk daar juist de assistenten

het vaakst op de afdelingen zijn.

Verder zou oak zeker een arts in de stuurgroep moe ten zitten.

Eigenlijk zou dit dan tevens een vertegenwoordiger moeten ZlJn

van de medische staf, zodat een goede communicatie met de

medische staf mogelijk wardt. Tevens zou men dan juist op de

afdeling van deze arts met thema-verpleging moe ten starten.
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Dit zou beslist een voordeel zijn, omdat de arts er in dat

geval vanuit de praktij~ bij de medische staf over zou kunnen

praten.

b. Vervolgens werd gesteld dat het de betrokkenheid van de

leerlingen schade doet wanneer zij niet via een vertegen

woordig(st)er, aan de voorbereidingen mogen meewerken.

De suggestie werd gedaan om ook een leerlingverpleegkundige

in de stuurgroep te plaatsen, liefst een uit de leerlingenraad.

Er werd in dit verband op gewezen dat de leerlingen zo vroeg

mogelijk kennis moeten maken met de themo-verpleging. Er

moest in de opleiding zo snel mogelijk ruime aandacht aan

dit onderwerp besteed worden.

Bovendien zouden zaken als gesprekstechniek, sociale vaardig

heden e.d. in de lessen gebracht moeten worden.

Gesteld werd dat elke leerling zou moe ten kunnen groeien naar

een potentiele teamleid(st)er.

c. Ook bijscholing van gediplomeerden is nodig, zolang er nog

gediplomeerden zijn die dergelijke zaken niet geleerd hebben.

Als nuttige ervaring werd nog genoemd: Trainingsavonden of

-dagen o.l.v. (sociaal) psychologen om gesprekstechnieken e.d.

te leren.

d. Verzuimen om goede en langdurige informatie te geven in het hele huis

aan aIle disciplines werd ook als een 'valkuil' onderkend.

"Als je dat niet doet, krijg je onrust" meende men.

e. Een kuil waar men heel makkelijk in kan vallen is de volgende:

Ret is niet uitgesloten dat de afdeling, na invoering van

themoverpleging, uiteen gaat vallen in autonome afdelinkjes

met de teamleid(st)ers als 'kleine hoofdjes'. am dit te

voorkomen is het noodzakelijk dat er contact blijft tussen

de teams, dat de leden van team kunnen verwisselen en dat

de informatie over patienten en werk niet binnen de teams

blijft. am te voorkomen dat de teamleid(st)er een 'klein hoofd'
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wordt, moet zij/hij ook geen vaste diensten draaien, maar

rouleren over de diensten. Ais zij/hij bijvoorbeeld overdag

niet aanwezig is, omdat zij/hij in de nachtdienst zit, dan

kan iemand anders tijdens de da~en avonddienst de rol van

teamleid(st)er overnemen.

Een van de verpleegkundig afdelingshoofden die op de themo

vergaderingen aanwezig was, vertelde dat zij elke week een

gesprek heeft met aIle leerlingen van haar afdeling tesamen

en daarna met aIle gediplomeerden, ter evaluatie en bevor

dering van de contacten.

Op deze wijze wordt het ontstaan van autonome afdelinkjes met

de teamleid(st)ers als 'kleine hoofdjes' voorkomen. Bovendien

blijft het afdelingshoofd zo ook goed op de hoogte van wat

er op de afdeling gebeurt. Daarnaast zijn er natuurlijk ook

teambesprekingen.

f. Een laatste nuttige wenk.betreft een punt dat in het voor

gaande al uitvoerig is besproken, namelijk het feit dat

het verpleegkundig afdelingshoofd, op wiens afdeling groeps

verpleging wordt ingevoerd, voor de volle honderd procent

achter het nieuwe systeem moet staan.

Nogmaal~ het kan eigenlijk niet ingevoerd worden bij een hoofd

die zegt: "ik heb er geen bezwaar tegen". Kans van slagen is

er aIleen als het hoofd zegt: "Graag bij mij, hoe eerder hoe

liever" •

Evaluatie

Is nu uit de praktijk duidelijk gebleken dat groepsverpleging tot

betere verpleging leidt? Tot een meer open communicatie tussen

artsen, verplegenden en patienten en tussen verplegenden onder

ling? Tot een tevredener patient? Tot een andere benaderings

w~Jze van de artsen? Tot een grotere motivatie en meer tevreden-
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heid over werk en werksituat bij verplegenden?

In nagenoeg aIle vier de ziekenhuizen, die op de themovergaderingen

zijn vertegenwaardigd, is een evaluatie op gang gekamen van

groepsverpleging in de praktijk gedurende kortere of langere

tijd.

dit momen t kunnen nag s~.~"::""C:!:~,~"",~:_~.~"_~:~~~:_~~_?_~:E_~':,_~~~.!.~~~ie

het Catharina ziekenhuis te Eindhoven die i chied vanuit

de Afdeling Bedrijfskunde va~_de Technische ~~h££l Eindhoyen,

~n het kader.~.i~~e!l.~.~~s...~~~.~.~E.£h_.~E9.i~st. Door middel

van enquetes ~s aan patienten, verplegenden en artsen gevraagd
_~~.........);.;o,,,,,,,,,,,,,,,"""""·""'""'-_"~·~"~l6S/6"'~·"" """""'.-n'·;::W@j·f',('<,,,,,{'''''';-,'''''''''-' _ .._'.· ..,~"~,·.....",..,"~,,,.s,; ........,,""""·_,,·"'''''q'''','''c,'''1'-",-,~ -",--~;.""-""""'."., ....,.'''''"'''''''"~--'....._"-'_._._-

~=-~::9":J:sv~r~1e &.~~J~ ....Ee...•~~~~~t.I~r~~.: ._P_~.~.~1..~g~_ ..~EJ:.9.!l..~.E~~ __~_iJ.£. vaa~_.._
?e i n~~.::.~.~.~ ..::".,m .&ro~.p~\:,~~p 1.e&i.~.~.Y~()I::ge. !..~.~.~L..~§lE__9_~ zelfd.e ...

cate rsonen in dat ziekenhuis.~~.9..~.<;t!~.'!:;E~.~Uj~ip£._v__a_n__

de resultaten van beide metingen mogel k werd~ De resultaten

.~.U!lJ.~;!~.E,§_~~,~,",_.!?~m9e..gig~!1~.: ... C.4.)

- vol gens patienten en verplegenden was de communicatie tussen

artsen, patienten en verplegenden toegenomen. De verplegenden

hadden eenzelfde mening met betrekking tot de communicatie bij

verplegenden onderling. Zaken waarover vroeger nauwelijks

gesproken Jrd, zijn nu meer bespreekbaar.

- de patienten waren meer tevreden over de gang van zaken op de

afdeling dan v60r de invoering van groepsverpleging. Opmerkelijk

is ook dat zij veel lager scoorden op vragen over 'stress'. Dit

zou betekenen dat zij minder gespannen zijn wanneer zij op een

afdeling met groepsverpleging liggen.

- de artsen waren kritischer geworden t.o.v. hun e~gen optreden

en de gang van zaken in het ziekenhuis.

Bij de beginmeting waren zij erg positief, ~n de trant van:

'Alles loopt prima, nergens problemen'. En dat terwijl ver

plegenden en patienten weI degelijk met bepaalde problemen

kampten. Bij de eindmeting bleken de artsen voor het een en

ander meer oog te hebben.

- de motivatie van de verplegenden was toegenomen.

- het leiderschap van de hoofdverpleegkundige vertoonde een

duidelijke verandering. Het sociaal,dynamisch en evenwichtig

leiderschap (5) was aanzienlijk toegenomen gedurende de vrij

korte periode dat de betreffende afdelingen met groepsver-
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pleging werken. oit geldt ook voor de mate waarln de hoafd

verpleegkundige het werk delegeert. Het instrumenteel leider

schap vertoonde daarentegen een duidelijke afname.

Aan het slot van dit artikel voIgt nag een subjectieve, maar

daarom niet minder belangrijke evaluatie, aan de hand van de

ervarlngen van Zr. E. Blok, teamleidster in het Academisch

Ziekenhuis te Leiden. Zij schrijft het volgende:

"De teamverpleging had plaats op een verpleegeenheid van 17 bedden

waar vele patienten In het terminale stadium van hun ziekte werden

verpleegd.

Ik heb daar gewerkt gedurende ongeveer een jaar. Ik yond dat de

teamverpleging pas goed functioneerde in de periode van september

tot half januari, waarna ik overgeplaatst werd naar een andere

afdeling waar de teamverpleging ingevoerd zou worden.

Wij waren meestal met drie teamleden, twee artsen en ikzelf.

Ik verkeerde onder de gelukkige omstandigheid dat ik altijd werkte

van 7.30 tot 16.15 uur.

Een groat voordeel voor ons was dat wij deelnamen aan gespreks

avonden a.l.v. drie psychologgen. De artsen hadden hier echter

geen deel aan.

I. Creatieve verpleging.

De kwaliteit van de verpleging ging In stijgende lijn. Naar mijn

mening hebben in deze periode jonge leerling-ziekenverzorgenden

en leerlingverpleegkundigen op bewonderenswaardige wijze getoond

creatief te kunnen verplegen en een groat geduld op te kunnen

brengen voor patienten in het terminale stadium van hun ziekte.

De teamverpleging en de hulp van teamleden onderling, die de

zorg van andere hun toebedeelde patienten overnamen stelde

hun in staat dit in aile rust te kunnen doen. Over zichzelf

praten tijdens de gespreksavonden konden sornrnigen niet. Zij

deden hun werk als was het vanzelf sprekend en beschouwden

hun krachtsinspanning t.o.v. de patient oak als zodanig.
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2. Empat his ch communl ce ren.

De kunst van het empathisch Communlceren lS aanwezig bij leer

lingverpleegkundigen die naar aIle waarschijnlijkheid tot op

de dag van heden nog nooit gehoord hebben van empathie. 20

ook bij een leerlingverpleegkundige die er tot twee maal toe

niet in slaagde zijn overgangsexamen van het tweede naar het

derde leerjaar naar behoren te volbrengen en dientengevolge

(zoals de wet voorschrijft) elders zijn opleiding moest

beginnen. Zijn vertrek ontlokte zijn patiente de opmerking:

als broeder R. weggaat hoeft het voor mlJ niet meer.
/ )' ,~ ~. Ie ( tJ{' )f ."

3. Zelfstandig worden en leiding geven.

Teamverpleging en gespreksoefeningen tezamen stimuleren die

genen die daar potentieel geschikt voor zijn tot zelfstandig

worden en leiding geven. Teamverpleging en gespreksoefeningen

hebben er toe geleid dat ambivalente gevoelens t.o.v. lei ding

geven en onderwaardering van eigen mogelijkheden plaats maakten

voor zelfvertrouwen en vooral tot het in staat zijn tot zelf

analyse en bovendien, en dit was weI de grootste krachttoer,

het formuleren van gedachten over zichzelf in de groep. Een

soort metamorfose die zich voor onze ogen voltrok bij een van

de teamleden.

4. Gebruikmaken van al het aanwezige talent ten behoeve van de patient.

Ook de minste leerling, die infusen leeg liet lopen en volkomen

onbetrouwbaar bleek bij het verrichten van verpleegkundige in

grepen kan een talent bezitten die de patient ten goede kan

komen, mits het systeem van werken zodanig is dat zij in staat

gesteld wordt gedurende langere tij d de verzorging van die

patienten op zich te nemen waar ZlJ toevalligerwijze de juiste!

relatie mee heeft.

Wat is teamverpleging?

Teamverpleging is terug gaan naar de essentie van het verplegen.

Waarom teamverpleging?

Teamverpleging is gezondmakend voor aIle betrokkenen".
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