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Bijlagen I en II voorbeelden verloop van een afspraakspreekuur.

Dit rapport is een samenvatting van het desbetreffende gedeelte

van mijn doctoraalonderzoek ten behoeve van de Afdeling der

Bedrijfskunde der Technische Hogesbhool Eindhoven.
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1. INLEIDING EN TOEPASSINGSGEBIED.

In ziekenhuizen en wachtkamers van huisartsen wordt men nog

vaak geconfronteerd met uren wachtende patienten. Er zijn

meerdare motieven aan te voeren om zo'n situatie als onge

wenst te doen aanmerken.

a. medisch-sociaal: de wachtkamer blijkt een bron te zijn

van slechte onderlinge "voorlichting" van de patieriten

met als resultaat onnodige angst voor de behandeling,

angst voor het hebben van een bepaalde ziekte, het

elkaar aanpraten van symptonen die er niet zijn, etc.

b. economisch: er worden in de wachtkamers enorme hoeveel

heden tijd verspild die nuttiger kunnen worden door

gebracht, om maar niet te praten van bv. zakenmensen

die net een belangrijke afspraak niet kunnen honoreren

of huisvrouwen die op hete kolen zitten omdat het eten

gekookt moet worden of omdat de kinderen van school

thuiskomen.

c. sociaal: het past niet meer in de huidige visie op de

"mens tot mens"-relatie, dat men zijn medemensen onno

dig.geruime tijd laat anti-chambreren.

Het belangrijkste punt blijkt nu te zijn: is het te voor

komen? De consultduur is toch niet te voorspellen, zegt

men, en de arts kan ieder ogeblik voor een spoedgeval weg

geroepen worden. Bovendien, stel je voor dat de zaak

fout loop en de arts op de patienten moet wachten. Hij

heeft weI wat anders te.doen!

Analyses van spreekuren hebben aangetoond dat het weI anders

kant Zelfs dat het niet zo moeilijk is om er achter te komen

waarom er in een bepaald geval vaak zoveel mensen wachten en

hoe dit anders en beter georganiseerd zou moeten worden.

Dit rapport is gebaseerd op een onderzoek in een polikliniek en

geeft de in deze context relevante informatie. Het lijkt ons

evenwel mogelijk dat de geinteresseerde lezer, ook al heeft

hij geen bedrijfskundige ervaring, aan de hand van dit rapport

met behulp van zijn doktersassistente of secretaresse zijn

eigen spreekuur kan analyseren en adequate verbeteringen

kan doorvoeren. Ook afspraken voor onderzoeken en behandeling

in afdelingen als rontgen, laboratoria, functie-afdelingen,

fysio-therapie e.d. kunnen op deze manier geanalyseerd worden.
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2. SAMENVATTING.

a. de Volgende factoren zijn bij een afspraakspreekuur

van invloed op de wachttijden van de patienten.

J. de gemiddelde consultduur.

2. de lengtes van de afspraakintervallen.

3. de stiptheid van patienten en arts.

4. het vasthouden aan het a~spraakschema.

5. het kiezen tussen blQkafspraken versus individuele

afspraken.

b. Met behulp van de in dit rapport beschreven analyse-methode

kan een zodanig inzicht in deze variabelen verkregen worden,

dat vaak tot verbetering van het afspraak-spreekuur ter

voorkoming van onnodig wachten, kan worden overgegaan.

c. Bij een afspraak-spreekuur moeten de afspraak-intervallen ge

Iijk zijn aan de gemiddeide consultduur. Deze afstemming

vermindert de wachtmogelijkheden zowel voor de arts als

voor de patienten.

d. Het buiten het geplande spreekuurschema boeken van patienten

dient vermeden te worden. Extra patienten tussenvoegen, mag

aIleen bij hoge urgentie. Voor andere spoedgevallen moet

een afspraak gemaakt worden aan het einde of v60r het begin

van het spreekuur.

e. Het op tijd verschijnen geldt zowel voor de patienten als

voor de arts. Niet op tijd aanwezig zijn heeft wachten

van anderen tot gevolg.

f. De arts mag best tussentijds koffie gaan dringen en/of een

aantal zaken afhandelen. Voor die tijd moeten dan evenwel

geen patienten gepland zijn.

g. Criteria binnen welke termijn nieuwe en herhalingspatienten

een afspraak moeten maken, dienen ten grondslag te liggen

aan het spreekuurrooster.

h. Indien er een verschil bestaat tussen de consultduur van

een aantal categorieen patienten,bv. nieuwe- en herhalings

patienten, dan dient men daar met de afspraken rekening

mee te houden.

i. Door bij een spreekuur de aankomst- en vertrektijden van

de patienten te (laten) noteren, kan het spreekuur verloop

geanalyseerd worden.

j, De stroomdiagrammen (zoals bijlage I en II) geven aIle in-
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formatie over het verloop van een spreekuur op 1 pagina

weer.

k. Het voordeel van een centraal afspraken bureau in een poli

kliniek boven het decentraal afspraken maken bij de ver

schillende doktersassistentes, is de mogelijkheid tot·

combinatie van functies (zoals tevens administratie en

status-archivering) enerzijds en de mogelijkheid tot het

verminderen van all-in wachttijden voor patienten die ook

een bezoek aan rontgen, laboratoria en/of functie-afdelingen

moeten brengen.

1. De samenstelling van het spreekuurrooster in de polikliniek

heeft invloed op de werkbelasting van afdelingen waarheen

de patienten worden doorverwezen.
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3. DE POLIKLINIEK.

De polikliniek-connnissie van "Koninklijke Maatschappij tot

Bevordering der Geneeskunst" heeft een definitie gegeven van

een polikliniek: "Een complex van lokaliteiten, hetzij zonder

meer, hetzij met inbegrip van een maer of minder omvangrijke

praktijk, outillage en/of hulp van verplegend en administratief

personeel, ter beschikking gesteld van meerdere specialisten

voor de uitoefening van spreekuur-praktijk buiten hun woon

huis.

In deze definitie vindt men duidelijk de funktie van een

polikliniek terug. Ret is een geheel van spreekkamers, onder

zoekruimtes en wachtruimtes, waar de aan het ziekenhuis ver

bonden specialisten hun patienten kunnen ontvangen en/of onder

zoeken.

De verwachting is dat de poliklinieken een steeds belangrijker

funktie gaan krijgen:

a. Patienten worden minder snel opgenomen en worden meer poli-

klinisch behandeld.

b. De huisartsen wijzen sneller door naar de specialist.

c. Er wordt steeds minder spreekuur aan huis gehouden.

d. Er zijn meer mogelijkheden voor uitgebreider onderzoek

dan bij een specialist aan huis.

Ret functioneren van de poliklinische gezondheidszorg laat

zich het beste verduidelijken aan de hand van een eenvoudig

model.

Een patient, die bij een specialist voor consult verschijnt,

kan door die specialist doorverwezen worden voor verder

onderzoek en/of behandeling.

Als een patient dan ook weer bij die specialist moet terug

komen, ontstaat een cyclus die vele malen doorlopen kan

worden (schema 1).
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Schema 1. Model van de poliklinische gezondheidszorg.

III

"I

I
I
I..of

3

of
t--I~------'''''--+-'''''''onts lager

patient

I
IV

II Onderzoek

+ 4

I

I
I
I
I..

patient

"nieuwe---I~----"

I II

I
5

Behandeling

Een patient kan verschillende wegen doorlopen:

a. - 2 - 3 - 6 Patient komt slecht eenmaal bij specialist.

b. - 2.- 4 - 6 Na consult wardt patient verder uitsluitend

onderzocht. (bv. laboratorium-onderzoek).

c. 1 - 2 - 3 - 5 Na consult krijgt patient een behandeling

voorgeschreven (bv. een bestralingstherapie).

d. 1 - 2 - 4 - 5 Aan de hand van de bevindingen van de

specialist en de resultaten van het onderzoek

wordt een therapie vastgesteld.

c. en d. kunnen meerdere malen doorlopen worden,· waarbij c.

en d. na elkaar kunnen volgen.

Er wordt vanuit gegaan dat jen patient, die "onder behandeling"

is, altijd bij een specialist moet terugkomen alvorens ontslagen

te worden.

De gestreepte lijnen in schema 5 geven de "informatiekanalen"

aan.

I De specialist krijgt de uitslag van het onderzoek.

II De specialist verneemt de resultaten van de voorgeschreven

behandeling

De specialist stelt in overleg de behandelingswijze vast
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III De patient verneemt dat hij niets mankeert na de

uitslag van het onderzoek.

De patient krijgt, indien nodig, een ontslagbrief.

IV De patient verneemt wanneer hij bij de specialist ver

wacht wordt.

Aan de hand van dit vereenvoudigdmodel kan men zich toch

verschillende relevante vragen stellen.

a. Moet een patient lang wachten, nadat een afspraak gemaakt

is, alvorens bij de specialist te kunnen verschijnen?

Hoe lang zijn de gemiddelde wachttijden bij de verschil~

lende specialisten en lopen deze sterk uiteen?

b. Eenmaal in de polikliniek aangekomen, moeten de patienten

daar lang wachten voor de verschillende specialisten?

Lopen deze tijden ook sterk uiteen?

c. Hoe zijn de consultduren bij de verschillende specialisten?

d. Sluiten onderzoekingen en/of behandelingen aan op de

consulten?

Bevinden zich daartussen grote wachttijden?

e. Hoe lang duren de onderzoekingen en behandelingen?

f. Hoe vaak dient een patient bij een specialist terug te

komen alvorens ontslagen tv worden?

g. Wordt de benodigde en gevraagde informatie voldoende snel

verschaft?

Met behulp van een onderzoek kan getracht worden een antwoord

op deze vragen ~e geven.

Het samenstellen van een spreekuur-rooster is een gecompli

ceerde zaak. De navolgende faktoren zijn hierop van invloed:

a. De wensen van de specialisten betreffende:

.) frequentie •

•• ) duur •

••• ) gewenste dagen.

b. Beschikbaar aantal units.

c. Heeft specialist een eigen ruimte nodig of kan hij deze

delen met collegae.

d. Het samen te stellen operatie-schema.
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Daar de spreekuur-samenstelling ook zijn invloed heeft

op de afdelingen waarheen patienten kunnen worden door

verwezen, zou het streven naar een gelijkmatige werk

belasting voor die afdelingen een medebepalende faktor moeten

zijn.

Sommige speciilisten W1Jzen veel meer patienten door naar

by. het klinisch-chemisch laboratorium dan andere.

Als nu teveel spreekuren van de eerste groep samenvallen, ver

oorzaakt dit een piek in de werkbelasting voor het laboratorium.

Een specialist kan zijn spreekuur op velerlei wijze organiseren.

Hij kan by. spreekuur houden van 9.00 tot 11.30 uur (geen af

spraken) •

Het spreekuur is dan eigenlijk voaledig ongeorganiseerd.

Hij kan spreekuur houden "uitsluitend volgens afspraak".

Het is dan zoveel mogelijk georganiseerd. Tussen vormen

tussen beide genoemde uitersten zijn ook denkbaar by. zieken

fondspatienten tussen 9.00 en 10.30 uur en particuliere pa

tienten volgens afspraak.

Dit is weergegeven in schema 2.

Schema 2. Vormen van polikliniekorganisatie.

I
ongeorganiseerd

spreekuur tussen

9.00 - 11.30 uur

bep. categorien

patienten kunnen

afspraken maken

decentraal

via dokters

assistente

georganiseE

afspraken

systeem

centraa

afsprak

bureau

Aan I en 2 zullen geen woorden gewijd worden. Het wachten

voor patienten wordt door beide vormen in de hand gewerkt.
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De verschillen tussen een centraal en decentraal afspraken

systeem zullen hieronder puntsgewij s worden a41ngegeven.

Centraal afsprakensysteem:

a. Een patient belt nooit tevergeefs op, daar het centrale

afsprakenbureau continu bezet is. Dit in tegenstelling

tot het decentraal afspraken maken. Dit wordt verzorgd

door een doktersassistente. Zij zal zich vaak niet de

gehele dag op de polikliniek bevinden.

b. Een mo~elijkheid voor de ziekenhuisleiding om informatie

te verkrijgen over het funktioneren van de polikliniek.

Mogelijkheid tot bijsturing.

d. Een centraal afsprakenbureau kan meerdere taken toebedeeld

krijgen, zoals archievering en administratie.

Decentraal afsprakensysteem:

a. Meestal nodig, indien de poliklinie~en geografisch uit

elkaar liggen. Ret maken van mondelinge afspraken bij

een centraal bureau levert dan problemen Ope

b. Riertoe moet worden overgegaan, indien niet aIle spe

cialisten willen overgaan tot de invoering van een

afspraken-systeem.

c. Tot een decentraal systeem wordtbesloten als ziekenhuis

leiding en/of specialisten de kosten van een centraal

bureau niet willen dragen.

Ais aan een centraal afsprakenbureau meerdere taken toebedeeld

worden, behoeft dit geen extra kosten met zich te brengen.

Men heeft dan ook als ziekenhuis de extra voordelen van het

cetttrale systeem.
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4. THEORIE SPREEKUURORGANISATIE.

In dit hoofdstuk zal gesproken worden over polikliniek

organisaties en de daar te houden spreekuren. Vele op

merkingen zijn echter ook van toepassing op spreekuren

"aan huis".

De voorwaarden waarvan een afspraak-spreekuur moet voldoen

zijn:

a. de gemiddelde consult-duren voor elke specialist afzon

derlijk dienen bepaald te zijn.

b. Aan de hand van a. moet een afspraakschema zijn vastge

steld.

c. De afspraakintervallen moeten zoveel mogelijk in over-

eenstemming2zijn met de gemiddelde consult-duur.

d. De afspraakvolgorde moet worden aangehouden.

e. Het spreekuur moet op tijd aanvangen.

f. Het buiten het schema maken van afspraken moet worden

voorkomen.

ad c. Het maken van afspraken in blokken (2 of 3 patienten

tegelijk) of met 1 patient per tijdseenheid. is afhankelijk

van verschillende faktoren:

a. de gemiddelde duur van de consulten.

b. de spreiding in de consult-duren.

c. de werkwijze van de specialist.

Is namelijk de spreiding groot en de gemiddelde duur kort. dan

moet gekozen worden voor een blokschema om de wachtkans voor de

arts te reduceren.

Is er slechts een geringe spreiding, dan is het niet nodig

voor een blokvorm te kiezen, tenzij de werkwijze van de arts

daartoe aanleiding geeft. Als in zo'n geval voor een blokschema

gekozen zou worden. vergroot dat de wachtkans voor patienten.

Bv. gemiddelde consul~duur is 5 minuten met een spreiding van

~ minuut; dan kan men beter kiezen voor om de 5 minuten een

afspraak maken voor een patient, dan voor3 patienten in

15 minuten.

Deze aanbeveling laat zich het beste in het navolgende schema

verduidelijken (schema 3). Er wordt vanuit gegaan dat er voor
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patienten om de 5 minuten of veelvouden daarvan afspraken

gemaakt worden. x is hierin de gemiddelde consultduur, y

de spreiding 1n de consultduren.

Schema 3. De gemiddelde consult-duur in relatie tot de

spreiding in de consult-duur.

spreiding klein groot

y y ::; O,5x y > 0,5x

gem. consult

duur

x

x::; 5 min. I 2
..

5 min. < x < 10 min. 3 4

it ~IO min. 5 6

I. Blokafspraken. Men kan geen afsprakenschema vaststellen,

waarbij bv. om de 2 minuten een patient voor consult ver

wacht wordt.

2. Blokafspraken. Anders wordt bovendien de wachtkans voor de

specialist te groot.

3. 1 Afspraak per tijdseenheid. Het afspraakinterval kan op

2_~iB~~~B_2f_~~B_Y~~lYQ~q daarvan vastgesteld worden.

4. De keuze moet bepaald worden door toesing in de praktijk.

Afhankelijk van het feit of de spreiding ongeveel gelijk

is aan of kleiner dan de gemiddelde consult-duur moe ten

al dan niet blokafspraken ingevoerd worden.

5. 1 Afspraak per tijdseenheid. De blokvorm veroorzaakt hier

meer dan strikt noodzakelijke wachttijd voor patienten.

6. I Afspraak per tijdseenheid. Als een scheve verdeling van

de consult-duur wordt aangenomen met een snel bereikt

maximum (empirie), dan is deze keuze verklaard.

Er dient wel duidelijk opgewezen te worden dat het systeem van

I afspraak per tijdseenheid zoveel mogelijk dient te worden

nagestreefd.

Het verminder~ het wachten voor de patienten. Een gemiddelde



) I
- 12 -

consult-duur van bv. 7,5 minuten moet dus niet opgevangen

worden door ieder kwartier 2 patienten te laten koman, maar

iedere 5 minuten 1 patient en na iedere 2 ,'afspraken er een

over ~e slaan.

Er zijn vele voordelen verbonden aan een afspraakspreekuur,

zowel voor patienten als voor specialisten.

Voordelen patienten:

a. het verminderen van de wachttijden.

b. geen tevergeefs bezoek.

c. de specialist is bekend met de komst van de patient; sneller

en beter resultaat te verwachten.

Voordelen specialist:

a. een gelijkmatiger werkverdeling over dagen en uren dat

er spreekuur gehouden wordt.

b. de lengte van het spreekuur is tevoren bekend.

c. er kan effectiever gewerkt worden doordatrstatussen. foto's

etc. dan bij de hand kunnen zijn.

Als nadeel moet genoemd worden dat de kans bestaat dat er

wachttijd voor een specialist ontstaat.

Hoe beter de afspraakintervallen zijn afgestemd op de gemid

delde consult-duren, hoe geringer de wachtkans is.

Een ander nadeel kan zijn, dat de specialist de individuele

consult-duur minder gemakkelijk kan aanpassen aan de behoeften.

De kans bestaat dat er naar het schema toegewerkt wordt. Er zijn

evenwel een aantal mogelijkheden om dit bezwaar te vermijden:

I. Bij dringende gevallen gewoon doorgaan met deze patienten.

De andere patienten moeten dan maar wachten. Dit is altijd

beter dan het alternatief: een ongeorganiseerd spreekuur.

2. De patient vragen buiten het spreekuur terug te komen.

3. Bij een nieuwe afspraak meer dan een eenheid tijd voor de

betreffende patient te reserveren.
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6. ANALYSE METHODE.

Om een indruk te krijgen van de gang van zaken in de polikli

niek is een eenvoudige meetmethode ontwikkeld. Deze methode

heeft tot doel een inzicht te verkrijgen in wachttijden en

verblijfplaatsen.

Bij het opzetten van deze methode zijn 3 voorwaarden in acht

genomen:

a. het onderzoek moet een min mogelijk storende invloed uit

oefenen op patienten.

b. het normale werkpatroon van specialist en andere functionaris--

sen mag niet betnvloed worden.

c. de metingen dienen niet door extra-personeel te geschieden.

Gedachtig de zojuist genoemde voorwaarden is voor de opzet ge

kozen om op verschillende plaatsen waar een patient op zijn

weg door het ziekenhuis kan komen, de aankomsttijden te

noteren.

Dit zal aan de hand van een schema verduidelijkt worden.

Schema 4. Meetpunten tijdens onderzoek.

patl.ent komt
~~

polikliniek binnen

,V1
...., ;r

melden nieuwe
afspraak ~~

Afsprakenbali I of
7'1 ..

'/2

-- ~

Specialist

ot

~3

~,
Rontgen-afdeling ,

4/ .~.(: ...
r

,,~5

klin. -chemisch

laboratorium
~6

-

vertrek
patient
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Ret hierboven gegeven voorbeeld gaat uit van een centraal

afsprakenbureau, waar de patienten zich bij aankomst melden.

Worden decentraal afspraken gemaakt, dan moet het tijd

schrijven ook decentraal gebeuren.

Toelichting:

a. Tijd 2 - tijd I geeft de wachttijd voor een patient alvorens

bij een specialist voor consult te kunnen komen.

b. Als ook de geplande afspraaktijden van de patienten bekend

zijn, kan de gevonden wachttijd gesplitst worden in wachten

t.g.v. te vroeg of te laat arriveren van eenpatient en de

tijd die een patient op de specialist moet wachten.

c. Wordt de oproeptijd van een patient afgetrokken van de

oproeptijd van zijn "opvolger", dan wordt de consult

duur van eerstgenoemde patient verkregen.

d. Tijd 4 - tijd 3 geeft de tijd die een patient op de

rontgenafdeling verblijft. Bij introduceren van een extra

meetpunt kan deze tijd eventueel nog gesplitst worden in

wacht- en behandeltijd.

3. Tijd 6 - tijd 5 geeft de wacht- en onderzoektijd in het

klinisch-chemisch laboratorium.

f. Tijd 7 - tijd I komt overeen met de totale verblijftijd van

een patient in de polikliniek.

Op deze wijze kan veel informatie verkregen worden over de

gang van zaken binnen een polikliniek. Aan de hand hiervan kan

men actie nemen voor bijsturing, zoals bv. het meer afstemmen

van de gevonden gemiddelde consult-duur op de afspraak inter

valtijden.

Stroomschema' s.

Er is gezocht naar een mogelijkheid om de gewenste informatie

op een zo duidelijk afleesbaar mogelijke wijze weer te geven.

Er is daartoe een soort stroomschema (zie schema 5) geconstru

eerd, waarin de verschillende "aktiviteiten" in balken staan

weergegeven, die opverschillende wijze gearceerd zijn.

Dit alles is uitgezet op een tijdas (bijlage I en iI).
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2 3 4 5 6

melden

Toelichting:

afspraak

tijd

oproep

voor

consult

einde

consult melden

Ro-afd.melden maken

lab. nieuwe

afspraa

1. Hiermee wordt de tijd aangegeven, die een patient

eerder aanwezig was t.o.v. zijn afsesproken tijd.

Indien dit naar boven versprongen staat aangegeven

duidt dit op de tijd, die een patient te laat ver

schijnt.

2. Dit geeft de tijd aan, die een patient moet wachten,

doordat de specialist achterloopt t.o.v. zijn afspra

kenschema.

3. Hiermee wordt de consult-duur weergegeven.

4. VoIgt na 3. een dunne streep, dan duidt dit op een

"leegloop". De patient is in die periode niet gere

gistreerd. Er is dus niet bekend wat die patient in

die tussentijd gedaan heeft.

5. Een driehoekje betekent een melden bij een van de 3

afdelingen Ro (rontgenafdeling), LAB (klinisch-chemisch

laboratorium) en N.A. (voor nieuwe afspraak bij centraal

afsprakenbureau).

6. VoIgt na het driehoekje een brede zwarte balk, dan betekent

dat een wacht- en behandeltijd behorende bij het eerste

meldingspunt na consult.

Dit bij nauwkeuriger meting splitsen in "wacht" en

"behandel"duur.
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De steeds schuin naar rechtsonder weglopende lijn geeft

het afsprakenschema weer in het stroomschema (bijlage I

en II). Aan de linkerzijde kan het aantal gemaakte af

spraken afgelezen worden, alsmede of het een nieuwe

patient (I) of een herhalingspatient (3) betrof.

Als de stroomschema's niet vermenigvuldigd moeten worden,

wordt geadviseerd dezeomwille van de duidelijkheid in

kleur uit te voeren

Afhankelijk van het soort afsprakensysteem (centraal of

decentraal) zullen enige aanpassingen voor het tijd-op

schrijven aangebracht moeten worden. Moet er nog 'n gedetail

leerder inzicht in de doorverwijsmogelijkheden en de wacht

en behandeltijden verkregen worden,dan kan het systeem van

tijd opnemen nog verder uitgebreid worden tot meer plaatsen.

Dit moet dan zodanig gebeuren dat geen enkele afdeling

waarheen een patient doorverwezen kan worden, gemist wordt.

Bovenstaande analyse-methode, uitgewerkt voor een polikliniek

kan uiteraard in een vereenvoudigde uitvoering ( er zijn geen

doorverwijziugen naar onderzoeks-of behandelafdelingen) ook

op een individueel spreekuur resp. behandelschema toegepast

worden.

Het uitwerken van deze schema's in kleur vergrootde over

zichtelijkheid



- 17 -

7. ENIGE ALGEMENE AANBEVELINGEN.

a. Indien wordt overgegaan tot het toepassen van deze

analyse methode,moeten de betrokken personen tevoren

duidelijk op de hoogte gebracht worden van de zin

van zulk een onderzoek. (Verbetering polikliniek

organisatie).

b. Indien besloten wordt tot het instellen van spreekuren

uitsluitend volgens afspraak, is dit een methode om de

afspraakinterval-tijden te bepalen.

c. Om de kans op wachten voor een specialist te verkleinen,

bij niet verschijnen van patienten wordt aangeraden een

patient bij aanvang van het spreekuur extra te boeken.

(er komen wel eens patienten plotseling niet).
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I. Queuing for medical care, Norman F.J. Bailey.

Applied Statistics.

Door de schrijver wordt de statistische wachttijdtheorie

gebruikt om het aarttal bedden in een kliniek, het aantal

spreekuren en de duur ervan te bepalen.

Om een verantwoorde service te verlenen aan patienten, is

een vastgestelde wachttijd voor patienten ingebouwd.

2. Studies in the functions and design of hospitals, Nuffield

Provincial Trust.

Dit is een wat verouderd boekwerk. Het is een van de eerste

onderzoeken op het gebied van poliklinieken. Het onderzoek

valt in drie delen uiteen:

1. Een studie naar de afzonderlijke afdelingen binnen een

polikliniek en hun relaties.

2. Een studie naar de physische situatie binnen de poli

kliniek te weten: licht-verwarming-ventilatie-kleuren

geluid- brandpreventie.

3. Een studie naar de belastingsgraad van de polikliniek.

Hoe groot is het verzorgingsgebied. Welke faciliteiten

moet de polikliniek bieden.

De verblijfsduur van patienten binnen de polikliniek is na

gegaan. Er wordt veel historische informatie gegeven.

Wat dat betreft is het werk zeker de moeite waard.

Deze studie is de aanzet geweest tot latere diepgaande stu

dies, die beogen de efficiency binnen de polikliniek te

verhogen.

4. Out patient waiting time.

Hospital O. and M. service reports, 1958.

Verschillende soorten van afspraaksystemen worden in dit

rapport behandeld. Allerlei problemen bij het doen func

tioneren van die systemen worden aangehaald.

Dit boekje is nog steeds de moeite waard.
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5. Wachttijden van patienten.

G.J. Fortuin, Stat. Neerl.

Verslag van het opzetten van een afsprakensysteem bij

'Pfuilips Bedrijfsgeneeskundige Dienst. Beschrijving van

de basisgegevens, waarvan men is uitgegaan bij het opzet

ten van het afspraken-systeem.

10. Ervaringen met het afsprakenspreekuur.

Ons ziekenhuis, april 1964.

Een artikel, waarin de voorbereiding en de begeleiding

bij de introductie van een afspraakspreekuur beschreven

wordt.

12. Waiting in Out-patient Departments.

Nuffield Provincial Hospital Trust, Oxford University Press.

De redenen dat men overgegaan is tot het instellen van een onder

zoek naar de wachttijden voor patienten (en specialisten) zijn

drieerlei:

a. wordt voldaan aan de richtlijnen uitgegeven door het

Ministerie van Gezondheid.

b. hoe is de situatie sinds een eerder ingesteld onderzoek.

c. de nag steeds waargenomen klachten van patienten tot

zelfs in het parlement.

Tijdwaarnemingen worden gedaan bij ongeveer 12500 poliklinische

patienten en 900 specialisten in 474 klinieken verdeeld over

60ziekenhuizen.

De bekende specialismen zijn in het onderzoek betrokken incl.

psychiatrie.

Het onderzoekgebied strekte zich uit over Engeland, Schotland

en Wales. De selectie van de 60 ziekenhuizen geven een zo

representatief mogelijk beeld van de Engelse ziekenhuizen

(groot-klein, perifeer-grote steden, enz.).

Gegevens werden verzameld van elke kliniek, van elke daar werk

zame specialist en elke daar voor consult verschijnende pa

tient. De bewegingen van patient en specialist werden "op de

voet" gevolgd. De verkregen gegevens zijn verwerkt m.b.v. een

computer.
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Dit werk houdtzich vooral bezig met het ontwerp. de theorie

en praktijk van een afsprakensysteem en de gevolgen; wachten

of niet. Het moet ook beschouwd worden als een standaard

werk op dit gebied. De resultaten en aanbevelingen blijven

wat achter als men de enorme omvang en duur van dit onder

zoek in ogenschouw neemt.

13. Problemen rond de polikliniek en de poliklinische geneeskunde t

Dr. A.H. Wiebenga t Het ziekenhuiswezen t 1965.

Een artikel geschreven door een medicus waarin het spreekuur

thuis gesteld wordt tegenover het poliklinische spreekuur.

In dit nunnner van "Het Ziekenhuiswezen" zijn ook nog arti

kelen betreffende de polik1iniek te vinden t geschreven door

een econoom en een ziekenfondsdeskundige.

17. Hospital planning Note nr. 6.

Organisation and design of OUt-patient Departments.

Deze "planning Note" is het vers1ag van een uitgebreid onder

zoek in 16 Britse po1iklinieken.

De bekende specia1ismen zijn in het onderzoek betrokken, a1·

1een psychiatrie ontbreekt.

Waarnemingen werden gedaan bij 2700 patienten die verdee1d

over 128 spreekuren voor consult verschenen.

Een arts, verp1eegster t architect en administrateur en de

nodige assistenten ~ormden het onderzoekteam.

Aan iedere natient werd een kaart meegegeven. Bij e1ke

p1aats waar een patient tijdens zijn bezoek aan de po1ik1i

niek kwam t werden de tijden van aankomst en vertrek genoteerd.

Op deze kaarten zijn ook in het oogva11ende zaken genoteerd.

Uit deze tota1e verzame1ing van kaarten zijn ve1e gegevens,

aanbevelingen, op- en aanmerkingen naar voren gekomen.

De aanbevelingen zijn in 3 k1inieken getoetst. Daarna is het

rapport samengeste1d.

Vee1 aanbeve1ingen zijn gedaan t voora1 m.b.t. de layout van

eventuee1 nieuw te bouwen poliklinieken. Aanbevelingen ter ver

betering van te vo1gen procedures voora1 i.v.m. afspraaksyste

men worden gedaan. De tekst is rijkelijk voorzien van tabel

len, grafieken en p1attegronden. Dit werk moet beschouwd

worden als een der beste op dit gebied.
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23. Gateway of dividing line?

Gordon Fortsyth and Robert Logan. 1968.

Het gebeuren in de polikliniek wordt in dit boekwerk zeer

veelzijdig behandeld. Vele disciplines worden er bij be

trokken. Ook van deze verhandeling kan gezegd worden dat de

keuze van de poliklinieken dusdanig is geweest dat ze kunnen

gelden als representatief voor Engeland.

Er wordt een duidelijke relatie gelegd tussen de huisarts en

de polikliniek houdende ppecialisten.

Wat voor soort patienten bezoeken de polikliniek?

Er wordt getracht een indruk te krijgen van de tijd tussen

het maken van een afspraak en het verschijnen op de polikli

niek van een patient~ en te komen tot een operationele analyse

van polikliniek in bedrijf.

In verband hiermee wordt de communicatie d.m.v. brieven tussen

beide artsen geanalyseerd.

De opinie van de patient t.a.v. de behandeling die hij gekregen

heeft wordt onderzocht.

Dit is duidelijk een onderzoek geweest dat het gebeuren in

de polikliniek vanuit een ander gezichtspunt heeft benaderd.

Vooral de sociaal-psychologische benaderingswijze.en de
bewonaer1ng

. analyse van communicatie-structuren dwingen"af voor dit onder-

zoek.

28. Out-patient Services ~ournal Articles, Medical Examination

publishing op het gebied van poliklinieken en ambulatoria.

Een uitgebreide verzameling van wat er de laatste jaren 1n

tijdschriften 1n de U.S.A. is gepubliceerd op het gebied van

poliklinieken en ambulatoria.

Zeer veel onderwerpen zijn in deze bundeling terug te vinden

o.a. wachttijden en het niet verschijnen o~danks gemaakte af

spraken.

30. Arbitsmonster, patientflode, vantitider vid an medicinsk poli

klinik, Sprirapport, 1970.

Dit is het rapport van een onderzoek in Zweden. Onderzocht Z1Jn

behandelingstijden, wachttijden en de doorstroming van patienten

naar en in de polikliniek. Verschillende soorten diagnoses i.v.m.

de polikliniek-planning komen aan de orde. De tekst is rijkelijk

voorzien van tabellen en grafieken.
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31. The Patient arrival process in Hospitals:

Statistical Analysis, Gordon Schwartzmann, Health Services

Research.

Het proces van aankomst van spoed-eisende patienten, klini

sche patienten en poliklinische patienten met en zonder af

spraak is nauwkeurig--bestudeerd en geanalyseerd aan de

hand van tijdstudies.

De variaties van uur tot uur in het aankomst-patroon van een

"normale" werkdag zijn onderzocht. Een model dat de processen

met een behoorlijke graad van nauwkeurigheid beschrijft, is

ontwikkeld.

Het model is onderzocht door de voorspelde waarden te

vergelijken met de gegevens, verkregen uit een nader onder

zoek.

32. Een onderzoek naar het functioneren van het afsprakenbureau

van de polikliniek van het Ziekenhuis Bethesda te Hoogeveen.

A.J. Weeber, september 1971.

Ondanks het feit dat het onderzoek specifiek gericht was op

polikliniek van het ziekenhuis te Hoogeveen, biedt het veel

nuttige informatie. Via tijdstudies is vooral het maken van

mondelinge en telefonische afspraken onderzocht en de

werkwijze van het.afsprakenbureau geanalyseerd.

33. Oppen Sjukvard: Gotenborg 1969, Margareta Hanngvist an Nulle

Lindholm.

Dit is een onderzoek dat gehouden is in alle poliklinieken

van Gotenborg. Men wilde een inventarisatie verkrijgen van de

huidige situatie t.b.v. te plannen toekomstige polikliniek

capaciteit.

Men heeft zich vooral bezig gehouden met bezoekfrequenties van

patienten. Deze patienten werden in verschillende categorieen

ingedeeld.

35. Patiently waiting, Joyce Higson.

Intern. Journal of Nursing Studies.
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Een goed artikel over het wachten op poliklinische behande

ling en het wachten in de polikliniek.

36. Appointment systems in Hospitals and General Practice.

R.R.P.Jackson, Opera Res. Quart, 1964.

Dit is een zeer lezenswaardig artikel over het voorbereiden

van een afsprakensysteem.

De verdeling van de consult-duren is nagegaan, waarbij de

werkelijke verdeling zeer goed benaderd bleek te worden door

een Ek-verdeling.

Aan de hand van een simulatie op een computer is het effect~

nagegaan van een verandering der consulttijden op de wacht

tijd voor arts en voor patient.

37. Appointment systems in Hospital Out-patient Departments,

J.D. Welch. Opera Res. Quart, 1964.

Dit artikel behandelt hetzelfde als het vorige, is wellicht

iets uitgebreider.

In het vorige artikel werd de zaak meer van de puur theoretische

Operations Research kant benaderd, in dit artikel komen meer

de organisatorische kanten naar voren.

38. Appointments in General Practice, John Fry, Opera Res. Quart

1964.

Een huisarts beschrijft de introductie van een afsprakensysteem

in zijn praktijk. Ook de kostenaspecten komen in dit artikel

naar voren.
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