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HOGFDSTUK I INLLIOING

Oit rapport is 8en verslag van het werk wat ik gedurende mijn

afstudeerperiode heb verricht.

In het 8innenziekenhuis bleek in het voorjaar van 1972 belangstsl

ling te zijn voor sen stuk begeleiding en evaluatie van een veran

deringsproces waar men mee gestart was.

Het ging in dit geval om de invoering van groepsverpleging vo1

gens het THEMO-model op de verpleegafdeling.

Gezien de interesse, die ik had voor een onderzoek in de sektor

van de gezondheidszorg en mijn belangstelling voor veranderings

processen, leek me dit een goede gelegenheid voor mijn afstudeer

onderzoek.

Gezien vanuit het onderzoek dat in het kader van het Ziekenhuis

Research Projekt aan de afdeling der 8edrijfskunde van de TH in

Eindhoven werd verricht, was dit een goede moge2jJkheid om aldear

ontwikkelde ideesn betreffsnde de organisatie van de verpleegef

deling aan de praktijk te toetsen.

Onwille van de overzichtelijkheid is het rapport in twes delen

opgespli tst.

In het eerste gedeelte wordt een beschrijving gegeven van de situatie

veer de verandering en de situatie zoals die er na de verandering uit

zou moeten zien(hfst. 2). Hoofdstuk 3 is gewijd aan het veranderings

proces (zowel enige theoretische kanttekeningen als de feitelijke

aanpak in het Binnenziekenhuis).
~---,-----

In het eerste gedeelte wordt een beschr~jvi~9 gegeven van de si -

tuatie voor de verandering en van de situatie zeals die er na de

veranderinq uit zeu moeten xien ( hfst.3).

In het tweede gedeelte wordt aangegeven hoe vanuit de probleem

stelling (hfst.4) het onderzoek en de begeleiding zijn aangepakt.

In hfst. 5 wordt het evaluatie-onderzoek behandeld. Ooel van dit

onderzoek is hettoetsen van een aental veronderstellingen m.b.t.
/

het verloop en ~et effekt van het veranderingsproces.

De WijZ8 waarop de beqGloiding is aangepakt wordt beschreven in

hfst. 6.
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In hfst. 7 is aan de orde een stuk arbeidsstudie, wat vnl. is

verricht om na te gaan wat de invloed van de invoering van groeps

verpleging is op de tijdsbesteding van de verplegenden.

Rfst. 8 is gewijd aan de bespreking van dit afstudeerwerk. Rierin

worden o.a. suggesties gedaan t.a.v. verder onderzoek en begelei

ding.

Op deze plaats wil ik mijn afstudeercoach dhr.R.J.M. Mercx en

mej.drs. J.A. Verwey danken. Bij hen kon ik steeds terecht voor

de begeleiding van mijn afstudeerwerk.

Tenslotte dank ik oak mijn vrouw voor de medewerking die zij heeft

gegeven, met name door dit lijvige verslag te typen.

Eindhoven,

mei 1973.



-6-

HOuFDSTUK 2 DE SITUATIE

In dit hoofdstuk wordt aangegeven de situatie, zoals die was voor

de aanvang van het veranderingsproces en de situatie zoals die ar

na afloop van het veranderingsproces in grate lijnen uit zal moe

ten zien.

2.1 De oude situatie

Achtereenvolgens zullen aan de orde komen enkele karakteristieken

van het betreffende ziekenhuis, de plaats van de verpleegafde1ing

in de organisatie van hat ziekenhuis en enkele algemene karakte-

ristieken van een verpleegafdeling.

2.1.1 .a1,9,e.!!!.eD,e_!.!lf,£r.!!!.ali£ 2.v£r_h£t_zi.e.!s.e.!lh~i§..

Het ziekenhuis waar het experiment groepsverpleging zich afspeelt

is een algemeen ziekenhuis met ongeveer~600 bedden. In de statu

ten staat dat het ziekenhuis tot doel heeft:

" - het onderzoek, de behandeling en de verpleging en verzorging

van zieken en zwakken

wetenschappelijk onderzoek, verband houdende met het eerste punt.

Het ziekenhuis is opgericht in 1843 an is in de loop van de jaren

uitgegroeid tot zijn huidige vorm. In 1957 werd het laatste nieuwe

gedeelte in gebruik genomen. In de jaren 60 zijn de plannen gemaakt

vaal" de bouw van Ben nieuw ziekenhuis. Deze nieuwbouw zal eind '73

gerealiseerd zijn.

In het volgende gedeelte \ilordt in vogelv1ucht de opbouw van de 01"

ganisatie van het ziekenhuxs geschetst.

I

I

bestuur
I

direktie

I

f

Imedische staf I.· ... , .... I- - - -j personee1szaken r

I!administr-f

figuur 1

I r IICiV.dienstl OPleiding ! ItechniSChe d.

I verplegingsdienst I

organisatie-schema van het ziekenhuis

I

1
paramed. I
personael
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Het bestuur heeft tot taak de doelstelling van het ziekenhuis te

bewaken en in dat licht een algemesn beleidsplan op te stellen.

De taak van de direktie is gelegen in het realiseren van het door

het bestuur opgestelde beleidsplan.

De direktie wordt gevormd door:

- direkteur-geneesheer

direkteur-ekonoom

adjunkt-direktrioe

mondheelkunde

neurologie

- oogheelkunde

orthopaedie

plastische chirurgie

urologie en gynaecologie

inwendige geneeskunde

keel, neus en oorheelkunde

- kinderziekten

longziekten

De medische staf wordt g8vormd door ruim 40 specialisten, verdeeld

over de volgende specialismen:

chirurgie en anaesthesiologie

hart- en\'vaatziekten

~innen de medische staf is iedere specialist op~zijn eigen terrein

verantwoordelijk voor de medische behandeling van zijn patienten.

AIle specialisten tesamen d~agen de verantwoo~delijkheid voor het

goed funktioneren van het gehele medische gebeuren in het zieken~ll

huis.

Onder de direktie ressorteren een aantal hoofden van dienst. Een

daarv~n is het hoofd van de verplegingedienst, waaronder weer de

hoofdsn van de verplmegafdelingen vallen.

2.1.2 li1..9.e.!ll8l!.e_il!.fEr!!!.a!i!!. £y!!.r_d.§. J!.e.E.ple!!.gi!f.9,eli.o.g

Taak vaneeu verpleegafdeling is de verpleging en verzorging van

de patienten.

Vaak liggen op een afdeling patienten die bij ~en type specialisme

behandeld worden (mn. bij grotere ziekenhuizsn).

Hat aantal patientsn wat op een verpleegafdeling ligt varie5rt

tussen de 25 en de 45.

De patient en liggen op kamers die kwa grootte varieran van 1 tot

8 persoonskamers.
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Verpleegkundig
afdelingshoofd

Gedipl. leerling
verplegenden

figuur 2: organisatieschema verpleegafdeling

Hierarchisch gezien is het verpleegkundig afdelingshoofd (VAH)

de chef van allen die werkzaam zijn op de verpleegafdeling: hij/zij

onderhoudt ook de kontakten met specialisten en andere diensten van

het ziekenhuis (rontgen, laboratarium, opname, keuken, etc.).

Hij/zij neemt dan oak een centrale plaats in op de verpleegafdeling.

Onder het VAH ressorteert het subhoofd, dat het VAH vervangt tijdens

afwezigheid, en de verpleegkundige staf, bestaande uit de gediplo

meerde verplegenden. Het grootste gedeelte van de werkenden op de

verpleegafdeling zijn de verplegenden die nog met de opleiding

bezig zijn (meestal ligt het percentage leerling-verplegenden tussen

de 60 en 70%). Deze leerlingen besteden een klein gedeelte van hun

tijd op de opleidingsschool aan lessen. Het grootste gedeelte van de

tijd werken ze echter op de verpleegafdeling.

Behalve een afdelingsassistente (voor het huishoudelijk werk o.a.

in de keuken) heeft men tegenwoordig vaak ook een afdelingssecre

taresse.
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Over het algemeen bsstaan sr voor deze werkers geen op schrift ge

stelde ta~k- of funktieomschrijvingen. (Dit geldt ook voor het be

treffende ziekenhuis.)

Op de verpleegafdeling wordt in verschillende diensten gewerkt.

Dit kunnen al dan niet aaneengesloten ~iensten zijn.

Voorbeeld van een niet aaneengesloten dienstenschema:

/A1 8.00-12.30 13.00-17.00
dagdienst

'A2 8.00-13.00 14.30-18.00

aIJonddienst 9.30-12.30 18.00-23.30
nachtdient 23.00-08.00

Hierop zijn vele variaties mogelijk. Het dienstrooster wordt ge

maakt door het VAH en wordt bekend gemaakt 2-4 weken tevoren.

De overdracht tusssn ds verschillende diensten gebeurt vaak mon-

deling. Door de nachtdienst wordt weI

gesteld.

sen zg. nachtrapport op-

Het werk wordt iedere dag opnieuw door hst VAH over de verplegen-

den verdeeld. Deze werktoewijzing is funktioneel van aard,

d.w.z. er is sen verplegende die de medicijnen ronddeelt, sen

die de urines verzorgt, etc. Voor een voorbeeld van een dagin

deling zie bijlage I •

Steeds terugksrend punt gedurende de dag (of de week) is de ronde

van de specialist(en) langs de (zijn) patienten, de zg. visite.

Over het algemeen is het het VAH, die met deze artsenvisite mee

loapt. Als deze visite gelopen wordt, "moet" vaak de kamer of zaal

er netjes ui tzien en "moeten" de patienten gewassen zijn. Dit betekent

dat het grootste gedeelte van het werk gedurende de eerste ochtend

uren verricht wordt.

2.1.3 Qe_s£clale_slr~klu~r_v~n_d~~e£P~e~g~f~e~~g

Lammers omschrijft de sociale struktuur van de verp1eegafdeling

als kaste-achtig, met de volgende kenmerken: (zie lit. 25 )

een rigide hierarchische ordening van hat aantal sociale groe

peringen. De artsen staan hat hoogst in aanzien; de verplegen

den vormen de tweede en het para-medisch personeel de derde

kaste.
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tussen deze drie groepen bestaat een afgebakende arbeidsverde

1irlg

er is nauwelijks mobiliteit van personen tussen genoemde groe

peringen, interne promotie van de ene naar de andere kaste

komt nauwe1ijks voor.

een strikte segratie, d.w.z. de kontakten tussen de groepen

zijn in hoofdzaak van formele aard.

een zeer gedifferentieerde stetussymboliek, die de gelaagdheid

en de gescheidenheid van de groeperingen beklemtoond (denk bv.

aan uniformsn, betite1ing, etc.)

In een statische situatie za1 deze kaste-achtige struktuur de dui

delijkheid en de overzichtelijkheid van de taken van de diverse

groeperingen bevorderen en daarmede taakovereenstemming en sa~

menwerking begunstigen.

In een dynamische situatie echte.r, zal een dergelijke struktuur

ten gevo1ge hebben dat de kommunikatie over aanpassing van de or

ganisatie onvoldoende tot stand komt. Er zullen dan storingen op

treden in het samenwerkingsproces.

Een geDo1g van de grote verschillen in status

die er bestaan tussen de diverse groepen, is dat de meeste inter

aktis plaats vindt binnen de ~tgen groep.

Wat betreft de interaktie binnen de grosp van verplegenden ver

loopt aan de oppervlakte alles goed. De onderlinge informatie

verschaffing verloopt lang niet altijd even sOEfEl. Lang niet al

tijd is er sprake van een vrijuit bespreken van de gang van za

ken en het uitpraten van moeilijkheden (Cassee, zie lit.lO ).

Het kommunikatieproces binnen de groep verplegenden wordt geken

merkt door een eenrichtingsverkeer, en wel van boven naar bene

den en heefrt bovendien een sterk instrumenteel karakter ( het ge

ven van instrukties van hoofdverplegende aan stafverplegende en

daze weer aan laerlingverplegenden'v. Bergen, zie lit. 5)

Leerlingverplegenden hebben gedurende hun werkdag kontakt met vele pa

tienten. Van de informatie die zij op deze wijze verkrijgen en die wel

degelijk belangrijk kan zijn~ wordt door het eenzijdige karakter van het

kommunikatieproces binnen de groep verplegenden~ geen optimaal gebruik

gemaakt. Een gevolg van de funktionele werkverdeling is dat m.n. leer

lingverplegenden taken krijgen uit te voeren~ waarvan zij de zin en het

doe1 onvoldoende begrijpen. Hierdoor ontstaat een vervreemding t.a.v.

de eigen taak, en is de motivatie om It werk goed te doen laag.
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Oak met de patient hebben de verplegenden een haafdzakelijk in

strumenteel kontakt, wat oak weer gekenmerkt wordt door eenrich

tingsverkeer, het geven van verplsegkundige aanwijzingsn bv. over

dieet, onderzaek s.d. Men ziet daarbij over het hoofd de patient

te bstrekken in het proces van informatieuitwisseling.

Bepaalde belangrijke informatie, die de patient kan verschaffen over

z'n ziektetoestand, wordt op deze wijze onvoldoende benut. Emotioneel

open gedrag van de verplegenden t.o.v. de patient, dit is het geven

van de mogelijkheid aan de patient om over zijn zorgen en emoties,

m.n. over zijn ziek-zijn te praten, komt in geringe mate voor. Behalve

dat daarbij voorbijgegaan wordt aan de therapeutische waarde die de

expressieve kornmunikatie kan hebben, komt het niet tegemoet aan de al

gemeen menselijke behoeften (Cassee, zie lit. 18). De patient wordt dan ni

als een mens, maar als een ziektegeval beschouwd ("die vrouw met die

maag op 7a").

Cassee stelt dat de stijl van leidinggeven van het verpleegkundig

afdelingshoofd gekenmerkt wordt door een ~erk instrumenteel ka

rakter. Enkele kenmerken daarvan: aandacht voor de arbeiespres

tatie en het regelen en organiseren van het werk van de onderge

schikten. Oit wordt veroorzaakt door enerzijds de sociaal-kultu

rele konfiguratie op de verpleegafdeling, anderzijds door de onze

kerheden in de dagelijkse werksituatie (de stijl van leiderschap

wordt uiteraard ook bepaald door individuels verschillen in ka

rakter en instelling).(zie lit. 11)

Sociaal leiderschap komt in veel mindere mate voor, hetgsen blij

kens onderzoek (zie lit. II) o.a. van invloed is op het verloop en ver

zu~m onder verplegenden. Sociaal leiderschap heeft te maken met alle

gedrag waardoor de chef de werkstituatie als een geheel van menselijke

verhoudingen benadert.

Uit dit korte overzicht blijkt dat er van een optimaal funktioneren

van de verpleegafdeling lang niet altijd sprake is.

2.2 De gewenste situatie.

In dit gedeelte wordt zeer kort uiteengezet op grond waarvan men tot

groepsverpleging gekomen is en wat groepsverpleging inhoudt.
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Het begrip groepsverpleging is erg ruim en er blijken dan ook di

verse omschrijvingen van dit begrip te bestaan.

Christiaans en Mulder komen aan de hand van een analyse van de diT

Derse omschrijvingen van het begrip groepsverpleging tot de volgen

de definitie:

"Groepsverpleging is een methode van organisatie van de verpleeg

afdeling, waarbij een groep van verpleegkundig personeel met uit

eenlopende bekwaamheden en met een bepaalde gedachte over verple

ging en verzorging, verantwoordelijk is voor optimale verpleging

van een groep patienten" (zie lit. 12).

Wat in deze definitie naar voren komt, is dat aan groepsverpleging

~n hoofdzaak twee aspekten te onderscheiden zijn:

I. groepsverpleging betekent het werken m.b.v. bepaalde ideeen be

treffende verpleging.

2. groepsverpleging is een bepaalde organisatievorm.

ad.l Verpleging kan omschreven worden als "het systematisch be

geleiden van individuen, gehandikapt dan weI bedreigt door een

stoornis, met als doel, dat deze individuen onder optimale kon

di ties kunnen funktioneren".

Oeze omschrijving is tamelijk ruim.

Uit de volgende typologie blijkt dat deze definitie op diverse

wijzen kan worden gekonkretiseerd:

veilige verpleging; hierbij wordt de nadruk gelegd op de fy

sieke behoeften van de patient~ de patient lijdt geen schade

door de verpleging, zijn leven wordt beschermd. Oit alles in

een omgeving die aan de eisen van de ziekenhuishygiene voldoet.

verpleging gericht op de indivwduele patient; hier wJrdt behal

ve met de fysieke behoeften van de patient ook rekening gehou

den met zijn psychische en sociale behoeften.

- optimale verpleging; bier wordt gestreefd naar een verbetering

van de algemene gezondheidstoestand van de patient.

Oit betekent dat de verpleging niet alleen rekening houdt met

de gehoeften van de patient die gericht zijn op zijn verblijf

in het ziekenhuis, doch tevens met de behoeften van de patient

welke gericht zijn op zijn toekomst.
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Bij groepsverp1eging wordt nagestreefd de optima1e verp1eging van

de patient, in de zin zoals hiervoor aangegeven.

ad. 2 orqanisatievorm

Mercx komt met een voorstel tot een bepaalde organisatievorm, het

zg. THEMO-model, aan de hand van een "programma van eisen" voor de

verpleegaf_~e_~_~l1g (zie lit. 3D..... .. ._. ... .
Het programma van eisen luidt als volgt:

1 optimale mogelijkheden voor sen goed therapeutisch millieu

(millieu dat bevorderend werkt op ds gene zing van de patient)

en wel per patient:

a koncentratis van 'de juiste deskundigheid op uitvoerend niva

b koncentratie van de juiste informatie op uitvoerend nivo

c het uitvoeren van de goeds therapie, aangepast aan de sps

cifiek medische eisen on de wensen van de patient.

d vlot lopende organisatie van het werk rond de patient.

e een goede therapeutische kommunikatie met patient en familie.

2 aen goed werkklimaat voar hat personael

3 mogelijkheden tot het verschaffen van aantrekkelijke funkties voor

huishoudelijk personeel (ziekenverzorgsters), leerlingen-verplegenden,

stagiaires en in de toekomst een relatief groter wordend aantal ge

diplomeerde.

4 mogelijkheden tat efficient werken.

Vanuit dit programma van eisen kiest Mercx vaor esn bep. argani

satievorm, die hij het THEMO-concept noemt (THE is ~rapeutisch,

MO is ~tiverend), met de volgende kenmerken:

a geen specialisatie maar taakstructurering

b geen afdelingsverpleging, maar groepsverpleging

c geen lijnstruktuur, maar linking-pin struktuur.

ad a en b Wil een optimale verpleging van elks patient gereali

sesrd worden, dan zal als een eis aan de organisatiestruktuur ge

steld moeten worden,dat deze zeer flexibel is en zich op uitvoerend

niva zeer snel en gemakkelijk aan de specifieke eisen en wensen

van elke patient kan aanpassen.
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Dit betekent dat de methode voor werkverdeling en taaktoewijzing

veranderd moet worden.

A~n deze taakverdeling zijn twee~dimensies te onderscheiden:

taakstrukturen en objektstruktueen.

De taakstructuren varieren van specialisatie tot taakstructure

ring. Bij specialisatie wordt slechts een zeer beperkt aantal fun~

ties verricht. Bij taakstrukturering wordt gewerkt met kleine u

nits, die zo mogelijk aIle funkties verrichten.

Vanuit organisatorisch oogpunt bezien komt taakstrukturering meer te~

gemoet aan de eisen, die vanuit de organisatie gesteld worden (bv. de

eis van koncentratie van de juiste informatie op uitvoerend nivo).

Ook aan de eisen die gesteld worden aan het werkklimaat (denk bv. aan

de motiverende werking die er vanuit moet gaan) , komt taakstrukturering

het meeste tegemoet.

Ret uitgangspunt bij het ontwerpen van een struktuur kan varieren van

individuele verpleging via groeps- naar afdelingsverpleging. Vanuit

de v~~rg~~~e beschouwing moet ook afdelingsverpleging verworpen wor

Vanuit organisatorich oogpunt gezien komt taakstruktureringimeer

tegemoet aan de eisen, die vanuit de organisatie gesteld worden.

Dok aan de eisen die gesteld worden aan het werkklimaat komt taak

strukturering het meest tegemoet.

Vanuit deze beschouwing moet ook afdelingsverpleging verworpen wor

den. Daar voor individuele verpleging momenteel onvoldoende gedi

plomeerde verplegenden beschikbaar zijn, voldoet omk individuels

verpleging niet.

Zo redenerend verdient groepsverpleging de voorkeur.

ad c De traditionele lijnstruktuur heeft enkele ernstige bezwa-

ren, zowel organisatorische als sociaal-psychologische.

Een kenmerk van de lijn-organisatie is o.a. een eenzijdig kommu

nikatie patroon. Dit komt onvoldoende tegemoet aan de eisen die

gesteld moeten worden aan de informatie-verschaffing •

.!SoDk£e!e_U.it2!.e£kJ:.n~.

In het volgende gedeelte wordt konkreet uiteengezet wat groepsver

pleging is •

Met groepsverpleging wordt hier oedoeid een systeem gebaseerd op

het n:E!"iO-koncept en met als primair doel de optimale verpleging

van de patient.
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Onder het verpleegkundig afdelingshoofd ressortaren een aantal

verpleegteams. Deze teams bestaan uit 3 a 5 verplegenden

en dragen elk de zorg voor 15 a 20 patienten.

De teamleidster geeft binnen de door het verpleegkundig afdelings

hODfd gedelegeerde bevoegdheden "leiding" aan de groep. De teamle ...
----.,_., .._-----.'. _.

den vallen echter hierarchisch gezien rechtstreeks onder het

verpleeqkundig afdelingshoofd.

De teamleidster ko6rdineert de werkzaamheden binnen het team in

overleg met de teamleden. De teamleidstar loapt visits met de

arts: zij heaft het beste overzicht over de psycha-somatische

toestand van de patient en is dus dus de besta gesprekspartner

voor de arts.

Binnen het team zal minstens eenmaal per dag een teambespreking

gehouden worden t waarbij de patienten doorgesproken worden, het

werk verdeeld zal worden an regelmatig de gang van zaken bespro

ken worden.

In verband met een effektief verloop van de informatie-overdracht

binnen het team en oak de overdracht aan volgende diensten

(kontinuiteit) zullen een aantal gegevens vastgelegd moeten worden.

Oit geeft ook het verpleegkundig afdelingshoofd een bater overzicht

van de situatie op de afdeling en betere kontrole-mogelijkheden.

Hiervoor is een administratief systeem ontworpen, waarbij de z.g.

kardex het belangrijkste dokument is.

De kardex bestaat op dit moment uit de verpleegkundige status en

het verple8gkundig verslago(zie bijlage II ).

In de verpleegkundige status zijn opgenomen alls gegsvens die van

belang zijn bij de verpleging en verzorging van de patient.

In het verpleegkundig verslag worden per patient alle gebeurtenis

sen gedurende het verblijf van die patient in hetziekenhuis vast

gelegd en de status.

bij opname van sen patient wordt m.b.v. een check-list een ver

pleegkundige anamnese gemaakt; dit zijn de eerste gegevens voor

het verslag.

De planning van de werkzaamhedenJdie ten behoeve van de patienten

in sen team moeten worden verricht, gebeurt m.b.v. een planbord.

Hierop wordt vastgelegd het wiet wat en wanneer (zie bijlage 111).

Deze planning wordt gemaakt door de teamleidster in overleg met het team.
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De taak va-n- het ,Terpleegkundigafdellngshoofd is binnende groeps

verpleging anders van aard dan bij de z.g. traditionele verpleging.

Bij het leidinggeven kan meer de nadruk gelegd worden op het as

pekt soeiaal leiderschap, en minder de nadruk op het instrumentale

aspekten van het leidinggeven. Oit wordt mogelijk gemaakt door

gehele of gedeeltelijke delegatie van de koordinatie van de dage

lijkse werkzaamheden aan de teamleidsters.

Het verpleegkundig afdelingshcofd zal minder bekwame teamleidsters

on the job moe ten trainen en al naar gelang hun bekwaamheden een

extra oog kunnen en moe ten houden op de ernstige patienten.

Zij zorgt ervoor dat het personeel over de teams verdeeld wordt,

en dat de samenstelling van de teams zo weinig mogelijk \~isselt.

Regelmatig houdt het verpleegkundig afdelingshoofd samen met de

teamleidsters, de afdelingssekretaresse en eventueel de arts(en)

en praktijkdocente sen afdelingsbespreking, waarbij aIle problemen

van de afdeling en de teams ter sprake komen. De teamleidsters

kunnen hier belangrijke zaken inbrengen en weer terugmelden

aan de teamleden.

Hetzelfde gebeurt ook in de graep verpleegkundig afdelingshoofden

met het hoafd van de verplegingsdienst, resp. de direktrice.

Voar taakomschrijvingen van verplesgkundig afdelingshoofd, team

leidster, teamlid en afdelingssekretaresse zie bijlage IV •

Graepsverpleging moet enerzijds sen verbetering van de patienten

zorg kunnen betekenen, door het schepp en van een klimaat wat een

meer therapeutisch 9sdrag t.o.v o de patient bevordert, anderzijds

zal or een meer motive rend werkklimaat voar hat personeel op de

verpleegafdeling moeten ontstaan.

Deze doelen kamen nader aan de orde in deel 5.2.2.
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HET VERANDERINGSPROCES

In dit hoofdstuk is het veranderingsproces onderwerp van studie

In de eerste paragraaf worden enkele theoretische kanttekenin

gen geplaatst vanuit de literatuur.

Verder zal een beschrijving gegeven worden van de aanpak van

het reorganisatieproces in het betreffende ziekenhuis.·

In het laatste gedeelte wordt daze opzet getoetst aan de

theorie.

3.1 Enkele theoret~~J.<ant~_e.ningerlbetreffende de aanpak van

veranderingsprocessen.

Allereerst dient de vraag " wat· is sen verandering " beant

woord te worden.

BertholEt noemt een verandering elke wijziging van elementen

(of konfiguraties van elementen) of van relaties tussen ele

menten (of konfiguraties van elementen) binnen het systeem, waar

door het funktioneren van zijn kultuur, struktuur, instituties

e.d. wordt bepaald ( zie lit. 6 ).

Deze verandering kan op allerlei wijzen tot stand kamen, n.l.

spontaan, toevallig of doordacht.

We bepalen ons verder tot de doordachte veranderingen.

Met doordachte verandering (planned change) bedoelen Lippit 8.a.

(zie lit. 29 ) " een verandering, die wordt voortgebracht door

een doordachte beslissing om verbetering aan te brengen in een

persoonlijk of soeiaal systeem en die bereikt wordt m.b.v. een

beroepsmatige begeleiding".

In de literatuur wordt veel aandacht be steed aan theorie-vor

ming, strategiebepaling en het gebruik van instrumenten op het

gebied van veranderingsprocessen zoals hierboven aangeduid.

De scheiding tussen deze drie elementen is moeilijk te maken.

Aparte beschouwingen zullen er dan ook niet aan gewijd worden.

Greiner heeft sen typologie van rnenaderingswijzsn van veranderin

gsn ontwikkeld , en weI een typologie naar relatiev8 machtsverde

ling.
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(zie lit. 17 ).

Hij maakt het volgende onderscheid:

"..!d.n.!.l~t.2.r~l_a.£ti°!l"-benadering;

bij deze benadering ligt de klemtoon op de formele positie van

degene die de verandering in de organisatie door wil veeren.

- "].h~rins E.f_iO.2.w~r~ - benadering;

degenen die direkt betrokken zijn bij de verandering, nemen

deel aan het "decision-making" en "problem-solving" proces.

"5:!el,ssa18 .Q. ~ulh.2.rit.l" - benadering;

bij dit komplex van methoden wordt de formels macht van gezags

dragers zoveel mogelijk uitgeschakeld (methoden: case-diskussie

sensitivity-training e.d.).

Greiner geeft, evenale anderen, de voorkeur aan de "shared power"

benadering. Hierover later meer.

Lewin was een van de eersten die probeerde enkmle stadia in het

veranderingsproces te onderscheiden (zie lit. 28 ).

Hij stelt dat asn bestaande toestand aen dynamisch evenwicht is

tussen verschillendc gerichte krachten. Dit quasi-stationaire

evenwicht kan verstoord worden door veranderingan in de grootte

en/of richting van ~~n of maer van deze krachten of door de toe

voeging van een nieuwe kracht.

In het evenwicht t~eedt er een verandering op; er ontstaat -

mede door de reaktie van allerlei krachten - een nieuwe evenwichts-

toestand.

Lewin onderscheidde in dit proces de volgende drie fasen:

fase 1: 1I~_n.f.r.2.s~i!lg"; het kreeren van veranderingsmotivetie.

fase 2: ".£h~nsi!lg~; hat ontwikkelen en invoeren von een nieuw

programma op basis van nieuwe informatie.

fase 3: ".E.e.f.r.2.e~i.D.g~; het stabiliseren en integreren van de

verandering.

Een belangrijke plaats in dit model nemen in de zg. wesrstanden

tegen de verandering.

Lewin stelt deze voor als krachten. Deze krachten moeten voer sen
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suksescol verlopen van de reorganisatie of worden verminderd of
er moeten sterkere krachten tegenover gesteld worden.

[en grote verdienste van Lewin is dat hij het optreden van W8er

standskrachten onderkent als zijnde een belangrijk mechanisms

bij een veranderingsproces. Hisrover later iets meer.

Behalve Lewin zijn er velen geweest die zich hebben beziggehou

den met het ontwikkelen van karakteristieken van de stadia van

het veranderingsproces. Hiervoor kan verwezen worden naar Blake

(zie lit. 8 ), Watson (zie lit. 43), Kolb en Frohman (zie

lit. 23 ), e.a.

Greiner (zie lit.l? ) legde een relatie tussen het voorkomen

van de diverse stadia van het veranderingsproces en de mate waar

in de verandering als suksesvol wordt ervaren (inklusief de duur

zaamheid van de verandering).

Op basis van sen vergelijkende studie van enkele onderzoeken

kwam hij tot de konklusie, dat het veranderingsproces een aantal

fasen behoort te doorlopen, wil hat optimaal zijn.

1. ,£r.yK_0.E. .Q.e_l~i,E,i.D.g.

Deze druk moet zo wei intern als extern van a8rd zijn. De

aanwezigheid van zowel interne als externe druk is Ben voor

waarde, omdat bij het ontbreken van een ervan de druk van

de ander gemakkelijk gepercipi~erd kan worden als een tij-

'dBligk verschijnsel. Naarmate de topleiding zich sterker be

wust is van de behoefte aan verandering is ~e kans op sukses

groter.

2 • .!.n.ie.!.v~n.ii.Q.n.a.

Een nieuwe persoon treedt de organisatie binnen, hetzij als

lid van de organisatie, hetzij als adviseur. Deze nieuwe per

soon bezit vertrouwen op basis van deskundigheden op het

gebied van reorganisaties.

3. ,E,i!!g.!lo.§.e

De nieuwkomer schakelt een deel van de organisatie in bij

het diagnostisch proces. Het probleem wordt nu geanalyseerd

en afgebakend.
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4. invention- - - --
Men vindt nieuwe oplossingen voor de problemsn, die gssteund

worden door de lei ding van de organisatie. De klemtoon ligt

hierbij op samenwerking en participatie in het zoeken in

groepsverband naar geschikte oplossingen voor de onder 3.

geformuleerde prableemsituatie.

5. .§.x.Eoe.E.i.!!leLlt.§.n

Voor men de verandering in de gehele organ~satie door gaet

voeren, gaat men over tot een test van de vernieuwingen op

kleine schaal.

6. ioiale_i.o.v,g.e.r.iLlg

Als het experiment slaagt zal de verandering geleidelijk over

de gehele organisatie uitgebreid worden. De positieve resul

taten van het experiment werken daarbij als versterkers van

het veranderingsprocesT

De suksesarme veranderingen wijken op een of mesr punten af van

het bovenstaande patroon:

1. Er wordt gestart vanuit verschillende punten en niet vanuit

de kombinatie van interne en externe druk.

2. Bij de suksesarme veranderingen komt de volgorde van de fasen

niet avereen met die van het sUksesrijke patroon.

3. De veranderingen zijn niet ingevaerd via hat principe van

"sharing of power", zoals bij de suksesvolle veranderingen.

Er dient hier opgemerkt te worden dat de genoemde fasen niet altijd
duidelijk van elkaar te onderscheiden zijn. Het is mogelijk dat
enkele fasen elkaar gedeeltelijk overlappen.

Uit daze fasering van het veranderingsproces blijkt dat een ver

andering5proaes voor een belangrijk deel te herleiden is tot

"problem-solving" en "d~cision-making" processen.

Waar Greiner evenals each en French aen grate nadruk oplegt, is

op samenwerking en participatie bij deze problem-solving en de

cision-making processen (zie lit. 13).

Deze participatie is belangrijk om o.a. de weerstand tagen de
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verandering te overwinnen. Waerstand is nl. aan "normale"psy

chische an sociale reaktie van een individu op een varandering.

Weerstanden kunnen verder ontstaan doordat de betrmkkenen hat i

dea hebben de situatie in zijn komplexiteit beter te kennen en

niet geanticipeerde gsvolgen beter te overzien. (Klein, zie

lit. 22 ). Ook hieruit spreekt de noodzaak tot participatie tij

dens het proces.

De konklusies worden in grote lijnen gesteund door Watson (zie

lit. 43 ), die aan aantal aanbavelingen geeft am weerstanden te

gsn verandering te verminderen:

de weerstand zal kleiner zijn, naarmate:

men mear het gevoal heeft, dat het projakt iets van henzelf is

maer steun komt van " machtige" groepen.

men meer bij hat diagnostisch proces wordt betrokken

er meer terugkoppeling van informatie over het proces gege

ven wordt

hat projekt maar open wordt gehouden voor veranderingen in

doelstellingen.

In de literatuur wordt veel aandacht besteed aan het werk van

change-agents of consultants. Hiermede wordt gedoeld op een ex

terne deskundiga, die de organisatie helpt am bep. problemen op

te lassen.

Schein (zie lit. 38 ) onderscheidt drie modellen waarbinnen con

sultants hun rol in de organisatie vervullen:

1 • .E.u.E.c.b.a!.e.=m.Q.d~l

De organisatie oordeelt het noodzakelijk om bep. informaties

te verkrijgen of om bep. aktiuitffiiten te verrichten. Indian

men zelf niet in die behoefte kan voorzien (bv. wegsns ge

brsk aan tijd of de juiste deskun~igheden} zoekt men een

consultant om die bsp. diensten te leversn.

2. '£0.£t.Q.r.=p..§.t J..eUt':'Jn.EA~1

Is in het vorige model duidelijk wat het probleem is, bij

dit model is oak het probleem niet duidelijk. Men roept hier

de hulp van een consultant in, waarvan men verwacht dat hij

onderzoekt wat er mis is en adviezen geeft om de problemen
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Gp te 10$sen. Hat blijkt hier nog weI eens voor te kamen,

dat de organisatie of een deel van de organisatie de ad vie

zen van de consultant niet accepteert of naast zich neer legt.

3. .e.rE.c~s,:c.2.n.!itllt~t!0.!l-.m.0..s!.el

Uitgangspunt van dit model, waar Schein zelf mee werkt, is

dat gezamenlijk (consultantl en kliint) de diagnose gesteld

wordt en gezamenlijk geuerkt wordt aan oplossingen voor het

probleem.

Grote nadruk legt hij hier ook op het aanleren bij de kliint

van diagnostische vaardigheden.

Het proces-consultation-modal aI.it hat meeeta aan bij het model

zoals dit doo~ Greiner ontwikkeld is. Ook hier wordt nl. veel

waarde gehecht aan participatie en medewerking van de direkt be

trokkenen bij het proces.

Kolb en Frohman besteden oak veel aandacht aan het werk van de

change-agent bij het veranderingsproces (zie lit. 23 ).

Met name t.a.v. de fasering van het proces stallen zij enkele

extra fasen voor.

De intervention-fase van Greiner wordt door Kolb en Frohman uit

gesplitst in een "scouting"- en in een "entry-fase".

Onder "scouting" verstaan zij hat wederzijdse kennismaken van

de kliint en de adviseur.

In de "entry-fase" is van belang de wijze waarop de adviseur de

organisatie van de kliint binnenkomt, met welke funktionarissen

en in welke volgorde de adviseur gesprekken voert, zodanig dat

hij een goed startpunt heeft voor zijn aktiviteiten.

De eindfase van het proces zou uitgebreid moeten worden met:

"termination", de manier waarop de adviseur de opdra~ht afsluit

en ervoor zorgt na zijn vertrek een zekere interBe kontinuering

achter te laten.
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3.2 De aan~ak van de ;eotganisatie

In dit gedeelte wordt beschreven hoe het reorganisatieproces

in het ziekenhuis is opgezet en verlopen.

Oit aan de hand van een verslag van Langendijk over hetgeen

voorafging aan het experiment groepsverpleging!(zie lit. 2~ en

de in1eiding die Mercx heeft gehouden op hat Symposium Zieken

huiswetenschappen, wat gehouden wsrd in Eindhoven in nov.'72

( zie lit. 32 ).

Bovendien was ik zelf in de gelegenheid om het grootste gedeelte

van de voorbereidingen mes te maken als lid van de stuurgroep

grospsverpleging.

Ret reorganisatieproces is voor een groot deel paralleel verlopen

aan de fasen zoals die door Greiner in een veranderingsproces on

derscheiden worden.

De indeling van deze paragraaf is dan ook gebaseerd op de ze~ fasen

van Greiner aangevuld met 2 fasen ontleend aan Kolb en_Froh!!1an:
1. druk op de leiding

2. scouting

3. entry

4. diagnose

5. invention

6. experiment

7. totale invoering

B. termination

In juni 1971 kreeg de adjunkt-direktrice van het ziekenhuis

de opdracht om groepsverp1eging te gaan bestuderen.

Hiervoor waren verschi11ende redenen:

bij de opzet van het nieuwe gebouw van het ziekenhuis is op

de verpleegafdelingen rekening gehouden met groepsverp1eging.

de grootte van het nieuwe gebouw geeft de toekomstige patient

de indruk, dat het verplegen zeer onpersoon1ijk zal worden.

Bij groepsverpleging ligt meer de nadruk op patient-gerichte

verpleging.

in besprekingen met 1eer1ing-verp1egenden was de afge10pen

jaren een toenemende ontevredenheid bemerkt die o.a. tot
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uiting kwam in de volgende uitspraken: It verplegen is patien5

ten wassen en bedden opmaken It ; It overdag moet je allerlei werk

jes doen, 's-nachts moet je de verantwoording voor de gehele

afdeling dragen ".

Na een periods van orientatie(via literatuur)verscheen in sep

tember '71 het eerste rapport over groepsverpleging als moge

lijkheid om aan bovengenoemde punten tegemoet te komen.

Na een periode waarin diverse kontakten gelegd werden, m.n. met

ziekenhuizen in het buitenland ( lwitserland, Ouitsland ), w~ar

reeds een vorm van groepsverpleging werd toegepast en met het

liekenhuis Research Projekt van de afdeling der Bedrijfskunde

aan de Technische Hogeschool te Eindhoven,werd in januari '72

een tweede rapport voorgelegd aan de direktie.

loals al in de omschrijving van de vorige fase vermeld werd,

was er in december '71 een kontakt gelegd tussen de adjunkt

direktrice van het ziekenhuis en de heer Mercx van het l1eken

huis Research Projekt (,l.R.P. ) aan de afdeling Bedrijfskunde

van de T.H. te Eindhoven.

Op een kollokium van het l.R.P. is door de heer Mercx een in

leiding gehouden over het THEMO-model (zie lit. 32 ).

Het THEMO-model is een bepaalde conceptie van groepsverpleging,

ingebed in een linking-pin organisatie met een matrix-struktuur

binnen een verpleegafdeling.

Oit model is als volgt ontwikkeld.

lowel uit de literatuur als uit persoonlijke ervaringen tijdens

onderzoek, werd de aanwezigheid van gevoelens van frustratie

en spanning in de verpleging ervaren.

Een doktoraalstudent sociologie, van Bergen, wijdde aan dit on

derwerp zijn doktoraal-skriptie (zie lit. 5 ). Vanuit de li

teratuur en observatie kwam hij tot de volgende probleemstel

ling: het momenteel inadekwaat funktioneren van de verpleegaf

deling.

Uitgaande van de probleemstelling en analyses van van Bergen

zijn de strukturele en organisatorische mogelijkheden met elkaar
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vergeleken, teneinde tot een mogelijk haalbare oplossing te ko

men. Aan de hand van een daartoe opgesteld programma van eisen

voor een adekwaat funktionerende verpleging is tens lotte het

THEMD-koncept ontwikkeld.

In maart '72 werd in het ziekenhuis aen voorlichtingsbijeenkomst

over groepsverpleging georganiseerd voor de leden van de medische

staf, de hoofden van dienst, en de verpleegkundig afdelingshoof

den. Op deze avond werden sen drietal voordrachten gehouden(door

de adjunkt-direktrice, Mercx en van Bergen)~

De positisve reakties op daze bijsankomst daden de direktie be

sluiten am een stuurgroep in het leven te roepen, die tot taak

had de probleman random de invoering van de groepsverpleging af

te tasten en op te lassen.

Mercx werd door de direktie gevraagd am medette werken aan

het begeleiden van hat reorganisatieproces in dit ziekenhuis en

zitting te nemen in de stuurgroep groepsverpleging.

Aan deze stuurgroep namen verder deel de direktrice, het hoofd

van de verplegingsdienst, het hoofd van de opleiding, het hoafd

personeelszaken en de socioloag van personeelszaken, de arbeids

kundigs, een specialist en drie haafden van verpleegafdelingen.

In een later stadium werden hier nog aan toegevoegd de assistent

van het hoofd verplegingsdienst en ondergetekende.

De notulering berustte bij de direktie-secretaresse.

3.2.3 Inlr1.
Het voorzitterschap van de stuurgroep berustta oorspronkelijk

bij de direktrice. Na enige bijeenkomsten werd Mercx gevraagd

het voorzitterschap over te nemen. Men wilde m.n de traditione-

le hierarchische en strukturele verhoudingen in deze stuurgro~

niet accentueren. Onder hat voorbehoud dat geen onpartijdige voor

zittsrsrol verwacht kon worden, werd het voorstel geaecepteerd.

Hierdoor ging de scouting-fase haast automatisch over in een goe

de entry-fase.

3.2.4 .Q.i2.g.!:!.o~s

In feite was hat proces am te ~omen tot een diagnos~ al eenmaal
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doorlopen, nl. door de adjunkt-direktrice van het ziekenhuis en

de externe adviseur van de THE.

Op grond daarvan was men gekomen tot een soort basismodel 9roeps~

verpleging (THEMo).

Oit model moest door de stuurgroep verder uitgewerkt worden en

verder had de stuurgroep tot taak de invoering voor te bereiden.

3.2.5 In~e~tlo~

Zoals al blijkt uit de samenstelling wordt de stuurgroep gevormd

door mensen met een verschillende invalshoek.

Zeker de eerste bijeenkomsten heeft men nodig gehad om. op een

golflengte te komen.

Uitgangspunt van de stuurgroep was het voorbereidende werk dat

door de adjunkt-direktric8 en de externe adviseut was verricht.

Na een inventarisatie van de probleemgebieden werd besloten am

enkele werkgroepen in te stellen. oeze groepen hadden tot taak en

kele aspekten nader te bestuderen. Er werd aandacht besteed aan

struktuurproblemen, funktioneren van de groepsverpleging, bijscho

ling, interne public-relations en evaluatie.

De werkgroepen brachten hun konklusies welr in de stuurgroep in.

Oit bleek efficient en effektief te werken. In funktionele zin, \

vanwege de grote denkkracht en deskundigheid van deze groepen.

In psychologische zin, omdat men al denkend en pratend over deze

materie anticipeert op de toekomstige situatie en op toekomstige

problemen, die zich voor zouden kunnen gaan doen.

Gedurende deze fase groeide het enthousiasme van de leden van de

werkgroep sterk en ook van de zijde van de artsen bleek belang

stelling te bestaan voor het nieuwe systeem.

Om nu verder te gaan waren er diverse mogelijkheden:

a iinvoering reeds in het oude gebouw of wachteh tot het nieuwe

gebouw betrokken zou zijn (sept.'73).

b proefdraaien op enkele afdelingen of invoering op aIle afde

lingsn tegelijk.

ad.a Besloten is om reeds in het oude ziekenhuis te starten met

de invoering. Bij uitstel zou de kans groat zijn, dat het
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toen aanwezige enthousiasme langzaam zou verdwijnen. Het

nadeel van de onvoldoende ruimtelijke voorzieningen werd

op de koop toegenomen.

ad.b Besloten is eerst proef te draaien op drie verpleegafdeling-

en.

Ooel van het experiment zou zijn het testen van het uitge

werkte basismodel in de praktijk, het aanbrengen van eventuel

veranderingen, zonodig het bijsturen op enkele punten.

Bovendien kan ervaring opgedaan worden met de invoering van

deze ingrijpende verandering. Van deze ervaringen kan uit

stekend gebruik gemaakt worden bij een eventuele uitbreiding

naar andere afdelingen.

Verder zou d.m.v. een experiment op enkele afdelingen moge

lijk aangetoond kunnen worden, dat groepsverpleging voorde

len heeft vergeleken met het " traditionele II systeem. Posi

tieve resultaten kunnen werken als versterksn voor de ver

dere invoering.

Een punt van praktische aard was dat voor een tot ale invoe

ring ineens onvoldoende mankracht voor de begeleiding aan

wezig zou zijn.

Besloten werd dus een experiment te starten op drie verpleE'gafde

lingen in hat Dude gebouw in het najaar van ' 72.

AIle drie de verpleegkundig afdelingshoofden, die deel uitmaakten

van de stuurgroep waren bereid om dat experiment op hun afdeling

te laten geschieden.

3.2.6 Ix~e£i~ent

Actereenvolgens worden de voorbereiding en de invoering van het

experiment behandeld.

3.2.6.1 yo£r£e£eidins

Er is aandacht besteed aan introduktie, training en bijscholing,

begeleiding en evaluatie.

a) Introduktie in het ziekenhuis

Er zijn twee voorlichtingsbijeenkomsten geweest, een voor

specialisten en hoofden van verpleegafdelingen, en een voor

de gediplomeerde verplgenden.
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De leerling-verplegenden zijn gedurende hun lesweken inge

licht over groepsverpleging.

In oktober zijn de madewerkers van de (para)medische diensten

op de hoogte gebracht van het experiment groepsverpleging.

Oak de ziekenhuisraad is ingelicht.

b) Introduktie en bijscholing op de experimentele afdelingen.

Er is aen bespreking gswsest met de specialisten en de ver

plaegkundig afdelingshoofden waarop o.a. de konsekwenties voer

de kontakten van specialisten en varpleging aan de orde geweest

zijn.

In het najaar heeft sen kursus voer varpleegkundig afdelings

hoofdan van het gehele ziekenhuis en de rektorss gedraaid.

Hierop is informatie gegeven over groepsverpleging door de

adjunkt-direktrice en is aandacht besteed aan training in dis

kussia- en vargadertecniek door een psycholoog.

Dezelfde kursus heeft gedraaid voar de toekomstige teamleid

sters van de drie experimentele afdelingen.

Er zijn steeds programma's samengesteld voor groepen van 10

15 personen.

c) Afgesproken is dat de algemene bege1eiding van het experiment

zou rusten bij de stuurgroep, maar dat de assistent van het

hoofd van de verplegingsdienst en ondergetekende zorg zouden

dragen voor de dagelijkse begeleiding in de praktijk.

d) Evaluatie.

Afgesproken is dat veel aandacht besteed zou worden aan de

evaluatie van het experiment. lowel t.b.v. eengeregelde feed

back tijdens het veranderingsproces als voor tussentijdse

en eindevaluatie.

Nadat aIle voorbereidingen getroffen waren, kon het ex~eriment

starten.

Vermeld kan nag worden dat tijdens de voorbereidingsperiode het

enthousiasme m.n. van de kant vanede verpleging erg groat was,

wat behalve een stimulans veor het werk van de stuurgroep, o.a.

oak resulteerde in de wens am zo snel mogelijk met het experiment

te starten. Vanuit andere disciplines werd daarentegen de grate

waarde van een degelijke voorbereiding nag eens benadrukt, zalfs
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a1 zou dit tot 98vo19 hebben dat de start VBn hat experiment iets

uitgesteld zou moeten worden.

3.2.6.2 In~o~r~ns

8egin nov.'12 is een begin gemaakt met het experiment groepsver

pleging op drie afdelingen:

- afdeling interne geneeskunde, 32 mannelijke pat~;nten.

klasse-afde1ing interne gsneeskunde, 28 patienten.

afdeling orthopaedis, 43 patienten.

Aan de diverse instanties in het ziekenhuis is medegedeeld dat er

op drie verpleegafdelingen een experiment groepsverpleging zou

starten.

De invoering op deze drie afde1ingen is in diverse fasen geschiedt.

Deze st~ppan in de invoeringzijn niet op aIle afde1ingen in dezal

de volgorde doorlopen.

De aerste stap was weI op alle afdelingen hetzelfde, nl. hat op

delen van de afdeling in twae of drie units en het indelen van het

personeel in twee resp. drie groepen, afhankelijk van grootte en indeling

van de verpleegafdeling. Elk van die groepen zou voortaan slechts te

maken hebben met de patienten van een unit.

Andere stappen waren:

het houden van een groepsgesprak, minstens eenmaal per dag.

Een latera stap bestond hierin dat hierin enige regelmaat ont

stond (o.a. op vaste tijdstippen).

het gaan gebruiken van het nieuwe administratieve systeem, met

o.a. de kardex, al dan niet gebruik makend van bv. een nacht

rapport.

invoering van het planbord am de werkzaamheden binnen het team

te plannen.

hat houden van afdelin~sbasprekingen

hat dalegaren van bep. taken door het verpleegkundig afdelings

hoofd , aan de teamleidsters zoals o.a. het meelopen met de artsen
visite.

Al daze zaken zijn niet van de ene op de andere dag ingevoerd.

Het heeft meestal enkele weken en soms enkele maanden geduurd voor

dat men er enigszins mee vertrouwd was geraakt.

Het invoeren van deze zaken betekende niet dat er in de toekomst

niets meer aan veranderd moest worden. Vaak betekende het het be-
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gin van een experimentele periode, waarin de nieuwe methoden en

procedures uitgeprobeerd werden en waarin bep. onderdelen verbe

terd werden.

Dit proces is op dit moment nog aan de gang. Ook nu is de situa

tie nog lang niet uitgekristaliiseerd en funktioneert alles nog

niet optimaal.

3.2.7 Io1ale_i~v£e£i~g

Na aflopp van de experimente1e periode za1 er in het komende na

jaar een a1gemene evaluatie moeten komen van het veranderingspro

ces op de drie proefafdelingan.

Mede aan de hand hiarvan zal in de stuurgroep een "action-planning"

ontstaan voor de verdere invoering in het ziekenhuis.

Hiermede za1, zoals de plannen nu ligg8n, begin '74 e8n aanvang

worden gemaakt. Dan zal de situatie in hat nieuwe gebouw na de ver

huizing in sept. '73 waarschiinlijk enigszins gestabiliseerd zijn,

na een periode van inwerken en wennen aan de nieuwe setting.

Bovendien komen er dan twee verpleegkundigen, die de Hogere School

voor Verplegenden in Nijmegen hebben gevolgd en een stage groeps

verp1eging in Zwitserland hebben gevolgd, ter beschikking voorde

verdere begeleiding Van het proces.

Menstelt zich voor om de verder invoering van groepsverpleging

in hat ziekenhuis ze r geleidelijk te laten verlopen en bv. eerst

met drie nieuwe verpleegafdelingsn sen gedeelte van hat nu beschre

ven proces opnieuw te laten doorlopen.

3.2.8 Ie£min~tio~

Na de algemene evaluatie van het veranderingsproces op de drie ex

perimentele afdelingen en de "action-planning" voor de verdere in

voering, is er waarschijnlijk zoveel know-how en ervaring in hat

zlekenhuis, dat er een goede basis is gelegd voor de fass van de

termination, de beeindiging van de relatie tussen adviseur en klient
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3.3 Vergelijking van Fraktijken theorie.

In dit gedeelte wordt aan de hand van de in 3.1 genoemde theore

tische achtergrondhet in 3.2 beschreven proces onder de loupe ge-

nomen.

Het blijkt dat daze opzet in grate lijnen parallel loopt aan de

door Greiner e.a. beschreven "sukses-rijke" fasering van het ver

anderingsproces. Duidelijk is m.i. dat hier spraka is van een zg.

shared-power-approach, waarbij direkt betrokkenen deelnemen aan het

"problem-solving" en "decision-making" proces.

lets wat weI opvalt,is dat er in feite tweemaal sprake is geweest

van een diagnose-faseo Gedurende de eerste diagnose-fase werden de

pr~blemen op een rijtje gezet en verschenen reeds de kontouren Van

de gewenste situatie. Deze ~erste fase is zowel door klient (het

ziekenhuis) als adviseur afzonderlijk doorlopen. In het ziekenhuis

was dat het orienterende werk van vooral de adjunkt-direktrice, op

de TH was dat de ontwikkeling van het THEMO-model.

De tweede diagnose-fase is doorlopen door de stuurgroep. Hat ging

er toen met name om, om het model verder uit te werken (invention)

en de problemen rand de invoering op te lassen.

Laten we nu vervolgens de diverse fasen van het proces bekijken

en daar in het licht van de theorie enig8 kanttekeningen bij plaat-

sen.

In de eerste fase blijkt er inderdaad sprake te zijn van zowel ex

terne als interne druk op de leiding. Externe druk werd verwacht

van de toekomstige patienten, die bang zullen zijn am in het grote

nieuwe ziekenhuisgebouw onpersoonlijk verpleegd en verzorgd te wor

den. Daarnaast kan als algemeen verschijnsel een toenemende kritiek op

het funktioneren van de ziekenhuizen gesignaleerd worden. Voor een ge

deelte is deze kritiek ook van binnen uit afkomstig, m.n. van leerling

verplegenden.

De adviseur die in de "entry"fase kennismaakt met het ziekenhuis,

gaat eigenlijk twee rollen spelen. Enerzijds de consultant van het

"purchase-model", die als organisatiedeskundige bepaalde inzichten

in de organisatie brengt. Anderzijds de consultant van het "proces

consultation-model", die meehelpt de verandering in te voeren en

nadruk legt op de zelfwerkzaamheid binnen de organisatie.
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Gedurende het proces steunde de direktie de aktiviteiten van de

stuurgroep met groat enthousiasme,waardoar er sprake was van een

dUidelijke steun van een "machtige" graep. Niet te antkennen valt

dat er nag een andere graep werkers in het ziekenhuis aangeduid kan

worden als 2Bn "machtige" graep, nl. de specialisten. Ook deze

groep toande enige interesse in het hele gebeuren en was oak ver

tegenwoardigd in de stuurgroep •• Toch is het m.i. jammer dat van de

specialisten van de drie experimentele afdelingen niemand zitting

had in de stuurgroep. Magelijk was hierdoor de betrokkenheid bij

het experiment groter geweest. Deze betrokkenheid was m.i. ook gro

ter g8weest indien de training in discussie- en vergadertechniek

georganiseerd was voor zowel artsen als verplegenden. Een aantal

artsen heeft op vrijwillige basis zaln training gevolgd. Hiervan

was er echter slechts ssn op een van de experimentele afdelingen

werkzaam.

Van participatie van de direkt betrokkenen bij de voorbereiding van

het experiment is inderdaad sprake geweest door de deelname van de

drie betreffende verpleegkundige afdelingshoofden. In hoeverre echter

de leerling-verplegenden van de betreffende afdelingen door hun resp.

verpleegkundige afdelingshoofden werden betrokken bijhet voorbereidende

werk van de stuurgroep, er in een later stadium de praktische yorm

geving van het experiment op de afdeling, is mij niet geheel duide

lijk. In de literatuur over veranderingsprocessen komt naar voren dat

het verstandig is om de verandering eerst op kleine schaal uit te

testen d.m.v. een experiment. Deze procedure is in dit ziekenhuis

ook gevolgd.

Ook aan de introduktie van het experiment.is veel aandacht besteed,

getuige de vele bijeenkomsten en cursussen die hieraan gewijd zijn.

Over de gehele linie gezien, blijkt de opzet van het veranderings

proces in overeenstemming te zijn met de ideeen die hierover in de

literatuur naar voren komen.
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HOOFOSTUK 4 PROBLEEMSTELLING

In het voorjaar van '72 bleak dat men in een ziekenhuis, waar

men groepsverpleging wilde invoeren, geinteresserd was in de mo

gelijkheid am een student zijn afstudeerwerk te laten daen in het

kader van het experiment groepsverpleging.

Men dacht hierbij vrnl. aan een stuk begeleiding en evaluatie van

het veranderingsproces.

Gezien vanuit de hoek van het onderzoek wat verricht wordt in het

kader van het Ziekenhuis Research Projekt van de afd. 8edrijkskun

de aan de TH in Ei,ldhoven, bood dit veranderingsproces de gelegen

heid am zowel een aantal ontwikkelde ideeen betreffende de organi

satie van de verpleegafdeling (mn. het THEMO~concept) te toetsen,

als om wat meer inzicht te krijgen en ervaring op te doen in veran

deringsprocessen.

Om zowel de belangen van het ziekenhuis als die van het onderzoek

op de TH te dienen, is de volgende globale opdracht geformuleerd;

IIBegeleiding en evaluatie van de invoering van gtoepsverple

gin g. in e e n z i eke nhui s II •

In deze opdracht komen de belangen van hat ziekenhuis en die van

de TH ongeveer gelijk aan hun trekken.

1 .§.e.9,e.!.elAin.9,

Wat betreft de begeleiding van het experiment, werd het noodzake

lijk geacht dat er iemand full+time beschikbaar was am dit aspekt

voor zijn rekening te nemen.

Oit begeleiden zou in moeten houden het op de voet volgen van het

experiment. Oaarbij werd o.a. gedachtaan zaken als:

het vormen van de schakel tussan de drie experimentele afdelin

gen door o.a. ervaring opgedaan op de ene afdeling door te spe

len naar andere afdelingen.

samen met de betrokkenen nagaan in h08verre het model zoals het

door de stuurgroep uitgawerkt was in de praktijk realiseorbaar

was.

het opsporen en signaleren van problemen en het trachten samen

deze problemen op te lassen.
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Aan daze begeleiding moet vorm gegeven worJen. Er moeten technie

ken en methoden ontwikkeld worden om deze begeleiding systernatisch

aan te kunnen pakken.

2I~~~~

De evaluatie van het veranderingsproces is op te splitsen in twee

deelaspekten:

op welke wijze is het proces verlopen, welke faktoren hobben

belemmerend gewerkt op hot proces, waar zaten de bottlc-nec~s,

de knelpunten. M.a.w. er zal iets gezegd moeten worden over het

verloop van het proces.

in welke mate zijn de gestelde doslen bereikt~ M.a.w. wat is

het effekt van hat veranderingsproces.

Wat betreft het verloop en het effekt van het veranderingsproces

moeten een aantal vcronderstellingen worden opgesteld. Deze veron

derstellingen moeten getoetst worden.

Dit heeft geresulteHrd in de volgende probleemstelling:

het opstellen en toetsen van een aantal veronderitellingen m.b.t.

het verloop en het effekt van het veranderingsproces.

het ontwikkelen van technieken en methoden om op een syste

matische wijze de begeleiding aan te kunnen pakken.
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HOUFDSTUK 5 EVALUATIE-ONDERZOEK

In dit hoofdstuk is aan de orde het evaluatieonderzoek.

Achtereenvolgens wordt aandacht bestesd aan:

de keuze van de onderzoeksmethode

het opstellen van veronderstellingen

de operationalise ring van de variabelen

- de toetsing van de yeronderstellingen

de konklusies

5.1 Keuze van de onderzoekmethode

In de literatuur worden diverse soorten evaluatie-onderzoek be

sproken. Houben (zie lit. 19 ) onderscheidt de volgende typen:

a "the one-shot-case study" : bij deze, methodologisch gezien

zwakke, methode vindt de waardering plaats op basis van de sub

jektiev8 ervaring van de betrokkenen.

b "the static group comparison" : hier worden twee groepen met

elkaar vergeleken. De ene heaft het programma ondergaan, de

andere niet. De meting vindt hiet plaats ~ het te waQrderen

proces. Probleem: waren de groepen ekwivalent?

c "the one-group pretest posttest design": de onderzoeker voert

een basismeting in. Men meet de situatie voor en na de te waar

deren processen. Problemen bij deze methode: de invloed van

"extraneous events", voometing als stimulans, effekt van voor

meting op nameting etc.

d "the pretest-posttest:'-control group design" ofweI het klassie

ke model.(zie lit.42 ). Oit ontwerp is een uitgebreide ver-

sIDe van het onder c genoemde model; er is nl. nag een contro

Iegroep aan toegevoegd. Enige tijd hebben de sociale wetenschap

pers dit model als een ideaal gezien. Solomon toonde echter

aan dat voormetingen van invioed zijn op het gedrag wat ver

toond wordt als reaktie op de verandering. Oaaro~ heeft hij

het zg.

e "four group design" ontwikkeld teneinde dit bezwaar te onder

vangen. Oit model is dermate komplex, dat het zelden gebruikt

wordt:men prefereert vaak eenvoudiger ontwerpen.
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Uit dit korte overzicht blijkt dat de modellen komplexer worden

naarmate er meer e~sen aan gesteld worden. Vanuit het onderzoeks

vc Id wordell OilS echter ook elH1 aantal praktische beperkingen op-

gelegd.

De huidige situatie op de diverse verpleegafdelingen is dermate

versehillend, dat het onvermijdelijk is om een voormeting te ver

riehten, teneinde deze versehillen in uitgangspunt vast te leggen.

Neem bijvoorbeeld het versehil tussen een ehirurgisehe en een in

terne verpleegafdeling (zie lit. 5). Op een ehirurgische afdeling

~s er in het algemeen een plezierige werksfeer, gekenmerkt door

vlotte en informele kontakten. Op een interne afdeling is eehter

in het algemeen sprake van zeer formele omgang tussen de diverse

werkers. Op de tweede plaats blijkt het in de praktijk op het mo

ment nog niet realiseerbaar om te werken met kontrole-groepen.

Door daze twes beperkingen zijn de modellsn genoemd onder a, b,

d en e niet bruikbaar.

Op dlt moment lijkt de beste onderzoekmethode dus het "one-group

pretest posttest design".

Het niveau waarop gemeten wordt is de verpleegafdeling. D.w.z. we

gaan een aantal veronderstellingen toetsen met betrekking tot hat

verloop en het effekt van het veranderingsproces, wat zich op aen

aantal verpleegafdelingen afspeelt.

5.2 Opstellen van veronderstellingen

Achtereenvolgens worden veronderstellingen opgesteld m.b.t. het

verloop en het effekt van het veranderingsproces.

March en Simon (zie lit. 30 )maken in hun analyse van organisatio

neel handelen onderscheid tussen de kontinuering van een bestaand

programma van aktiviteiten en een verandering in hat programma

van aktiviteiten.

Ze gaan daarbij uit van de gedachte dat een individu of een orga

nisatie niet zoekt naar alternatieven voor de bestaande gang van

zaken, tenzij deze in enigerlei opzicht onbevredigend is.
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De mate van zoeken neemt af, als de tevredenheid toeneemt.

In een studie waarin hij veranderingsprocessen vergelijkt, komt

Greiner (zie lit. 17 ) tot de konklusie dat de suksesvolle ver

anderingsprocessen gekenmerkt worden door een een beginsituatie

waarin zowel sterke interne als exteroe druk uitgeoefend wordt.

Oak Walton (zie lit. 42 ) noemt als een van de strategische fak

tmren, die van invloed zijn op de mate waarin individuen de si

tuatie willen veranderen en meer mogelijkheden daartoe zien, de

aanwezigheid van een zekere mate van "stress". Hij komt dan ook

tot de konklusie dat er sprake is van een optimaal niveau van span

ning, waarbij hat individu meer naar informatie zoekt, meer alter

natieven beschouwd en een grotere noodzaak tot verandering van de

situatie ervaart.

Indien deze spanning te laag is, zal apathie hierven het gevolg

kunnen zijn. Is de spanning daaentegen te groot, dan zal frus

tratie en wanhoop daarvan het gevolg zijn.

Op grond van het voorgaande komen we tot het volgende model:

De tevradanhaid van de verplegenden met het werk is een indikator

voor de mate waarin zij ervaren dat ze in een stress-situatie

verkeren ( = een situatie mat een spanningsveld tussen hun

perceptie van de arbeidstaak enerzijds, en bepaalde waarden,

en verw8chtingen anderzijds; zie oak Bruyns, lit. 9 ).

Het al of niet aanwezig zijn van een stress-situatie is van in

vloed op de noodzaak die men ziet tot verandering ( funktie met

een optimum ). Deze noodzaak tot verandering is weer van invloed

op het welslagen van de reorganisatie: hoe groter de noodzaak

tot verandering, des te suksesvoller de reorganisatia.

Op de tweede plaats wordt verondersteld dat het leiderschaps

gedrag van het verpleegkundig afdelingshoofd (V.A.H.), van in

vloed is op het welslagen van de reorganisatie.

Cassee bespreekt in een artikel (zie lit. 11) de resultaten

van een door het Nederlandse Instituut voor Preventieve Genees

kunde gehouden enquete naar leiderschapsgedrag in de zieken

huizen.

Uit dit onderzoek komen vier hoofdaspekten van leiderschaps

gedrag naar voren.
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BehalvB t18t eociasl en instrumentoel leiderschap 8spekten die

ook door Amarikaansa onderzoekers werden aangetroffen; vgl. bij

voorbeeld de begrippen " initiating structure " en " considera

tion " ; Fleishman, zie lit. 14), kwamen nog twas andere aspek

ten naar voren, te weten dynamisch en evenwichtig 1eiderschap.

Opgemerkt dient te worden dat de aanwezigheid van het ene aspekt

de aanwezigheid van andere aspekten niet uit hoeft te sluiten.

Een hoge skore op het ene aspekt houdt niet automatisch in een

lage skore op andere aspekten.

De vier aspekten houden het vo1gende in:

sociaal leiderschap heeft temaken met aIle gedrag waardoor 'n

chef de werksituatie als een geheel van menselijke aktivitei

ten en verhoudingen benadert.

instrumenteel leiderschap heeft te maken met aIle gedrag waar

door de chef rechtstreeks bijdraagt tot de uit te voeren taken

en opdrachten.

evenwichtig leiderschap draagt bij tot de bestendiging van het

funktioneren van de werkeenheid.

dynamisch leiderschap heeft betrekking op het vermogen van de

chef het hoofd te bieden aan nieuwe ontwikkelingen of nieuws

ontwikkelingen te initieren.

In feite worden deze aspekten van 1eider~chap gemeten door de

ondergeschikten naar hun mening over het leiderschapsgedrag van

hun chef te vragen, het gaat hier dus steeds om hat door de onder

geschikten gepercipieerde leiderschapsgedrag.

Als vijfde aspekt van leiderschap voegen we in het kader van de

ze studie toe de mate waarin de ondergeschikten vinden datde

chef werk aan hen delegeert.

Van diverse kanten wordt kritiek geleverd op de veronderste11ing

dat aan 1eiderschap de vier genoemde aspekten te onderscheiden

zijn.

Van den Berg e.a. (zie 1it.4 ) kwamen na onderzoek tot de kon

klusie, dat evenwichtig en dynamisch leiderschap niet duide1ijk

als aparte faktoren onderscheiden kunnen worden ( het ging hier
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om een onderzoek bij de Hoogovens).

De Sitter (zie lit. 39 ) heeet m.n. bezwaar tegen de schalen die

gebruikt worden ter bepaling van het sociaal en instrumenteel lei

derschap. Hij stelt dat in feite niet het lei~erschapsg8drag wordt

gemeten m~ar het govolg daarvan. De Sitter heeft vanuit het zg.

relationisrne el'n theorie opgebouwd waarin aandacht wordt bester:ld

aan de oorzaak van het vertonen van een bep. leiderschapsgedrag.

Hij stelt dat het vertonen van een bep. type leiderschap bepaald

wordt door een strategische beslissing van een individu in een

probleemsituatie. De probleemsituatie wordt zowel bepaald door de

funktionele voorwaarden van het systeem, informatiestruktuur etc.

als door de behoeften van het individu. De relationistische the

orie is echter nog niet zover ontwikkeld dat al een bep. instru

mentarium om bep. variabelen te kunnen meten, ontwikkeld is.

Hoewel tussen de schalen zeker enkele bezwaren zijn ~n te brengen,

wordt tach getracht er hier mee te werken. Dit is echter een prak

tische beslissing. ~en rol hierbij speelde het feit, dat mogelijke

alternatieven wegens tijdgebrek niet bestudeerd konden worden.

Op de eerste plaats veronderstellen we, dat er eon verband is

tussen"de mate van dynamisch leiderschap van het verpleegkun

dig afdelingshoofd en het welslagen van de reorganisatie.
Uit b d .• ver an 16 dUidelijk als we ons realiseren, dat het openstaan

voor veranderingen een belangrijk aspekt van dynamisch leiderschap
is.

Benne en Birnbaum (zie lit. 3 ) evenals Greiner (zie lit. 17),

Watson (zie lit. 43 ) stellen dat de effektiviteit van een veran

deringsproces positief beinvloed wordt door deelname op aIle nivo's

aan de diverse fasen van het veranderingsproces.

Een aktief betrekken van de verplegendsn bij het bepalen van de

doelstellingen, middelen etc. maakt de betrokkenheid bij de veran

dering groter."

Zo kunnen we veronderstellen dat op afdelingen waar een bepaalde

overlegstruktuur aanwezig is of gerealiseerd kan worden en waar

men bij belangrijke beslissingen kan meepraten en participeren,

de verandering suksesvoller zal zijn dan op afdelingen waar dat

~n mindere mate het geval is.
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Het kreeren van een over1egstruktuur en een open kommunikatie

za1 m.i. o.a. afhangen van het 1eiderschapsgedrag van het VAH.

Het type leiderschap wat deze struktuur zal bevorderen is achter

niet in een van bovenstaande scha1en te vangen. Toetsing van deze

veronderstelling is in dit kader dan ook niet mogelijk.

Behaloe de invload van het leiderschapsgedrag van hetVAH en de

noodzaak die men ziet tot verandering, is nag een andere variabe

Ie van invloed op het succes van de verandering. Het betreft hier

de verw8chtingen die men heeft van de toestand zoals die na de in

voering van de verandering zal zijn.

We veronderstellen dat naarmate men hogere verwachtingen heeft

t.a.v. de in te voeren verandering, daze verandering suksesvol

ler zal zijn. Oit geldt zowe1 voor de verp1egenden als voor de

artsen.

Tens10tte veronderstellen we dat, naarmate men verwacht dat

de verandering maer van de verplegenden zal vergen en deze

verplegenden er meor tegen op zien, ze minder geneigd zu1

len zi]n om aan de verandering mede te werken en dat de ver

andering minder suksesvol zal zijn.

Indien de varwachtingen te hoag gespannsn zijn en/of uerwacht

wordt dat de reorganisatie nauwelijks moelte zal kosten, zal men,

indien de resu1taten niet direkt aan de verwachtingen beantwoorden,

minder geneigd zijn om er verder aan mede te werken.

Samenvattend zijn de volgende veronderstellingen tot stand geko-

men:

1. - de reorganisatie zal het meest suksesvo1 zijn ap die afde

lingen waar:

a het verpleegkundig afdelingshoofd gezien door de ogen van

haar personeel het meeste oynamisch leiderschap vertoont

b men de hoogste verwachtingen heeft van groepsvarpleging

c men het minste opziet tegen de verandering

d men het meest de naodzakelijkheid van sen verandering in

ziet.

2. - Er is een niveau van tevredenheid met de werksituatie waarbij
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de noodzaak die men ziet tot een verandering optimaal is.

Meer of minder tevredenheid heeft tot resultaat dat men

minder noodzaak tot verandering ziet.
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5.2.2 ~eLo~d~r~t~lling~n_m~b~t~hel ~fle1t_v~n_h~t_v~r~n&eLi~g~PLo£e~

Als we na willen gaan wat het effekt is van het veranderingspro

ces, dan ligt het voor de hand dat dit gekoppeld wordt aan de doel

stellingen van het veranderingsproces. M.a.w~ dat we nagaan in

hoeverre de doelen die ges~eld waren, gerealisecrd worden.

In dit gedeelte gaan we na, wat invoering van groepsverpleging

betekent voor zaken als therapeutisch klimaat, arbeidsmotivat~e.

arbeidssatisfaktie, verzuim etc.

Op de eerste plaats veronderstellen we dat invoering van themover

pleging een gunstige invloed heeft op het ontstaan van een thera

peutisch klimaat. Therapeutisch klimaat is 8en zodanig klimaat dat

bevorderend werkt op het ontstaan van therapeutisch gedrag.

Therapeutisch gedrag is: gedrag dat een positieve invlosd heaft op

het welbevinden en de gens~ing van de pat.

Cassss komt op grond van een literatuuronderzoek tot de konKlusie,

dat uit sen aantal studies kan worden afgeleid dat de gene zing van

de patient mede afhankelijk is van de wijze waarop men zich ten

opzichte van die patient gedraagt (zie lit. 10 )

Johnson konstateerde in een experimenteel onderzoek dat de verpleeg

duur van patienten verkort werd door het geven van informatie aan

die patienten en door hen aan te moedigen over hun angsten en zor

gen i.v.m. de komende operatie te praten (zie lit. 20).

Uit een experiment van Pride bleek dat een intensievere kommunikatie

met de patient leidt tot een vermindering van psychische spannin

gen.(zie lit. 37). Psychische gespannenheid wordt hier gemeten

m.b.v. een fysiologische indikator nl. het kaliumgehalte in de u

rine. Deze psychische gespannenheid heeft weer e~n negatieve in

vloed op de gene zing van de patient.

Uit een onderzoek van Cassee blijkt dat er in de Nederlandse zie

kenhuizen nauwelijks sprake is van therapeutisch gedrag. Hij

schrijft dit toe aan het feit dat therapeutisch gedrag voor de ver

plegenden en de arts in emotioneel opzicht risk ant gedrag is, om

dat het een meer emotionele en persoonlijke benadering van de pa

tienten vraagt. Deze benaderingswijze kan nl. een bron van onrust

en angst zijn, omdat hat soms moeilijk te beheersen gevoelens met

zich mee brengt.
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Uit sociaal-psychologisch onderzoek blijkt dat o.e. de volgende

faktoren het nemen van risiko's vergemakkelijken (zie lit. 10 ):

de mate wearin door de groep aan het individu ste~n wordt ge

boden en de verantwoorselijkheid gedeeld kan worden.

de mate waarin onderlinge discussie en informatie-uitwisseling

mogelijk is.

Deze twee faktoren worden voor een deel bepaald do r de kommuni

katiestructuur. Het ligt dan ook voor de hand om te veronderstel

len, dat hoe meer de kommunikatiestruktuur in informatief en emo

tioneel opzicht open is, des te groter de kans is dat therapeutiscll

gedrag wordt vertoond.

Teneinde een dergelijk therapeutisch klimaat te bewerkstelligen,

is nfudig eon mentaliteitsverandering bij artsen en verplegenden

(door scholing en bijscholing) tesamen met een structurele verandering

op de verpleegafdeling (Mercx, zie lit. 33 ). Mercx komt tot de

konklusie dat een dergelijke structuurverandering op de verpleeg

afdeling een verandering moet zijn naar een struktuur volgens het

koncept van themo-verpleging.

Op grond van het voorafgaande kan tot de volgende veronderstelling

gekomen worden:

invosring van thsmo-verpleging is suksesvol indien

er een therapeutisch klimaat ontsbaat op de afdeling

Of dit therapeutische klimaat ook inderdaad via het ontstaan van

therapeutisch gedrag leidt tot een kwalitatief betere gene zing van

de patiint, kan pas na~egaan worden indien de variabele "gen~zing

van de patient" meetbaar is. Op dit moment zijn er vele pogingen

ondernomen om deze variabele of de variabele I'kwaliteit van de ver

pleging" meetbaar te maken. Oit hesft echter nag niet geleid tot

enlg resultaat.

Andere faktoren waarvan verwacht kan worden, dab ze beInvloed wor

den dOIJr de invoering van groepsverpleging, zijn motivatie en sa

tisfaktie.

Atkinson verstaat onder motivatie " de bereidheid van een indivi

du om oc een bepaalde manier te handelen teneinde een bepaald be

langrl.,J:' ...:.oel te bereiksn (zie lit. 2 ).
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Motivatie wordt aldus beschouwd als scn van de variabelen, die

van invloed zijn op de wijze waarop sen indiuidu sen bepaalde

taak uitvoert (andere variabelen zijn o.a.: de deskundigheid en

de geschooldheid van een individu etc.).

Het blijkt dat er vele thearien antwikkeld zijn t.a.v. motiva

tie.

Een onderwerp wat in dit verband door de gedragswetenschappen

vee1vuldig bestudeerd en onderzocht is, is de vsrschillende wij

zen waarop de motivatie gestimuleerd en beinvloed kanlworden.

Vroom onderscheidt drie benaderingswijzen in de literatuur (zle

lit. 41 ).

Kenmerkend voor elk van deze benaderingen zijn de aannamen die

gemaakt worden over de menselijke motivatie en de imp1ikatiss

daarvan voor het funktioneren van de organisatie.

De drie benaderingswijzen zijn de vo1gende:

1 hel £a18£n~lisli~ch~n~g~m~nl.

Uitgangspunt hierbij is dat mensen gemotiveerd zijn am hun

werk goed te doen indien zij tevreden zijn met hun werksitu

atie.

laken die in dit verband belangrijk zijn, zijn sen haag niveau

van de lonen, goede sekundaire arbeidsvuorwaardsn, goede pro

motiemogelijkheden, rekreatiemoge1ijkheden, prettige werkom

geving etc. Het blijkt dat deze z.g. ongekonditioneerde belo

ningen ( be10ningen onafhankelijk van de geleverde arbeidspres

tatie) zander twijfel effektief zijn wat betreft het in dienst

blijven van de werkers, m.a.w. ze werken positief in op de be

91is9ing om al dan niet de organisatie te verlaten. Het is ech

ter volgens Vroom op zijn minst twijfelachtig of deze maatregel

en van invloed zijn op de motivatie van het individu om het

werk goed te doen.

2 hel ~cleDtific_m~n~g~m~nl ( Taylor c.s. )

Een van de uitgangspunten is hier dat een individu gemotiveerd

is zijn werk goed te doen, als hij beloont wordt ( of gestraft)

afhankelijk van de prestatie die hij geleverd heeft ( z.g. ge

konditioneerde beloningen ). Het duide1ijkste voorbeeld hier

van is het stelsel van het stukloon.



-46-

De basisfilosofie achter deze banaderingswijze is de zg. "Law of

Effect" (Thorndike, zie lit. 40). Als a8n persoon sen aktis oh

derneemt, dan is de kans dat de aktie herhaald wordt groter, in

dien de aktie gevolgd wordt door een beloning. De kans op herha~

ling is kleiner als aan de aktie geen aandacht besteed wordt of

als de aktie "best raft" wordt.

Er zitten echter enkele beperkingen aan deze benaderingswijze:

Maslow konstrueerde een rangorde van menselijke behoeften: fy-

siologische behoeften, behoefte aan veiligheid, affiliatie, achting

en ontplooiing. Uit zijn analyse en die van anderen blijkt dat bij

deze benaderingswijze slechts een beperkt aantal behoeften direkt

door het management beheerst worden en dat met name de behoeften

van hogere orde daarbuiten vallen (zie lit. 31).

De menselijke prestatie wordt ook beinvloed door enkele omgevings

variabelen, waarvan de invloed moeilijk te isoleren is. Om deze

reden is het zeer moeilijk om een beloningsstelsel te konstrueren,

dat in de ogen van de werkers "eerlijk" is.

Indien het beloningsstelsel door de werkers als oneerlijk wordt

ervaren, zullen de voordelen van deze benaderingswijze wat be

treft de motivatie afnemen en kan het zelfs tegenwerking van de

kant van de werknemers tot gevolg hebben.

3 .!lei £~itIc1.p~t.ie..!!.e_\fl.sn.ag,am.a.n.i.(Mc.Gre!Jor, Likert cs.)

Uitgangspunt hierbij is de gedachte dat de behoeften van een indi

vidu bevredigd worden door hat verrichten van de taak sec.

Een aantal kenmerken van het zg. participatieve management zijn:

integratie van planning en uitvoering

Een aanname hierbij is: als aen persoon de vrijheid heeft am

zelf te bepalen hoe hij zijn werk inricht dan zal

hij dat werk meer als een uitdaging beschouwen dan wanneer hem

exakt verteld wordt wat hij moet doen en hoe.

een vermindering in het gebruik van autoriteit of gezag tenein

de kontrole uit te oefenen (Mc. Gregor:"de manager is een lsraar

een advis8ur, sen kollega, maar zelden een baas")

er wordt maer wearde gehecht aan het gebruik van werkgroepen

teneinde problemsn op te lossen en bsslissingen te nemen.

Een van de methoden die het participatieve management gebruikt is

de zg. t23kverrui'iing. Onderscheiden kunnen worden zowel horizontale
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als vertikele teakverruiming:

horizontals taakverruiming: de werker verricht een groter aan

tal meer gevarieerde werkzaamheden

vertikale taakverruiming: de werker wordt meer betrokken bij de

planning van het werk en participeert

bij de vasts telling van doel en midde

len van het werk

Lawler (zie li t. 27 )stelt dat de motivatie om het werk goed te

doen afhankelijk is van:

a ~ei.f.Q.rl-.E.e~a.!.d_p.!.o.l?a.Q.il.i!y~, de kans zoals die door een indivi

du wordt ervaren, dat de moeite die hij doet door zijn werk

goed te verrichten ook resulteert in een door hem positief g8

waardeerde uitkomst van het werk.

b 1., .E.e~a.!.d=.v2.1.!:!.e_fl_oi. ~-~ale.!J.c.!l", de waarde die een individu

hecht aan een bepaalde uitkomst van zijn werk.

Deze twee faktoren samen bepalen de mate waarin sen individu ge

motiveerd is om zijn werk goed te verrichten. ( bijvoorbeeld:

een individu wordt gemotiveerd genoemd als hij promotie nastreeft

en dus positief waardeert ~n tegelijkertijd als resultaat van een

goede uitvoering van zijn werk goede mogelijkheden daarto~ ziet).

Er kan nu een onderscheid gemaakt worden tussen twae typen belo-

ningen:

a ~x!rln~i~k.!l .Q.el.0.!J.i.!J.g~n_ : dit type beloningen wordt verschaft

door anderen dan de werker zelf.

Ze sluiten aan bij de behoeften van lagere orde (Maslow). Dit

type beloningen wordt van belang geacht bij het z~g. paterna

listische management en in mindere mate bij het scientific

management.

b In!rln~i~k~ .Q.el.0.!J.i.!J.g~n_ deze beloningen worden in feite

door de uitoefening van het werk zelf verkregen. Het gaat

hier voornamelijk om beloningen die aansluiten bij de be

hoeften van hogere orde zoals bijvoorbeeld ontplooiing.

Bij dit type beloningen is de relatie tussen een effektieve

taakvervulling en beloning meer direkt dan bij de 8xtrinsie

sieke belongingen.

Om deze reden kunnen intrinsieke beloningen in principe uit-
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stekende motivators zijn, omdat dB "effort-reward probability"

hoger zal zijn dan bij extrinsieke beloningen.

Lawler stelt vervolgens dat een taak aan drie voorwaarden moet

voldoen, wil deze door de werker ervaren worden als Ben taak,die

bij een goede uitvoering het verkrijgen van intrinsieke beloningen

met zich mee brengt:

a de werker moet beschikken over relevantc informatie betreffende

de resultaten van zijn werk. Indien een werker de zorg draagt

voor het gehele produkt, in plaats van het uitvoeren van enkele

handelingen aan een gedeelte van het produkt, zal hij daar meer

kans toe zien.

b de werker moet het idee hebben, dat hij zelf de mogelijkheid

heeft om de doelstellingen van het werk mede te bepalen, even

als de wegen waarlangs deze doelstellingen bereikt worden.

c de werker moet de taak ervaren als een taak die een beroep

doet op die bekwaamheden en kapaciteiten die voor hemzelf zul

len resulteren in intrinsieke beloningen.

Berting en de Sitter (zie lit. 7 ) komen tot de volgende omschrij

ving van arbeidssatisfaktie:

II de evaluatie door sen inoividu van de spanningsverhouding tussen

wat hij met betrekking tot zijn arbeid verwacht en ervaart, en voor

zover deze evaluatie in kommunikatie met anderen tot uiting komt"

Stel nu dat er een diskongruentie bestaat tussen de mogelijkheden

die een persoon ziet am zijn behoeften te bevredigen en datgene

wat hij in werkelijkheid ervaart, dan zeggen we dat bij deze per

soon sprake is van dissatisfaktie.

Deze dissatisfaktie zal op haar beurt weer van invloed zijn op de

mogelijkheden die een persoon ziet om bepaalde behoeften te kunnen

bevredigen ( grotere" effort-reward probalility ") en daarmede

op de arbeids motivatie.

Laten we nu eens nagaan wat invoering van groepsverpleging bete

kent vOGr de arbeismotivatie en arbeissatisfaktie van verplegenden

Zoals a1 eerder vermeld, heoft een zowel horizontale als verti

kale taakverruiming tot gevolg een hogere intrinsieke arbeidsmo-
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tivatie.

Als we het systeem van groepsverple~ing toetsen aan de drie eisen

zoals deze door Lawler aan een taakverruiming zijn gesteld, dan

ontataat het volgende beeld:

bij groepsverpleging is een verplegende niet slecpts verantwoor

delijk voor enkele beperkte "handelingen" aan alle patienten,

maar voor de tot ale zorg voor en

kele patientsn • Hierdoor ziet zij ook meer direkt de resulta

ten van haar werk.

deze verruimde taak vereist van de verplegenden niet alleee

aandacht voor enkele "delen" of aspekten van een patient, maar

aandacht voor de totale patient. Oit doet een beroep op be

kwaamheden en inzet, die anders onbenut zouden blijven.

door deelname aan het groepsgesprek, het samen opstellen van

het verpleegplan van een patient en het betrokken worden bij

het overleg over de algemene gang van zaken op de afdeling,

worden de verplegenden meer mogelijkheden geboden om mede de

doelstelling van het werk te bepalen, alsmede de middelen uJaar

mede deze doelstelling bereikt wordt.

Hieruit kan verondersteld worden, dat bij een systeem van groeps

verpleging de verplegenden sen taak te vervullen krijgen, waarvan

vsrondersteld kan worden dat zij verwachten dat het intrinsieke

beloningen met zich mee zal brengen, met andere woorden dat de

"effort-reward probability" hoog zal zijn.

Zwaga (zie ~it. 44) komt in een onderzoek naar de motivatiestruk

tuur bij leerling-verplegenden tot de konklusis dat de behoefte

aan ontplooing (ontplooing he eft te maken met zaken als zich ont

plooien, zinvol werk doen, werk doen wat een beroep doet op de per

soonlijke inzet etc.) de belangrijkste behoefte is. M.a.w. de "re

ward value II t.a.v. het kunnen realiseren van deze behoefte is hat

loogste. Hieruit kan afgeleid worden dat invoering van grospsver

pleging, wat hierop inspeelt, bevorderend werkt op de intrinsieke

arbeidsmotivatie.

Niet alleen de gepercipieerde mogelijkheden zullen groot zijn,

u32r ook de werkelijke moqelijkheden zullen groot zijn.
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Dit geeft aanleiding tot de veronderstelling dat de disKongruentie

tussen verwachtingen en realiteit af zal nemen, m.a.w. dat de in

trinsieke arbeidssatisfaktie toe zal nemen.

Deze veronderstelling wordt gesteund door een onderzoek in het

Montefiore Hospital te New York, waarbij bleek dat verplegenden

die werkten in een ziekenhuis met individual total care ( een vari-

ant op groepsverpleging) signifikant meer arbeidssatisfaktie ver-

toonden dan verplegsnden die werkten in een traditioneel gestruktu

reerd ziekenhuis (zie lit. 44 ).

Dirskte toetsing van de veronderstelling dat bij groepsverpleging

de intrinsieke arbeidsmotivatie toensemt valt buiten het bestek

van dit afstudeerwerk.

Wel wordt nagegaan wat de invloed van invoering van groepsverple

ging is op sen tweetal faktoren die direkt aan arbeidsmotivatis ge

relateerd kunnen worden, n.l. verzuim en intrinsieke arbeidssatis~

faktie.

Vervolgens veronderstellen we dat een suksesvolle invoering van

groepsverpleging tot gevoig zal hebben een kleiner worden van de

diskrepantie tussen de percepties van artsen en verplegendenm.b.t.

een aantal zaken op de verpIeegafdeIing.

Door de invoering van groepsverpleging zullen artsen en verplegenden

minder autonoom funktioneren door een toename in de interaktie en

samenwerking tussen beide groepen.

March en Simon (zie lit. 30) stellen dat naarmate individuen minder

autonoom zullen funktioneren, de kans op een perceptiekonflikt af

zal nemen.

Een suksesvolle invoering van groepsverpleging zal dus tot gevolg

hebben een geringere diskrepantie tussen de percepties van artsen

en verplegenden.

Deze hypothese wordt mede ondersteund door onderzoeksresultaten

van Georgopoulos en Matejko (zie lit. 15). In een onderzoek onder

2400 medewerkers van ziekenhuizen kwamen deze o.a. tot de kon-

klusie dat de perceptie-verschillen tussen artsen en verplegenden

kleiner z~Jn, naarmate de status-verschillen geringer zijn.

Hieruit mag afgeleid worden, dat indien door een grotere samen

werk ~g ~ statusve~3C _illen tussen artsen en verplegenden af

~emen, ook de perceptie-verschillen tussen deze twee groepen af

zuilen nemen.
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3. Samenvattend veronderste11en we dat invoering van groepsverple

ging de volgende effekten zal hebben:

a een maer therapeutisch klimaat

been toename van intrinsieke arbeidssatisfaktie

C een toename van intrinsieke arbeidsmotivatie

d een geringer verzuim

e een geringere diskrepantie tussen de percepties van artsen en

verplegenden.

5.3 Operationalise ring van de variabelen

In deze paragraaf worden de variabelen die gebruikt worden am

de opgestelde veronderstellingen (zie 5.2) te kunnen toetsen, ge

operationaliseerd in een aantal vragen aan patienten, verplegenden

en artsen.

In het linker gedeelte staat steeds aangegeven om welke variabe

len het gaat.

In het rechter gedee1te staat aangegeven met behulp van welke vra

gen deze variabelen gemeten worden.

Verwezen wordt ste ds naar de bijlagen V, VI, VII, waarin resp.

de enquetes voor patienten (p), verplegenden (v), en artsen (a)

opgenomen zijn.

~.3.1 Qp£r~tlo~ali~e£ing_v~n_d£~a£i~b£l£n_dle_v~n_invlo£d_zijD2P

hel ~u~s£s_v2n_h£t_v£r~n£e£iDg~P£o£e~.

De variabe]en zijn de volgende:

1 het leiderschapsgedrag van het

verpleegkundig afdelingshoofd

zoals dat door ondergeschikten

wordt ervaren.

Vier aspekten hiervan worden

glimeten m.b.v. een verkorte

versie van de door Lammers

en Philipsen ontwikkelde 18i

derschapsschalen (zie lit.36).

Het gaat hier am de volgen -

de aspekten:
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p··-v-a bijlage vraagnr.
+ bId.

nr.

v VI.S 31 , 37,40

v VI. 8. 32,35,39

v VI.8 34, 36

v VI.S 33,38

) v VI. 9 41

v VI.?

I
2? a

a VII .4 32 a

v VI.? 2? b

a VII.4 32 b

v VI.? 2? c

a VII.4 32 c

v VI.? 27 d

a VII .4 32 d

v VI.? 27 e

a VII.4 32 e

i
I
I

V ! VI.8 28-30

a VII.4 30+31

v VI.? 26

v VIe7 23-25

v VI.4 1-8

v VI.5 9-1?

3 De mate waarin men opziet tegen

de verarldering

5 Tevredenheid met het werk en de

werksituatie

4 De gepereipieerde noodzaak tot

verandering

- soeiaal Ieiderschap

- instrumenteel Ieiderschap

- dynamiseh Ieiderschap

- evenwichtig Ieidersehap

- werklimaat, sfeer

- orrtplooiing kapaciteiten verp1.

- samenwerking verplegenden anderl.

- samenwerking artssn-verplegenden

2 De verwaehtingen t.a.v. groepsver

pleging werden gemeten t.a.v.de vol

gende punten:

- verpleging van de patient

Verder werd een vijfde aspekt gemeten,

t.w. de mate waarin het hoafd bep. ta

ken delegeert, m.b.v. e0n aan Philipse

ontleende Thurstone-schaal (zie lit 36
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5.3.2 Qp£r2tlo~ali~e£i~g_v~n_d~~a£i~b~l~n~ gi~ £e£ale~d_zlj~~o£r

ge_e.f.f~k.:!:.e~ ~a~ hel ~e£a.!ld~r.!.n.9.s.E.r.£c.£s

1 Therapeutisch klimaat

Aan het therapeutisch klimaat kunnen de volgende aspekten onder

scheiden worden:

a kommunikatie tussen patient en verplegende

b kommunikatie tussen patient en arts

c kommunikatie tussen artsen en verplegenden

d kommunikattie tussen verplegenden onderiing

e aktiev8 inschakeling van de patient in zijn genezings- en

verzorgingsproces

f perceptie van de patient m.b.t. de sfeer in het ziekenhuis

Daar het hier gaat o.a. om de kommunikatie tussen artsen, verple

genden en patienten, wordt bij de meting van het therapeutisch

klimaat ook gebruik gemaakt voor aparte vragenlijsten vaar d ze

dria groepen.

De aspekten a en f zijn geoperationaliseerd

vragen door G. Nilessen •

De overige aspekten zijn door ondergetekende geoperationaliseerd.

ad a kommunikatie tussen patient en verplegende

Deze variabele is geoperationaliseerd in een aantal vragen

door G. Nilessen, doktoraalstudente psychologie.

Zij ging uit van de theoretische veronderstelling dat er vier

typen verpleeggedrag (= houding en gedrag van een verplegende

t.o.v. Ben patient) te onderscheiden zijn, en weI de volgen

de typen:

-"THEMO-nurse" gekenmerkt door een non-direktieve benadering

van de patient, person-oriented, een verplegende die onder

mear dat gedrag aan de dag Iegt wat in de literatuur thera

peutisch genoemd wordt

- "task-oriented type" dominerend, sterk medisch-technisch

geori~nteerd, met de nadruk op de rol van arts-assistente

"overgevoelige type",Lrekt zich lijden en dood in de z1e

kenhuiswereld te zeer Ban en is niet op haar ta~k berekend.
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"nurturant mother I~ s te rk gericht op ve r zorgi ng, hoge a f f i

liatie-behoeften, werkt infantilisering van de patient in

de hand.

M.b.v. ~e Likert-schaal zijn er een aantal vragen opgesteld tenein

de het gedrag van vsrplegenden te kunnen beschrijven.

Het gaat hier om:

self-ratings, sen verplegende be

schrijft hear eigen gedrag

peergroup-ratings, het gedrag van

een verplegende wordt beschreven

door twee van haar kollega's

patient-ratings, het gedrag van sen

verplegende wordt beschreven door

twee patienten

1 b Kommunikatie tussen

patient en arts

1c Kommunikatie tussen artsen

en verp1egenden

p-v-e bijlage vraagnr.

v VIol 1-14

v VI.2 15-28

v VI.3 29-42

v VIo1D 1-14

v VI.ll 15-28

v VI.12 29-40

I

P V.l 1-14

p V.2 15-28

P V.3 29-42

P V.4,5 7-9,11-13

v V1.6 . 11-15

a VIIol 3-9

P V.4 10

v VI.5,6,7 4,16-21

a VII.2,3 10-21
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p-v-a bijlag8 vraagnr.

p V.5 15

v VI.6 5-10

a VII.3 21-23

P V.4 2+3

v VI.4 1-3

a VII.3 24-26

-

p V.5,6 1-1?

v VI.? 23+24

Ie De aktieve inschakeling van

de patient in zijn gene zings

en verzorgingsproces

van verplegenden

Id Kommunikatie tussen ver

p1egenden onder ling

If Als indikator voor de percep

tie van de patient van de

sfeer in hat ziekenhuis is ge

nomen een aangepaste sat is

faktie-schaal (S.Wiegersma

en W.Gemert, 1966 )

2 Intrinsieke arbeidssatisfaktie

3 Verzuim

Uit de administratie van het ziekenhuis kunnen verzuimcijfers

gedestilleerd worden.

Hiervoor worden de vo1gende indices gehanteerd:

- het aanta1 verzuimdagen per 1000 werkdagen

- het aanta1 verzuimmeldimgen per 1000 werkers

Het gaat hier steeds am een periode van 4 weken.

Deze cijfers worden oak landelijk verzameld bij een groat aantal be

drijven en inste11ingen door het NIPG/TNO ( zie lit. 16 ).

Ze geven beha1ve een inzicht in de verzuimfrequentie, ook een

inzicht in het totals aantal verzuimdagen.

Vermeld moet worden dat deze cijfers verzame1d worden voor de

drie experimentele afde1ingen en voor de rest van het ziekenhuis.

Uit het ver100p van de cijfers in de tijd kan nagegaan worden

wat het verband is tussen groepsverpleging en hat verzuim.
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S.4 Toetsing van de v8ronderstelli~gen

lIst gaat hier dus om drie enquetes, een voor patilnton, een voor

verplegenden en eon voor artsen.

De voormeting heeft plaatsgevonden begin okt. '72, op de drie ex

perimentele afdelingen en wel bij 80 patienten, 60 verplegenden

en·8 artsen.

Aan de introduktie van de enquete is veel aandacht besteed.

G.Nilessen heeft bij de verplegenden eon toelichting gegeven en

de patienten individuesl het doel van de enquete toegelicht.

De enquete voor de artsen is toegelicht en uitgeroikt op een

voorlichtingsavond voor groepsverpleging.

Verder zijn de enquete--formulieren van patienten en verplegenden

vergezeld gegaan door introducerende brieven van de adjunkt-di

rektrice van het ziekenhuis en prof. Daniels van de TH Eindhoven.

In de laatstgenoemde brief werd m.n. de anonimiteit gegearandeerd

en de importantie van het onderzoek aangegeven.

Zie voor deze brieven bijlage VIII.

Wat betreft het tijdstip, waarop de nameting verricht wordt, zijn

er twee mogelijkheden:

a nameting nog in het oude ziekenhuisgebouw, dus voor sept.'73

b nameting eind '73 of begin '74 als men zich enigszins in het

nieuwe ~ebouw gesetteld heeft.

ad a Als de nameting nog voor sept.'73 verricht ,zou worden, dan

zou dat betekenen dat men meet gedurende de experimenteer

fase. Het feit dat er nog begeleiding is en er nog veel aan

dacht aan de drie experimentele afdelingen wordt gegeven

(feed-back etc.)~an storend inwerken op de meting.

Bovendien wordt gemeten op een moment waarop nog geen sta

biele situatie bereikt is. Ret veranderingsproces is nag niet

uitgekristalliseerd.

ad b Zou men de nameting pas eind '73 of begin'74 verrichten dan

treedt het probleom op, dat door de verhuizing naar het

nieuwe ~ebouw een intervenierende variabele geintroduc8erd

is.
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Het is echter de vraag of deze verhuizing en het betrekken

van een nieuw gebouw van invloed zijn op de variabelen die

gameten worden.

Een voordeel van deze procedure is dat iets meer gezegd

kan worden over de duurzaamheid van de verandering.

Als deze twee mogelijkheden tegen elkaar afgewogen worden, gaat

mijn voorkeur uit naarhet verrichten van de nameting eind '73

of begin '74. Dit biedt de mogeli;kheid om ook iets te kunnen zeggen

over de duurzaamheid van de verandering.

Een derde mogelijkheid zou zijn rand juli-aug.'73 een tU8sentijd

se meting te verrichten en begin '74 de definitiev8 nameting te

verrichten.

Bij de nameting zal de enquete apnieuw voorgelegd worden aan de

patienten, verplegenden en artsen die op dat moment op de drie

experimentele afdelingen verblijven, resp. werken.

In de praktijk betekent dit, dat dat voar het merendeel andere

personen zullen zijn dan diegenen die de beginmeting meegemaakt

hebben. We gaan er hierbij van uit dat beide groepen steekproeven

uit dezlfde populatie zijn.

5.5 Kanklusies

Op dit moment zijn de enquetes van de voormeting verwerkt en de

gegevens ueanalyseerd.

Opgemerkt kan hier worden dat de gebruikte instrumenten, na deze

eerste analyse, vrij goed voldoen. Op een groat a ntal vragen

diskrimineerden de vragen redelijk goed.

In de bijlagen V, VI en VII zijn de skores op de vragen vermeld.

Indien oak de nameting verricht is, kunnen de veronderstellingen

getoetst worden en kunnen konklusies getrokken worden.

Behalve voor toetsing van een aantal vcronderstellingen is de en

quete ook gehouden om d.m v. feed-back aan de verplegenden op de

drie axperlmentele afdelingen het proces te kunnen bernvlaeden

(zie hfds" 6, par. 3.2.).
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ROOFOSTUK 6 BEGELEIDING

In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de begeleidng van het

veranderingsproces.

Aan de orde komen gehante8rde methoden en technweken bij de be

geleiding van het experiment.

6.1 Introduktie

Als startpunt voor de begeleiding is nodig een goede introduktie

in het ziekenhuis.

Sinds het voorjaar van '72 was ik lid van de stuurgroep groepsvsr

pleging. In deze stuurgroep heb ik ksnnis gemaakt met de verpleeg

kundig afdelingshoofden van de drie experimentele afdelingen.

Nadat de enquetes op deze drie afde11ngen afgenomen waren, start-

te in nov. '72 het experiment. Eind november, begin december ben ik

door de resp. verpleegkundig afdelingshoofden bij het verplegend personeel

van deze afdelingen geintroduceerd.

Op elk van de afdelingen ben ik vervolgens een week "werkzaam " ge

weest. Ik heb een witte jas aangetrokken en heb meegedraaid als

een soort "hulpbroeder", (meewerken bij eenvoud1ge karweitjes

etc.).Hierdoor kon ik van dichtbij het gebeuren op de verpleegafde

ling gadeslaan (participerende observatie). Voor mij was het nl.

de eersts maal dat ik in de praktijk in aanraking kwam met de prak

tijk van de verpleegafdeling. Tot op dat moment berustte mijn ken

nis daaromtrent vrnl. op literatuur en stageverslagen van anderen.

Op de tweede plaats heb ik het personeel een beetje leren kennen

en zij mij. Ik heb proberen duicelijk te maken waaxom ik op de af

deling kwam en wat ik wilde gaan doen. Oit maakte mij acceptabeler

als begeleider. Als i~ in het vervolg nag eens op die nfdelingen

kwam wist men wie ik was en waarvoor ik kwam.

Ik heb me gedurende deze periode grotendeels beperkt tot het obser

versn en waarnemen. Aan feitelijke begeleiding heb ik me nag niet

gewaagd. Gedurende deze periode heb ik oak een aardig inzicht 98

~regen in de stand van zaken op dat moment van het experiment 98

kregen.
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In het begin vanden de verplegenden hat vaak verve lend dat er

een vreemde send in de bijt rondliep. Met name de verplegenden

waar ik mee mee liep hadden daar n09als eens moeite mee. Na een

of twee dagen echter was men meestal gewend aan mijn aanwezigheid

en was daze tamelijk vanzelfsprekend.

6.2. Dagelijkse begeleiding.

Allereerst zal aangegeven worden hoe de aanpak bij de begeleiding is

geweest, daarna volgen enkele opmerkingen over het begeleiden en in

de laatste paragraaf wil ik iets opmerken over de huidige stand van

zaken en punten waaraan nog aandacht besteed zou moeten worden.

6. 2. 1. ~~!!:e~~.

Voor de dagelijkse begeleiding hebben zorggedragen de assistent van

het hoofd verplegingsdienst en ondergetekende.

De eerste twee maanden hebben we gezamenlijk gewerkt. Daarna hebben

we de begeleiding per afdeling gesplitst. In deze paragraaf wordt

uiteengezet op welke wijze we de dagelijkse begeleiding hebben aan

gepakt en op welke wijze we kontakt hebben gehad met de drie expe

rimentele afdelingen:

a .£h~c..!:s.-li~t

Begin november is een inuentarisatie gemaakt van de stand van

zaken op de drie pilot-afdelingen. Deze inventarisatie is ge

beurd aan de hand van een check-list. Op deze check-list staan

punten waarop tijdens het begeleiden gelet moet worden (zie

bijlage IX ). Door met behulp van deze check-list regelmatig

sen inventarisatie van de stand van zaken op de afdelingen te

maken, kan een programma opgesteld worden van punten waar de

komende tijd speciaal op gelet c.q. bijgestuurd dient te worden.

De check-list pretendeert beslist niet volledig te zijn. Het

gaat er echter am dat de lijst gehanteerd wordt als sen hulp

middsl bij de begeleiding. Door regelmatig de zaak door te

lopen aen de hand van deze check-list komen er zaken aan de

orde die anders misschien over het hoofd gezien worden.
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b .£i.J.8~n10.!!Lsie.!J. .!!L8i .£8_d.E,i.§. .lLe..r.ple~g.!s.u.D.d.ig_ai.d.§.l.1n.9.s.b.o£f.£ei!.

Van tijd tot tijd zijn er gesprekken georganiseerd met de

verpleegkundig afdelingshoofden en de begeleiders. ooel van

deze bijeenkomsten is het uitwisselen van ervaringen die elk

van de aanwezigen opgedaan had gedurende het experiment.

Oaze bijeenkomsten zijn 2 a 3 maal gehouden. Punten die aan

de orde zijn geweest zijn: hst werken met enkele hulpmidoe

len bij groepsverpleging, zoals kardex, planbord, etc; de ver

anderende taak van hat verpleegkundig afdelingshoofd; reak

ties van patienten op groepsvetpleging; de rol van artsen bij

groepsverpleging etc.

c £i.J.e~n10.!!Lsle.!J. .!!Lei £e_t~a.!!Ll~i.£sle.E,s_v~n_d~ .£rle_e~p~rlm~nlele

~fE.eli.!J.g~n

Ook hier stond centraal het uitwisselen van ervaringen van de

aanwezigen.

Tot nu toe zijn er drie van deze bijeenkomsten geweest.

De laatste twee keer hebben we gewerkt met een agenda die te

voren opgesteld was ( men kon punten voor de agenda bij een van

ons inleveren). Ook werd steeds een verslag van de bijeen

komsten gemaakt en rondgestuurd.

M.n. de laatste bijeenkomsten verliepen goed, na een aanvan

kelijk aarzelend begin. Vele belangrijke punten zijn reeds

aan de erde geweest.

Op de laatste bijeenkemst is door enkele van de aanwezigen voor

gesteld Olll ook de verpleegkundig afdelingshoofden te vragen

deze bijeenkomsten bij te wonen, gezien de importantie van de

te bespreken onderwerpen.

d .£i.J.w£n~n_t~a.!!Lg~s£r~k~e.!J.

Deze dagelijks terugkerende teamgesprekken vormen sen essen

tiesl onderdeel van groepsverpleging. Men bespreekt er de pa

tienten en zonodig het funktioneren van het team en de a1ge

mene gang van zaken op de afdeling.

Om daze reden hebben we hieraan veel aandacht besteed.

Een van de punten waar we aanvankelijk op gelet hebben, is de

gesprekstechniek (punten zoals:hoe doet de gespreksleider het,
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komt iedersen aan het woord, worden de onderwerpen voldoende

afgerond etc.). Als hu~pmiddel hierbij hebben we soms een band

recorder gebruikt. Het gesprek werd dan op de band opgenomen

en achteraf werden sommige relevante gedeelten opnieuw afge

draaid en doorgesproken.

Verder hebben we getracht te stimuleren dat aan elke patient

voldoends aandacht werd bestecd. Dit deden we bv. door bij

sen opmerking als "de patient heaft slel ht geslapen", te vra

gen wat daar dan weI de reden van was en indien de redan dui

delijk was, te vragen of daar iets aan gedaan kon worden.

Ook hebben we getracht te bevorderen dat er aan het eind van

elk gesprek een korte evaluatie gehouden werd. In doze 8valu

tie zou zowel aandacht besteed kunnen worden aan het groeps

gesprek als oak aan het funktianeren van het team en het verloop

van het veranderingsproces.

e £i.lw.£n~n_a.f.d.§.lln.9.sE.e2.[J.!:.e15.i.!2g·

Dit zijn bijeenkomsten van het verpleegkundig afdelingshoofd

de teamleidsters en de afdelingssecretaresse. Hier wordt be

spraken de algemene gang van zaken. Hiervoor geldt in grote

lijnen hetzelfde als voor het bijwonen van de groepsgesprek-

ken.

6.2.2 Qp.!!',s.!:.kln.9.e.!2 .£v~r_d~ .9.a.9.eli.lk2.e_b.§.g~l.£i.£i.!lg

In het vorige gedeelte is aangegeven op welke wijze we getracht

hebben het kontakt met de afdelingen te onderhouden en zodoende

voor een stuk begeleiding te kunnen zorgen.

Hierover nag enkele opmerkingen:

a Juist in de overgangsfase is begeleiding van het experiment

erg belangrijk. Er zal dan oak aandacht besteed moeten worden

aan de groep leerling-verplegenden. Als dat niet gebeurt, dan

bestaat het gevaar dat deze groep zich buitengesloten voelt.

Men krijgt het idee, dat men nauwelijks betrokken wordt bij

het experiment. We hebben de indruk uit gesprekken en enquete

dat dat indercaad enigszins het gsval is.

Oit is meds het gevolg van het feit dat we, als begeleiders

van het experiment, het meest kontakt hadden met verpleegkun

dig afdelinyshoofden en tesmleidsters.
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Verder isde groep leerling-verplegenden op een verpleegafde

ling een groep die regelmatig sterk,wisselt van samenstelling

door overplaatsingen naar andere afdelingen. Kontakt onderhou

den met een klein groepje personen, wat konstant van samenstel

ling is, is eenvoudiger dan met een grate wisselende groep

leerling-verplegenden. Oaardoor is het onmogelijk om regelma

tig met iedereen kontakt te houden.

Wel een taak voor de begeleiders van het experiment is het

bevorderen en stimuleren dat de leerlingen op de experimen

tele afdelingen meer bij hat experiment betrokken worden, door

verpleegkundig afdelingshoofden en teamleidsters. Met name

bij de evaluatie van het experiment.

Oit,. de indruk dat de leerling-verplegenden onvoldoende biJ

het experiment betrokken zijn, is een van de redenen geweest

am een tussentijdse evaluatie-enquete te houden onder het ge

hele verplegend personeel van de experimentele afdelingen

en de resultaten hiervan ook met hen te bespreken (zie hier

voor 6.4~

b Er is van de ziJde van de begeleiders van het experiment nau

welijks kontakt geweest met de specialisten, die patienten

hebben liggen op de drie experimentele afdelingen. Oit is een

zaak die het beste door de betrokken afdelingen zelf geregsld

kan worden.

Voor sen deel is hier al mee gestart, voor een deel zal dit

in de toekomst verder uitgebouwd moeten worden.

c De stuurgroep is in de afgelopen periode onvoldoende op de

hoogte geweest van de stand van zaken van het experiment.

Oit wordt veroorzaakt door zowel de aard van de problematiek

die zich voordoet, als door onvoldoende mankracht bij de be

geleiding.

Er doen zich in het veranderingsproces regelmatig problemen

voor, die er zich niet toe lenen om in de stuurgroep bespro

ken te worden.

Indien het gaat om een dergelijk probleem wat slechts op een
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afdeling speelt, dan lijkt het ens het beste om dit probleem

oak op de afdeling zelf op te lassen ( evt. met de mensen van

de verplegingsdienst ). Zaken die aktueel blijken te zijn

op alle drie de afdelingen zouden daarentegen wel in de stuur

graep besproken dienen te worden.

Mogelijk kan door hat beschikbaar komen van maer mankracht bij

de begeleiding, meer aandacht besteed worden aan de feed-

back aan de stuurgraep.

d Hiermede komen we bij een volgend punt.

Ik heb het idee dat ik onvoldoenda aandacht heb kunnen beste

den aan de begeleiding.

De faktor beschikbare tijd speelt hierbij een role Ik heb

m.n. veel tijd moe ten besteden aan andere gedeelten van mijn

afstudeerwerk, zoals de enquetes ( m.n. de verwerking er

van ), de arbeidsstudie, het doornemen van litaratuur etc.

Gedurende de start van het experiment en de tijd vlak daar

voor hebben we zelfs nauwelijks kontakt gehad met de drie

experimentele afdelingen.

Hierdoor is een santal probleman blijven liggen en niet direkt

opgelost.

Een grotere regelmaat in de kontaktan is in de teakomst zear

gawenst.

Hopelijk wordt dit mogelijk door maer mankracht bij de be

geleiding.

6.3 Feedback

6 3.1 Ie~d£a£k_als_b~g~l~i£i~g~m~tho£a

Het begrip "feedback" is afkomstig uit de cybernetica ( N. Wie

ner ), waar hat wil z8ggen dat de output van een proces geme

ten wordt, vergeleken wordt met een norm en aan de hand van het

verschil tussen norm en output de input van het proces bijge

stuurd wordt am tot de gewenste output te komen (zie schema 1).
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~ ~ PROCES F ~ ..
t

I 1
I I
I

L .!.e~d.::..b~~ __
VERGELIJKEN ---- ~ i

\ANALYSEREN NORMEN

========~. = processtroom

- - - - -. = informatiestroom

•
schema 1

= meting

het feed-back proces

Wai,neer we het begrip feedback betrekken op reorganisaties,

waarbij veranderingen van attitudes en percepties bij de leden

van de organisatie nodig zijn, kunnen we het als voIgt hanteren:

de feed-back methode bestaat uit het verzamelen van gegevens

( b.v.via een enquete ), vergeIijking en analyse van deze

gegevens en het teruggeven van deze informatie naar de plaats

waar deze gegevens verzameld zijn.

Men kan feed-back gebruiken bij:

1 personen

2 face-to-face groepen

3 departments ( 8-20 man )

4 grotere delen van de organisatie

5 de organisatie in zijn geheel

ad 2 en 3

ad 4 en 5

group-feed-back

deze methoden blijken niet zo effektief te zijn

( Heller, zie lit. 18; Kraut, zie lit. 24 )

ledere group-feed-back methode bestaat uit dezelfde driestaps

procedure:
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1 het verzamelen van gegevens

2 de ordening en analyse van hat materiaal

3 het terugspelen van de resultaten, en het aan de hand van

deze informatie al dan niet ondernemen van "actions" em be

paalde zaken bij te sturen.

De volgende des len kunnen m.b.v. de feed-back methode geresli

seerd worden:

het opsporen van problemen en perceptieverschillen

het wegnemen van vooroordelen

- bevorderen dat men door diskussie zelf oplossingen lsert te

genereren

het bijsturen vah een veranderingsproces

Enkele uitgangspunten bij de opzet van ean feed-back methode:

op de eerste plaats moet nagegaan worden of men er wel be

heefte aan heeft am de resultaten teruggemeld te krijgen

- het heeft niet veel zin om informatie terug te gaven, als ver

wacht kan worden dat men sr niets mee wil of kan doen

- hetzelfde geldt voor het doorspelen van informatie naar groepen of

personen die hoger in de hierarchie staan. Indien niet verwacht kan

worden, dat men daar iets met deze informatie doet, kan het door

spelen hiervan beter nagelaten worden. Men loopt dan nl. het gevaar

dat men te hoge verwachtingen schept.

Schein hanteert als algemene regel: de informatie moet eerst

teruggegsven worden aan de grosp Ulaar de gegevens verzameld

zijn ( zie lit. 38 )

- geef alleen die informatie die als relevant beschouwd wordt

door de betreffende groep ( Alper e.a., zie lit. 1 )

besteedt veel zorg aan de wijze waarop de informatie gepre

senteerd wordt; zorg er met name voor dat de groep nist over

laden wordt door informatie

schep de gelegenheid om over de informatie te diskussieren

( M.Klein e.a., zie lit. 22 ).

6.3.2. Feedback van enquete resultaten----------------
De enquete waar het hier om gaat ( onder pstienten, verpleganden

en srtsen ,"sind oktobe~ '72 ) had een tweeledig doel:

1 toetsing van een san tal veronderstellingen ( zie hoofdstuk 5 )

2 d.m.v. het geven van feed-back het veranderingsproces posi

tief te kunnen beInvloeden
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6.3.2.1 Y~I~~~~ligg_y~g_g~g~y~g~

Er bestaan verschillende methoden om gegevens te verzamelen:

enquete, interview, observatie, etc.

Al eerder is gekozen voor de enquete als methode om gegevens

te verzamelen t.b.v. de toetsing van een aantal veronderstel

lingen (zie hiervoor hoofdstuk 5).

Hierdoor beschikken we in feite al over een middel om gegevens

te verzamelen, waarvan gebruik gemaaktkan worden bij onze

feed-back methode. M.b.v. een enquete kunnen zo twee doe len

nagestreefd worden. Enerzijds levert de enquete gegevens op

die teruggespeeld kunnen worden aan de verplegenden zelf (feed~

back), anderzijds kan van de aldus verkregen gegevens gebruik

gemaakt worden bij de toetsing van een aantal veronderstellingen.

In het volgende schema is nog eens samengevat welke gegevens

d.m.v. de enquete verzameld zijn (zie ook 5.3).

verzamelde gegevens

kommunikatie patient-arts

" patient-verpl.

"
"

verpl. -arts

verpl.onderl.

verzameld bij:

pat. verpl. artsen

x x x

x x x

x x x

x x x

aktieve inschakeling van de

pat. in het genezings- en

verzorgingsproces

satisfaktie patienten

satisfaktie verplegenden

leiderschap verpl.afd.hoofd

vragen i.v.m. groepsverpl.

x

x

x

x

x

x

x

x

Schema 2: overzicht van verzamelde gegevens bij evaluatie-enquete.

6.3.2.2 ~I~~gigg_~g_!g!!~~~

In het vorige schema is al aangegeven op welke wijze de gegevens

geordend zijn. Wat betreft de analyse van het materiaal is uit-
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gegaan van de frekwentieverdelingen. Uit de vele vragen zijn een

aantal vragen gelicht, die karakteristiek zijn voor het door deze

enquete ontstane beeld.

Deze gegevens zullen aan de betrokkenen worden teruggemeld.

6.3.2.3 ie£usm~l£i~g

Er kunnen nu viJf grospen onderscheiden worden, waaraan infor

matie moet worden verschaft:

a patientsn

b artsen

c verplsgenden

d verpleegkundig afdelingshoofden

e stuurgroep

In de paragraaf 6.3.1 zijn een aantal voorwaarden genoemd waar

aan bij de terugmelding gedacht moet worden. Aan de hand van de

ze punten is een procedure opgesteld, volgens welke de gegevens

zullen worden teruggemeld.

Uiteindelijk is de volgende procedure afgesproken, waarmede de

stuurgroep akkoord is:

1 ~aii!nieA. Het is niet realiseerbaar, om de patienten die aan

het onderzoek hebben meegewerkt, persoonlijk de resultaten mee

te delen. Het is bovendien de ~aag in hoeverre men daarin ge

Intersseerd is. Het is wel mogslijk om via Vrij Bezoekuur

(het blad van de Eindhovense ziekanhuizen), daze patientsn te

bedanken voor hun medewerking en te vermelden dat een en ander

zinvol is geweest en dat he.~ .ftderzoekn.gv~ortduurt.

2 ~r~s~n~ Hiervoor wordt een bijeenkomst georganiseerd, waarop

de resultaten van de enquete onder artsen an patientsn meege

deeld worden.

Verder kan aan de artsen medegedeeld worden dat de verplegenden m.b.t.

een aantal zaken een andere perceptie hebben en kan gevraagd worden of

er belangstelling is voor een gezamenlijke bijeenkomst van art

sen en verpleganden.

3 ~e£Ple.ag.!iu.!ldl9-a!.d.!.llnssl:!.0.E..f.E.e.!l. Met de hoofdsn wordt overlegd

op welke wijze de percepties van de verplegenden t.a.v. hun

funktioner8n als hoafd aan de verplegenden teruggemeld worden

(of de resultaten van de drie hoofden gezamenlijk of per afde

ling de resultaten van het 8igen hoafd).

Verder wardt gevraagd of er behoefte aan is om de eigen resul-
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taten te weten, en zo Ja op welke wijze (of gezamenlijk de in

dividuele resultaten, of ieder apart de individuele resultaten,

of gezamenlijk de totale resultaten.

4 ~e~ple~e~d~n. Per afdeling worden de resultaten van de enquetes

onder verplegenden en patienten teruggemeld (zie schema enque

tegegevens). Afhankelijk van hat overleg met de verpleegkundig

afdelingshoofden wordt ook informatie betreffende h6n funktio

neren teruggemeld.

Verder kan vermeld worden dat de artsen m.b.t. een aantal zakan

ean andere perceptia hebben. er wordt gevraagd of ze balang

stelling hebben voor sen gezamenlijke bijeenkomst van artsen

en verplegenden. Verder wordt Dverlegd of de verplegsnden ak

koord gaan met de met de hoafden afgesproken procedure m.b.t.

het taruggeven van deze informatie aan het varpleegkundIg

afdelingshoofd.

5 ~e.!:.ple~g.!iu.!ldig_a!.d..!i!.l.!.n.!1slla.Q.f.£l.e.!l. Afhankelijk van wat er in

een eerder genoemde fase afgesproken is wordt het hoafd mede

gedeeld de percepties van de verplegende betreffende hun funk

tioneren als hoafd.

6 .!1e~a~e.!llij.!ie_bij~e.!lk£m~t. Indien daar behoefte aan is. zowal

van de kant van de artsen als van de kant van de verplegenden

zal een bijeenkomst belegd worden. waarop de resultaten van

de drie enquetes tesamen worden besproken.

7 ~t~w£g£o~p. Nadat alle direkt betrokkenen de gelegenheid hebben

gehad de resultaten van hun eigen enquetes ta vernemen en te

bespreken. zullen de algemene resultaten met de stuurgroep doo~

gesproken worden.

Eind augustus 1973 is deze terugmeldingsprocedure nog niet volledig

afgerond.

Hieronder voIgt de stand van zaken op dat moment.

ad 1). Patienten. Er is een stukje geschreven voor Vrij Bezoekuur,

waar1n de oud-patienten worden bedankt voor de medewerking,

die ze hebben verleend en waarin verder vermeld staat dat het

onderzoek nog voortduurt.

ad 2). Artsen. Door diverse omstandigheden 1S de bijeenkomst met deze

groep uitgesteld tot na de verhuizing naar het nieuwe zieken

huisgebauw in sept. '73.

ad 3 en 5). Aan elk van de drie verpleegkundig afdelingshoofden apart,
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z~Jn de gegevens van de enquete onder verplegenden en

patienten teruggemeld. Dit nadat de verplegenden akkoord

waren gegaan met de voorgestelde procedure in deze.

ad 4). De terugmelding aan de verplegenden heeft plaais gehad

eind mei. Hierbij kwam o.a. naar voren dat men zeer ge

interesseerd was am de gegevens nag eens met de artsen

door te spreken. Verder bleek o.a. uit een tussentijdse

evaluatie-enquete (zie 6.4.4), dat men over het algemeen

tevreden was met de wijze waarop de gegevens teruggekop

peld zijn.

ad 6 en 7). Doordat de rapportering aan de artsen nog niet heeft

plaatsgevonden, konden de gezamenlijke bijeenkomst van

artsen en verplegenden en de bespreking met de stuurgroep

nog niet georganiseerd worden. Dit zal waarschijnlijk in

de loop van oktober gebeuren.

6.3.3 !e~d=b~c~ ~a.!2 ~e_r~s.'::!.llale.!2~a.!2 ~e_a£.b~i~s].t.'::!.dle (zi8 hfst.7)

Op dit moment is de situatie nog zodanig dat er nog onvoldoende

resul taten zijn om nu reeds over ts"gaan tot feed-back·· daarv8-n~

6.4 Tussentijdse evaluatie-enguete

Begin mei is aan het gehele personeel op de experimentele ver

pleegafdelingen een kort enquete-formulier voorgelgd.

6.4.1 Qo~l_

Ooel van de enquete is een indruk te krijgen over hoe men op de

verpleegafdelingen het experiment en de invoering daarvan ervaren

heeft. Oit is een goede gelegenheid om oak de ide~en die bij de

leer1ing-verplegenden 1even over groepsverpleging en de invoering

daarvan te inventariseren. Bij de bege1eiding is deze graep n1.

anvaldaende aan zijn trekken gekamen. (zie 6.2.2)

De gegevens die uit de enquete te voorschijn kamen willen we op

twee manieren gebruiken:

1 terugkoppeling van de resultaten aan de experimente1e afde

lingen (feed-back).

Aan de hand hiervan kan de gang van zaken m.b.t. het experi

ment bespraken worden en zo nodig worden bijgestuurd.



-70-

2 evaluatie door de stuurgroep.

Met de gegevans kan rekening gehouden worden bij de verdera

invoarlng van groapsverpleging op andere afdelingen in hat

ziekenhu~ Hat gaat hierom zaken als biJscholing, introduk

tie, begeleiding etc.

6.4.2 Qp~e.i

______Een~erste voorwaarde bij de opzet van daze enquete is dat de en-
-----_._-_.__._--------~_ __._._._---_."----_.- '"

quete niet te veel vragen mag bevatten. Dit me de met het oog op

de eerdere enquetes, die al op deze afdelingen zijn gehouden.

Verder moet de mogelijkheid ingebouwd worden om bij de verschil

lende vragen korte opmerkingen te plaatsen, antwoorden te moti

veren etc. ( kombinatie van forced-chaise en open-end vragen).

In bijlage X vindt u het enquete formulier zoals dat aan het

personeel op de afdelingen is voorgelegd.

De volgende punten komen in de enquete aan de orde:

a enkele algemene gegevens ( vragen 1-3 )

b oordeel over de bijscholingskursus voor toekomstige team

leidsters ( vraag 5 )

c oordeel over de introduktie van groepsverpleging op de af

deling ( vraag 4 )

d oordeel over het al dan niet voorbereid worden op groeps

verpleging ( vraag 7 )

e groepsverpleging

- hoe stand men tegenover groepsverpleging voor men ermee

in aanraking kwam ( vraag 8 )

voordelen van groepsverplegmng ( vraag 9 )

- nadelen van groepsverpleging ( vraag 10 )

wat zou er nag aan verbeterd kunnen worden ( vra~g 11 )

- zou u hat oude systeam prefereren ( vraag 12 )

f oordeel over de begeleiding ( vraag 13 )

9 oordeel over de feed-back procedure bij de vorige enquete

van november '72 ( vraag 6 )

h Door enkele personan is hat als negatief ervaren dat er zo

vaak "vraemden" ( mansen die niet op de afdeling werken )

o.a. bij het groepsgesprek kwamen zitten.

Bij vraag 14 wordt gevraagd hoa man hier ta~anover staat.
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Bij de enquete wordt aen onderschaid gemnakt tUBesn de perso

nen die de start van het experim~nt hebben maegemaakt an perso

nan die in een later stadium op de afdeling zijn komen werken.

Aan de eerste kategorie zijn voorgelegd de vragen onder a, b,

e , a , f ,g en h • __--

--A-an-de-tw-e-e-de~kategoriezijn voorgelegd de vragen onder a, d,

e,f en h.

De formulieren kunnen anoniem worden ingevuld.

6.4.:5 ].i,iV.2.e£.i.o.9_

Begin-mei ' 73 zijn de formulieren uitgsreikt op de afdelingen.

Daarv66r is sen klaine toslichting gegevsn over het hoe en hat

waarom van de enquete. Bovendien is bij het enquete-formulier sen

brief gevoagd, waarin dat nog aans wordt uiteengazet (zia bijlage

XI ).

Verdar is uitgelegd wat er met de gegevans gaat gebeuren. Afgaspro

ken is dat de rasultaten 8erst met de betrokkenen zelf zullen wor

den doorgesproken. Als men daarmee akkoord gaat, en de kans ge-

had heeft om daarop nag een nadere toelichting te gaven, zullen

de resultaten vervalgens aan de leden van de stuurgro~medagedeeld

wordan.

6.4.4 Resultaten._-..L _

Allereerst de resultaten van de enquete zelf. (zie hiervoor oak

bijlage X)

De vragenlijst is door 60 personen ingevuld. Dit is ongeveer 66%

van de ~n aanmerking komende groepering.

Van de 60 ondervraagden bleek ongeveer de helft leerling verplegen

den te zijn en eenderde deel gediplomeerde verplegenden.

De rest van de groep bestond uit verpleegkundig afdelingshoofden,

afdelingssekretaresses, afdelingsassistentes, etc.

Tweederde deel van de ondervraagden bleek al langer dan drie

maanden op de betreffende afdeling te werken.

Bij de beantwoording van sommige vragen is het percentage onder

vraagden dat "geen mening" opgeeft vrij hoog. Dit wordt voor een

groot deel veroorzaakt door het feit dat eenderde deel korter dan

drie maanden op de afdeling werkt.
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- Als aan degenen, die het experiment vanaf het begin hebben mee

gemaakt (N = 27) wordt gevraagd naar hun oordeel over de wijze

waarop groepsverpleging op de afdeling is geintraduceerd, blijkt

dat driekwart van de andervraagden hierover redelijk tot zeer

tevreden is.

- Wat betreft het oordeel over de bijscholingskursus het volgende:

positief oordee~63%, negatief oordeel: 19% en geen mening: ]8%.

Opmerkingen die hierbij geplaatst werden, waren "het gedeelte

gesprekstechniek was te kort en te kompakt" en "nog meer tot de

kern van de zaak komen". Bij de terugmelding op de afdelingen

bleek dat men m.n. het gesprektechnische aspekt van de kursus

nog verder uitgediept zou willen zien.

- Over de wijze waarop de gegevens van de enquete van okt./nov.

1972 teruggemeld zijn, was men over het algemeen tevreden.

- Aan degenen die op de afdeling zijn komen werken na de start

van het experiment (N = 33), is gevraagd of men op dat moment

voldoende voorbereid was op groepsverpleging.

Het bleek dat 42% van de ondervraagden hierover ontevreden was

("Bij de overplaatsing was aIleen bekend dat er groepsverpleging

was, de theorie was slechts Ix uitgelegd"). Dit is een aspekt

van de v90rbereiding van het experiment wat onvoldoende uit de

verf gekomen is.

In de toekomst wil men in het lessenpakket van de leerling-ver

plegenden een apart vak groepsverpleging opnemen. Hierdoor kan

men mogelijk beter voorbereid worden.

87% van de ondervraagden was van mening dat de graepsverpleging,

zoals die ap dat moment op de afdelingen funktioneerde, voordelen

had in vergelijking met het "traditionele" systeem (10% "geen

mening").

Als voordelen werden a.a. genaemd:

"beter kontakt met de patient"

"benadering van de patient als mens"

"meer en betere informatie over de patient, zowel bij artsen als

verplegenden"

"minder vergissingen"

II beter kontakt tussen artsen en verplegenden"
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"betere begeleiding van leerlingen"

"grotere voldoening in het werk o.a. door een grotere verant-

woordelijkheid"

"groter verantwoordelijkheidsgevoel"

"prettiger werkklimaat".

Hieruit blijkt duidelijk dat men zowel voordelen ziet m.b.t.

de kwaliteit van de verpleging en verzorging van de patient

als m.b.t. het werk zelf en de sfeer op de afdeling.

- 33% van de ondervraagden was echter van men~ng dat er ook na

delen waren verbonden aan de groepsverpleging, zoals die op

dat moment funktioneerde.

Een nadeel wat vaak genoemd werd, is het feit dat men de pa

tienten van de andere teams minder goed kent, wat m.n. in de

avond- en nachtdienst een bezwaar kan zijn.

Verder bleek de planning van het werk nog niet optimaal te ge

schieden.

- Op de vraag, wat er aan de groepsverpleging zoals deze op dat

moment draaide, nog verbeterd zou kunnen worden, kwamen nogal

wat reakties. Zaken die hierbij aan de orde kwamen waren o.a.

het visite lopen door artsen, het kontakt tussen artsen en ver

plegenden, het uitdiepen van het groepsgesprek, het werken ~n

teamverband, de tijd waarop het groepsgesprek wordt gehouden,

het bijhouden van de kardex, het gebruik van het planbord, het

kontakt tussen de teams onderling, de afdelingsbespreking, de

funktiebepaling van het verpleegkundig afdelingshoofd en de

teamleidsters, etc.

- 78% van de ondervraagden gaf de voorkeur aan groepsverpleging

boven het " traditionele" systeem. 22% van de ondervraagden had

zich hierover nog geen mening gevormd. Deze laatste kategorie

bleek voornamelijk te bestaan uit degenen die pas op de afdeling

werkten.

- Bij de vraag over de begeleiding viel het op dat bijna 60% van

de ondervraagden opgaf "geen mening". Vaak werd hierbij de op

merking geplaatst: "Ik ken deze begeleiders helemaal niet" of

"ze hebben zich niet veel laten zienll
•
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Van het overige deel van de ondervraagden had de ene helft

de begeleiding als positief ervaren, de andere helft was er

minder tevreden over.

Bij de terugmelding aan de afdeling bleek dat bij de start

van het experiment onvoldoende duidelijke afspraken gemaakt

waren. M.n. op een afdeling verkeeerde men in de veronder

stelling dat het initiatief bij het begeleiden uit zou gaan

van de begeleiders. De begeleiders daarentegen werkten meer

vanuit het idee dat bepaalde zaken door de afdeling zelf aan

de orde gebracht zouden worden.

Bij de verdere begeleiding, ook van andere afdelingen, zullen

hierover in ieder geval duidelijke af~praken gemaakt moe ten

worden.

- 30% van de ondervraagden had het als positief ervaren, dat

verschillende personen, welke niet op de afdeling werkten (be

doeld waren hier mensen van andere ziekenhuizen, van de pers

etc.) bij het groepsgesprek kwamen zitten.

Als argumenten hierbij noemde men o.a. "lk beschouw het als

een andere inbreng, een nieuwe stimulans", "ze hebben soms erg

goede ideeen, waarmee wij iets kunnen doen en misschien hebben

zij ook iets van ons geleerd", "het is positief dat men leert

te praten in het bijzijn van anderen. Ret moet weI goed gemo

tiveerd worden". Bijna 20% had het als negatief ervaren:

"een gedwongen, gespannen situatie", "we doen het nog niet

perfekt, misschien hebben ze een verkeerde indruk gekregen",

etc.

Ongeveer 50% had hierover geen mening.

6.4.5 Konklusie.

Uit deze tussentijdse evaluatie-enquete bleek, evenals Dij de

terugmelding naar de afdeling, dat het experiment over het al-

gemeen als positief wordt ervaren, men vindt het een stap in de

goede richting. Men is echter weI van mening dat het systeem op

enkele punten nog verder uitgebouwd moet worden. Ret materiaal

wat door deze enquete is verzameld biedt daartoe een goed uit

gangspunt.

Riertoe is aan elk van de drie experimentele afdelingen het cij

fermateriaal op een geordende wijze teruggemeld.
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De evaluatie van de uit deze enquete beschikbaar gekomen ge

gevens zal in september of oktober a.s. door de stuurgroep

groepsverpleging geschieden.
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HOOFDSTUK 7 ARBEIDSSTUDIE

Achtereenvolgens worden behandeld doel, epzet, uitvoering, resul

tatan en konklusiB van deze studie.

Het doel van de arbeidsstudie is het vastleggen van hat werk, zeals

dit wordt verricht op de verpleagafdelingen van de drie experimen

tela afdelingen •

M.b.v. daze gegevens:.
1 kunnen voorspellingen gedaan worden t.a.v. de situatie in het

nieuwe ziekenhuis.

2 kunnan vergelijkingen gemaakt worden met vroegere arbeidsstudies

op deze drie afdelingen.

3 kan een stuk feed-back gegeven worden aan de verplegenden op de

drie experimentele afdelingen.

ad 1 In september 1973 zal het ziekenhuis in het nieuwe geboww

trekken. Daze verhuizing is aanleiding geweest om een aantal za-

ken m.b.t. de werkwijze op de verpleeg~afdelingen anders ta regelen.

Hat betreft hier zakan als hat keukengebeuren, het transport van

medicijnen, de linnsngoedvoorzisning etc.

Om na te kunnen gaan in hoeverre deze veranderingen van invloed

zijn op de personeelsbezetting op de verpleegafdeling, moet'bekend

zijn hoevesl tijd er relatief gazien, besteed wordt aan werkzaamhe

den die in het nieuwe ziekenhuis nlet meer door het verplegend per

sonael verricht zullen worden.

ad 2 In de zomer van '70 zijn door de arbeidsanalist van het zie

kenhuis waarnemingen gedaan m.b.t. de verdeling van de tijd van de

verschillende verplegenden over verschillende soorten handelingen

over de dag. Het betrof hier o.a. twes van de drie experimentele

afdelingen. In oktober 1970 zijn door een stegiaire van de T.H. te

Eindhoven gelijksoortige gegevens verzameld op de derde experimen

tele afdeling.

De methode die bij beide studies is gehanteerd is de Multi Moment
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Opname ( M.M.O. ).

Door hat opniauw varrichten van deze M.M.O.'en kan de sltuatie

na invoering van groepsverpleging v8stgelegd worden.

Door vergelijking van de resultaten van deze studies kan nagegaan

worden in hoeverre door invoering van groepsverpleging de verde

ling van de tijd die diverse gro8psn verplegenden besteden aan

bep. werkzaamheden verandert , en wat dat voor konsekwenties heeft

voor de personselsbezetting.

ad 3 Voor het gebruik van de feedback-methode als hulpmiddel bij

de begeleiding zie 6.3.1.

7.2 Oezet

Teneinde de situatie na de invoering van THEMO-verpleging in het

oude ziekenhuIDS te meten, moeten MMO's gedraaid worden op de drie

experimentele afdelingen. Oit gebeurt in samenwerking met H. Nijhuis,

die op het moment bezig is met een studie betreffende de ontwikke

ling van een wiskmndig model voor de verpleegafdaling (zie lit.35a).

In dit kader verricht hij een vooronderzoek m.b.t. het plannen van het ver'

pleegkundig werk op de varpleegafdeling. Voor dit vooronderzoak is

hat nodig, dat NiJhuis MMO-gegevans verzamelt. Hij zal dit doen

op een van de drie experimentele afdelingen. Op de beide andere

afdelingen zal ondergetekende de waarnemingen verrichten.

BiJ de indeling van het werk in klassen moet rekening gehouden

worden met de volgende punten:

a de te verkrijgen cijfers moeten vergeliJkbaar zijn met de ciJ

fere van de beginmetingen.

been aantal specifieke werkzaamheden, die aIleen voorkomen bij

groepsverpleging, moe ten duideliJk onderscheidan kunnnen wor-

den.

c werkzaamheden die gaan verdwijnen door een nieuwe organisatie

in het nieuwe gebouw, moeten zoueel mogeliJk apart onderschei

den worman.
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d er moet rekening gehouden worden met het onderscheid, dat Nij

huis aanbrengt tUBsen pa~ient-afhankelijk en patient-onafhan

keliJk werk (i.v.m. planningsBxperiment)

e de indeling die gehanteerd wordt bij de MMO's moet in verband

zijn te brengen met de planborden, die op de verpleegafdeling

in gebruik ziJn (i.v.m. planningsexperiment)

f de indeling in werkzaamheden moet eenduidig ziJn en dUidelijk

omschreven worden (aan deze voorwaarde voldoen eerder gedane

arbeidsstudies in stages in onvoldoende mate. Dit maakt de

gegevens moeilijk interpreteerbaar, en bovendien geeft het

moeilijkheden wat betreft de onderlinge vergelijkbaarheid.

Rekening houdend met voorgaand genoemde puntea is de indeling tot

stand gekomen, zoals die vermeld staat op bijlage -XJ~

Deze indeling bestaat uit een aantal hoofdgroepen (in het vervelg

groepen te noemen),zoals verpleging, verzorging, huishoudelijk

werk etc. Elk van deze groepen is weer onderverdeeld in subgroe

pen (in het ver.volg handelingen te noemen), zoals bij verpleging

d.a. technische handgrepen, medicijnen en injekties etc.

Omdat een van de doelsteLlingen van het onderzoek is, nagaan wat

de invloed~van groepsverpleging op een verpleegafdeling is op het

werk, zijn we niet aIleen geInteresserd in de tijdsverdeling"van

de totals groep mensen die er werkt, maar willen we dat psr kate

gorie wetsn.

We onderscheidsn de volgende kate~orien:

- verplesgkundig afdelingshoofd (VAH)
secretaresse (5)

teamleidster (TL)

overig personeel, zoals verplagenden, leerling-verplegenden en

afdelingsassistenten (V)

7.2.3 lie! me!e.n

Het meten gebeurt door op een aantal tijdstippen het objekt of de

objekten waar te nemen an de waarnem1ngsn 1n de gekozen klassen in

te delano



p = gemeten %.. tijdsbesteding in een klasse

n = aantal waarnemingen
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VoorwBarde hierbij is, dat 88 kans, dat gedurende e8n bep. perio

de san bep. aental wwarnemingen gedaan wordt, ~Doralk. period.

even groet is.

Dearna gaat men hat Bantsl elementsn in de klssse .tallen (turvan).

Uit hat aantal turfjes in Ben klasee kan dan afgeleid worden hee

veel tijd (als peroentage van de totals tijd) bssteed wordt aan

de wsrkzaamhsden van die klasse.

Het voldoende betrouwbaar en valide meten werdt bij de MMO bsreikt

door:

- te meten op aselekte tijdstippen

een voldoende aantal malen waar te nemen

De bstrouwbaarheid van de cijfers wordt aangageven m.b.v. een be

trouwbaarhsids~ntervalvoor de werkelijke tijdsbesteding in procen

ten (aen veronderstelling hier~ij is dat de gemeten relatieve tijdsl

bes~eding aen binominale verdeling voigt, zim lit. 34 ):

p-2.s < Pw < p+2.e (95 %betrouwbaarheid )

p = werkelijke tijdsbestading in %w
p = gameten tijdsbestedlng in %
5 = standaarddevlatie

De standaarddeviatie wordt als voIgt bepaald:

_ VP(lOO-P)
s - 1n-

aij het bepalsn van het benodigde aantal waarnemingee hebben we

met bo~~nstaande ~ekening ~ehouden.

~8t blijkt, dat willen weredelijke uitspraken kunnen doen, we in

totaal drie gehele dagen per afdeling MMO's moeten draaien ( ge

middeld 10 ronden per uur, 10 uur per dag.

Wat betreft de validiteit van de meting het volgende: het feit dat

men opnamen maakt,.kan het systeem dat men waarneemt, beInvloeden.

Hat is daarom verstandig om in hat begin enige tijd proefwaarne

mingen ta doen. ~ovendien is hat nodig, dat de waarnemer zowel

met de MMO-methode en -indeling vertrouwd raakt, als met de situa

tie zoals die op de afdeling is.
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Hat is zeer wenseliJk vooraf met de betrokkanen het hoe en waarom

VBn de opnemes door te spreken. Bovendien is het belangrijk, dat

de pati~nten wetsn waarom er vreemden op de afde1ing rondlopen.

eiJ de interpretatie van de gegevens moet rekening gehouden wor

den met validiteit en betrouwbaarheid. Het gaat hier o.a. om de

vraag in hoeverre de dagen waarop waargenemen wordt representa

tief zijn voor de gemidde1de werkdag. Hierop zijn de vo1gende

twee faktoren van inv10ed:

a het op de betreffende dagen aanwezige personeel. Teneinde per

soneelsbezetting vast te 1eggen, maken we gebruik van het

formulier in bijlage XIIJ.

b de op de betreffende dagen aanwezige patienten. Het gaat hier

niet eIleen om het aantal patienten, maar ook de mate waarin

deze patienten verpleging en verzorging nodig hebben.

Een aantal kenmerken wat hierop van invloed is, wordt vastge

legd (zie 'het formulier in bijlage XIV ):

geslacht

diagnose

bijzonderheden op de betreffende dag, zeals operatie etc.

klass! fikatie

Als klassifikatie gebruiken we een va~ Berenschot afgeleide in

de ling (zie b!jlage XV):

1 intensive care, patienten die veel verpleging of verzorging

nodig hebben, die gedeeltelijk hulpelooe zijn of op deze dag

extra"bewerkelijk" zijn door proeven of onderzoekingen (kats

go de A + 8)

2 medium care, patienten die een gemiddelde verpleging en verzor

ging nodig hebben (kategorie C)

3 low care, oplopende patientsn met aen minimum zorgbehoefte

en patientsn met gedeeltelijke bedrust (kategorie D en E)

Deze zaer eenvoudige klassifikatie wordt gahanteerd opdat tenmin

ete iets gezagd kan worden over de verschillen op ~8n afdeling

tuseen verschillende dagen.

Bahalve het al dan niet representatief zijn van de dagen waarop

wwargenomen wordt, gerelateerd aan de gemiddelde werkdag op die
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afde1ing, moet bij elke MMO-studie aen aantal "elgenschappan" ban

de betreffende afdeling worden vastge1egd. Het gaat hierbij am za

ken als het aantal bedden, het spacialisme, het a1 dan niet aan

wezig zijn van een beddencentrale, Ben schoonmaakdienst,een zus

teroproepsystesm etc. (Zi8 check-list in bijlage XVI).

Deze fektoren kunnen nl. allemaal in principe van invloed zijn

op de hoevee1heid werk en daarmede op de relatieve tijdsbesteding.

7.3 Uitvoering.

Begin januari 1973 is een begin gemaakt met het draaien van de multi

momentopnamen (M.M.O. '2).

In totaal werd op elk van de drie experimentele afdelingen gedurende

drie volle dagen waargenomen.

Omdat bleek dat de gemiddelde personeelsbezetting gedurende de maand

januari veel hoger was dan op het moment waarop de oude waarnemingen

verricht waren (1970), is in mei op een afdeling (afd. I) de arbeids

studie herhaald.

Gedurende deze waarnemingsperiode 1n mei is op die afdeling gewerkt

met een personeelsbestand, wat steeds een dag tevoren werd berekend

volgens de door Nijhuis ontwikkelde dagplanmethode (zie lit. 35a).

Aan het begin van de waarnemingen 1S met de betrokkenen het hoe en

waarom doorgesproken. Aan de patienten is een brief uitgereikt, waarin

de aanwezigheid van "vreemden" op de verpleegafdeling is uitgelegd.

Om zo min mogelijk op te vallen, hebben de waarnemers een witte jas

aangetrokken.

Met name in het begin hadden zowel verplegenden als patienten er toch

rnoeite mee, dat er vreemden op de afdeling rondliepen. Het heeft nogal

wat moeite gekost om hen precies duidelijk te maken waar het om ging.

Het verrichten van M.M.D. 's is een zeer intensief werk. Het is daarom

zeer belangrijk dat hier aIle beschikbare tijd aan besteed kan worden

en tijdens de waarnemingsperiode geen andere zaken geregeld hoeven te

worden.
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7.4 Resultaten.

Een gedeelte van het verkregen cijfermateriaal is opgenomen 1n

bij lage XVII.

Het gaat daarbij om de tijdsbesteding van verpleegkundig afdelings

hoofden, afdelingssekretaresses en de verplegenden. Bovendien is

deze laatste groep personeel uitgesplitst naar teamleidsters en

teamleden.

De meting van mei '73 betreft de tijdsbesteding voor de totale

groep verplegenden (incl. VAH, S, etc.).

We beschikken nu dus over de tijdsbesteding van het personeel van

de drie experimentele afdelingen en weI op verschillende tijdstip

pen.

De bruikbaarheid van dit materiaal wordt voor een deel bepaald door

de gemiddelde, over de dag aanwezige hoeveelheid personeel per af

deling (zie tabel 1):

1970 1973 - jan. 1973 - mei

afd. I 9,4 (100) 13,0 (138) II ,4 (121)

II 8,8 (100) 9,5 (108) -
III 7,8 (100) 10,6 (136) -

tabel I. Het gemiddeld over de dag aanwezige personeel (08.00-18.00 u.)

Als we de personeelsbezetting in 1970 en die in jan. 1973 vergelijken,

dan blijkt dat er in januari gemiddeld over de drie afdelingen 26%

meer personeel aanwezig is.

Laten we nu nagaan in hoeverre m.b.v. dit cijfermateriaal de doelen,

zoals we die gesteld hadden (7.1), gerealiseerd kunnen worden.

Ad doel 1. Het leveren van gegevens t.b.v. het doen van voorspellingen

van de situatie in het nieuwe ziekenhuisgebouw.

Het doen van de voorspellingen zelf viel buiten het kader

van dit onderzoek. De verzamelde gegevens zijn doorgegeven

aan de arbeidskundige in het ziekenhuis.
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Ad doel 2. Ret maken van vergelijkingen met vroegere arbeidsstudies

op de drie afdelingen.

Door de verschillen in personeelsbezetting moe ten we voor

zichtig zijn met het trekken van konklusies wat betreft

de invloed van de invoering van groepsverpleging op de

tijdsbesteding van verplegenden.

De aanwezigheid van relatief meer personeel heeft nl. niet

op elke groep handelingen dezelfde invloed; dit geldt m.n.

voor het werk wat door verplegenden wordt verricht.

De totale tijd besteed aan de groep verplegende handelingen

(in min/dag) blijkt onafhankelijk te zijn van de hoeveelheid

personeel. Aan de handelingen uit de groep kommunikatie wordt

meer tijd (absoluut gezien) besteed, naarmate er meer perso

neel ~s.

De volgende opmerkingen kunnen echter wei geplaatst worden:

- door de verpleegkundige afdelingshoofden wordt relatief

gezien na invoering van groepsverpleging minder tijd be

steed aan handelingen uit de groep verpleging en meer tijd

aan "handelingen" uit de groep kommunikatie. De toename

in de groep kommunikatie wordt op de interne afdelingen

waarschijnlijk veroorzaakt door het invoeren van de zgn.

"droge visite". Dit is een bijeenkomst met artsen, waarin

de patienten doorgesproken worden. Deze bijeenkomsten kos

ten meer tijd aan de verpleegkundig afdelingshoofden.

Blijkbaar hebben deze hoofden het visite lopen met de

artsen nog niet geheel gedelegeerd aan de teamleidsters.

Als dit wel het geval geweest zou zijn, dan zou dit gere

sulteerd moeten hebben in een afname van de relatieve tijd,

die besteed wordt aan kontakten met artsen.

- de afdelingssekretaresse besteedt gemiddeld tweederde deel

van haar tijd aan administratieve werkzaamheden. Gedurende

de eerste meting was dat aanzienlijk minder. Ret percentage

inproduktief is sterk afgenomen. Dit wijst erop dat de af

delingssekretaresses beter op hun taak zijn ingespeeld en

veel werkzaamheden van het verpleegkundig afdelingshoofd

hebben overgenomen.
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In het volgende gedeelte wordt ingegaan op de konsekwenties van de

invoering van groepsverpleging op de personeelsbezetting.

Door de arbeidsanalist van het ziekenhuis, die ook zitting had in

de stuurgroep groepsverpleging, is een berekening gemaakt van het

benodigde personeelsbestand voor een afdeling van 43 bedden in het

nieuwe ziekenhuisgebouw met als organisatievorm groepsverpleging.

Hij ging daarbij uit van oude cijfers, verkregen uit M.M.O. 's en

maakte daarnaast een schatting van diverse extra aktiviteiten zoals

o.a. groepsgesprek, invallen kardex etc. Aldus was berekend een per

soneelsbestand van 23 personen (incl. VAH, 5, gediplomeerde en leer

ling verplegenden en afdelingsassistente).

Het feitelijk benodigde personeelsbestand kan ook berekend worden uit

gaande van de M.M.O.-gegevens, zoals die in mei '73 op afd. I (43

bedden) verzameld zijn.

We komen dan uit op een personeelsbestand van 27 personen. Dit ~s

ruimt boven de berekening van de arbeidsanalist.

Er zijn echter mogelijkheden om het personeelsbestand terug te brengen

van 27 naar by. 23 personen:

a) door een efficientere organisatie van het werk.

- Het percentage inproduktief bedraagt 11,6% (incl. een kwartief

koffie in eigen tijd). Door het verschuiven van niet-tijdgebonden

aktiviteiten moet dit percentage aanzienlijk zijn terug te brengen.

- Aan werkzaamheden in de groep kommunikatie worden ongeveer 1700

minuten per dag (08.00-18.00 uur) besteed (= 28% van de totale

tijd). Binnen de waarnemingen vie len zowel een klinische les als

een over leg over werktijden (300 minuten bij "overig overleg en

instruktie"). Hierdoor is het percentage kommunikatie hoger als

normaal.

- Verder wordt relatief veel tijd besteed aan "teamgesprekken".

Enerzijds wordt dit veroorzaakt door 't feit dat men in een expe

rimentenfase zit, waardoor hieraan meer aandacht dan normaal wordt

besteed. Anderzijds valt de tijd waarop het groepsgesprek wordt

gehouden gedurende het bezoekuur (14.00-15.00 uur). Hierdoor zal

men gemakkelijker geneigd zijn om 't teamgesprek uit te laten

lopen, omdat er gedurende die periode geen werk aan de patient

gedaan hoeft te worden.

Deze periode zou mogelijk echter ook gebruikt kunnen worden voor

niet-tijdgebonden aktiviteiten, zoals by. klinische les, afdelings-
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bespreking, het opruimen van dienstruimten, het opruimen van

verpleegkundige artikelen, het inruimen van de linnenkast

(resp.-kasten), bepaalde administratieve werkzaamheden etc.

b) door andere voorzieningen in het n~euwe ziekenhuisgebouw.

Hierbij moet gedacht worden aan het bestaan van een beddencen

trale (--. geen beddensoppen meer op de afdeling), het keuken

gebeuren, de medicijnvoorziening, het interne transportsysteem

etc.

Ook deze zaken zullen tijdsbesparend werken.

Uit het cijfermateriaal blijkt dat de absolute tijd, die besteed

wordt aan verpleging, en in iets mindere mate ook aan verzorging

van patienten, onafhankelijk-is van de organisatievorm.

Verder nemen we aan dat het patientenbestand gedurende de dagen dat

waargenomen is, normaal te noemen is, wat betreft de hoeveelheid werk

die verricht moet worden.

Verder kan nog opgemerkt wordendat, indien men in noodsituaties een

beroep kan doen op extra hulp (bv. via een zwerfdienst), men zich

op de afdelingen niet in hoeft te dekken tegen dergelijke situaties

via het verkrijgen van meer personeel. De dagplanmethode, zoals die

door H. Nijhuis ontwikkeld is, is een bruikbare methode om deze be

hoefte aan extra personeel de dag tevoren te bepalen (zie lit. 35a).

Op basis van het voorafgaande kunnen we nu de volgende uitspraak doen:

Aannemende dat een aantal mogelijkheden om tot een meer efficiente

organisatie te komen, benut kan warden, is het waarschijnlijk dat een

verpleegafdeling met 43 bedden, met als organisatievorm themoverpleging,

in het nieuwe ziekenhuisgebouw gerund kan worden met een personeels

bestand van 23 personen.

Ad doel 3. Het terugkoppelen van de resultaten verkregen uit deze

studie aan de drie betrokken afdelingen.

Op een afdeling (afd. I) is dit gebeurt, d.m.v. een kort verslag

waar~n een gedeelte van het cijfermateriaal is opgenomen, voorzien

van enkele opmerkingen t.b.v. een juiste interpretatie van de gegevens.

Op de andere twee afdelingen is van deze methode geen gebruik gemaakt.

Een overweging hierbij was, dat het gevaar aanwezig was, dat men over

laden zou worden met informatie (denk bv. aan de feedback van de evalu

atie~ enquete (okt./nov. 1972) en de tussentijdse evaluatie-enquete
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van mei 1973) op een tijdstip dat de afdelingen zich langzamerhand

gingen voorbereiden op de verhuizing naar het nieuwe ziekenhuisge

bouw in september 1973.

7.5 Konklusie.

Doordat het personeelsbestand op de drie experimentele afdelingen,

op de diverse tijdstippen waarop de M.M.a."s verricht zijn wisselde,

kunnen minder konklusies getrokken worden dan verwacht was.~)

Een belangrijke konklusie, die weI getrokken kan worden, is fiat het,

gegeven een aantal voorwaarden, mogelijk moet zijn eenorthopaedische

verpIeegafdeIing van 43 bedden in een nieuw gebouw te runnen met een

personeelsbestand van 23 bedden.

~)
Overigens kan hier weI opgemerkt worden, dat de omstandigheid

dat er meer personeel was dan normaal, meer mogelijkheden ge

boden heeft om te experimenteren met themo-verpleging.
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HOOFOSTUK 8 BESPREKING

In dit hoofdstuk wordt het afstudeerwerk besproken en worden

suggesties gedaan voor verder onderzoek en begelelding.

8.1 Algemeen

Uit het voorgaande is duidelijk geworden dat het verrichten van

onderzoek een zaak is die niet altijd even soepel verloopt.

Doordat gewerkt wordt in een praktijksituatie duiken allerlei

onverwachte problemen en moeilijkheden op, die een vlotte uitvoa,

ring van het onderzoek niet bevorderen.

Verder dient opgemerkt te worden dat het ondarzoek geenszins

duidelijk afgerond is. Er zal nag veel werk verricht moetan

worden voordat dat het geval is en er bepaalde konklusies getrok

ken kunnen worden, m.b.t. de toetsing van de veronderstellingen.

Het onderzoek wat verricht is, is duidelijk een eerste aanzet ge

weest voor sen onderzoek in meerdere ziekenhuizen om na te gaan

in hoevsrre grospsverpleging een antwoord is op enkele prob1e

men die zich voordoen in de verpleging.

Er is getracht am na te gaan in hoeverre hat in theorie ontwik

kelde THEMO-model realiseerbaar is en m.n. of er door invoe

ring van THEMO-verpleging sen meer therapeutisch k1imaat voor

de patient en daarmede een meer motiverend werkklimaat voor de

werplegende ontstaat.

Hoewel ten aanzien van het a1 dan niet suksesvol zijn van de

verandering op dit moment wetenschappelijk gezien nog geen kon

klusies getrokken kunnen worden, kan hat vo1gende opgemerkt wor-

den:

Bij de in mei '73 gehouden evaluatie-enquete onder da verplegen

den van de drie experimentele afdalingen ( zie 6.4 ) b1ijkt o.a.

dat bijna 90 %van de 60 respondenten de voorkeur geeft aan

groepsverpleging an liever niet mear mat het oude systeem wi1

werken. Ongeveer 8 • van de ondervraagden heeft hierover geen

mening. Het b1ijkt dat hat hier gaat om die learling - verp1egen-
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den die (nog) niet met het oude systeem gewerkt hebben.

Hieruit bliJkt dat er geen « wag terug « meer is.

oit bliJkt ook uit het feit dat men op enkele andere afdelingen

staat te springen om ook op groepsverpleging over te kunnen gaan.

8.2 Onderzoek dat afgerond moet worden.

Het onderdesl onderzoek van mijn afstudeerwerk moet op de volgende

punten nog afgerond worden:

- arbeidsstudie

In de loop van de maand me! worsen gedurende een week MMO's

gedraaid op een van de drie experimenrele afdelingen.

De resutaten zullen geanalyseerd moeten worden in het licht

van de in 7.1 genoemde doelstellingen.

De resultaten hiervan zullen o.a. aan de betrokkenen terugge

meld worden.

- toetsing van de veronderstellingen

Teneinde de apgestelde veronderstellingen te kunnen toegsen,

zal nog een nameting verricht moaten worden ( eind '73 of

begin '74 , zie 5.4 )

- feed-back van enquete resultaten

Het gaat hier om de eind oktober '72 gehouden enquete.

De procedure zoals die 6.2.3 staat beschreven moet no~ afgerond

worden.

tussentijdse evaluatie enquete

De gegevens moeten nag geordend en geanalyseerd worden.

Verder zal de terugmelding san de betrokkenen(t.b.v. een evt.

bijsturing van hat proces)en de stuurgraep nag maeten geschie

den.

8.3 Suggesties voor verder onderzaek

Hieronder worden enkele gebieden aangegeven waarop verder onder

zoek gewenst is.

- Op de eerste plaats zou het evaluatieonderzoek uitgebreid mae

ten worden naar andere ziekenhuizen en/of afdelingen.

Dit am de resultaten meer algemaen geldend te kunnen maken.

Verder zou nog mear aandacht besteed moeten worden aan de in

vloed die groepsverpleging heeft op arbeidssatisfaktie en moti

vatie.
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Er zal nagegaan moeten worden in hoeverre hat therapeutisch

klimaat, zoals hat hier gemeten is, inderdaad oak therapeutisch

is, m.a.w. in hoeverre het van invloed is op de genezing van

de patient.

Er zou nagegaan moe ten worden in hoeverre ap varpleegafde

ling8n die gestruktureerd zijn volgens het THEMO-model min

der gelopen wordt dan op traditioneel gestruktureerde ver

pleegafdelingen. Dit zou kunnen gebeuren door m.b.v. de zg.

Yale-index de loopafstanden te bepalen.

- Er zal nagegaan worden wat invoering van groepsverpleging

voor konsekwantias heeft voor de hoeveelheid benodigd perso

neel.

Er zou aandacht besteed kunnen worden aan de organisatiestruk

tuur van de verplegingsdienst. O.a. zou nagegaan kunnen worden

of hat linking-pin-koAcept een mear effektieve en efficiente

organisatie bevordert.

8.4 SU9gesties voor verdera begeleiding

Hat is duidelijk dat men op hetmoment nog in een experimentele

fase zit. Zaken waar bij de begeleiding nog op gelet moet worden

zijn:

de verdere uitbouw van het groepsgesprek en de afdelingsbe

spreking

- een betere taakafstemming van verpleegkundig afdalingshoofden

en teamlaidsters

- hat betrekken van andere disciplines bij groepsverplaging en

mn. de groepsgesprekken (pastores, maatschappelijk werk, die

tiste, wijkverpleging, specia1istan etc.).

- het maar betrekken van 1eer1ing-verp1egenden bij hat experi

ment

hat bavorderen van een maer systematische verpleging van de

patient (bv. door het gesn gebruiken van verp1esgplan, zie

lit. 12).

- eva1uatie van het administratieve systsem (kardex, etc.)



-90-

Enkels opmerkingen voor verdere begeleiding:

- participatieve observatie d.m.v. het aantrekken van sen witte

jas en enige tijd mee gaan draaien lijkt me zeer buttig.

- er zal een meer regelmatig kontakt onderhouden moe ten worden

met de experimentele verpleegafdelingen.

- besteedt aandacht aan de graep leerling-verplegenden op de ex

perimentele afdelingen

- houdt in de geten dat enkele andere verpleegefdelingen staen

te dringen am oak metgroepsverpleging te startsn.

Laat dit enthousiasme niet verloren gaan.
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