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Samenvatting 

Oit rapport handelt over de ondersteunende funktie 
van gezondneidscentra. Met de ondersteunende funktie 
wordt zouel de koordinatie, alsook de beheerstaak 
van het gezondheidscentrum bedoeld. 
In dit onderzoek hebben drie gezondheidscentra 
meegedaan. Twee centra met een overkoepelende en 
sen als een zelfstandige stichting. . 
Het onderzoek doorloopt twee fasen, een verkennende 
en een kwantitatieve. In de eerste fase is vastgesteld 
uit welke delen de ondersteunende funktie bestaat. 
Oaaropvolgend is de tweede fase bedoeld am de tUd, 
die de verschillende deelgebieden van de ondersteunende 
funktie aan de medewerkers kost, te meten. 
Ala voornaamste conclusie komt naar voren dat de 
ondereteunende funktie niet in aanmerking komt am 
te worden uitgevoerd door een koordinator. 
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Voorwoord 

Oit rapport geldt als afstudeeropdracht voor de studie 
bedrijfskunde aan de Technische Hogeschool te Eindhoven. 
Het rapport beschrUft een onderzoek verricht in een 
drietal gezondheidscentra. Twee centra zUn benaderd 
via de regionale kontaktgroep Zuid-Oost-Nederland •• 
Oit resulteerde in een kontakt met de secretaris van 
de Stichting Gezondheidscentra Nijmegen en tot dit _ 
onderzoek. Het derde gezondheidscentrum is er in een 
later stadium bij betrokken en is direkt benaderd. 

V~~r de plezierige manier waarop de medewerkers van 
de gezondheidscentra mU benaderden en voor hun mede
werking aan mUn onderzoek, worden ze allemaal hartelijk 
bedankt. 
Ook wil ik nog Frans Verhaaren en Dorrit Gooskens van 
het Agogisch Instituut te Amsterdam bedanken voor hun 
opbouwende en waardevolle kritiek die zU hebben geleverd 
in de kontakten die ik met hen had. 
Mijn begeleiders ing. R.J.M. Mercx, dr. A.H. v.d. Zwaan 
en prof. dr. H. Feitsma worden uiteraard bedankt voor 
hun bemoeienis met mUn afstuderen! 

En natuurlijk mOn vrouw Marijke, die mO met mUn stemmingen 
heeft moeten opvangen in deze tijd; dat kon jU aIleen, 
fijn dat je er was. 

oktober 1980 

tjalke de boer 
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Inleiding 

De laatste tijd staat het gezondheidscentrum als 
onderzoekseenhied sterk in de belangstelling, veelal 
vanuit de gedragswetenschappelUke en natuurlijk de 
medische hoek, maar meer en meer nemen andere 
disciplines hieraan deel. 
Dit onderzoek gaat over het management v~n gezond
heidscentra. Deze term is in dit rapport vervangen 
door de term fondersteunende funktie f • Dit vanwege 
de brede betekenis die ~eze term hier heeft. 8edoeld 
worden zowel de koordinerende alsook de beheers funkties 
die in het gezondheidscentrum voorkomen. 

Het onderzoek is in twee fasen uitgevoerd. De eerste 
fase is verricht bij twee gezondheidscentra met een 
overkoepelende stichting in Nijmegen, Lindenholt en 
Hazenkamp. Het gezondheidscentrum Lindenholt is een 
jong,nog in opbouw, wijkgezondheidscentrum in een 
nieuwe wUk. Het gezondheidscentrum Hazenkamp bestaat 
ongeveer vUf jaar en heeft zUn clientele verspreid 
over de stad 1iggen. 
Hier hebben we een verkennend onderzoek aan de hand 
van een eerste probleemstelling gedaan, met behulp 
van een vragenlUst. 
In deze fase is van anke1a medewerkers een tijdstudie 
uitgevoerd die als basis diant am in de tweede fase 
op het tijdsaspekt nader in te gaan. 
Voor de tweede fase is de probleemstelling toegespitst 
op dit tijdsaspekt. Het onderz~ek is in eerste instantie 
verricht in een derde gezondheidscentrum, Zeist-West. 
Een wijkgazondheidscentrum dat in de zes jaar dat het 
nu bestaat, uitgegroeid is tot een gezondheidscentrum 
met dertien medewerkers verdeeld over zes disciplines. 
Voor de keus van dit derde gezondheidscentrum waren 
een aantal redenen: 
-in hoeverre zijn de categorieen uit de eerate fase 

houdbaar? 
-met welke methode is de ondersteunende funktie het 
best te meten? 

-geen verstoring vooraf teweegbrengen in de beide 
gezondheidscentra in Nijmegen, door het uitproberen 
van de methode. 

Na de onderzoeksperiode in het gezondheidscentrum 
Zeist-West, is gestart in de beide andere centra. 
De onderzoeksperiode bestreek vier weken per gezond
heidscentrum. In het gezondheidscentrum Zeist-West 
viel dit in een tijd dat er veel feestdagen waren. Hat 
totaal aantal dagen is dan ook twee minder dan in be ide 
andere gezondheidscentra. 



- 4 -

1. Onderzoek~oozet 

1.1 Probleemstelling 

Bij de medewerkers van gezondheidscentra bestaat sen 
behoefte tot het regelen van het management van deze 
centra. Om aan deze beho~ft~ te voldoen is het nodig 
dat deze problematiek aan een nauw~eurig onderzoek 
wordt onderworoen. Als zodanig ontstaat dan de wens 
tat het dpfiniiren van het probleem. Hiervoor is het 
eerst nodig sen omschrUving van een gezondheidscentrum 
te geven. Deze vinden we in een rapportage over de 
eerstelUns gezondheidszorg van het Nederlands Huisartsen 
Instituut {1979): 'Een gezondheidscentrum is een samen
werkingsverband van minstens sen arts, sen wUkveroleeg
kundige en aen maatschappelijk werkende onder eqn dak'. 

Voordeze samenwerking j~ sturing noodzakel~k. Dez~ 
sturing gebeurt aan de hand van informatie over de 
situatie waarin het gezondheidscentr~m zieh op ieder 
moment crevindt. AfhankelUk van deze informatie kan a1 
dan niet korrigerend worden opgetreden. . 
De verkregen informatie heeft betrekking op de profes
sionele taken van iedere medewerker afzonderlUk, het 
uitvoerend nivo, en daarnaast nng op twee andere niva's, 
te weten strategisch 8n bestuurlijk nivo. Dft is een 
driedeling van Ansoff (1969) die er het volgende 
mee bedoeld: 
1. strategische besI4s~ingen, gericht op de verhouding 

tuss8n de organisatie en zijn omgeving 
2. bestuurlijke beslissingen, gericht op de struktuur 

en de vorm van de organisatie. 
3. uitvoerende beslissingen, gericht op de dagelijkse 

uitvoering van de taak 
Juist ~p het nivo van stategie e~ bestuur heerst nog 
veel anduidelijkheid binnen de gezondheidscentra. Op 
deze niva's heeft men te maken met het management 
binnen de organisatie en dit management ontbreekt nu 
schUnbaar in gezondheidscentra •. 

De term management heeft hier de brede betekenis van 
koordinerende en onderhoudende funktle, in het vervolg 
zullen we dit ond8rsteunende funktie noemen, dit als 
omschrijving voor die wp,rkzaamheden in sen oez~ndheids
centrum. 
De probleemstelling formuleren we als voIgt: 

'Wat zijn de ondersteunende funkties en aan welke 
voorwaarden met betrekking tot de genoemde funkties 
moet het qezondheidsr-entrum voldoen opdat de 
doelstellingen geFormuleerd ~oor de medeyerkers van 
het gezondheidscentrum tot hun recht komen.t 
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De variabele ondersteunende funktie wordt in de 
literatuur op vele manieren benaderd. De hoofdlun 
die we bU vele auteurs ( 7ie literatuur: 1, 3, 7, 8, 13.) 
terugvinden is: het nemen van beslis~ingen ten a~nzien 
van de v"nrtga~g en de beMe~r~ing van de Drg~n~s~tie. 
~iervoor IJillen we een tweedeling geven die een deduktie 
is van de uit de literatuur gevonden omschrUvinge n 
van management funkties: 

1. planning: het anticiperen 00 ontwikkelingen binnen 
de gezondheidczorg door het bepalen van doelstellingen 
en de manier waarop deze bereikt moeten worden 

2. control: het vaststellen van de mate van voortgang 
met betrekking tot de doelstellingen en het 
bijsturen indien ontwikkelingen zowel intern alaook 
extern "an het centrum dit noodza~elijk maken 

Ye rafelen nu de probleemstelling uiteen tot een aantal 
vra~en ~i@. als uit?ar.n~~"n~ kunnen dienen bU het verdere 
onderzoek: 

1. Welke ondersteunende funkties zUn als zodanlg binnen 
een gezondheidscentrum te herkennen, mede gelet op 
planning en contr~l? 

2. Welke medewe~kers geven welke ondersteunende funktie. 
aan? 

3. Heeft het gezondheidscentrum een manifest besturend 
college? 

4. Yat xUn de doelstellingen van het gezondheidscentrum? 

1.2 •. Nadere precisering van het onderzoek naar de 
ondersteunende funktie van gezondheidscentra 

Tijdens de eerste rase van de afstudeeropdracht is met 
behulp van een vragenlUst bij de gezondheidscentra 
Hazenkamp en Lindenholt inzicht verkregen in de 
ondersteunende funktie. 
Van enkele medewerkers is, door voorhanden zijnde 
administratie een tijdstudie uitgevoerd. 8ij de beide 
gezondheidscentra zien we in deze tijdstudie een aan
merkelijk verschil, zie hoofdstuk 7. De medewerkers van 
het gezondheidscentrum Lindenholt komen tot een dubbel 
aantal samenwerkingsuren ten opzichte van de medewerkers 
uit het gezondheidscentrum Hazenkamp. Het is dan ook om 
deze reden dat op de eerste fase een tweede fase is 
gevolgd die zich toespitst op dit feit. 
De probleemstelling uit de eerste fase convergeren 
we tot: 
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'Welke kwsntiteit heert de o~dersteunende funktie 
en wat ~ijn de oorzake~ bij gebleken verschil tussen 
de beide gezondheidscentra' 

[en nadere snalYQ8 va~ de prohle8m~t~11in~ lev~rt 
een drietal konkrete vra~en die door het ~nderzoek 
beantwoord moeten worden: 
1. Welke tijd besteden welke medewerker! aan de 

ondersteunende funk tie? 
2. 8estaat er sen ver~chil in de hoeveelheid tUd die 

door de beroe~sgroeoen wordt besteed aan de 
ondersteunende funktie? 

3. Zijn er duidelijke ver'schillen aan te wijzen tussen 
de drie gezondheidscentra met betrekki~g tot de 
ondersteunende funktie? 

V~~r het beantwoorden van deze vragen zijn twee methodes 
die in aanmerking komen. De eerste methode is mondeling, 
de tweede schriftelUk. Om geen verstoring vooraf teweeg 
te brengen in de beide centra Lindenholt en Hazenkamp 
is de ke~s gemaakt een derde gezondheidscentrum in het 
onderzoek te betrekken. Tevens kon in dit derde gezond
heidscentrum getest worden of de opsplitsing van de 
ondersteunende funktie in vier categorieen met hun 
verfijningen (bijlage 6) houdbaar zijn. De keus voor dit 
derde gezondheidscentrum is gevallen op het gezondheids
centrum Zeist-West. 

1.3. Procedure 

De procedure bU de eerste fase is de vo!gende_geweest. 
Bij Lindenholt hebben we een mondelinge toelichting 
gegeven op de onderzoeksopzet. 
Asn het gezondheidscentrum Hazenkamp is de onder
zoeksopzet in vUfvoud, voor elke discipline een, 
opgestuurd en daarna is een gesprek geweest met ankele 
medewerkers ter toelichting. 
Bij beide centra is aan het begin van het interview 
gevraagd of er nog onduidelijkheden waren en of de opzet 
van het onderzoek te begrijpen was. 

Binnen de gezondheidscentra zijn van iedere discipline 
een of meerdere personen gelnterviewd. Van het 
gezondheidscentrum Lindenhrylt zijn totaal ondervraagd 
zeven mpdewerkers: 2 huisartsen 

1 fysiotherapeut 
2 uijkverpleegkundigen 
1 maatschappelijk werkende 
1 assistente 
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Hat interview met de wijkverpleegkundigen is een gedeel
telijk groepsinterview geweest, de andere medewerkers 
zijn individueel ondervra~gd. 
Van het oezondheidscentrum Hazenkamo zijn vijf personen 
geinterviewd: 1 huisarts . 

1 wijkverpJeegkundige 
1 fysiotherapeut 
1 assistente 
1 maatschappelijk werkende 

De tweede fase heaft een andere opzet. In het gezond
heidscentrum leist-West is als voIgt te werk gegaan. 
(r zijn twee methodes toegepast. Eerst is aan de 
medewerkers iedere dag persoonlijk gevraagd of zij die 
dag een ondersteunende funktie hadden verricht. Dit 
gedurende zes dagen. De tweede periode van 12 dagen 
is de medewerkers gevraagd dit op een kaart, bijlage 3, 

_bij te houden; de schriftelijke methode. Deze methode 
bleek goed te funktioneren en is dan ook in de beide 
andere gezondheidscentra toegepast. 
In de drie gezondheidscentra zUn de kaarten door aIle 
medewerkers die aanwezig waren ingevuld. Tijdens de 
onderzoeksperiode waren enkele medewerkers met vakantie. 
Hoe deze vakanties over de medewerkers verdeald was, 
is in de bijlagen 4 en 5 terug te vinden. 
Hiernaast is door ~ns in de beide gezondheidscentra 
Hazenkamp en Lindenholt nog bekeken in welke verhouding 
de ondersteunende funktie voorkomt in de formele 
bijeenkomsten. Tijdens de onderzoeksperiode in het gezond
heidscentrum leist-Wast was er geen formele teamverga
dering en bestond dus geen mogelijkheid deze bij te wonen 
an te beoordelen. 
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2. Algemeen 

2.1. Ondersteunende funktie 

In hoofdstuk 1. is een uiteenzetting gegeven over de 
ondersteunende funktie van het gezondheidscentrum. De 
vorm en inhoud van deze funktie zullen in het navolgende 
enigszins en meer specifiek in de hooFdstukken 8 en 9 en 
in de bijlage 7 aan de orde komen. 
In de onderzoeksopzet hebben we een driedeling genoemd 
nl strategische, bestuurlijke en uitvoerende beslissingen. 
Op strategisch gebied, gericht op de organisatie en 
zijn omgeving, bestaan de taken uit: 

-kontakten met bestuur, hulpvragers/bevolking en 
instellingen binnen de welzijnszorg en overheid in de 
invloedssfeer van het gezondheidscentrum op het 
gebied'van: -personee1 

-flnancisn 
-marketing en public relations 
-beleid 

Oeze kontakten bestaan oit het wederzijds geven van 
informatie en toelichting op de genoemde gebieden. 
Het komen met voorstellen en alternatieven op de 
genoemde onderdelen en het gebruiken van middelen die 
daartoe geschikt zijn. Voorts is hiervoor van belang 
het bijhouden van infermatie en publikaties over de 
eerste1ijns gezondheidszorg en belangrijke gfensgebieden 
hiermee. 
Op bestuurlijk nivo, gericht op de struktuur en de 
vorm van de organisatie vinden we de taken: 

-bepalen en evalueren van de doslstelling 
-zorg dragsn voor strukturering van over leg . 
-adviseren, stimuleren en begeleiden van de collega's 
medewerker~ eventueel met behulp van externe deskundigen 

-opste11en meerjarenplan en jaarplan 
-verdaling van baheerstaken 

Hiernaast zorgen voor de juiste informatiestromen 
an tavens zorgen dat al de medewerkers de beschikking 
krUgen over de informatie die V9n belang is. 
De uitvoerende besllssingen, gericht op de dagelijkse 
uitvoering van de taak is binnen een samenwerkings
verband als een gezondheidscentrum hoogstens aan de 
or de als een vorm van intercollegiale toetsing. 
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Nag even terug naar hoofdstuk 1.1. waar een hoofdlijn 
wardt genaemd met betrekking tot het besturen van 
een organisatie: het nemen van beslissingen ten aanzien 
van de voortgang en de beheersing van de organisatie. 
Oit gebeurt door anticiperen op ontwikkelingen binnen 
de gezondheidszarg, planning genoemd. Tijdens de 
VODrtgang moet steeds worden vastgesteld hoe de doelstel~-· 
ling van het gezondheidscentrum in de pas loopt met 
die ontwikkelingen. Als er een afwijking ziehtbaar wordt 
kan het noodzakelijk zijn dat er een aanpassing moet 
kamen ge!nitieerd door de bestuurder. De ondetsteunende 
funktie manifesteert zieh als een dynamisch gebeuren. 
We kunnen hem opsplitsen in twee hoofdfunkties: de 
koordinere~de en onderhoudende taken. 
Vervolgens is er weer een dichotomie te onderscheiden 
bij beide taken resp: intern en extern koordineren en 
het beheer algemeen en beheer medisch (fig. 2.1.a.) 

ondersteu~ende funktie 

beheer 
aloemeen 

behesr 
medisch 

De deelgebieden van de ondersteunende funktie in 
een gezondheidscentrum. 

fig. 2.1.a. 

Wezullen deze vier verschillende ondersteunende 
funkties nu achtereenvolgens behandelen: 
1. intern koordineren 
Deze funktie heeft betrekking op .de verhouding van de 
disciplines binnen het gezondheidseentrum als gebouw. 
De reden voor het samengaan van de verschillende 
disciplines heert een gezamenlijk aspekt, namelijk 
aen meerwaarde die bereikt wordt door de integrale 
hulpverlening. Meestal wordt dan ook gesteld: 
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geintegreerde hulpverlening Op lichamelijk, psychisch 
en sociaal gebied. 
Deze integratiegedachte komt niet naar vcren aIleen 
door het bedekken van de verschillende spreek- en 
onderzoekskamers met aen dak. Er zullen konkrete 
afspraken gemaakt moeten worden hoe men met elkaar 
denkt te oaan samenwerken. 
Welke inhoud heaft deze interne koordinatie? 
Uitgaande van de ge!ntegreerde-hulp-gedachte hebben 
we te maken met het samen oplossen van hulpvragen. 
Een groot aantal hulpvragen zijn niet specifiek genoeg 
zodat er onduidel~kheid bestaat welke deskundigheid 
geeigend is. Veelal zijn hat deze aspecifleke hulpvragen 
die zich lenen voor de gezamenlijke benadering. 
Intern zullen er daarom duidelijke afspraken qemaakt 
moeten worden over taakverdeling. Er zijn een aantal 
zaken die binnen sen discipline afgesproken worden, 
bv sen van de artsen legt zich speciaal toe op het 
behandelen van mensen met hoge bloeddruk of sen van 
de maatschappelijk werkenden heift als specialiteit 
het groepswerk of een van de assistentes helpt altijd 
bij Kleine medische ingrepen enz. 
Deze taakverdeling zal bU ieder van de medewerkers 
binnen het gezondheidscentrum bekend moeten zijn, zodat 
de kennis en Kunde die aanwezig is goed gebruikt kan 
worden. 
8elangrijk is nag de organisatie van tijdelijke commissies 
an/of werkgroepjes. Enkele veel voorkomende zUn 
sollicitatie- en bouw- of verbouwcommissies. V~~r de 
gevoelde noodzaak van begeleiding door medewerkers 
ka¥n men een werkgroepje opzetten dat gaat bekijken 
wie men voor de begeleiding zal aantrekken. Het maken 
van een jaar- of meerjarenplan, iets wat volgens ons 
noodzakelUk is, kan een reden zijn tot het samenstellen 
van een werkgroep. 20 kunnen in specifieke zaken 
warkgroepen geformeerd worden met een tijdelijk of semi
tijdelijk karakter voor het oplossen van gevoelde 
problemen. 
Aansluitend kunnen ~e nog een derde punt aanhalen 
an dit betraft zaken zoals: manier van verwUzen van 
hulpvragers naar elkaar en de tweede lUn, het voor
schrijfgedrag van medicijnen, gezamenlijke administatie, 
knelpunten tussen de medewerkers onderling, inhoud 
van elkaars beroep, politieke standpuntbepaling of 
gezamenlijke akties als gezondheidscentrum, doelstellings-
bepaling of evaluatie daarvan enz. f 

Dit vereist een struktuur ~aar iedereen zich in kan 
vinden. Een duidelijke en veel gebruikte vorm is de 
zogenaamde teamvergadering. Deze meestal periodiek 
gehouden vergaderingen kunnen we zoals hierboven is 
gaschetst in drieen onderscheiden: 
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a. patientenbespreking 
b. organisatorische zaken 
c. inhoudelijke teams 
Veelal zal sen en ander samengevoegd zijn, of zien we 
tussenvormen van deze drie. Een belangrijk punt hierbij 
is hoe men deze" vergaderingen konkreet ziet. Er 
moeten afspraken gemaakt worden over de periodiciteit, 
het notuleren en het voorzitterschap, het zal 
duidelijk moe ten zijn hoe de besluitvormingsorocedures 
liggen en bij een eenmaal genomen besluit wie hiervoor 
bevoegd en verantwoordelijk is. Nadat het besluit is 
genomen zal het a3n een vorm van evaluatie en kontrole 
moeten worden onderworpen. 
Naast deze teamvergaderingen van aIle medewerkers, 
vindt men soms kleinere teams waar onderwerpen aan de 
orde komen die niet of nauwelijks in het grote team 
zijn behandeld. Een ooraaak van deze kleinere teams 
kan zijn het aantal medewerkers t of het 
aantal disciplines die binnen het gezondheidscentrum 
participeren. Ten Cate (1977,101) stelt dat een team 
van bv. 15 medewerkers redelijk kan funktioneren, maar 
als het groter wordt dat het weer uiteenvalt in kleinere 
teams. We zien dit ook gebeuren bij het gezondheids
centrum Hazenkamp, hoofdstuk 5, waar men het zogenaamde 
duo-overleg heeft ingesteld. In Ten Cate (1979,3500-18) 
wordt overigens gesproken over een team,groot 10-15 
leden waar nog veel zaken informeel kunnen worden 
opgelost en dat daarboven steeds meer behoefte 
ontstaat aan duidelijk organisatorische regelingen. 
2. extern koordineren 
Het gezondheidscentrum is een organisatie en heaft 
rekening te houden met zijn o~geving. Het"zal met vele 
instanties en personen moeten communiceren wi! het 
blijven bestaan. Waaruit bestaat de omgeving van een 
gezondheidscentrum? We zullen de mogelijkheden op een 
rijtje zetten: a. hulpvragers en/of bevolking 

b. andere hulpverleners 
c. instanties en/of moederinstellingen 
d. plaatselijke, regionale en landelijke 

overheid 
e. bestuur van de stichting 

De kontakten met de hulpvragers en/of bevolking hangen 
weer af van het feit of het gezondheidscentrum een 
wijkgezondheidscentrum is of niet. Als het een wijk
gezondheidscentrum is zullen de medewerkers bemoeienis 
hebben met de wijkproblematiek en zullen de kontakten 
veelal duideIijker 11ggen dan bij niet wijkgebonden 
gezondheidscentra, zoals: incidentele buurtakties op 
het terrein van de gezondheidszorg, wijkkrantje, 
wijkraad en wijkwerkers zoals opbouwwerker, wijkagent en 
pastor. Niet specifiek wUkgebonden is de patlentenraad 
die samen met de medewerkers inhoud tracht te geven 
aan het begrip gezondheidszorg en zUn uitingsvorm. 
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Behalve de disciplines die binnen het gezondheids
centrum werkzaam zUn, zijn er nog verschillende andere 
hulpverleners waar kontakten mee gelegd moeten worden. 
Deze lijst van funktionarissen is natuurlijk afhankelijk 
van de disciplines die samenuerken. Gaan we uit van 
aen centrum met huisarts, maatschappeiijk werkenda, 
wijkverpleegkundige an assistente dan zijn da arideran: 
tandarts, apotheker, pastor, fysiotherapeut,verlos
kundige, kraamverzorgster, wijkziekenverzorgende, 
gezinsverzorgster, bejaardenhelpster. 
Verder zijn er de kontakten met de tweede iijn, de 
specialisten in de ziekenhuizen en de ambulante 
gaestelijke aezondheidszorg, en de specialistan, 
verplaagartsan in da varplaaghuizan. 
Nadrukkelijk willan we ook stellan dat kontakten met 
zoganaamda altarnatieve huipvarlenars van belang zijn. 
Met name denken we aan alternatieve geneeswijzen zoals 
acupunctuur en homoeopathie. 
De instanties waarmee kontakten gelegd moeten worden 
zijn naast de zogenaamde moederinstellingen van de 
madewerk~rs in het gazondheidscantrum zoels de wijk
verpleegkundige an da maatschappelijk werkende nog: 
-de plaatselijke en landalijke huisartsenvereniging 
-de ziekenfondsen 
-het Nedarlands Huisartsen Instituut 
-het Nijmaegs Universitair Huisartsen Instituut 
-da LandelUke Organisatie voor Maatschappelijke 

Oienstverlening JOINT 
-De Nationale Kruisvereniging 
-de Vereniging van Fysiotherapeuten in Multidisci-
plinaire Samenwerkingsverbanden 

-evantuala plaatselijka instanties of veranigingen op 
het gebied van de gezondheidszorg 

De overheden zijn een speciale kategoria van externe 
kontakten. Zij zijn veelal werkzaam als constraints 
waarbinnen het gezondheidszorggebeuren zich afspeelt. 
Zij bepalen subsidies en bouwvergunningen en hebben 
als zodanig een flinke greep op de plannen van de 
medewerkers uit hat gezondheidscentrum. Goede kontakten 
hiermee zijn dan ook van groot belang voor het ontstaan 
an voortbestaan van het gezondheidscentrum. 
Hat is van belang nog op te marken, dat met de genoemde 
groepen en instanties door de medewerkers ook weI 
individueel kontakt kan plaatsvinden over zaken die 
te maken hebben met de normale beroepsuitoefening. 
Hier echter gaat het om de meer of minder gestruk
tureerde overlegvormen. 
Als vijfde groep externen van het gezondheidscentrum 
noemen wij het bestuur. Oe juridische vorm van de 
gezondheidscentra is meestal de stichting en deze 
heaft een bestuur. Oe vertegenwoordiging van de 
medewerkers in het bestuur kan op verschillende 
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manieren statutair worden qeregeld. De medewerkers 
van het gezondheidscentrum kunnen a1 dan niet een 
adviserende stem hebben binnen de bestuursvergaderingen. 
Ook dit is statutair te bepalen. Ten Cate (1977) 
heeft in de bijlagen enkele oprichtingsakten. bijlage 
11, 12 en IA van stichtingen opgenomen. 
V~~r de Stichting GezondheidscentrR Nijmegen zie vArder 
hoofdstuk 3. 
3.beheer algemeen 
Het algemene beheer is gericht op die handelingen en 
taken die zorgen dat de medewerkers de middelen hebben 
om hun taak uit te voeren. Hiernaast komt nog de 
exploitatie en het onderhoud van het gebouw en de 
inventaris. We zullen enkele middelen noemen: 
voor de taakuitvoering zijn nodig scnrijfbenodigdheden, 
paperclips, nietjes, plakband, ordners, mappen, 
8 v genda's, afspraakbriefjes, enve1oppen, postzegels, 
typepapier, korrektiestift en -lint, typelint enz. 
Het onderhoud van het gebouw en de inventaris: 
periodieke verfbeurten, vervanging van afgeschreven 
apparatuur, reparaties, vervanqing gloeilampen, planten 
water geven, afwassen van koffie- en theekopjes, mede
delingenbord up to date houden, aanvullen voorlichtings
folders, opruimen van de wachtkamer, 11teratuuf in de 
wachtkamer aanvullen, bijvullen koffieautomaat, bood
schappen doen, in de winter eventueel opruimen van 
sneeuw of het strooien van zout, onderhoud van de tuin. 
Van enkele van deze middelen zaI een kleine voorraad 
moeten worden aangelegd en dit geeft als ekstra taak 
weer het voorraadbeheer. 
Afhankelijk van de ju~idische status die de medewerkers 
hebben, bv. vrij gevestigde hui$arts en fysiotherapeut 
en/of beide in dienstverband, zullen er door de 
werkgever financiele beperkingen gesteld zijn en 
zullen bepaalde beheerstaken nogal wat werk kunnen 
betekenen. 
Als voorbeeld, stel dat de artsen in dienstverband 
zijn. dan zullen zij met een goede argumentatie moeten 
ko~en bij hun werkgever om een bepaald apparaat aan te 
kunnen scharfen. Indien zij vrij gevestigd zijn dan beslis
sen zij eenvoudig onderlinq en behoeft er geen verant
~oording naar een derde te worden afgelegd. 
4. beheer medisch 
Een van de argumenten van de huisartsen om in een 
gezondheidscentrum te gaan werken is het minder ver
uijzen naar de specialist in de tweede lUn, omdat men 
eerst meer onderzoek verricht dan de solo-collega. 
Oit wordt bevestiad bij Crebolder(1977,48). Door de 
kleine medische ingrepen die nu gedaan worden OD 
het gezondheidscentrum in plaats van in het ziekenhuis 
of poliiliniek ziin er echter kleine medische hulp
middelen nodig. 6it heeft geleid tot de afzonderlUke 
taak van medisch beheer. We kunnen hier in de eerste 
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plaats denken aan patientenkaarten, receptenbriefjes, 
verbandmiddelen, disposables zaals injektienaalden 
en handschoenen, kleine instrumenten en medicijnen, 
hulpmiddelen bij het bloed-, urine- en faecesonderzoek. 
Een voarde~l van net gezondheidscentrum is dat men 
bijzander instrumentarium kan aanschaffen omdat de 
kosten gedeeld warden over het santal huisartsen dat 
in het samenwerkingsverband participeert, en het 
gebruik ervan door de meerdere huisartsen rendabel 
gemaakt kan warden. Enkele voorbeelden zUn: 
elektrocardiagraaf , oogbalmeetapparatuur en 
rontgenapparatuur. 
Het bedienen, onderhoud en vervangen van deze middelen 
en apparatuur vergt voorraadbeheer, schoonmaken van 
instrumentarium en zorg voar de juiste behandeling. 
Als zodanig is een medische beheerstaak te onderscheiden. 

We hebben de ondersteunende funktie uiteengerafeld in 
vier deelgebieden. Deze onderscheiding is slechts 
een theoretische die in de praktijk niet zo scherp 
zal zijn afgebakend. Het voarraadbeheer van zowel 
algemene en medische hulpmiddelen is iets wat 
gemakkelijk samen te voegen zou zijn. Zo zijn meerdere 
konstrukties te bedenken. 
Voor de vier deelgebieden is een vorm van bestuurder 
nodig die deze deeltaken taewijst en er toezicht op 
uitoefent. Het is beslist te voorbarig nu te denken 
aan een soort direkteur of koordinatar die de baas 
moet zijn binnen het centrum. De bestuurder kan 
namelijk het team van medewerkers in zijn geheel zijn, 
of een mandaatgroep gekozen door het team. 

Hier wtizen we er vast op dat voaral de qroatte van het 
team van belang is. Er moet nog een m~gelijkheid 

bestaan dat er o~ een duidelijke en overzichtelijke 
manier gediscussieerdkan worden aver de zich 
voordoende problemen. 

2.2. De vraqenlijst 

In de andersoeksapzet in de eerste fase, zijn vier 
vragen geformuleerd die uit de prableemstelling resul
teren.Deze vier vragen zijn geoperatianaliseerd in meer 
gedetailleerde vragen waaruit een vragenlijst is 
samengesteld. De vragenlijst bevat vier rubtieken 
waarin de vier vragen impliciet veiwerkt zijn: 
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rubriek A: algemeen om het centrum en zijn medewerkers 
te plaatsen 

rubriek 8: wat zijn de doelstellingen, hoe konkreet 
leven die en hoe worden ze uitgewerkt en 
uitgelegd door de medewerkers 

rubriek C: is er een vorm van leiding of koordinatie 
in het centrum aanwezig; en op welke manier 
is de samenwerkingsgedachte tot een struktuur 
uitgewerkt 

rubriek 0: toegespitst op de funkties die door de mede
werkers worden aangegeven als taken naast 
hun professionele werk 

De lUst zelf vindt U als bijlage 1; het is een 
ongestruktureerde vorm. De redenen dat voor deze vorm 
is gekozen zUn: 
1. de geInterviewden zijn vrij op hun mahier te reageren 
2. door middel van doorvraqen kan de betekenis worden 

verduidelijkt en dieper op de stof worden ingegaan 
als dit nodig is 

3. het gebruikte vakjargon kan beter worden verklaard 
zonat spraakverwarringen minder worden. 



- 16 -

3. De Stichting Gezondheidscentra Nijmegen 

De beide gezondheidscentra die hier worden bekeken zijn 
ondergebracht in een sticht.lng, de Stichting Gezondheids
centra Nijm~qeri ofwel S.G.N. 
Oeze stichting beheert de twee genoemde gezondheids
centra en een tandartsencentrum. 
Yat de juridische vorm betreft, de stichting is 
eigenaar van het gebo~w en de inventaris van het 
gezondheidscentrum Hazenkamp. Teven~ is de receptio
niste/telefoniste in dienst van de S.G.N. De huisartsen 
assistenten en fysiotherapeut van het gezondheids-
centrum Lindenholt zijn in dienst van de S.G.N., . 
alhoeweI momenteel de kontrakten nog niet zUn getekend 
is er weI een zogenaamde aanstellingsverklaring door de 
medewerker~ ondertekend. De medewerkers van het 
tavndartsencentrum zijn ook in loondienst, en het 
gebouw met de inventaris is eigendom van de S.G.N. 
Het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste 
tien leden, waarvoor enkele instanties uit Nijmegen 
personen voordragen. Deze instanties zijn: 
1. de drie centra 
2. de Plaatsel ijke i:Lisartsen \lereniging 
3. de Kruisvereniging Nijmegen 
4. de Stichting Nijmeegse Instelling voor MaatschappelUk Werk 
S. de Stichting Nijmeegse randartsvereniging 
6. de pIa atselijke afdeling van het genootschao voor 

fysiotherapie 
7. de gemeentelijke sociale dienst 
8. de gemeentelUke g~neeskundige en gezondheidsdienst 
Hiernaast kunnen nog personen aIs bestuurslid worden 
aangetrokken die een speciale deskundigheid bezitten 
die ten goede komt aan de S.G.N. 
Sinds kort is door het bestuur een manager aangetrokken 
voor o.a. de financiele en administratieve zaken, de 
bouwzaken en het personeelsbeleid. 
Uit het bestuur is een dagelijks bestuur gekozen 
bestaande uft de voorzitter, de vice-voorzitter, de 
secretaris, de penningmeester plus een bestuurslid. 
Op dlt moment wordt er intern in het bestuur en de 
gezondheidscentra over leg gepleegd over de verschillenda 
bevoegdheden die het bestuur, het dagelUks bestuur en 
de medewerkers van de centra hebben. Men is het vooral 
nog niet helemaal eens over een voorstel tot opsplitsing 
van het bestuur in drie deelbesturen voor ieder 
centrum, met ais platform het algemene bestuur voor 
de beleidsvoorbereiding en vertegenwoordiging van 
de S.G.N. Binnen die deelbesturen zou dan een ver
tegenwoordioing van het algemene bestuur, van de 
centrummede~erkers en de hulpvragRrs/bevolking 
zitting ne~en. Hoe een en ander gerealiseerd moet 



- 17 -

. worden is allerminst duidelijk. 

In het rapport van de 5ubcommissie ju~idische aspecten 
wijkgezondheidscentra (1977,7) worden aIleen voordelen 
genoemd van meerdere samenwerkingsverbanden binnen 
een breder organisatorisch kadp.r. Deze zaIfde voordelen 
vinden we terug bij Ten Cate e.a. (1979,3500-26) die 
achter oak enkele nadelen noemen. De voordelen zijn: 
-voorkomen wordt, dat de verbrokkeling van de gezond-

heidszorg wordt vergroot door ni~uwe voorzip.ningen 
te crepren naast en bovenop bestaande, hierbij doelend 
op relatier kleine en autonome samenwerkingsverbanden 

-betere mogelljkheden ontstaan om steunfunkties in te 
zetten inzake management en begeleiding 

-ten behoeve van de werkers gemakkelUker eenzelfde 
rechtspositie en arbeidsvoorwaardenbeleid kan worden 
gerealiseerd 

-eenbetere onderhandelingspositie wordt gecreeerd 
tegenover subsidienten, overheden enz. 

Als nadeel wordt genoemd; 
-de aantasting van de eigen ruimte voor werkers om 

met de clienten inhoud en vorm te geven aan de 
hulpverlening 

Oit nadeel ken op twee manieren plaats vinden: 
1. het streven van de overkoepelende organisatis 

naar uniformiteit en controle over begrotingen 
2. een chronisch energie-Iek vanuit de centra 

naar de overkoepelende organisatie door de overhead, 
wachten op elkaar, hesn en weer spelen van 
verantwoordelijkheden en langere communicatielijnen. 

Als we deze voor- en nadelen bekijken bij de S.G.N. 
dan kunnsn we het volgende opmerken. 
Naast de gezondheidscentra van de S.G.N. kan iedereen 
die de mogelijkheden en kanaen ziet een centrum startsn. 
De S.G.N. heert geen bevoegdheden om een en ander 
tagen te gaan, de verbrokkeling heert nog steeds 
een kans. 
De begsleidin,g heeft meerdere kanten, bij het opr ichten 
van een centrum is de steun van een dergelijk platform 
als de S.G.N. prettig en soms wenselijk. Indien het 
centrum draait en er is kennis en kunde binnen een 
dergelijke overkoepelende organisatie is dit een 
onmisbaar iets en kunnen de medewerkers hiervan 
profiteren. Het lijkt ons echter onwaarschijnlijk dat in 
de vorm die de S. G. N. nu bezi t, deze deskundigheid 
ooitbij de gezondheidscentra zal komen en de begeleiding 
zel dan ook bij andere instanties gezocht moeten worden. 
8ij de funktie van manager is het nu de vraag of hij 
jUist nlet moet worden aangetrokken omdet er een over
koepelende organisatle is gevormd in tegensteiling 
tot het omgekeerde. 
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De gelijke rechtspositie is binnen de S.G.N. een 
moeilijk punt. 8ij twee centra zijn, behalve de maat
schappelijk werkende en de wijkverpleegkundige, de 
medewerkers in loondienst en bij het derde centrum 
hebben we te maken ~et vrij gevestigden. 
Het laatste genoemde voordeel is een onweerlegbaar 
voordeel door de machtspositie die een organisatie 
als de S.G.N. zich toch verwerrt. 
De nadelen worden gevoeld bij het ene centrum, er is 
daar tot nu toe immers slechts door de medewerkers 
een aanstellingsverklaring getekend. Men voelt het 
energie-lek en is als zodanig wel voorstander van de 
genoemde gedachte over deelbesturen in de hoop veel 
direkter het beleld mee te kunnen bepalen. 
In het andere centrum, bij het particulier initiatief, 
wordt ook w~l gevoeld voor de deelbesturen doch men 
heeft hier beslist geen haast mee. Ook is men niet 
direkt ontevreden met deze situatie omdat men weinig 
'last' heeft van het bestuur. . 
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4. Lindenholt 

4.1. Historie en huidioe vorm 

Het gezondheidscentrum Lindenholt is eer wijkgezond
heidscentrum in een nieuwbouwwUk in het zuid-westen 
van Nijmegen. 
Bij het oplaveren van de eerste huizen in januari 
1977, startte men met het gezondheidscentrum op een 
bovenverd~eping van een boerderij. 
Deze ontwikkeling was voorbereid door een projektgroep 
wijkgezondheidscentra die hierover advies aan de 
Werkgroep Volksgezondheid, een stedelijke beleidsgroep . 
in Nijmegen, omtrent de eerstelijns gezondheidszorg 
in de wijk Lindenholt heeft uitgebracht. De projekt
groep bestond uit vertegenwoordigers van: 
-de gemeentelijke sociale dienst . 
-G. G. enG. 0 • 
-Nijmeegs Universitair Huisartsen Instituut 
-Samenwerkende instelling voor ~aatschappelUk werk 
-P1aatselijke huisartsen verenigjng 
-Stichting gezondheidscentra NUmegen 
-Kruisvereniging NUmegen 
-het algemeen ziekenfonds B.A.Z. 
Het advies van de werkgroep luidde: 
Er is gekozen voor een gezondheidscentrum 
-gesitueerd in hat centrum van de wijk 
-geschlkt voor aen "bemanning" van 4 ~ 5 artsen, 

4 a 5 IJijkverpleegkundigen, 2 maatschappelijk werkenden 
en een fysiotherapeut. 

-met diAnstverband voor de artsen en de fysiotherapeuten, 
moge1ijk in de toekomst evenee:ns voor de nu eerst 
"gedetacheerde" wUkverpleegkundigen en maatschappelijk 
werkenden 

-dit dienstverband wordt aangegaan met de S.G.N. 
-aan deze stichting wordt het bouwen, het beheer en 

de exploitatie van het centrum overgelaten 
-ssn van de bestaande instellingen van extramurale 
geestelijke gezondheidszorg zal de gelegenheid krijgen 
een part-time psycholoog te detacheren 

-vanaf het moment dat de eerste bewoners de wijk 
Lindenholt betrekken zal reeds adekwate geneeskundige 
zorg moeten kunnen worden geboden, voorlopig in 
tljdelljke onderkomens. 

Buiten de werkgroep om was ongeveer een a twee jaar 
voor de opening van het gezondheidscentrum een op
richtlngsgroepje, bestaande uit huisartsen en wijk
verpleegkundigen bezig zich voor te bereiden op de 
situatie zoals die zich in de toekomst in de wijk 
Lindenholt zou gaan voordoen. 
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Het gezondheidscentrum is kwa bem~nning meegegroeid 
met de wUk. Op dit ogenblik werken in het centrum 
negen medewerkers verspreid over vUf disciplines: 
drie huisartsen 
~~n maatschappelijk werkende 
twP,13 l.l;jkvercleegkundigen 
twea assistentes 
e~n fysiotherapeut 
Zij werken allen part-time, zie voor de verhouding 
van deze deeltijdarbeid figuur •• l.a. 
De ruimte is ondanks deze part-time bemanning veel te 
klein. De fysiotherapeut is nu tijdelUk gehuisvest 
bij ~~n van de huisartsen aan huis. Voor de maatschap
pelijk werkende en de wijkverpleegkundigen is een soort 
rouleringssysteem ingebouwd bij het gebruiken van de 
voor hun beschikbare ruimte. Als de plannen doorgaan 
is er midden 1980 een nieuwe tijdelUke huisvesting 
beschikbaar. Deze huisvesting komt in twee aangepaste 
woonhuizen in de wUk Lindenholt. 

De graei van het aantal medewerkers van het gezondheids
centrum heeft het hieronder geschetste verloop gehad. 
Van de drie huisartsen waren er twee die in een voor
bereidingsgroep voor het wijkgezondheidscentrum zaten. 
In deze groep zat ook ~~n van de wijkverpleegkundigan. 
De twee huisartsen kregen een formele aanstelling 
met als werkgever de S.G.N. 
BU de start in januari 1977 van het gezondheidscentrum 
kreeg de wijkverpleegkundige een part-time aanstelling 
in het centrum z081s met de kruisvereniging was 
afg~sproken. Tevens werd een tweede wUkverpleegkundige 
gedetacheerd vanuit de kruisvereniging en werd een 
doktersassistente bereid gevondan te komen werken 
in het centrum, met als werkgever de S.G.N. De 901-

licltatieprocedure verliep formeel langs de personeels
commissie van het stichtingsbestuur. 
Binnen de Stichting Instelling voor Maatschappelijk 
werk NUmegen werd een sollicitatieprocedure in gang 
gezet die eerst na herhaalde oproep resultaat had. 
Spoedig daarna werd een tweede assistente aangenomen 
vanwege de drukker wordende werkzaamheden. Hiervoor 
is geen sollicitatieprocedure opgezet, zij is persoonlijk 
benaderd met de vraag of ze interesse zou hebben voor 
de funktie. 
Twe~ jaar later wetd een derd~ huisart" die reeds in 
de voorbereidingsgroep had geparticipeerd en enkele 
malen had vervangen, aangenomen door de stichting 
zonder verdere sollicitatieprocedure. WeI was intern 
met het team ove~eenstemming hierover bereikt. 
Ongeveer een half jaar voordien werd een o~en sollicitatie
procedure begonnen voor een fysiotherapeut. De 
so11icitatiecommissie bestond uit een huisarts, 
wijkverpleegkundige en maatschappelijk werkende. 
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4.2. formele verqaderingen en commissiAS 

In de ei~drapportage over de nieuubouuuijk lindenholt 
(1975,24) wordt gesproken over de direktietaken van 
de centra. ~en verdeelt deze in drie gebieden: de 
patientenzofg, het beheer en de ontwikkeling. 
Het voorstel is voor elk van deze drie aandachtsvelden 
een eerstverantwoordelijke aan te stellen met vonr 
elk van die gebieden een Kleine overleggroep. Als 
zodanig is er volgens de projektgroep een bepaalde 
managementstruktuur. Vervolgens waarschuwen zij voor 
het gevaar dat er teveel overleggroApen worden 
gevormd. Oit in verband met de benodigde tijd daar
voor en stellen een drietal over1eggroepen voor: 
a. de vergadering van de eerstverantwoordelijken 
b. vergaderingen per aandachtsveld 
c. teamvergaderingen 
Oeze struktuur zou volgens de projektgroep het aanta! 
vergaderingen binnen verantwoorde grenzen houden. 

De struktuur is in de praktijk anders uitgevoerd. In 
het gezo~dheidscentrum Lindenholt is het multi
disciplinair overleg: 
1. wekelijks een teamvergadering 0 

2. wekelijks, woensdagmorgen, met aIle medeuerkers 
een koffiehalfuurtje 

3. maandelijks themavergadering, dlt met uitzondering 
van de assi9tentes 

De interdisciplinair~ overlegvormen: 
1. de huisa~tsen met de uijkverpleegkundigen en een 

konsultatiebureau-arts, de zogenaamde konsu1tati&groep, 
periodiek 1 x per 3 maanden 

De intradisciplinaire overleQvormen: 
1. de wijkverpleegkundlgen 1 x per veertien dagen 
2 wekelUks huisartsen overleg 

De wijkverpleeqkundigen en de maatscnappelijk werkende 
hebben periodiek over leg met een werkbegeleider 
vanuit hun moederinstellingen. De maatschappelijk 
wer~ende schrijft nog tweemaal per jaar een zogenaamd 
bulletin voor haar moederinstelli"g ter verantwoording 
van haar wark in het gezondheidscentrum. 
Hiernaast vindt ad-hoc over leg op aIle mogelUke 
manieren plaats binnen het centrum. [en vrU frekwent 
terugkerende vergadering is die van de bouwcommissie 
bestaande uit een huisarts en de fysiotherapeut. Oit 
omdat het gezondheidscentrum Lindenholt van de huidige 
tijdelUke behuizing overgaat naar een ruimte bestsande 
uit twee woonhuizen die verbouwd worden. Ook deze 
ruimte is tijdelijk. Er vinden daarnaast steeds onder
nandelingen plaats over de permanente behuizing. 
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Aangezien het gezondheidscentrum een wijkgezondheids
centrum is, zijn er ook overlegvormen met de wijkbe
yoners en andere hulpverleners in de wijk: 
1. maandelijks het werkersoverleg, of funktionarissen

kontakt waarin o.a. maatschapoel~k werkende, 
huisarts, wijkverpleegkundige en daarnaast de 
pastor, wUkagent en opbouwwerker 

2. maandelUks de werkgroep wUkopbouw met m~atschap
pelUk werkende, fysiotheraoeut, bewoners van de 
wijk en andere hulpverleners in de wUk. 

Incidenteel is er over leg met schoolartsen, apotheek 
en scholen in de wUk. . 
Als periodieke overlegvormen kunnen nog wordan ganoamd: 
1. statutair bepaalde afvaardiging naar da vergaderingen 

van het stichtingsbestuur 
2. overleg in de rgionale kontaktgroep Z.D.-Nederland. 

4.3. Ondersteun~nde funktie 

In de onderzoeksopzet is een viertal vragen gesteld, 
hoofdstuk 1.1. Deze vragen zijn geoperationaliseerd.in 
een aantal konkreet uitgewerkte vragen van de vragen
lijst, zie hoofdstuk 2.2. 
Zaals genoemd be staat da vraganlijst uit vier rubrieken. 
hiervan hebban twee rubrieken meer direkt betrekking 
ap de ondersteunende funktie. De vragen onder rubriek 

. C verwijzen naar ean vorm van leiding of koErdinatie, 
die onder 0 z~n wat gerichter op de ekstra taken die 
het werken in een gezondheidscantrum met zich mee
brengan. We zullen nu daze rubrieken van de vragen1fjst 
gaan behande1en. 
Over de overlegvorman intern en de externe kontakten 
heerst aen grate consensus. Al de medewerkers noaman 
het overwicht van de artsen bijde besluitvorming dit 
amdat het 'hun zaak is', zander dat men het gevoel 
heeft dat de eigen mening niet wordt gehoard en 
gewaardeerd. 
Wat het bestuur betreft heeft aIleen de fysiotherapeut 
het gevoel dat het zich teveel met de dagelijkse 
gang van zaken bemoeit. 
De agogische begeleiding is gestopt omdat men voor
namelijk op strukturele belemmeringen stuitte die 
steeds opnieuw terugkwamen, namelijk: 
-het part-time werken 
-de huisvesting 
-kontakten met het bestuur van de stichting 

De externe kontakten van het oezondheidscentrum 
bestaan met betrekking tot de~hulpvragers en/of 
bevolking uit Ben participatie met de wijkbewoners 
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dit door middel van genoemde overlegvormen (zie 4.2.). 
Hiernaast wordt kopy geleverd voor het wUkkrantje en 
zijn er kennismakingsavonden voor de wijkbewoners met 
de medewerkers van het gezondheidscentrum georga
niseerd. 
De kontakten met de kruisvereniqing en de instelling 
voor maatschappelijk werk worden op twee manieren 
onderhouden. Direkt, door de verteoenwoordigers van 
de beroepsgroepen in het centrum en indirekt via de 
deelname van zowel de werkers van het gezonheidscentrum 
en de beide genoemde instellingen in het bestuur van 
de stichting. 
De statutair bepaalde afvaardiging naar het bestuur 
is lange tijd gedaan door een huisarts en een wijkver
pleegkundige. Momenteel is dit aIleen een huisarts. 
Hat bestuur draagt zorg voor de kontakten met de 
overheden. De terugkoppeling van al deze kontakten 
vindt plaats in de wekelijkse teamvergadering. 

4.4. De ekstra taken 

De voornaamste ekstra taak die de medewerkers noemen 
is steeds het vele overleg, de commissies e.d •• dat 
er plaats vindt. 
Vervolgens komen als ekstra taken de kontakten met 
de wijk en zljn bewoners en andere hulpverleners aan 
de orde. Hiernaast wordt door feder persoonlijk een 
aantal taken genoemd zoals het maken van het jaar
verslag, het zich ve~antwoordelijk voelen voor het 
teamfunktioneren, het leveren van kopy voor het 
wijkblad, het maken van notulen van de teamvergadering. 
De wijkverpleegkundigen en de maatschappelijk werkende 
noemen nog het dubbel overleg zowel op het gezondheids
centrum als het centrum van waaruit ze zUn gedetacheerd. 
De wijkverpleegkundigen werken met groepen, een met 
doelstelling preventie en een zelfhulpgroep over 
opvoeding. 
Het verzorgen van de logistiek gebeurt voor de wijk
verpleegkundigen door hun zelf, voor de fysiothera
peut door de assistente in opdracht van de fysio
therapeut. De Kleine medische hulpmiddelen voor de 
huisarts worden door de assistente aangevuld. 
De assistente zorgt tevens voor de huishoudelijke 
voorraden zoals koPfie, thee e.d. en de andere taken 
zoals planten water geven, wachtkamer opruimen e.d. 
De administratie gebeurt dooriedere discipline 
afzonderlUk, de patienten- en de financiele admini
statis van de huisarts gebeurt als een ultvloeisel 
van haar taak door de assistente. 
De assistente schrUft v~~r de fysiotheraoeut aIle 
nieuwe patienten in en verstuurt voor hem de rekeningen. 
verder verzorgt de fysiotherapeut de administratie 
zelf. Zo hebben de wijkverpleegkundige en de maat
schappelUk werkende hun eigen patientenadministratie. 
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De aanschaf van apparatuur is een kwestie van de 
betrokken discipline die de beslissing a~n het bestuur 
moet overlaten. Er is geen duidelUke fin~nciele 
grens aangegeven tot hoever men zelf kan gaan of 
wapr het bestuur ~o~t be~lissen. 
Hat onderhoud van het gebouw gebeurt door de eigenaar, 
welke een stichting is. 
De informatie binnen het centrum is voor de medewerkers 
vrij toegankelijk. Wei wordt-een uitzondering gemaakt 
voor de patientengegevens. Diegene die geen bemoeienis 
heeft met een bepaalde patient heeft geen vrUe 
toegang tot de gegevens van deze patient. 
Voor de distributie van post zorgt da assistanta en 
is ean postvakja voor iedere medewerker aanwezig. 
Oe regelingen met betrekking tot ziekte, vakantie 
e.d., wordt door de huisartsen onderling afgesproken. 
De assistentes in over leg met de huisartsen de 
fysiotherapeut beslist zelf. 
Voor de wijkverpleegkundigen en de maatschappelijk 
werkende zUn bestaande tegelingen van de moederinstel
ling van Kracht. Vervanging en vakantie wordt daarmae 
in over leg geregeld. 
Oe beslissingen met betrekking tot stage, onderzoek 
e.rl. wordt genomen in de teambesprekingen. Hierover 
zijn nu de regels dat zolang de medewerkers in een 
tijdelijke huisvesting zitten er geen stagers gelopen 
magen worden en dat g~en onderzoek plaats zal vinden. 
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5. Hazenkamo 

5.1. Historie en huid{~e vorm 

Het ontstaan van het gezondhei~scentrum Hazenkamp 
ligt ruim tien jaar geleden. Vier solowerkende huis
artsen hadden onvrede met het isolement waarin ze 
werkten en waren van mening dat dit door samenwerking 
met andere disciplines verbeterd kon worden. Gedacht 
werd aan samenwerking met de disciplines wijkverpleging, 
maatschappelUk werk en fysiotherapie. Van twee 
instel1ingen, de kruisvereniging en de Stichting 
Instelling voor Maatschappelijk werk Nijmegen (S.I.~.) 
kwam de bereidverklaring tot samenwerking. Met een 
particuliere ryslotherapeut werd kontakt gelegd die 
eveneens zijn medewerklng toeze~rle. 
In het begin van de onderhandelingen en de voorbereiding 
werd door de artsen het initiatief ontplooid tot het 
oprichten van een stichting. Deze stichting zou de 
vertegenwoordiging near de overheden op olaatselijk, 
regionaal en landelljk aebied beter kunnen behartigen 
dan de vier .artsen zelro' Io ontstond de S.G.N. 
Na aanvankelijke enthousiaste start en medewerking van 
de verschillende instellingen binnen Nijmegen bleken 
de moeilijkheden te groote De financiele kant van de 
zaak kwam nlet ronde Twee artsen stopten ermee, en 
hiervoor in de plaats kwamen twee jongere artsen. 
Geheel onverwacht kwam een eerder afgewezen subsidie 
toch. Het was aen sUQsidie van de dienst aanvullende 
ci uieltechnische werken, D. A .'C _.W •• : die SO % van de stichtings
kosten bedroeg. Anderhalf jaar later, mei 1976, werd hat 
gazondheidscentrum Hazenkamp geopend. 

Inmiddels zijn er enkele wisselingen geweest onder de 
medewerkers t vooral bij de wijkverpleegkurd 
discipline van de fysiotherapie ~ijn medewerkers bij
gekomen. De huidige samenstelling vindt u terug 
in figuur 5.1.a., met daarbfi_de corers indien iemand 
part-time ·werkt. _. 

De huisartsen zijn vrU gevestigd en hebben ieder hun 
aigen patientenbestand meegenomen. De doktersassistentes 
zijn in dienst bij hun eigen huisarts en hebben feder 
afzonderlijk het toezicht over de eigen patienten. 
WeI wordt onderling bijgestaan bij drukte en ingevallen 
als dat nodig is. [en van de fysiotherapeuten heeft 
naast de praktijkruimte in het gezondheidscentrum nog 
een ruimte elders in de stad en hij is tevens de 
werkgever van de andere vier fysiotherapeuten die 00 
het gezondhefdscentrum werken. De teleroniste/recep
ttpniste is in dienst van de S.G.N. De wijkverpleeg
kundigen zijn in dienst van de kruisvereniging 
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Nijmegen. De maatschappelUk werkenden zijn gedetacheerd 
vanuit twee instellingen namelijk de S.I.M. en de 
gemeentelijke Sociale Dienst. 

Het gezondheidscentrum Hazenka~p is qeen wijkgezond
heidscentrum en" dit levert skstra problemen 00, met 
name voor de wijkverpleegkundigen die gewend zijn 
wijkgericht te werken. De wijkverpleegkundigen werken 
nu artsgericht en komen in meerdere wijken in Nijmegen. 
Voor de patienten kan het betekenen dat zij een vrij 
grote afstand moe ten afleggen voordat ze hun huisarts 
kunnen bereiken, bij voorbeeld bij een bezoek aan het 
konsultatieburo voor zulg81ingen dat door de eigen 
huisartsen op het gezondheidscentrum wordt gedaan. 

5.2. Formels veroaderingen en commissies 

Tijdens de nu bijna vier jaar dat het gezondheidsce~trum 
draait zijn sr op struktureel gebled oak veranderingen 
opgstreden. Uit het verslag gezondheidscentrum 
Hazenkamp (1979) blijkt dat men begonnen is met het 
cozetten van een struktuur voordat het gezondheids
centrum werd geopend. Uitgangspunt was een driedeling: 
1. overleg over de direkte hulpverlening 
2. praten over de inhoud van de hulpvraag 
3 •. beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering 
Oit uitgangspunt resulteerde in drie vormen van over1eg: 
in groep 1: de open markt; eenmaal per week komen aIle 
medewerkers bij e1kaar en kunnen hier de gezamenlijke 
patienten bespreken. 
in groep 2; teambesprekingen; tweewekelijkse bijeenkomsten 
waarin elkaars werken aan bod komt, en gestalte 
gegeven wordt aan de samenwerking 
in grcep 3: hier werkt men met drie commissies, de 
patientenzorg-, de beheers- en de ontwikkelingscommissie; 
vanuit iedere commissie heeft een vertegenwoordiger 
zitting in de koordinatiekommissie samen met de 
koordinator. Deze commissie komt wekelijks bij e1kaar 
en heeft als taak de bestuurlijke en strategische 
besluiten voor te bereiden voor de algemene vergadering 
waar dan de besluiten kunnen vallen. Deze Algemene 

. Medewerkers Vergadering vindt eenmaal per maand plaats. 
( zie figuur 5.2.a.) . 

Op dit moment is deze struktuur ietwat verwaterd. De 
open markt is er nog, maar is volgens enkele 
geinterviewde medewerkers min of meer overbodig 
geworden. Ook zijn de teambesprekingen niet meer in 
die vorm zoals hierboven besproken. Hiervoor in de 
plaats is het zogenaamde duo-overleg gekomen. Dit 
duo-over leg is over leg tussen twee disciplines, het 
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rormele over leg struktuur bij de start van het 
gezondheidscentrum Hazenkamp. 

fig. 5.2.a. 

gebeurt roulerend zodat verzekerd is dat ledere mede
werker zijn collega's uit de andere disciplines ontmoet. 
Binnen het duo-overleg komt geen hulpvraag aan de orde 
maar wordt meer gesproken over de inhoudelUke kant 
van elkaars werk, u kunt hierbij denken aan manier van 
verwijzen, voorschrijfgedrag medicijnen enz.,zie hoofd
stuk 2.1. Oit over leg wordt als oorzaak genoemd voor 
het verwateren van de open markt overleg situatie. 
De commissies uit groep 3; van deze drie commissies 
is feitelijk geen meer in de oorspronkelijke staat. 
De beheerscommissie wordt momenteel gedaan door 
een van de fysiotherapeuten. Hij verzorgt het onderhoud, 
de materialen en de voorraden op het meer technische 
vlak v~~r het gebouw en de inventaris, het algemene 
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beheer. 
De patie~te~zorgcommissie hest nu redaktiecommissie, 
bestaa~de uit een huis~rts en een maatschappelUk 
werkende. lU verzorgen een zogenaamde nieuwsbrief van 
het gezondheidscentrum Hazenka~p, een hlaadje dnt 
sens in de 3 a"4 maanden verschijnt met wat praktische 
informatie en voorlichting over de samenwer~ing en 
de disciplines afzonde~lUk. 
De ontwikkelingscommissie be staat nlet meer. 
De koErdinatiecommissiR komt nog steeds wekelijks 
b~ elkaar en bestaat uit vier personen: een huisarts, 
wijkverpleegkundige, fysiotherapeut en doktersassistente 
waarbij de fysiotherapeut als voorzitter fungeert. De 
rest van de taken worden in onderling overleg verdeeld 
over de leden van deze commissie. De afgevaardigde . 
naar het S.G.N.-bestuur, een huisarts, heeft niet 
meer zitting i~ de koErdinatiecommissie omeat hU in 
de koErdinatiecommissie is vervangen door een collega. 
Naast de genoemde commissies bestaat er nog de 
sollicitatiecommissie, deze heeft vaste leden uit 
ledere discipline een. De commissie komt uiteraard ' 
aIleen bU elkaar als er sprake is van het aannemen 
va~ een ~ieuwe medewerker. 
Nu zijn er min of meer naast elkaar een aantal onder
steu~ende funkties die hoogstens in de Algeme~e 
medewerkers vergadering formeel bij elkaar komen, 
zie figuur 5.2. b. 

Samenvattend hebben we de volgende vormen van overleg: 
De multidisciplinaire overlegvormen: 
1. wekelijks de open ~arkt 
2. eenmaal per maand de algemene medewerkers vergadering 

De interdisciplinaire overlegvormen: 
1. Het duo-over leg wekelijks met een andere discipline 

De intradisciplinaire overlegvormen: 
1. wekelijks over leg maatschappelijk werk 
2. wekelijks assistentes overleg 
3. twee maal per maand overleg tussen de huisartsen 
4. wijkverpleegkundigen periodlek 1 x per 14 dagen a 4 yeken 

Van de geinterviewden noemen zowe1 de huisarts e~ de 
maatschappelijk werkende dat zij regelmatig met elkaar 
afspraken maken over een gezamenlijke hulpvrager. 
De fyslotherapeuten hebben onderling ad hoc overleg 
en de wijkverpleegkundige noemt, binnen hat centrum, 
geen onderling overleg. 

De externe kontakten worden met overheden onderhouden 
door het bestuur. De afgevaardigde vanuit Hazenkamp 
met het bestuur is aen huisarts. Met de regionale 
kontaktgroep wordt het kontakt verzorgd door een 
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Huidige formele commissies en besluitvormingsorganen 
in het gezondheidscentrum Hazenkamp. 

fig. 5.2.b. 

fysiotherapeut en een maatschappelijk werkende. 
De maatschappelijk werkenden en de wijkverpleegkyndigen 
hebben met hun moederinstellingen kontakt in de vorm 
van werkbegeleiding. 
Resumerend kunnen we tuee periodieke externe kontakten 
noemen: 
1. de afvaardiging naar het stichtingsbestuur 
2. deregionale kontaktgroep Z.G.-Nederland 



- 32 -

S.3._0ndersteunende fun~tie 

Zoals be~end verondersteld kan worden bestaat de 
ondersteunende funktie uit twee ha~fdfunktieR 
nameliik k~6rdinerende en cnderh8udende funktie. 
De koardinerende funktle wordt in het, gezondheids
centrum Hazenkamp voornamenlijk verricht door de 
commissie met dezelfde naam, de k06rdinatiecommissie. 
Daarnaast zijn e~kete speciale commissies genoemd 
in de vo~ige oaragraaf. 
De externe kontaKten zUn nogal vaag. Duidelijk is de 
relatie met het bestuur, door ledere resDondent wordt , , 
aangegeven dat deze verzorgd worden door een van de 
huisartsen. Met de hulpvragers is geen kDnta~t dan 
door middel van de nieuwsbrief. 
De afvaardiging naar de regionale Kontaktgroep wordt 
aIleen genoemd door de maatschappelijk werkende die 
zelf deze funktie heeft. 
Het bestuur is het kanaal waarlangs de kontakten 
met de overheden en andere instellingen loopt. 
Natuurlijk is ar oak een reistie via de wijkvarpleeg
kundigen en de maatschappelijk werkenden met hun 
eigen moederinstelling. 
Merkwaardig g9noeg geeft verder iedereen aan dat 
van het bestuur verder niets wordt gemerkt, behalve 
zo nu en dan een verslag van de bestuursvergadering. 
Tijdens de voorbereiding van het gezondheidscentrum 
is men met een agoog in zee gegaan. De eerste tijd 
is die begeleiding vrij regelmatig oeweest. Men 
heeft nu ieder jaar een zogenaamde tweedaagse waar 
de medewerkers met behulp van de agoog een bepaald 
theme gedurende twee dagen behandelen. 

5.4. De ekstra taken 

De overlegsituaties als ekstra taak worden onmiddelUk 
genoemd. De assistentes hebben meer technische hande
lingen ten opzichte van hun solo werkende collega's, 
gehoortesten, ECG en hypertensieonderzoek. 
De fysiotherapeut fungeert binnen zUn discipline 
als een soort ko6rdinator en regelt als zodanig in 
nauw over leg met zijn collega-fysiotherapeuten de 
gang van zaken binnen hun disciplin~. 
Sinnen de disciplines wordt de administatie gedaan 
en regelt men de vakantiedata,stageaanvragen en de 
noodzakelijke middelen voor het uitvoeren van de taak. 
Het medisch beheer wordt door een huisarts verzorgd 
en de voorraad samen met de telefoniste/receptioniste 
op peil gehouden; zU regelt ook de voorraden van de 
algemene middelen zoaIs koffie en thee. 
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Voor het algemene beheer is, zoals reeds eerder 
genoemd, aen fysiotherRpeut als vast aangewezen. 
De maatschapoelijk werkenden en de wij~verpleeqkundigen 
moeten voor hun middelen bfj de moederinstelling zijn, 
daze heeFt oak de inventari~ van hun kamer op h~t 
gezondheidscentrum verzorgd. ZU verzorgen ieder hun 
eigan administratie e~ beslissen binnan de discipline 
over aanvragen voor stage en informatie. 
De administratie van de artsen gebeurt door de eigan 
assistente, dit vanwege het feit dat iedere huisarts 
zijn eigen praktijk heeft, zij doen voor 'hun' huisarts 
uit dien hoofde aIle aministatieve en financiele 
zaken met betrekking tot de patient. 
De financiele administratie met betrekking tot het 
gebouw wordt gevoerd door de stichting. 
De telefoniste/receptioniste is degene die de post 
distribueert. 
8inne~ het centrum is aen centraal archie f waar de 
notulen van de Alegemene medewerkers vergadering 
worden opgeslagen en eventuele ande~e ingebrachte 
stukken. Van de andere overlegsituaties worden geen 
notulen gemaakt,dit wordt bijgehouden door de deel
nemers zelf. 
Vanwege het feit dat de huisartsen niet in loondienst 
zijn, maar zelfstandig gevestigd, beslissen zij zal' 
over aanschaf van apparatuur die zij nndig vinden 
voo~ het uitoefenen van hun vak. 
De aanvragen voor onderzoek en informatie qaan rechts
streeks naar de koordinaticommissie. 
Het onderhoud van het gebouw is geregeld op verschil
lende manieren, het algemeen b~heer is de verant-, 
uoording van de stichting; VOQr kleine ~lusjes is 
het mogelUk de hulp van een klusjesman in te roepen. 
Oit gaat'via een klachtenboek waarin ieder van 
de medewerkers die dit nodig vindt zUn klachten kan 
inbrengen. 
Het schoonmaken gebeurt doo~ ~~n of twee werksters 
in de avonduren. 
Voor de patienten is een ideeenbus opgehangen waar 
eehter nauwelijks gebruik van uordt gemaakt. 
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b. Zeist-West 

D.l. Historie en huidige vorm 

(en van de huidige artsen van het gezondheidscentrum is 
de initiatiefnemer geweest tot het oprichten van een 
wijkgezondheidscentrum. Oft 1igt ruim negen jaar terug en 
er zijn vele fasen doorlopen (nov. 1976) totdat het· 
centrum gerea1iseerd was. 
Ns zeer veel voorbereiding en kontakten met p1aatse1ijke 
en lande1ijke instanties werd op 22 januari 1973 de 
'Stichting ter realisering van een gezondheidscentrum 
Zeist-West' opgericht. Er volgde een stormachtige 
periode met vele bestuurswisselingen en wijzigingen 
van eerder gemaakte plannen en strukturen. Maar op 
14 september 1974 konden vijf personen verdeeld over 
vier disciplines in een zeskamerflat starten met 
het gezondheidscentrum. De medewerkers waren verdeeld 
over de disciplines: huisarts, tandarts, fysiotherapie 
en assistentes. 
n.b. Als hier over assistentes wordt gesproken dan 
worden stoelassistentes van de tandarts ook meegerekend. 
Wordt gesproken van centrum-assistentes dan worden de 
stoelassistentes niet bedoeld. 

Hat rijk stelde in een bepaald stadium dat wilde men 
voor overheidssubsidie in aanmerking komen, er plannen 
vaor nieuwbauw gereed moesten zijn. De nieuwbouw voar 
het centrum kon dan gebeuren parallel aan de bauw van 
het Sociaal-Cultureal-Centrum waarin voor het gezand
heidscentrum ruimte was gepland. 
Het was echter een prableem de financiering rond te 
krijgen vaor het nieuwe centrum. Een aanvraag vaor 
OACW-subsidie in januari 1976 resulteerde in maart 
1976 in een afwijzing door o.a.: 
-ongunstige verhouding kosten manuren 
-concurrentie met andere gezondheidszorg voorzieningen 

in deze1fde provincie. 
Er moest toen worden omgezien naar andere bronnen. 
De gemeente lelst ste1de zich garant voor de flnanciering 
van de rente en af1assing van een 1ening van f 850000.
Die 1ening was aangegaan door de Stichting ter realise
ring van een gezondheidscentrum in leist-West, later 
overgenomen door de Stichting gezondheidscentrum 
Zeist-West. Tevens ste1de het Groene Kruis zich garant 
voor een cumu1atief explaitatietekort met een maximum 
van f 200000.- in 1986. Hierna kom met de bouw van 
het gezondheidscentrum direkt naast het Sociaal
Cu1turee1-Centrum in de wijk worden begonnen • 

Inmidde1s waren de medewerkers binnen het gezondheids
centrum in aantal gegroeid. Chronologisch kwamen de 
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. volgende functionarissen erbij: 
1 jan. 1975,1 uijkverpleegkundige 
1 maart 1975, een tweede huisarts 
1 sept. 1975, een tweede centrumassistente 
15 december 1975, een tweede uijkverpleegkundige 
1 januari 1977, een tweede fysiotherapeut 
1 april 1977, een tweede tandarts 
1 juli 1977, de derde centrumassistente 
1 okt. 1977, 1 maatschappelijk werkende 

Uel zijn er intussen binnen de disciplines wisselingen 
geueest en de huidige bezettinq is in fig. 6.1.a te 
vinden. Indien de medewerkers part-time werken kan 
men dit in dezelfde figuur vinden. 
De huisartsen en tandartsen zijn vrij gevestigd. De beide 
fysiotherapeuten zijn een maatschapsvorm aangegaan en 
ook vrij gevestigd. De centrum-assistentes worden betaald 
door de Stichting gezondheidscentrum Zeist-West. De 
maatschappelijk werkende en de wijkverpleegkundigen zijn 
in dienst van hun meederinstelling resp. Stichting 
Centrum MaatschappelUke Dienstverlening en de 
Vereniging Kruiswerk Zeist. 

0.2. formele vergaderingen en cemmissies 

In het jaarverslag 1976-1977 uorden in het heofdstuk 
'Interne organisatie' de taken genoemd die veer het 
functioneren van het gezondheidscentrum nodig zijn. 
Opgemerkt wordt dat deze taken aanleiding zijn geweest 
tot een taakverdeling binnen het team. Op dit moment 
fungeren de volgende commissies en werkgroepen die uit 
dat takenpakket zijn voortgekomen: 
1. technische commissie voor klein onderhoud, bestaande 

. uit de twee fysiotherapeuten 
2 •. bibliotheekcommissie, met als leden de tuee maatschap

pel ijk werkenden 
3. ontspanningscommissie voor het team met de beide 

tandartsen en een fysiotherapeut als lid. 
Dan zijn er nog taken die door een enkel teamlid worden 
gedaan, de sociale kaart en de verjaardagspot door 
respektievelijk een wijkverpleegkundige en een huisarts. 
filet het maken uan. een sociale kaart word.t bedoeld hat. 
in ka~rt brengen van. de instanties op welzijns- en. 
gezondheidszorggebied in een bepaalde regio. 
Tot v~~r kort fungeerde er een PR-commissie bestaande 
uit een huisarts en een tandarts. Op dit ogenblik is 
deze commissie latent aanwezig; er zijn uel plannen om 
hem weer aktief te maken. 
[veneens uordt in het bovengenoemde jaarverslag nu onder 
het hoofdstuk 'Soorten vergadering' een lijst genoemd van 
aIle soorten vergaderingen die er zijn geweest. We 
zullen de formele vergaderingen noemen die plaats 
vinden in het Kader van de samenuerking. 
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Multldisciplinair: 
1. teamvergadering, Yordt yekelijks gehouden zonder 

assistentes. In de zomer van mei tim augustus op 
afroep. 

2. teamvergadering en dagelijks bestuur van de stichting, 
ongeveer vier maal per jaar. 

Interdisciplinair: 
1. De huisarts, maatschappelijk ysrkende en Yijklerpleeg

kundige 1 x per 2 ~eken;(afwisselend met of zonder een 
psychiater.) 

2. fysiotherapeuten en huisartsen, 1 x per 3 ~eken. 

Verder is er nog t~ee keer per jaar het zogenaamde 
werkersoverleg met aIle mede~erkers uit het centrum. 
Hier yorden ~rijvingen, ~erkafspraken, vragen aan elkaar 
an problemen besproken. Ook nemen t~ee huisartsen en 
een tandarts deel aan de vergadering van het algemeen 
bestuur van de Stichting die t~ee keer per jaar plaats 
vindt. 
Een bijzondere plaats met betrekking tot de externe 
kontakten neemt ssn huisarta in. Oeze medeyerker is 
aktief in veel commissies en werkgroepen met betrekking 
tot het gezondheidszorg gebeuren, specifiek in de 
eerste lijn. 
Twee kontakten willen yij hier noemen die periodiek 
plaats vinden: 
1. De regionale kontaktgroep serstelijns gezondheids

centra. 
2. De landelijke kontaktgroep gezondheidscentra. 

6.3. Resultaten 

De cijfers vallen in tYee delen ulteen, de eerste zes 
dagen en de laatste tYaalf dagen. Oit is gedaan om de 
volgande reden. De eerate dagen zijn gedeeltelijk mondeling 
verkregen cijfers, terwijl de cijfers van de resterende· 
sagen geheel schriftelijk zijn verkregen. Het gebruik van 
de twee methodes heeft te maken met de manier waarop 
het onderzoek is gepland.{ zie hoofdstu~ 1.) Voor de 
uitgewerkte resultaten verwijzen ~e naar de hoofdstukken 
a en 9 en de bijlage 7. . 
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7. Tijdstudie 

7.1. TndstudiR van het gezondheidscentrum Lindenholt. 

Om e9n overzicht te aeven van de tijd die de ekstra 
taken kosten in aen gezondheidscentrum is van de 
registratie van de maatschapoelijk werkende gebruik 
gemaakt. De gavonden percentages zijn natuurlijk niet 
te veralqemeniseren naar de andere mpdewerkers maar 
zij geven een indruk. 
V~~r de tUd die de huisartsen moetsn besteden naast 
hun eigenlijke taak, verwijzen wij naar een artikel 
van Vrij (1975). 
Als ekstra taken zUn niet oogeteld het over leg wat 
plaats vindt over de moederinstelling maar het over leg 
over hat gezondheidscentrum dat plaats vindt me~ de 
moederinstelling weI. 
Wat is de inhoud van de ekstra taken die geregistreerd 
zijn door -de maatschapoelUk werkende? We kunnen twee 
hoofdgroepen onderscheiden, de maatschBopelijk werkende 
verricht aeen beheerstaken: 
A. intern; koordinatie 

-hijhouden van informatie 
-schrijven van en voor jaarverslag 
-dealname aan tijdelijke commissies 
ever lag op het centrum zoals: 

-team 
-koffie en theepauzes 
-informeel 
-incidenteel met andere disciplines 

B. externe koordinatie 
-wijkkontakten 
-S.G.N.-bestuur 
-regionale en landelijke kontaktgroep 
-de Stichting Instelling veor Maatschappelijk werk, 

benavens het schrijven van het bulletin 

Hat is een peiling over het jaar 1979. U ziet in tabel 7.1. 
de maanden en het totaal aantal gewerkte dagen van 

die maand. Dan het totaal aantal uren, aeze zijn niet 
acht maal het aantal dagen in verband met de part
time funktie van de maatschappelijk werkende. De twee 
laatste kelommen zijn het aantal uren besteed aan de 
koordinatie met daarachter het percentage. Onderaan 
de tabel vindt u het gemiddelde percentage van het 
aantal ekstra taken. De uren zijn afgerond tot een 
kwartier. 
Als we het gemiddelde percentage als uitgangspunt 
nemen en uitrekenen wat een volledige baa" aan 
samenwerkingsuren kost, dan komen we op: 26,96 % 
x 40 uur = 10.78 uur per week. We kunnen een ver
gelijking trekken met het genoemde artikel van Vrij 
(1975). Vrij vindt voor een huisarts 8 - 10 uur 
overleQ per huisarts per week. 



- 39 -

,-

samen-
werkings-

maand dagen uren uren percentage 

januari 22 123,2 41,25 33,48 
februari 19,5 109,2 34 .31,14 
maart 15 84 28 29,76 
april 21 117,6 25,5 21,68 
mei 19,5 1.09,2 31,25 28,62 
juni 20 112 16 14,29 
juli 7,5 42 18,5 44,05 
augustus 22,5 126 17,75 14,09 
september 4,5 25,2 7,75 30,75 
oktober 23 128,8 34,5 26,79 
november 17,5 98 18 18,37 
december 13 72,8 22 30,22 

Gemiddeld 26,94% 

Samenwerkingsuren op het gezondheidscentrum Lindenho1t. 
tabe1 

Er is op het gezondheidscentrum Lindennolt een taak
inventarisatie gemaakt van de praktijkassistente, zie 
bijlage ~. Hieruit is in vergelijking met de taaklijst 
van het NHG (1978) een globale schatting te maken 
van het aantal samenwerkingsuren per week. Onder het 
tloofd: 

Receptie: kontakten teamleden en afspraken etc. 
fysiotherapie samen 2 uur. Hier rekenen 
we voor de kontakten met de verschi11ende 
disciplines 0,5 uur 

7.1. 

Administatie: fysiotherapeut 2 uur. 
Centrum: hiervoor zullen ~e een uur namen 
omdat in een normale huisartsenpraktijk 
ook administratie plaats vindt, de ver
houding 2: 1 lijkt alleszins redel~k. 
Patienten: patientenadministatie fysio
therapeut 0,5 uur. 

Huishoudelijk: vrijwe1 een geheel nleuwe taak voor ee~ 
assistente op een centrum. We trekken 
een D,S uur af, dit omdat in een huis
artsenpraktijk ook de wachtkamer b~oe
houden moet worden; totaal 2,5 uur. 

Diversen: is een geheel nieuwe taak voor de centru~
assistente. Hierbij tekenen we aan d~t no~ 
een praktijkassistente in haar funktle 
heert het bewaken van voorraden en h~t eo.n 
van boodschappen genoemd in deze grop~. 
Anderszijds is het gerechtvaardigd 09:~ te . 
1 · de a~~·vst.·t.~ aten wegvallen tegen de genoem ~. • 
die met vrUe tijd zijn betitteld. Totaal 6 uut. 
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Tellen we de samenwerkingsuren bij elkaar dan vinden 
we 14 uur per week. Deze samenwerkingsuren zUn enigs
zins geflatteerd doordat zij het totale pakket werk
zaamheden betreffe" 00 Lindenholt, afqezien van het 
aantal assistentes. Trekkpn we nu het aantal urpn 
af waar beide as.istentes aan zullen mOAten deel
nemen, dat zUn de teamvergaderingen en de andere 
vormen van overleg, 5 uur, dan vindenwe per assistente 
per week 9,5 uur aan samenwerki.ng:'5lJrc;?n. 
Weer vinaen we hier die ca. 10 uur die we reeds bU 
de huisarts en de maatschappelijk werkende vanden. 

Crebolder (1977) onder scheidt drie hoofdfunkties 
bij de assistente: 
1. de gastvrouw: opvang van clienten, intermediair 

tussen client en hulpverlener, de huishoudelijke 
taken. 

2. de secretaresse: verzamelen van gegevens voor de 
hulpverleners, administratie, telefoon, klaar 
leggen van recepten; 

3. de door. de huisarts aan haar gedelegeerde funktie: 
laboratorium, eventueel apotheek, geven van injekties 
verbinden van wonden, geven van adviezen bU niet 
ernstige gezondheidsstoornissen, beoordeling van de 
noodzaak van een visite. 

Yij zouden hier nog bU willen noemen als vierde: de 
organisatrice, waaronder vallen de beheerstaken, zowel 
de algemene als de medische, de koordinerende funktie 
voor de andere medewerkers op het geoied van post, 
notulen en informatie, aanvragen via telefoon voor 
stagels,informatle, onc:terzoek e.d. 

7.Z. Tijdstudiw van het gezondheidscentrum Hazenkamp 

Binnen het maatschappelijk werk ishet gebruikelijk 
de taken en handelingen te registreren. V~~r het 
maken van een overzicht hoeveel tijd zij kwijt zUn in 
een gezondheidscentrum aan ekstra taken, Is hiervan 
door ons dankbaar gebruik gemaakt. We delen de taken 
op in twee hoofdgroepen: 
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A.intern koordineren 
-jaarverslag bespreken 

• 

-deelna~e tijdelijke com~iS5ies 
-bijhou':len i"fo 
ovprleg op het ce"trum 
-open markt 
-duo-over leg 
-algemene medewerkers vergaderi"g 
-incidentele kontakten andere disciplines 
-koordinatiecommissie 
-informele kontakten 

8.extern koordineren 
-S.G.N.-bestuur 
-psycholoog 
-bezoekerskontakten, van andere gezondheidscentra 

De cijfers zijn van het j8ar 1979, e~ in tabel 7.2. ziet 
u als kolommen: de maanden, het aantal gew~rkte dage", 
het totaa1 aantal gewerkte ure" in verband met het 
part-time werken van de maatschappelijk werkende, de 
samenwerkingsure" en het oerce"tage. Onderaan de tabel 
vindt u het gemiddelde van het aantal ekstra taken. 

maand 

januari 
februari 
maart 
april 
mei 
juni 
juli 
augustus 
september 
oktober 
november 
december 

dagen 

22 
15 
22 
13,5 
21 
20 
18,5 
23 

5 
23 
22 
12 

uren 

140,8 
96 

.140,8 
86,4 

134,4 
128 
118,4 
147,2 

32 
147,2 
140,8 

76,8 

Gemiddeld 14,06 % 

samen-
werkings-
uren 

31 
15,5 
19 
19 
19,5 
32 
6,5 

17,5 
4,5 

15,5 
12 
7,5 

percentage 

22,02 
16,15 
13,49 
21,99 
14,51 
25 
0,84 

11,89 
14,06 
10,53 
8,52 
9,77 

Samenwerkingsuren op het gezondheidscentrum Hazenkamp. 

tabs1 7.2. 

Nemen we dit gemiddelde percentage a1s uitgangspunt 
voor het uitrekenen van de samenwerkingsuren voor 
een volledige baa,,: 14 % x 40 uur = 5,62 uur per week. 
Oit bedrag is ongeveer de helft van de samenwerkings
uren die besteed worden op het gezondheidscentrum 
lindenholt. Het verdient dan ook "adere bestudering 
waar deze verschillen door te vdrklaren zijn. WeI 
kunnen we opmF.!rken dat de maatschaooeliik werkende 00 
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lindenho1t het wekelijks koffiehal~uurtje, zie 4.2., 
als overlegtijd h8eft gerekend; dit wordt o"srigens 
ook door Vrij (1975) gedaan. Ook de wijkkontakten 
van het Q~znnMheid5centrum lindenholt neman n~9al 
wat tijd in besiag. 
Op ons verzoek heeft de assistente van het gezond
heidscentrum Hazenkamp desamenwerkingsuren opge
schreven die zij wekelUks heeft: 

Knordinctiecommissie 1 uur per week 
assistante overleg en hUisartsen/assistenten overleg 

1,5 uur per week 
algemene medewerkers vergadering 1,5 uur per week 
nog 1,5 uur per week voor: voorlichtinQsavond 

Totaa1: 5,5 uur per week 

kopy nieuwsbrief 
tweedaagse bege18iding 
voorbereiding en informatie 

Oit is w~er ongeveer de helft va~ de sa~e"werkjngs
ure~ die de assistente op het gezondheidscentrum 
lindenholt heeft. De verschillen 1iggen hier door 
de aebondenheid VRn de assistente aan de arts op 
het-gezondheldscentrum Haz8nkamp. terwij1 dat niet 
het geval is ap Lindenh01t. Oak verzorgt o~ 
Hazenkamp de telefoniste/receptioniste veel Kleine 
zaken die de assistente op Lindenholt in haar 
takenpakket heeft. 

Deze beide tijdstudies uit de eerste fase zijn de 
aanleiding veer de opzet uan de tweede fase, zoals 
uit hoafdstuk 1.2. blijkt. 
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B. Resultaten 

" B.l. Algemeen 

In hoofdstuk 1. is uiteengezet dat dit onderzoek 
uit twee fasen bestaat. Voor de tweede fase is een 
nadere precisering van de probleemstelling gemaakt. 
Deze heeft op zUn beurt geleid tot een drietal vragen. 
We zullen dit in het kort herhalen. De probleemstelling 
is: . 

'Welke kwantiteit heeft de ondersteunende funktie en 
wat zijn de oorzaken bij gebleken verschil tussen de 
drie gezondheidscentra' -

De vragen zijn: 
1. Welke tUd besteden welke medewerkers aan de 

ondersteunende funktie? 
2. Bestaat er een verschil in de hoeveelheid tijd die 

door de beroepsgroepen wordt besteed aan de 
onde~steunende funk tie? 

3. Zijn er duidelijke verschillen aan te wUzeo tussen 
de drie gezondheidscentra met betrekking tot de 
ondersteunende funktie? 

In dit hoofdstuk zullen deze drie vragen worden behandeld. 
Voor wat betreft de eerste vraag, deze wordt tot in 
detail beantwoord in bijlage 7. In deze bijlage 
wordt zowe~ per beroepsgroep als per medewerker per 
gezondheidscentrum aangegeven welke tijd wordt besteed. 
Deze gegevens komen min of meer steeds terug zodat 
deze vraag hiermee is beantwoord. 

De tw~ede vraag spitst de eerste enigszins toe. Hier 
word~ gevraagd of er verechil in tijd tussen de beroeps
groepen is, dit met betrekking op de ondersteunende 
funktie. Oit kan op twee manieren worden bekeken: 
Ie. tussen de verschillende bereepsgroepen binnen 

sen gezondheidscentrum, . . . 
2e. tussen dezelfde beroepsgroepen van de drie centra. 

Eerst een aantal opmerkingen vooraf. 
In dit rapport zijn de cijrers, veer zover dat mogelijke 
is, gepresenteerd op drie manie~en. 
De eerste manier is, zoals de ondersteunende funktie 
in zijn totaliteit is gemeten. Oit zUn de cUfers zoals 
ze te vinden zijn in de tabellen 7.1, 1.12 en 7.22 
tim 1'.24. 
De tweede manier. De funktie is onderscheiden op een 
drietal nivoos. Deze nivoos, of weI prioriteit 1,2 en 3, 
zijn het uitgangspunt geweest bij de presentatie van de 
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cOrers op de~e manier. De ondersteunende funktie met 
prioriteit 2 e~/of 3 is als zodanig genotee~d. 
Ais derde manier zijn ueergegeven de cijfers met betrekking 
tot de ondersteunende funkties die eventueel in 
aanmerking komen voor een functionaris die als 
koordinator kan functioneren. 
Deze driedeling.zal waar mogelijk steeds weer opduiken. 

De tweede<opmerking heeft betrekking op het gezondheids
centrum lindenholt. In de tijd dat we daar het onderzoek 
verrichten was er een extra bedrijvigheid. Deze drukte 
werd veroorzaakt doordat de medewerkers op korte termijn 
een nieuw tijdelijk gebouw kregen. Deze verhuizing bracht 
extra werk met zieh mee en dat viel als zodanig binnen 
de omschrijving van de onderstuenende funktie. ienzij 
anders vermeld hebben de gepresenteerde cijfers in dit < 
hoofdstuk aIleen betrekking op de ondersteunende funktie 
met uitzondering van de verhuisbedrijvigheid. 

In de weken dat we in de gezondheidscentra waren zijn 
enkele medewerkers met vakantie geweest. Van de vakanties 
Van de medewerkers hebben we lijsten gemaakt. Z] zijn 
als bijlage 4 en 5 opgenomen. 
Door deze vakanties liep het duo-overleg in het centrum 
Hazenkamp niet synchroon qua datum met de onderzoeks
periode. Toch zijn al deze overlegvormen meegenomen om 
een totaal overzicht van de ondersteunende funktie te 
krijgen. 

Niet al de tijd besteed aan de ondersteunende funktie 
is tijd die in de werktijd is gebeurt. 8ij de drie 
gezondheidscentra zijn enkele medewerkers die ook een 
deel van hun vrije tije aan deze funkties besteden. De 
tijd nodig voor de ondersteunende funktie is echter 
steeds afgezet tegen de gewerkte minuten zoals ze door 
de verschillende werkers zijn opgegeven. Bij de mede
werkers in loondienst leverde dit geen problemen OPe 
Slechts bij de vrij gevestigden was niet altijd duidelijk 
heeveel tijd zij per dag werkten. Oaarom is als regel 
gebruikt dat die uren tellen waarin de medewerker op 
hat centrum is en de tijd die het 'visite-rijden' duurt. 
Dus de avond- of weekend-diensten tellen niet mee 
als lJerkt ijd. 

< De telefoniste/receptioniste van het gezondheidscentrum 
Hazenkamp is niet als aparte discipline verlJerkt. Deze 
functionaris is samen met de dokters-assistentes als 
sen discipline, assistentes, beschoulJd. 
SO het gezondheidscentrum Zeist-West spreken we van 
centrum-assistentes om ze te onderscheiden van de 
steelassistentes van de tandarts. De stoelassistentes 
hebben niet in het onderzoek geparticipeerd. 
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Twee van de fysiotherapeuten van het gezondheidscentrum 
Hazenkamp hebben niet geparticipeerd in het onderzoek. 
Een van hen was met vakantie. De ander is weI werkzaam 
in het gezondheidscentrum maar neemt verder geen deel 
aan de aktiviteiten met betrekking tot hat centrum 
als organisatie. 
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8.2~ Verschillen 

De cijfers gepresenteerd in dit hoofdstuk zijn 
gebaseerd op de cUfers uit de bUlage 7. De daar 
gespecificeerde cUfers zUn hier gecomprimeerd, zodat 
ean overzicht ontstaat en de ge~ondheidscentra onder
ling te vergelUken zijn. Ook kunnen op deze manier de 
verschillende disciplines van een centrum met hun 
total en naast elkaar gezet worden. 
Hoe liggen de onderlinge ve~houdingen van de disciplines 
met betrekking tot de tijd die zij besteden aan de 
ondersteunende funkties. Oit bekijken we aan de hand van 
twee tabellen. In de eerste worden procenten gegeven 
en in de tweede tabel minuten. De drie rijen per centrum 
zijn de drie manieren genoemd in hoofdstuk B.l. waarop 
de cijlers worden genoteerd: totaal, met prioriteit 
2 en/of 3 en in aanmerking komend voor een koordinator
funktie. 

huis- tand- fysio- wijk- maat- (centr) tot. 
arts arts thera- verpl. schap. ass. 

pie kunde werk 

·Lindenholt 

totaa1 17,6 6,6 5,3 B,2 6,9 . 
prior. 

2 en/of 3 17,6 6,6 5,3 B,2 6 
koord. 3,5 4,1 0,6 3,7 5,5 

Hazenkame 

totaa1 3,7 3,4 8,5 4,9 4,6 
prior. 

2 en/of 3 3,7 3;4 8 4,9 1,9 
koord. 1,5 2,6 3,9 - 0,4 

Zeist-West 

totaal 1,5 2 3 0,6 2,B 9,9 
prior. 

2 en/of 3 1,5 2 2,9 0,6 2,6 2,2 
koord. 1,4 2 2,6 0,5 2,3 2,2 

Procentue1e tijdsbesteding aan de onde~steunende funktie" 
ten opzichte van de door de discipline totaal gewerkte 
tijd in die periode. 

tabel B.l. 

10 

8,91 

3,5 

4,5 

3,5 

1,5 

3,3 

1,8 
1,7 



- 47 -

huis- tand- fysio- lJijk- maat- (centr) tot. 
, arts arts thera- verp1. schap. ass. 

pie kunde lJerk 

Lindenholt 

tot~al 32 21 14 34 36 

prior. 
2 en/of 3 32 21 14 34 20 

koord. 6 13 2 15 18 

HazenkamE 

totaal 13 11 26 5 13 

prior. 
2 en/of 3 13 11 24 5 5 

koord. 5 9 12 - 1 

leist-West 

totaal 5 10 9 4 8 29 

pr ior." 
2 en/of 3 5 10 9 4 7 6 

koord. 5 10 8 3 6 6 

Gemidde1d aantal minuten per per soon per dag be steed 
aan de ondersteunende funktie. 

tabel 8.2. 

Als lJe de cijfers nader beschoulJen kunnen lJe een tendens 
waarnemen. We zien dat al de disciplines, beha1ve de 
assistentes, vrijlJel aIleen die ondersteunende funkties 
uitvoeren die een hogere prioriteit, dat 1.111 zeggen 
priotiteit 2 en/of 3, hebben. Het is niet zo dat al 
deze funkties dan door een koordinator verricht kunnen 
warden. Veel van deze funkties zijn persoonsgebonden en 
kunnen aIleen door de betreffende functionaris lJorden 
uitgevoerd. WeI valt op dat bij de gezondheidscentra 
Hazenkamp en Lindenholt dit meer voorkomt dan bij het 
gezondheidscentrum Zeist-West. Kijken lJe eens naar de 
laatste kolom. Hier lJordt het percentage van aIle 
ondersteunende funkties ten opzichte van de totaal 
gelJerkte minuten op drie manieren lJeergegeven voor 
elk gezondheidscentrum. 8ij de eerste tlJee is ongeveer 
40 % van de ondersteunende funktie met prioriteit 

28 

24 

10 

13 

10 
4 

12 

7 

6 

2 en/of 3 geschikt om door een koordinator te worden 
vervuld. 8ij Zeist-West is dit ruim 90 % van die funkties. 
ZOlJel tussen de verschillende disciplines als tussen 
de verschillende gezondheidscentra is een duidelijk 
absoluut varschil onderling te constateren. 
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Wat betakenen deze cijfers an percentages uit de 
tabellen 8 .• 1. en 8.2.? We moeten ons deze vraag stellen 
omdat binnen de gezondheidscentra verschillen zijn 
wat betreft het aantal medeuerkers. Is de 10 % uit 
de laatste kolom van tabe1 8.1. meer, hetzelfde of 
minder aan absolute tijd dan de 4,5 % en de 3,3 % van 
de beide andere gezondheidscentra? Het zel b1ijken 
uit de navolgende tabel. 

totaa1 onder- uren uren 
galJerkte steunende petrc. per per 
minuten funktie in dag IJaek 

minuten 

Lindenholt 48963 

totaal 5014 10 4 uur 20 uur 
11 min. ·54 min. 

prior. 4345 8,9 3 uur 18 uur 
2 en/of 3 37 min. 6 min. 

koord. 1704 3,5 I uur 7 uur 
25 min. 6 min. 

Hazankame 109335 

totaal 4946 4,5 4 uur 20 uur 
7 min. 37 min. 

, . 
prior. 

2 en/of 3 3790 3,5 3 uur 15 uur 
10 min. 48 min. 

koord. 1645 1,5 1 uur 6 uur 
'- 22 min. 51 min. 

Zeist-West 86220 

totaal 2821 3,3 2 uur 13 uur 
37 min. 4 min 

prior. 1571 1,8 1 uur 7 uur 2 en/of 3 27 min. 16 min. 

koord. 1476 1,7 1 uur 6 uur 
22 min. 50 min. 

De ondersteunende funktle uitgedrukt in totaal aantal 
minuten, percentages, uren par dag en uren per IJeek op 
drie manieren in de drie gezondheidscentra. 

tabel 8.3. 
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De cijfers uit tabel 8.3. tonen ons dat de percentages 
verschillende absolute tUden geven. Enkele opval1ende 
element en uit deze tabel zijn nog te noemen. De tijd die 
een koErdinator zou worden toegewezen 1igt rond de 7 
uur per week in a1 de drie centra. Oit is zeker ver
meldenswaard gezien de grote verschi11en die de centra 
onder1ing toch vertonen. " 
We zien dat varder de beida cantra Lindanh01t an 
Hazenkamp ongevear deze1fde cijrers vertonen. Beha1ve 
dat de medawerkars van Lindenholt ongaveer 2 uur per 
week meer aan de ondersteunende funktia met prioriteit 
2 en/of 3 basteden. Wa vragen ons weI af bij hat beoor
delen van deze cijfers of Zeist-West een uitzo~dering 
is, of dat het verschil met de andere gezondheidscentra 
misschien is veroorzaakt door de onderzoeksperiode. 
Zeist-West springt eruit bij de totaal bestede tijd en 
de tijd die besteed wordt aan de ondersteunende funktie 
met prioriteit 2 en/of 3. Het is niet uit de cijfers te 
halen wat de oorzaak van dit verschil is. 

V~~r de beide centra Lindenholt en Hazenkamp hebban we 
we nog de tijd gameten van de formele bijeenkomsten in de 
tijd dat het onderzeek duurde. lie hierveor de tabellen 
7.10 en 7.11 veer Lindenhelt en veer Hazenkamp 7.21. 

Oit kunnen we terugbrengen tot het aantal minuten dat 
deze bijeenkemsten gemiddeld per dag per medewerker kost. 
Uit geneemde tabellen halen we veor het gezondheidscentrum 
Lindenholt: 361 minuten besteed aan de ondersteunende 
funktie totaal, met gemiddeld 7,4 deelnemers. Voor het 
gezondheidscentrum Hazenkamp ligt dit respectievelijk 
op 504 minuten en 5,7"deelnemers. Dus de ondersteunende 
funktie kost per medewerker per dag in het gezondheids
centrum Lindenholt (361 : 20) x (7,4 : 9) = 15 minuten; 
in het gezondheidscarntrum Hazenkamp is dit (504 : 20) x 
(5,7 : 19) = 8 minuten. 
Als we dit samen in een tabel brengen met de tijd die de 
ondersteunende funktie buiten die bijeenkomsten gemiddeld 
kost, krijgen we: 

gemiddeld formele totaal 
per medewerker bijeenkomst gemiddeld 
per dag per medewerker per medewerk"er 

_pen" dag per dag 

lindenholt 28 15 43 

Hazenkamp 13 8 21 

De tijd in minuten besteed aan de ondersteunende funktie 
in de formele bijeenkomsten ~n daar bUiten,gemiddeld 
per dag per medewerker. 

tabel 8.4. 
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Het verschi1 in tijd besteed aan de ondersteunende 
funktie b1ijft ongeveer hetze1fde. De 11 forme1e bijeen
komsten in het gezondheidscentrum Hazenkamp kosten 
per medewerker per dag ongeveer de he1ft van de tijd 
die de 5 bijeen~omsten in het gezondheidscentrum 
Lindenholt per medewerker per dag kosten. Toch zien 
we dat in verhouding de forme1e bijeenkomsten'bij 
hat qezondheidscentrum ~azen~amp me~r tijd ko~ten 
dan de formele bijeenkomsten bij het gezondheidscentrum 
Lindenholt. (zie tabel 7.11. en 7.21). 
A1s in werke1ijkheid iedere medewerker deze gemiddelde 
tijd per dag zou besteden aan de ondersteunende funktie 
en aan de formele bijeenkomsten zou deelnemen dan zouden 
de getal1en uit de tweede kolom van tabel 8.4. zijn: 
voor Lindenholt 18 minuten en voor Hazenkamp 25 minuten. 
Rekenen we me~ deze cijfers, totaal 46 en 38 minuten dan 
komen we tot de volgende uitkomsten: Voor Lindenholt 
9 x 46 x 5 = 34 uur en 30 minuten per week; voor Hazenkamp 
komt dit op 19 x 38 x 5 = 60 uur en 10 minuten per week. 

Ye zu11en nu de cijfers per hoofdcategorie, interne en 
externe koordil!1latie ,. medisch en a1qemeen beheer, op 
de drie manieren voor de drie gezormdheidscentra weergev'Bn • 

. 
interne externe beheer beheer totaa1 
koordinatie koordinatie algemeen medisch 

a t a t a t a t a t 
Lindenholt 

totaal 102 3234 26 1179 76 561 l· 40 207 5014 

prior. 
2 en/of 3 69 3020 26 1179 7 106 3 40 105 4345 

koord. 39 956 13 602 7 106 3 40 62 1704 

Hazenkame -
totea1 52 2883 16 498 112 1410 6 155 186 4946 

prior. 
2 en/of 3 42 2747 16 498 14 390 6 155 78 3790 

koord. 16 717 14 388 13 385 6 155 49 1645 

Zeist-lJest 

totaa1 97 1449 22 248 73 1094 3 30 195 2821 

prior. 
2 en/of 3 55 917 22 248 22 381 2 25 101 1571 

koord. 43 843 18 232 21 376' 2 25 84 1476 

De ondersteunende funktie per hoofdcategorie, weergeg even 
per centrum en aantal en tUd (in minuten) op drie manieren. 

tabel 8.5. 
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We zien in tabel B.S. dat de koordinator vrijwel de 
gehele beheerstaak zou kunnen overnemen, categorie 
III en IV. De externe koordinatie kan veer het over
grote dee I worden overgenomen en de interne minder. 
De derde categorie, algemeen beheer, bestaat voor een 
groot gedeelte uit aktiviteiten die vrijwel direkt 
uitgevoerd moeten worden en als zcdanig niet in aanmer
king komen veor een taak van een koordinator. Men 
kan hier denken aan kleine huishoudelUke zaken. In 
de uitgebreide tabellen in de bijlage 7 is te zien 
dat deze functies voor een aanzienlUk gedeelte door 
de assistentes worden gedaan. 
Bij het gezondheidscentrum Lindenholt komt de beheers
taak mindar naar voran dan de koordinatieve taak. De 
varhouding van de tUden die besteed worden aan de interne 
en externa koordlnatie zijn ook verschillend. Bij de 
rij 'totaa1' zien we dat deze in het gezondheidscentrum 
Lindenholt ongeveer 3 op lis. 8ij de beide andere 
centra ligt die verhouding bUna 6 op 1. Het verschil 
tussen het gezondheidscentrum Hazenkamp en het gezond
heidscentrum Lindenholt ligt in het aantal kontak~en; 
bij het gezondheidscentrum Zeist-West is de bestede 
tijd aan die kontakten veel minder dan in het gezond
heidscentrum Lindenholt. 
De interne koordinatie is in het g8zondh~idscentrum 
Hazenkamp beduidend minder dan in de beide andere 
gezondheidscentra f in aantallen kontakten. 
Oe tabe1 B.S. geeft totaal per gezondheidscentrum 
wear hoe de onde~steunende funktie verdeeld is over 
de vier hoofdcategorisen. V~~r de totaal bestede tijd 
aan de ondersteunende funktie wordt in onderstaande 
tabe1 per discipline aangegeven hoe de funkties over 
de categorieen zijn u~rdeeld. 

interne externe beheer beheer 
koordinatie koordinatie a1gemeen medisch 

a t a t a t a 

Lindenholt 

huisarts 24 1592 6 305 
fysiotherapie B 354 2 60 2 10 
wijkverp1eegkunde 6 370 2 180 2 20 
maatschap. werk 5 410 7 262 
assi~tentes 59 508 9 372 72 531 3 

Totaal bestede tUd aan de ondersteunende funktie per 
hoofdcategorie per discipline in het gezondheidscentrum 
Lindenho1t. 

tabel 8.6. 

t 
r 

40 
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interne externe beheer beheer 
koordinatie koordinatie algemeen medisch 
a t a t a t a 

HazenkamE 

huisarts 19 983 6' 171 3 30 4 
fysiotherapie 3 195 5 200 7 270 
lJijkver p 1eeg kunde 16 977 3 27 1 20 
maatschap. lJerk 4 205 1 5 
assistentes 10 523 2 100 100 10,85 2 

Totaa1 bestede tijd aan de ondersteunende funktie per 
hoofdcategorie per discipline in het gezondheidscentrum 
Hazenkamp. 

tabel 8.7. 

interne ext erne beheer beheer 
koordinatie koordinatie a1gemeen medisch 

a t a t a t a t 

Zeist-lJest 

huisarts 2 18 10 129 1 30 
tandarts 14 349 1 5 
fysiotherapie 21 295 2 25 1 15 
wijkverpleegkunde 5 117 2 12 
maatschap. lJerk 12 129 2 7 14 137 

t 

80 

75 

assistentes 43 -541 8 87 54 895 3 30 

Totaal bestede tijd aan de ondersteunende funktie per 
hoofdcategorie per discipline in het gezondheidscentrum 
leist-West. 

tabel B.B. 

De interne koordinatie. De assistentes hebben hier in 
aantal relatief vee 1 funkties. Oit zijn noodzakelijk 
k~Brdinatieve taken voor hun, omdat zij gedeeltelijk 
part-time lJerken of verschillende lJerkuren hebben 
zodat zij dage1Uks onderling veel kontakt moeten hebben 
over de stand van zaken in het centrum. Oit lJordt vaak 
aangeduid als 'overdracht'. Oeze overdracht heeft 
prioriteit 1, de funkties wallen onder de dagelijkse 
zaken die onmiddellijk uitgevoerd moeten worden. 
Op het gezondheidscentrum Lindenholt is een duide1ijk 
overlJicht bij de huisartsen; bij het gezondheidscentrum 
Hazenkamp is dit niet zo scherp en bij het centrum 
Zeist-West zien lJe dat de huisartsen in aantal het , , , 
laagst scoren. Vermoedelijk heert de vakantie van een 
van d9 3eide huisartsen in de onderzoeksperiode hieraa" 
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meagedragen. 
8ij de externe koordinatie zien we meer overeenkomsten. 
Er is een patroon dat de huisartsen dit overwegend doen. 
8ij de gezondheidscentra Lindenholt en Zeist-West nemen 
de assistentes.echter ook een niet gering gedeelte voor 
hun rekening. In het gezondheidscentrum Lindenholt zalfs 
meer dan de huisarts~n. 
De categorie algemeen beheer is vrUwel geheel voor de 
assistentes en de categorie medisch beheer wordt of 
aIleen gedaan of samen met de huisarts. Het valt op 
dat de assistentes in totaliteit veel aan de ondersteunen
de funkties met prioriteit 1 doen. 

8.3. Gebruikte media 

We hebben naast de ondersteunende funktie zelf,,'nog 
gemeten met welk middel deze uitgevoerd wordt. Voor 
deze uitvoering zijn vier media gekozen: gesprek, tele
foon, brief e.d. en handeling. 
8ij de beide media gesprek en telefoon is er verbale 
communicatie, respektievelijk direkt of via de telefoon. 
~et het medium brief s.d. bedoelen we brieven, nota's, 
tijdschriftartikelen, onderzoeksrapporten, boeken 
enzovoort, die door de functionaris gelezen of geschre
ven worden. De hande1ing is iets wat op motorische 
wijze uitgevoerd wordt. . 

lindenh01t Hazenkamp Zeist-West 
aantal % aantal % aantal % 

gesprek 78 37,7 45 24,2 79 40,5 
te1efoon 28 13,5 13 7 28 14,4 
brief e.d. 13 £,3 11 5,9 4 2 
handeling 88 42,5 1'1 7 62,9 84 43,1 

totaal 207 100 186 100 195 100 

Gebruikte media per gezondheidscentrum, weergegeven per 
aantal en als percentage ten opzichte van het totaal aanta!. 

tabe! 8.9. 

We zien in Hazenkamp een overgrote meerderheid aan 
handelingen, meer dan 60 %, terwijl bij het gezondheids-
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centrum lir.denholt en het gezondheidscentrum leist-West 
deze scheiding niet zo strikt is. Daar zien we een 
vrijwel gelijke verdeling over het medium gesprek en het 
medium handeling met een percentage van ! 40 % elk. 
8ekijken we de media per discipline dan zien we: 

gesprek telefoon brief e.d. handeling 

l H Z-W l H Z-h l H, l-W l H l-W 

huisarts 21 18 5 3 4 7 4 4 - 2 6 1 

tandarts - - 4- - - 3 - - 1 - - -1 

rysiotherapie 6 3 10 3 7 6 1 1 - 2 4 8 

wijkverpleegkunde 9 8 5 - 1 - 1 6 - - 5 2 

maatschap. werk 7 4 15 2 - 6 2 - - 1 1 1 

assistentes 35 12 40 20 1 6 5 - 3 83 101 59 

totaal 78 45 79 28 13 28 13 11 4 88 117 84 

Het gebruikte medium per discipline en per gezondheids
centrum, met L=Lindenholt, H=Hazenkamp en l-W= leist-West. 

tabel 8.10. 

Opmer~elijk zijn de cijrers bij de assistentes. Het zwaar
tepunt ligt op de handelingen, gevolgd door de gesprek
ken. We verwijzen naar de drie tabel1en 8.7.,8.8. en 
8.9. De gesprekken die de assistentes houden zijn 
voornamelijk debet aan de overdracht. genoemd bij de 
categorie interne koordinatie. De vele handelingen 
hebben hun oorzaak bij de categorie beheer algemeen. 
De verdeling per discipline is verder vrij chaotisch 
en er is zo geen patroon in te zien. Ala laatste 
opmerking hierover nog dit: we zien in de rij totaa1 
dat de beide gezondheidscentra Lindenholt en Zeist-West 
opmerkelijk dicht bij elkaar 1iggen bij drie media. 
AIleen het medium brief e.d. geeft hierin een duide1ijke 
afwijking. 



- 55 -

8.4. Verhuizing van het gezondheidscentrum Lindenholt 

Zeals bekend is. de periode dat we in het gezondheids
centrum Lindenholt waren, een voor de medewerkers van 
het centrum drukkere periode geweest dan normaal. Zij 
glngen verhuizen naar een nieuw tijdelijk gebouw en dit 
gaf als zodanig ekstra taken. De tijd hiervoor zullen 
we per discipline in een staatje weergeven. 

huis- fysio- wijk- maat- ass. totaa! 
arts thera- verpl. schap. 

pie kunde werk 
a t a t a t a t a t a t 

totaal 10 326 7 28 20 76] 1 535 20 637 64 22B7 

per dag 16 1 3E 19 32 114 

per medewer- 5 1 g 19 16 13 ker per dag 

percentage 
van de tot. 

1 % 0,4 % 3,6 % 6,6 % 2,5% 4,7 % gewerkte 
t ijd 

Tijd (in minuten) besteed aan de ondersteunende funktie 
met betrekking tot de verhuizing in het gezondheids
centrum Lindenholt in de periode 2 tim 27 juni. 

tabel B.ll. 

Er is aen opmerkelijk verschil te zien. Terwijl de 
fysiotherapeut 0,4 % van zijn totaal gewerkte tijd 
besteedt aan de verhuizing, besteedt de maatschap
pelUk werkende er 6,6 % aan. De I % bestede tijd per 
huisarts zou een vertekend beeld kunnen zijn. Esn van 
de huisartsen is mear belast met de regelingen in 
verband met de verhuizing dan de beide anderen.· 
Gedurende de onderzoeksperiode was deze functionaris 
echter met vakantie. 
Ais we de totale ondersteunende funktie uit de laatste 
kelom bekijken dan zien we dat dit het volgende betekent: 



totaal 
aantal 
gelJerkte 
minuten 

48963 
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ondersteunende 
funktie in perc. 
minuten 

2287 4,7 

uren 
per 
dag 

1 uur 
54 min. 

uren 
per 
lJeek 

9 uur 
32 min 

De ondersteunende funktie in het gezondheidscentrum 
Lindenholt over de periode 2 tIm 27 juni, echter aIleen 
met betrekking tot de verhuizing. 

tabel 8.12. 

We zien dat de ondersteunende funktie met betrekking 
tot de verhuizing bijna 2 uur per dag kost aan de 
medelJerkers vrn het gezondheidscentrum Lindenholt. 
Oit is ruim 9- uur per lJeek zoals we in dit staatje 
kunnen zien. ~et kost dus maer tijd per lJaek de regelingen 
met betrekking tot de verhuizing rond te krijgen dan dat 
de ondersteunende funktie voor het functioneren van 
het gezondheidscentrum als zodanig aan tijd kost. Deze 
regelingen zouden aan een koordinator gedelegeerd 
kunnen worden. In deze periode zou die koordinator 
voor 16 uur en 38 minuten werk hebben (zie tabel 8.3.). 
Oit zijn ruim twee dagen in de week. 

8.5. Kosten 

Wat zijn de kosten van de ondersteunende funkties voor 
een gezondheidscentrum? We geven een idee. 
Voor de bedragen zijn we bij de diverse beroepsorganisaties 
te rada gegaan. 
Voor de huisartsen is geinformeerd bij de Kon. Ned. 
"aatschappij ter bevordering van de ~eneeskunde. 
Opgave van j aarsalar is van -f 230. 000, -- bruto per j aar. 
Tevens gaf men een uurbasis-tarief van f 127,-- bruto. 
~ls we echter f 230.000,-- delen door 12 maanden dan 
krijgen we f 19.166,67 per maand. Voor het verkrijgen van 
het uurtarief delen we dit door 172 uur per maand: 
f 111,43. Voor het gemak ronde" lJe dit af op f 112,-
per uur. 
\loor de fysiotherapie kregen we van het Centraal bureau 
Nederlands Genootschap voor-de Fysiotherapie de volgende 
bedragen: Gehanteerd wordt de overheidsschaal 71. Deze 
schaal begint met f 2525,48 incl. A.O.W. compensatie. 
De schaal loopt met jaarlijkse periodieken tot een 
maximum van 10 jaar, tot f 3362,79 incl. A.O.W. com
pensatie. Per uur is dit minimaal f 14,63 en een 
maximum van f 19,55. 
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De bedragen van de Wijkverpleegkunde en het Maatschap
pelUk werk hebben we gekregen van de plaatse1ijke 
Krulsvereniging en van het Centrum voor Maatschappelijk 
Werk, beiden te Venlo. 
De bedragen, voor de wijkverpleegkundigen minimaal 
f 15,33 per uur" met een max imum van f 18,32 per uur. 
Bij het Maatschappelijk Werk kregen we het bedrag van 
de code 27, welke de maximale schaal is, van f 31,90 
per uur. 
V~~r de assistentes hebben we de salarisnorm van de 
Nederlandse Vereniging van Ooktersassistentes gekregen. 
Hier spreekt men van dienstjaren. Voor het Ie dienst
jaar f 9,35 per uur. Met 10 dienstjaren, wat als het 
maximum geldt, f 15,95 per uur. 
Tens1ette het uurleen voer de tandartsen. Oit~vroegen 
we de Ken. Ned. Maatschappij ter beverdering van de 
Tandhee1kunde. Men hanteert voor de tandartsen in 
dienstverband de overheidsschaal 150. Deze was ep 
1 ju1i 1980 minimaal f 5746,-- en maximaal f 7286,-
brute per maand. Eventueel kan nog A.D.W. compensatie 
van ~ f 250,-- worden gegeven. We krijgen dan een 
uurtarief van f 34,84 minimaa1 en een maximum'van 
f 43,81. 
Nu we de gemiddelde tijden per medewerker weten, zie 
hierveor tabel 8.2. en 8.3., kunnen we de kosten 
uitrekenen die de endersteunende funktie per gezond
heidscentrum kest. 
We zu11en de kosten als voorbeeld uitrekenen met de 
tijden van het gezondheidscentrum lindenholt. 
Lindenho1t 'totaal': 

huisarts 3 x 32/60 x f 112,-- = f 179,20 
fysiotherapie 1 x 21/60 x f 14,63 = f 5,12 
wijkverpleegku.nde 2 x 14/60 x f 15,33 = f 7,15 
maatschap. werk 1 x 34/60 x f 31,90 = f 18,08 
assistentes 2 x 36/60 x f 9,35 = f 11,22 

totaa1 f 220,77 

lindenho1t 'prioriteit 2 en/of 3 t : 

huisarts 3 x 32/60 x f 112,-- = f 179,20 
fysiotherapie 1 x 21/60 x f 14,63 = f 5,12 
wijkverp1eegkunde 2 x 14/60 x f 15,33 = f 7,15 
maatschap. \Jerk 1 x 34/60 x f 31,90 = f 18,08 
assistentes 2 x 20/60 x f 9,35 = f 6,23 

+ 
totaa1 f 215,78 

Lindenho1t 'koordinatiefunktie ' : 

huisarts 3 x 6/60 x f 112,-- = f 33,60 
fysiotherapie 1 x 13/60 x f 14,63 = f 3,17 
wijkverp1eegkunde 2 x 2/60 x f 15,33 = f 1,02 
maatschap. werk 1 x 15/60 x f 31,90 = f 7,98 
assistentes 2 x 18/60 x f 9,35 = f 5,61 + 
totaal f 51,38 

+ 
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Voor de be ide andere centra kunnen we deze bedragen 
op analoge manier uitrekenen. Zetten we deze geta11en 
in een tabe1, dan kunnen we ze verge1ijken met e1kaar. 

totaa1 prior. 
2 en/of 3 

Lindenho1t f 220,70 f 215,78 f 

Hazenkamp , f 162,17 f 152,41 f 

Zeist-West f 58,78 f 46,96 f 

Kosten van de ondersteunende funktie per dag per 
gezondheidscentrum op drie manieren. 

koord. 

51,38 

60,47 

44,90 

tabel B. 13. 

De kosten voor de ondersteunende funktie worden voor 
eELn groat gedeel te bepaald door de t ijd die de huis
artsen eraan besteden. Hun uursa1aris 1igt ten opzichte 
van de andere medewerkers stukken hoger in dit 
rekenvoorbee1d. Het verschi1 is duide1Uk te zien aan 
het bedrag dat de onderstuenende funktie kost onder 
het hoofd 'totaal'. In het gezondheidscentrum Zeist
West wordt aanzienlijk minder tijd besteed aan de 
tot ale ondersteunende funktie per dag dan in de beide 
andere centra. 
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9. Resumerend 

9.1. Algemeen 

Er i~ in drie gezondheidscentra gekeken naar de onder
steuhende funktie. Een term die bedoeld is die hande
ling

g
· n te omschrijven die te maken hebben met het 

gezo dheidscentrum als organisatie. . 
Het nderzoek is uitgevoerd in twee fasen. De eerste 
fase l is een verkennende geweest in twee gezondheidscentra 
met een overkoepelende organisatie, de Stichting 
Gezondheidscentra Nijmegen. De Stichting is verant
woordelijk voor drie gezondheidscentra: lindenholt, 
Hazenkamp en het tandartsencentrum De Biezen. 
In de tweede fase is in drie gezondheidscentra op 
een kwantitatieve manier op de ondersteunende funktie 
ingegaan. Het derde, het gezondheidscentrum Zeist-West, 
is aIleen bij de tweede fase van het onderzoek betrokken 
geweest. Oat het gezondheidscentrum in een later stadium 
heeft meegedaan, is om de volgende redenen. 
Voor het meten van de ondersteunende funktie zijn enkele 
methodes mogelijk. Er kwamen er twee in aanmerkinq. 
De ene methode is om aan iedere medewerker te vragen 
of hij/zij die dag naast de formele vergaderingen, ook 
nog iets aan de ondersteunende funktie heeft gedaan. 
De tweede methode is dit door de medewerkers zelf te 
laten opschrijven. 
Om geen verstoring v90raf teweeg te brengen, en zo de 
resultaten te belnvloeden binnen de gezondheidscentra 
te Nijmegen, zijn de beide methodes in het gezondheids
centrum Zeist-West uitgeprobeerd. Tevens is het 
mogelijk geweest te bekijken of dB categoriein uit de 
eerste fase houdbaar blijken te zijn. 
De categorieen blijken houdbaar. De schriftelijke 
methode is een juiste methodegebleken om de gegevens 
met betrekking tot de ondersteunende funktie te 
verkrijgen. Deze methode is dan oak in de be ide andere 
centra toegepast. 

De ondersteunende funktie bestaat uit vier hoofdcate
goriein met binnen elke hoofdcategorie verfijningen 
(zie bijlage 6). Deze hoofdcategorieen zijn: intern, 
en extern koordineren, algemeen en medisch beheer. 
De ondersteunende funk tie is verder ingedeeld in drie 
nivoos of prioriteiten: 
prioriteit 1: Die werkzaamheden die gekoppeld zijn aan 
het direkt funktioneren en die dagelijks nodig zUn. 
prioriteit 2: Die werkzaamheden die enig uitstel 
kunnen hebben. 
prioriteit 3: Beleidszaken met betrekking tot het 
funktioneren van het gezondheidscentrum en zijn mede
werkers. 
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Een belangrijk criterium is nog of de funktie persoons
gebonden is. Oeze beide criteria zijn gekozen zodat 
beoordeeld kan worden of de ondersteunende funktie 
van gezondheidscentra in aanmerking komt om te worden 
uitgevoerd door een koordinator of praktijkmanager. 

Het aanstallen van een koordinator lUkt ons in deze 
drie centra niet gewanst. In het voorgaande hoofdstuk 
is naar voren gekomen dat de tijd die gede!egeerd kan 
worden aan een koordinator + 7 uur per week is, te 
weinig om als koordinator goed te kunnen funktioneren. 
Oaarbij komt dan nog dat hij als een soort overkoepelende 
medewerker opnieuw koordinatievraagstukken oproept, 
waardoor het midde1 erger dan de kwaal kan worden. 
Een verde1ing van de taken, die eventuee1 voor een 
koordinatorfunktie in aanmerking komen, over de mede
werkers is naar onze mening een gelukkiger keus. De 
verdelin9 kan in een teamvergadering plaats vinden. 
We! is het nodig v~~r deze teamvergadering een voor
zitter te kiezen die als een soort primus inter pares 
dienst doet. Hij of zU kan dan als het ware dienen 
om a1 die taken die betrekking hebben op het gezond
heidscentrum als geheel, tijdens die teamvergadering 
te verdelen over de medewerkers. De zorg en de verant
woording voor realisering en uitvoering van een 
toegewezen taak hebben de medewerkers met zijn allen. 
Hat is moge1ijk dat het aantal medewerkers van het 
gezondheidscentrum erg groot is, zodat het praktische 
problemen geeft bij het beslissingsproces. Waar de grens 
ligt die bepaald of aIle medewerkers,of een gedeelte 
van hen, beslissen over aIle voorkomende zaken is 
moeilijk aan te geven. In hoofdstuk 2 is hier a1 even 
op gewezen. aij deze drie centra is het nu zo geregeld~ 

De teamvergadering van het gezondheidscentrum lindenholt 
is aBnmaal per week met Inpricipe aIle medewerkers. 
In het gezondheidscentrum Zeist-West is er sprake van 
aan kernteam. Hierin participeren al de disciplines 
beha1ve de assistentes. Oit kernteam komt asnmaal in de 
maand een avond bij elkaar om de 10pende gang van zaken 
te bespreken en om beslisaingen te nemen. 
In het gezondheidscen~rum Hazenkamp zijn verschillends 
vormen van formeel overleg, de algemene medewerkers 
vergadering voor aIle medewerkers. Overleg tussen twee 
of meer disciplines, het duo-overleg en als derde vorm 
de koordinatiecommissie. Ais regel worden de beslissingen 
ten aanzien van het hele gezondheidscentrum gebeuren in 
de algemene medewerkers vergadering genomen. 8etreft het 
een beslissing die bepaalde disciplines aangaat dan 
wordt het over leg tussen twee disciplines, het duo
overleg, weI gebruikt om het met elkaar eens te worden. 
De koordinatiecommissie is het orgaan waarin de lopende 
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zaken worden doorgesproken en enkele beslissingen 
worden genomen. Deze commissie bestaat uit afgevaar
digden van enkele disciplines van het gezondheidscentrum. 
Op dit moment is het maatschappelijk werk niet verte
genwoordigd. 
De formale gang van zaken is dat de beslissingen door 
de a1gemene medewerkers vergad~ring worden genomen. 
Deze vergadering wordt eenmaal in de maand gehouden. 
De koordinatiecommissie komt in principe eenmaal in 
de week bij elkaar. Met het duo-over1eg is het schema 
per maand: 
hUisarts~maatschappelUk werk 

fysiotherapie 
. wUkverpleegkunde 

-assistentes 
maatschappelijk wer] 
fysiotherapie 1 x 
wijkverpleegkunde 
huisartsen onderling 2 x 
assistentes onderling 2 a 3 x 

2 x 
I x 
1 x 
1 x 

De naam duo-over leg dekt niet aIle vormen zoals hier
boven blUkt. De huisarts neemt een zeer centrale plaats 
in, in deze overlegvorm. Slechts tweemaal zijn zij als 
discipline nietvertegenwoordigd, namelijk bij de assisten
tes onderling en de 'trio-samenkomst' van maatschappe
lijk werk, fysiotherapie en wijkverpleegkunde. 
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9.2. PrAktische oplossing 

Als rnooelilke ~-3n":"e~ tot v~rbetpring van de struktuur 
binnen-de-S.G.N. orgAnisatie willen we e~n gedachte 
uitwerk811. Ons -uitqangspunt hierbij is d"!t rje medetJerkers 
van het gezandheidsc~ntrum zeIf het b~st op de hoogte 
z ijn met de prob 1 emat i e k van hur" werkzC?'amh~den .. en ~at 
zij daarom een zo groet mogelijke ver~ntwaor~eIukheld 
en vrUheid moetsn krijgen bij het ~plossen hlerven •. 
NatuurIijk blijven er schijnbaar on~plosbare zaken dIe 
dan met behulp van externe deskundigheid tot een 
goed einde gebracht kunnen worden •. 
Eerst de gezondheidscentra zelf. Llndenholt heert 
een klein aantal medewerkers en kan zORls hierboven 
beschreven is, een voorzitter met plA~tsverva~ger 
benoemen dia in de wekelUkse teamvergadering de zorg 
draagt v~~r het goedfunctioneren. 
De funktie van voorzitter is onzes insziens niet 
verenigbaar met bestuursafgevaardigde, dit in verband 
met een concentratie van kennis en informatie en 
dus macht. Hoewel het niet zozeer naar voren kwam 
bij de medewerkers van het gezondheidscentrum Lindenholt, 
heeft men in de vorm van de voorzitter een aanspreek
baar figuur gecreeerd zowel voor interne als externe 
vragen. 

Voor het gezondheidscentrum Hazenkamp ankele suggustwes. 
Kies uit de medewerkers van het gezondheidscentrum 
eenkoordinatiecommissie, het liefst uit al de vijf 
disciplineseen afgevaardigde. Stel met zijn allen 
vast wat de bevoegdheden en verantwoordelijkheden 
van deze koordinatiecommissie moeten zijn. Zorg voor 
de juiste informatiestroom naar de koordinatiecommissie, 
men moet niet aIle besluitvorming naar de algemene 
medewerkers vergadering laten verschuiven, want de 
koordinatiecommissie moet de mogelijkheid gehad hebben 
een probleem of voorstel te kunnen beoorde1en en 
eventuee1 te amenderen en op een uitgewerkte manier 
aan de algemene medewerkers vergader-ing te presenteren. 
De beslissingen kunnen zo door de koordinaticommisaie 
afgehande1d worden en eventuee1 aIleen gemeld worden 

. tijdens de algemene medewerkersvergadering. WeI is het 
van belang erop te wUzen dat er van iedere 
koordinatiecommissie vergadering notulen gemaakt 
worden die zodanig openbaar moeten zijn dat de andere 
medewerkers hiervan kennis kunnen nemen. De koordinatie
commissie kan intern een werkverdeling maken. Met name 
het aanwijzen van een voorzitter met plaatsvervanger. 
Eventueel kan een aparte notulist worden gekozen f a1 of 
niet roulerend. Of de voorzitter een bepaa1d gedeelte 
van zijn eigenlijke professionele werk moet worden 
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vrijgesteld kan bekeken worden .. Men zo~ bijvoorbeeld de 
voorzitter een maand of langer kunnen laten opschrijven 
wat de werkzaamheden aan tijd kosten en aan de hand 
h~ervan over .het vrijstellen van zijn taak voor de 
koordinatiewerkzaamheden kunnen beslissen. De 
koordinatiecommissie moet oak de bevoegdheid krijgen 
tot het instellen van werkgroepen of het aanwijzen 
van gedelegeerden, al of nlet uit de commissie zelf, 
die bepaalde deeltaken uitvoeren en hierover rap
porteren aan de commissie. De overige medewerkers 
van het gezondheidscentrum moeten de koordinatiecom
mlssle accepteren als bevoegd op gebieden buiten de 
dlrekte uitvoerende taak die ieder afzonderlijk heeft. 

In het gezondheidscentrum Zeist-West is gebleken dat 
enkele medewerkers onvrede voelen met de huidige 
taakverdeling. De oorzaak ligt volgens ons in het 
feit dat niet duidelijk is hoe besluiten tot stand 
komen en wie zich daar verantwoordelijk voor dient te 
voelen. Het is daarom van belang dat de medewerkers 
van het gezondheidscentrum Zeist-West hierin duidelijk
heid brengen. 
Het betrekken van aIle assistentes t oak de stoelassisten
tes van de tandartsen, bij de beslissingen rand het 
gezondheidscentrum is een eerste stap. Een tweede zou 
het kiezen van een voorzitter met vervanger kunnen 
zijn va or de teamvergadering. Vervolgens is de inhoud 
van de vergaderingen aan de beurt. gevolgd door de 
reorganisatie van de taken naast het beroepsgerichte 
werk. Het verdient tevens overweging de teamvergadering 
frekwenter te houdenr of gecombineerde patienten- en 
organisatorisch/beleidsoverleg.bespreking te houden, 
zodat men elkaar frekwenter formeel ontmoet. 
Hoewel bijna overbodig, herhalen we nag dat oak hier 
niet totaanstelling van een koordinator moet worden 
overgegaan. 

De struktuur van de stichting Gezondheidscentra Nijmegen 
is in beweging. Wij willen !r hier een bijdrage aan leveren. 

Omdat binnen de gezondheidscentra niet voldoende 
kennis en kunde aanwezig is am als team of mandaAt
groep de gehele problematiek van deze samenwerkings
verbanden aan te kunnen is externe steun vereist. 
Oeze ste6n kan niet enkel en aIleen van het bestuur 
komen. De funktie van het bestuur moet bestaa" wit 
de algehele verantwoording van de samenwerkingsver
banden. Het bestuur moet zorg dragsn voar een juiste 
enkadrering van de mogelUkhedenen onmogelijkheden 
van de S.G.N., zij moet zorg dragen voor de beleids
lijnen.(In dlt verb and willen we wijzen op een intern 
discussiestuk van de manager van de 5.G.~. van B 
januari 1980). 
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Er is voorgesteld, zie hoordstuk 3. am deze proble
mattek op te lossen d~or deelbesturen, zogenaamde 
stuurgroepen, veer de centra in te stellen. De 
vo~rdelen zauren in dat geval li~gen in direktere 
betrnkk~~heid ~~n de g~~Ur~r0ep ~et h~t ~~ntrumf 

bet ere infor~atiestromen ,en hehoud van eigen identiteit. 
Deze konstruktie heert volgens on~ enkele nadelen: 
1. Er komt een ekstra overlegsituatie bij. 
2. Aan de behoefte tot meer deskundigheid en betrokken

heid voor de centra wordt niet voldaan 
3. Met bestuurslid of bestuursleden, komt in een 

dubbelpositie; wie vertegenwoordigd hij 
4. Er wordt weer een hierarchische laag gecreeerd. 

Er kamen nog enkele vragen naar voren: 
-wet is de stemverhouding binnen de stuurgroeoen en 

hoe komt de besluitvorming tot stand? 
-welke is de status van de vertegenwaordigers van 

de hulovr~qer5/bevolki~g? 
-wAlk mandaat wordt ~an de stuurgroeoen verleend? 
-hoe verhouden de stuurgroepen zich onderling? 

Om aan de vragen van de centra te kunn~n voldoen 00 
het gebied van Axterne des~undigheid is het zaak 
naast het bestuur een ondersteuningslichaam ap te 
richten in dienst van de S.G.N. Oit lichaam is 
verantwoording schuldig aan het bestuur en heert 
de~kundigheios-kwaliteiten op net gebied van 
samenwerklngssituaties, met name gezondheidscentra. 
Oit onder5teuningslic~aam krijgt, geen bestuursbevoegd
heid, maar zal weI deelnemen aan de bestuursverga
deringen om de communicatie te verzekeren. De gede
legeerde(n) uit dlt lichaam kan een adviserende 
stem krijgen. De aangegeven struktuur is dan: 

Bestuur 
S.G.N. 

Linde~hnlt Ha7.enkamp 

Onder~teunings
lichs?m 

Voorgestelde struktuur van de Stichting Gezondheids
centra Nijmegen. 

fig. 
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De bemanning zal bestaan uit deskundigen op het gebied 
van: administratieve organ19atie 

financieringsprobla.matiek 
j l! l' fd i 5 c h fl as n fll< ten 
gro'?nsorlJ~ec;'3'?n 

organisatie 
De deskundigen voor een dergelijk lichaam moeten 
verschillflnde achtergronden hebben, te denken valt 
hierbij aan: g~dragswetenschappen 

bed r ij fs kunde 
ekonomie 
rechten 

In hoeverre de verhouding van deze disciplines van 
belang zal zijn, hangt van de vraag af die zovel het 
bestuur als de medewerkers van de centra stellen. In 
eerste instantie is het volqens ons van belano de beide 
eerst genoemde studierichtingen hiervonr in a~nmerking 
te laten komen. 
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9.3. Beantwoording vragen probleemstelling 

Naar aanleiding van de probleemstelling komen een 
aantal vragen naar boven. Deze vragen herhalen we hier 
nog eens: 

1. Welke ondersteunende funkties zijn als zodanig binnen 
een gezondheidscentrum te herkennen, mede gelet op 
planning en control? 

2. Welke medewerkers geven welke ondersteunende funkties 
aan? 

3. heeft het gezondheidscentrum een manifest besturend 
orgaan? 

4. Wat zijn de doelstellingen van het gezondheidscentrum? 
5. Welke tijd besteden welke medewerkers aan de onder

ondersteunende funktie? 
6. Bestaat er een verschil in hoeveelheid tijd die 

door de beroepsgroepen wordt besteed aan de onder
steunende funktie? 

7. Zijn er duidelUke verschillen aan te wijzen tussen de 
drie gezondheidscentra met betrekking tot de onder
steunende funktie? 

Hat antwoord op vraag 1 is dat de ondersteunende funktie 
bestaat uit vier hoofdcategorieen: interne en ext erne 
koordinatie, algemeen en medisch beheer. De inhoud van 
deze hoofdcategorieen zUn opgesplitst'in gedetailleerder 
categorieen, zie bUlage 6. De ondersteunende funktie is 
verdeeld in drie prioriteiten, genoemd in hoofdstuk 9.1. 
Het is gebleken dat de ondersteunende funktie met 
prioriteit 3, dus planning, weinig voorkomt in de 
periodes waar!n we op de gezondheidscentra waren. 
Uitzondering was het gezondheidscentrum Lindenholt. De 
medewerkers daar besteedden een thema-vergadering aan 
het onderwerp 'vertegenwoordiging'; hoe vaak en in welke 
commissies, werkgroepen e.d. uit de wijk moet het 
gezondheidscentrum wordenvertegenwoordig~. Deze thema
vergadering wordt maandelijks gehouden met iedere keer 
een ander onderwerp. 
Voor vraag 3 is het antwoord impliciet in dit hoofdstuk 
9 weergegeven. Hier kan worden volstaan met de'opmerking 
dat het niet altijd even manifest is wia bestuurt. 
De vragen 2, 5 an 6 worden beantwoord in bijlage 7, waar 
steeds per medewerker of per discipline wordt aangegeven 
wat er gedaan wordt aan de ondersteunende funktie en 
hoeveel tijd dit kost. Duidelijk is dat er verschil 
bestaat tussen de di3cip1ines onderling en ook tussen 
de medewerkers. 
Vraag 7 is de vraag of er verschillen zijn aan te wUzen 
tussen de drie gezondheidscentra. Op deze vraag geeft 
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hoofdstuk 8 samen met bijlage 7 het antwoord. In het 
volgende hoofdstuk 9.4. is dit nag eens puntsgewijs 
samengevat. In het hoofdstuk 9.5. is ap de verschillen 
nog een toelichting gegeven. 
Als laatste vraag blijrt over de vraag naar de doel
stellingen van de gezondheidscentra: 
Voor het gezondheidscentrum Lindenholt is door de 
medewerkers geen strak omschreven doelstelling gegeven. 
Zij omschrijven dit. Zonder volledig te zijn willen we 
een samenvatting geven uit hun jaarverslag van 1978: 
'Wij zien het wUkgezondheidscentrum als een centraal 
adres in de wijk waar de bewoners van Lindenholt kunnen 
komen met problemen en vragen, al dan niet verband 
houdende met gezondheid en ziekte. Bij de zorgverlening 
willen we openstaan v~~r vragen en problemen waarmee 
wijkbewoners zitten, zowel op lichamelUk, psychisch als 
sociaal terrein.· 

Ook Hazenkamp heert geen exact omschreven doelstelling. 
We citeren uit het verslag gezondheidscentrum Hazenkamp 
1976-1979: 
'De nadruk blUft liggen op een zo goed mogelijk gestruk
tureerd overleg rondom de hulpverlening, waarbij een 
goede onderlinge bereikbaarheid, zo gericht mogelijke 
verwijzingen en gezamenlijke benadering en aanpak voorop 
staan. Daarnaast wordt het bevorderen van wederzijds 
inzicht en praten over elkaars werkwijze en funktioneren 
gezien als wezenlijk voor het eigen werk en de samen
werking rondom patienten'. 

Ook uit het jaarverslag van het gezondheidscentrum 
Zeist-West citeren wij. In tegenstelling tot de beide 
andere centra hebben de medewerkers hier weI een exact 
omschreven doelstelling: 
'Het, door middel van een intensieve samenwerking in 
teamverband van de in het gezondheidscentrum werkende 
disciplines, zo optimaal mogelijk bieden van een diensten
pakket voor het individu, het gezin en de bevolkings
groep van Zeist-West, waarbij in de ruimste zin de 
licamelijke, geestelijke en maatschappeIijke factoren 
in hun onderlinge samenhang betrokken worden. Het 
bovenstaande dient zodanig gerealiseerd te worden dat 
er zo weinig mogelijk doublures in de w.rksituatie 
ontstaan en dat de eventuele 'blinde vlekken' in een 
ieders wekwijze opgespoord worden. 
Hat te ontwikkelen dienstenpakket zal zo optimaal moge
lijk afgestemd moeten worden op de (veranderende) behoeften 
van de consumenten, respectievelijk wijkbewoners. Daartoe 
dient er een intensieve samenspraak ontwikkeld te worden 
tussen het team van feitelijke werkers en de consumenten/ 
wijkbewoners. Het door de consumenten/wijkbewoners mee
denken over de eigen gezondheid, respectievelijk het 
eigen welzijn dient zoveel mog~lijk bevorderd te worden 
en daardoor oak de (mede-)verantwoordelijkheid daarvoor, 
onder meer door het geven van informatie over het hoe 
en waarom van een behandeling c.q. de te volgen leefwUze'. 
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9.4. Puntsgewijs 

Al da disciplines, behalve de assistantes, voeran vrUwel 
aIleen die ondersteunanda funkties uit die ean prioriteit 
2 en/of 3 hebben. 

De tUd die aen koordinator zou kunnen worden toegewezen 
is voor de drie gezondheidscentra elk, ongeveer zeven 
uur par week. 

Ondanks meer formele bUeenkomsten in het gezondheids
centrum Hazenkamp, blUft de tijd besteed aan de onder
steunende funktie in het gezondheidscentrum Lindenholt 
per medewerker per dag, ongeveer het dubbele van de ~ijd 
basteed in het gezondheidscentrum Hazenkamp. 

BU het gezondheidscentrum Lindenholt ligt de tijdsver
houding interne versus externe koordinatie op ongeveer 
3 op 1. ,BU de beide andere centra op ongeveer 6 op 1. 

De interne koordinatie is in het gezondheidscentrum 
Hazenkamp in aantal, minder dan in de beide andere 
gezondheidscentra. 

De externe koordinatie wardt overwegend door de huisartsen 
en assistentes gedaan. De categorie algemeen beheer is 
vrijwel geheel voar rekening van de assistentes. 

In hat gezondheidscentrum Hazenkamp valt 60 % van de 
gebruikte media onder de rubriek fhandeling'. BU de 
beide andere centra is de verdeling voarnamelijk: 
'handeling-gesprek' met elk ongevear 40 %. 

De assistentes scoren bij aIle drie c~ntra het hoogst 
bij de 'handelingen', op de voet geve gd door 'gesprek'. 

De verhuizing vanhet gezondheidscentrum Lindenholt 
kostte in de onderzoaksperiode meer dan een dag per 

-week aan a1 de medewerkers samen. 
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9.5. Toelichting oR de verschillen 

De verschi1len zullen we per hoofdcategorie nalopen. 
Zo zijn de aantallen bij de interne koordinatie bU het 
gezondheidscentrum Hazenkamp het minst. Enkele opmer
kingen hierover. In het gezondheidscentrum Hazenkamp 
zijn minder kontakten tussen de assistentes onderling 
door het feit dat zij ieder hun eigen arts hebben. Dit 
in tegenstelling tot de assistentes op de be ide andere 
gezondheidscentra. DaarbU komt nog dat de twee assisten
tes op het gezondheidscentrum Lindenholt part-time 
werken. Hierdoor zijn de 'overdracht ' kontakten op het 
gezondheidscentrum Hazenkamp minder. 
Ook zijn de wer.kgroepen in aantal op het gezondheids~ 
centrum Hazenkamp minder en als zodanig ook de 
kontakten. 
Bij het gezondheidscentrum Lindenholt zUn daarnaast 
meer kontakten geweest op inhoudelUk gebied en is er 
nogal frekwent kontakt geweest over het nieuwe jaar
verslag. 
Het verschi1 in tijd met het gezondheidscentrum leist
West kan verklaard worden uit de tijd die de medewerkers 
van het gezondheidscentrum Lindenholt besteed hebben 
aan de inhoudelijke besprekingen en aan de tijd besteed 
aan het jaarverslag. 
De medewerkers van het gezondheidscentrum Hazenkamp 
hebben in aantal minder maar in tijd meer besteed aan 
werkgroepen, zodat het verschil in die tijd met het 
gezondheidscentrum leist-West hieruit kan worden \ 
verklaard. . 
BU de externe koordinatie zien we in de aantallen 
een verschil in het gezondheidscentrum Lindenholt en 
het gezondheidscentrum Zeist-West,met het gezondheids
centrum Hazenkamp. De verschillen in aantallen hebben 
hun oorzaak voornamelijk in de kontakten met instanties 
en/of moederinstellingen. Ook in tijd is dit een van de 
duidelijke verschillen tussen het gezondheidscentrum 
lindenholt en het gezondheidscentrum Zeist-West. Verder 
ZUn er verschillen in tijd besteed aan de kontakten met 
het bestuur van de Stichting en andere hulpverleners. 
Van het gezondheidscentrum Lindenholt is de tijd besteed 
aan de kontakten met het bestuur van de Stichting het 
hoogst. Ruim het dubbele van het gezondheidscentrum 
Hazenkamp. Met het gezondheidscentrum leist-West is het 
moeilijk te vergelijken omdat tijdens de onderzoeksperiode 
daar, asn van de huisartsen met vakantie was. Deze mede
werker verzorgt de meeste externe kontakten en dit kan 
een vertekening opgeleverd hebben. 
Een vraag die hier niet kan worden beantwoord is of het 
verschil in de kontakten ~et het bestuur van de Stichting 
ligt in het feit dat in het ge~ondheidscentrum Lindenholt 
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de huisartsen, assistentes en fysiotherapeut in loon
dienst bij de Stichting zUn. BU de andere gezondheids
centra ligt dit anders. 
8ij het gezondheidscentrum Zeist-West zUn de huisartsen, 
fysiotherapeuten en tandartsen vrij gevestigd. 
De huisartsen van het gezondheidscentrum Hazenkamp zUn 
vrij ~evestigd. De fysiotherapeuten zUn in loondienst 
bij ~en van de fysiotherapeuten van het centrum. 
In het gezondheidscentrum lindenholt is er frekwent 
kontakt met de andere hulpverleners uit de wUk zoals 
de pastor, wUkagent, opbouwwerker, apotheker e.d. 
Oeze kontakten vinden we niet bij de beide sndere centra. 
Oit levert weer verschil OPe 

Het verschil in aantal en tUd van de categorie algemeen 
beheer kan ais oorzaak hebben dat op de centra waar 
meer medewerkers werken de huishoudelijke taken ook 
toenemen. We zien het verschil duidelUk tussen het 
gezondheidscentrum lindenholt waar de medewerkers allen 
part-time werken, en de beide andere centra waar in 
aantal aIleen al meer medewerkers zUn. 

[en gedetailleerder verklaring van de verschillen is 
niet mogelijk gazien de aard van het onderzoek. Indien 
men dit nauwkeuriger wil weten verdient het aanbeveling 
dit met nader onderzoek te doen. Men zou het verschil 
wijkgezondheidscentrum versus niet wijkgezondheidscentrum 
kunnen bekUken. 
Het zou interessant zUn tevens eens te kUken of er 
inderdaad verschilis tussen gezondheidscentra met een 
aantal medewerkers in Ioondienst en de gezondheidscentra 
waar dezelfde disciplines vrij gevestigd zijn. 
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~flage 1 bled 1 

Uragenl ijst 

A. 

B. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
B. 
9. 

1. 

Naam gezondheidscentrum 
Naam ondervraagde 
Gesla-cht 
funktie 
tJerkgever 
Oatum van in dienst treding 
full-time of part-time 
Andere werkzaamheden 
Vorige ba(a)n(en). 

Hoe is de sollicitatieprocedure verlopen: 
-het eerste kontakt met het gezondheidscentrum, 
verliep dat via advertent ie, coootatie of anders? 

-bij Yie vond~ het sollicitatiegesprek plaats 
-nadat u yas aangenomen, was er toen een vorm van 

introduktie 
-yat yas uy motivatie 

2. tJat is de noodzaak van uw discipline in het centrum? 
~is er een overwicht van een discioline 
-welke disciplines vindt u noodzakelijk voor een 
~eiondheidscentrum 

3. tJat is uw doelstelling met betrekking tot: 
-uw professionels werk 
-het werken in het gezondheidscentrum 

4. Wat zun de doelstellingen van het gezondheidscentrum? 
-wie heeft die opgesteld 
-yorden ze weI eens geevalueerd 
-yat is de konkrete uitwerking 

.. -:o1D •• taat er een methode, onderlinge afspraak, met 
betrekking tot ~e hulp die aan de hulpvrager 
wordt geboden? 

5. Is de motivatie ten tijde van de sollicitatie 
uitgekomen, versterkt, afgezwakt, mee- of 
tegengevallen? 

c. 1. Welke geformaliseerde overlegorganen, werkgroepjes 
commissies of dergelijke, zijn er in het centrum; 
-inter- en intradisciplinair 
-frekwentie en tijdstippen, vaste of ad hoc 
-hoe is de rapportage en aan wie 
-hoe is de besluitvorming, one man, one vote, 

met vetorecht, met meerderheid of lets dergelijks 
-is er een evaluatie van deze besluitvorming 
-is er een agenda, wie stelt hem samen en in 

welke vorm 
-is er een vaste voorzitter en/of notulist 
met andere woorden: wie, deelnemers 

wat, inhoud 
hoe, methode 
Yaarom, doelen 
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2. Welke externe kontakten zijn er, en uie doet 
deze: 
-hulpvragers en/of bevolking 
-andere hulpverleners 
-andere instanties en/of moederinstellingen 
-overheid, plaatselijk, regionaal en/of landelijk 
-bestuur van de stichting 
Hoe is de terugkoppeling naar de andere medewerkers 
over deze kontakten 

3. Bemoeit het bestuur zich met de dagelijkse gang 
van zaken? 
-beleidsvorming geheel door het bestuur, de 

dagelijkse gang geheel niet 
-in meerdere of mi~dere mate met beide 
~nauwe samenwerking wat betreft het beleld, 
echter geen dagelijks .beleid 

4. Is er een projekt- of praktijkbegeleider aan het 
centrum verbonden, en wat begeleidt hij: 

-taken 
-procedures 
-processen 

D. S. Welke ekstra taken heb je als medewerker in het 
.gezondheidscentrum ten opzichte van je solo 
werkende collega? 
-is daar ruimte voor of gebeurt dat prive 
-is er weI eens gekeken naar de tijd die dit kost 

2. Wie verzorgt de logistiek, het voorzien van aIle 
noodzakelijke mi~delen voor het centrum 
- noem deze middelen eens 

3. Hoe verloopt de administratie van zouel de 
financien als de patienten/clienten 

4. Wie verzorgt de distributie van de post en de 
eventuele tijdschriften. 

5. Hoe is de toegankelijkheid tot informatie van alles 
uat met het gezondheidscentrum te maken heeft? 

6. Hoe ztin de regelingqn met betrekking tot ziekte, 
vakantie en andere tijdelijke vervangingen? 

7. Wie besliat over aanvragen zoals:-stage 
~onderzoek 
-informatie 
-gebouw 

8. Wie beslist over aanschaf apparatuur en de 
vervanging daarvan? 

9. Hoe is het onderhoud van het gebouu geregeld? 

Hartelijk dank voor de tijd en het geduld dat u hebt 
willen opbrengen voor het beantuoorden van de vragen. 

13 dec 1979 
tjalke de boer 
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bijlage 2 blad 1 

TAAKINVENTARISATIE PRAKTIJK-ASSISTENTE LI~OENHOlT PER 1 FE9R 1980 

RECEPTIE: ---------

bA80RATORIUM: -.... _--------

BEHANDELKAMER: -------------

-FINANC!EEL -FVSIOTHERAPIE 
-HUISARTSEN 

_CENTRUM -TYPElJERK 
-POST -binnenkomende 

-uitgaande 
-SOC. KAART 
-INSTRUKTIEBOEK 
-KAS 
-AGENDABEWAKING 

15 

.5 

2 
3.5 

1 

1.5 

-PATltNTEN -INSCHRIJVINGEN 1.5 
-POST VERWEQKEN 1.5 
-AANVRAGEN -recepten } 

-vertJ. krt 5 
-formulieren 
-machtigingen .5 
-brieven 3.5 

-aIJHOUDEN GEZINSMAPPEN 5 
-PATleNTEN ADM. FYSIO .5 

-8LOEDONDERZOEK } 
-URINEONoERZOEK . 
-DIVERSEN -DIRECT PREPARAAT 

-FAECES 

-BLOEDArN.~ME } 
-INJEkTIE5 GEVEN 
-VERBINoEN 
-ASSISiEREN 8IJ M~D.INGREPEN HA 
-pATIENrEN A55ISTtNfE FV510· 
~IN5IROMEN'ARIOM VlRZORGEN 

2.5 

2.5 

PM 
1 

PM 

~ door ruimte/tijdgebrek mo~enteel niet 

HUISHOUOELIJK: 
~------------ -BOODSCHAPOEN 

-KOFr!E/THEE ZETTEN 
-PLANTEN 3 

--.qr~A5SEN 
-WACHT~A~ER BIJHOUDEN 
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bijlage 2 blad 2 

TAAK!NVENTARI5ATIE PRA~TIJKASSISTENTE lINOENHOLT PER 1 rEBR J980 

UREN/lJE£K ---------
-UCQRRA~09EUA~ING!9ESTElL~~ .5 
-T£AMVERG~DERI~G + [UT. NOTULEN 2x21 4 
-HA.AS!MW.AS/WV.As/rT.AS-OVERLEG 2x~ 1 
-WIJKAKTIVITEITEN 
-CENTRUMAKTIVITEITEN VRIJE TIJD 
-KOPY WIJKBLAO 
-BOOOSCHAPPEN -RECEPTEN NAAR APOTH. 

~POST NAAR BRIEVEN8US 
-POST8US 
-fOTOKOPltREr.J 
-BERICHTEN BEZORGEN 81J 

GEBREK MAN TELErOON 

.5 
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biilage 3 

aantal dagen: 
totaal aantal uren: 
functionaris: 

- 76 -

medium kontakt . onderlJerp 
persololnJenl 

tijd in 
minuten 

Model van de kaart die door de medelJerkers van de drie 
gezondheidscentra is ingevuld. 

gezondheidscentrum: 
bijeenkomst: 
deelnemers: 
datum: 
tijdsduur van tot 

. -

'itiatief
emer 

Omschrijving ondersteunende funktie totaal afge-
tfd handeld 

Model van de kaart die gebruikt is bij de formele 
bijeenkomsten van de gezondheidscentra Hazenkamp en 
Lindenholt. 
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bij1age 4 

functionaris 

hulsarts 1 

huisarts 2 

tandarts 1 

tandarts 2 

fysiotherapeut 

fysiotherapeut 
1 

2 

1,2 
mei 

wijkverpleegkundige 1 

wijkverpleegkundige 2 

maatschap. werkende 1 v 

maatschap. werkende 2 

assistente 1 

assistente 2 

assistente 3 

nb. - = aanwezig 
v = vakantie 

6 tim 9 
mei 

- - - \I 

12 tim 14 19 tim 23 27 tim 29 
en 16 mel mei mei 

v v 

v v 

Vakantie- en presentie1Ust van de meoewerkers van het 
gazondheidscentrum Zeist-West in de periode 1 tim 29 mei 

functionaris 

huisarts 1 

huisarts 2 

huisarts 3 

fysiotherapaut 

wijkverpleegkundige 1 

wijkverpleegkundige 2 

maatschap. werkende 

assist ante 1 

assistante 2 

nb. - == aanwezig 
v == vakantie 

~ tIm 6 
puni 

v 

9 tIm 13 
juni 

v 

v 

16 tim 20 23 tim 27 
juni juni 

v 

v 

V8 kantie- en presentie1ijst van de medewerkers van het 
gezondheidscentrum Lindenho1t in de periode 2 tim 27 juni. 



- 79 -

bijlage 5 

functionaris ~8 juli 4 tim 8 
~/m 1 aug aug. 

11 tim 15 18 tIm 22 

huisarts 1 
huisarts 2 

huisarts 3 

huisarts 4 

huisarts 5 

fysiotherapeut 

fysiotherapeut 

fysiotherapeut 

1 

2 

3 

wijkverpleegkundige 1 

wijkverpleegkundige 2 

maatschap. werkende 1 

maatschap. werkende 2 

assistente 1 

assistente 2 

assistente 3 

assistente 4 

assistente 5 

assistente 6 

receptioniste/ 
telefoniste 

nb. - • aanwezig 
v • vakantie 

YV v - -

v 

v 

V 

v 

v 

v 

v 

aug. aug. 

v v 

v v 

v - -
v v 

v 

v v 

Vakantie- en presentielijst van de medewerkers van het 
gezondheidscentrum Hazenkamp in de periode 28 juli 
tim 22 augustus. 

\I V -

v 
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Ondersteunende funktie 

I. intern koordineren 

II. 

III. 

IV. 

a. patientenbespreking 
b. inhoudelijke bespreking 

met onderyerp: 1 

c. yerkgroepen 1 
2 
• • • 

d. OVteJti~e 
extern koordineren 

2 · • • 

a. hulpvragers/bevolking 
b. andere hulpverleners 
c. instanties en/of moederinstellingen 
d. overheid 
e. de stichting 
beheer algemeen 
a. gabouy 
b. inventaris 
c. klaine hulpmiddelen 
d. voorraad 
beheer medisch 
a. voorraad 
b. instrumentarium 

Omschrijving van de inhoud van de funkties: 
I a. Over leg over de taakverdeling zelf en de mededeling 

en uitleg van die verdeling aan de andere disciplines. 
b. De in hat deelrapport genoemde onderyerpen, zoa1s: 

-veryijzingen 
-voorschrijfgedrag bij medicijnen ' 
-administratie 
-knelpunten 
-polltiake standpuntbepaling als gazondheidscantrum 
-doelsteilingsbepaling 
-op- en aanmerkingen, vragen an kritiek van axtarnen 
-a.a. 

c. Voorbereiding en uitvoering van de taak van de 
verschiliande Yerkgroepan, ook eventuele tele
fonische verhandelingan, par yerkgroep uitgesplitst. 

d. Gasprekken en discussies over de vorm yaarin men 
bijaankomsten plaats laat vindan, vsrkiezingen e.d. 

II. Hieronder vallen kontakten die plaats vinden m.b.t. 
hat gezondheidscentrum zelf, nlet de kontakten 
over aen specifieke huIpvrager. Het zijn meeetal 
de geformaliseerde kontakten die pariodiek, maar 
soms ook incidanteel, plaats vinden. 

III a. en b. sprakan voor zichzalf. 
c. We varstaan naast de schrijfbenodigdhedan hier ook 

da,huishoudalijka zaken onder, zoals koffie an thee, 
da planten an het verzorgen van de yachtkamer. 

d. Hat kontroleren en ap peil houden van de vaarraad. 
IVa. Hat op peil houden van disposables, medicijnen an 

administratiemateriaal. 
b. Dnderhoud, instruktias aan collaga's an aventuale 

raparaties van defekten aan de apparatuur. 

ao/tb/B04 
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bijlage 7 

Tabel1en met de resultaten van de drie gezondheidscentra 
Lindenholt, Hazenkamp en Zeist-West. 

Oeel 1 

LINOENHOLT 



~ 2.juni 3 juni 4 junl 5 junl 6 juni 9 juni 

cateqorie a t a t a t a t a t a t 

I a 2 10 2 10 2 10 2 10 2 40 2 10 
b 1 240 
c 1 90 5 322 6 32 1 3 2 120 
d 1 10 1 10 1 70 3 132 

II a 1 10 
b 1 72 2 35 1 10 
c 1 240 1 300 3 12 1 15 1 5 4 31 
d 
8 2 6 3 45 1 90 3 6B 

III a 1 1 1 10 
b 2 20 
c 4 30 4 30 1 5 3 20 5 30 5 30 
d 

IV a 
b 

tolaal 10 390 15 740 14 137 15 23B 11 328 20 401 

~ 
16 jun! 17 jun IB jun 19 jun! 20 jun 23 jun! 

cataqor a a t a t a t a t a t a . t 

I a 2 4 2 20 
b 3 450 
c 2 IB 7 660 4 25 
d 1 60 1 120 3 75 1 30 2 40 

II a 
b 1 60 
c 2 35 1 20 2 25 
d 1 30 
e 1 15 2 7 4 205 1 2 1 5 

111 a 
b 
c 3 15 4 30 2 10 2 10 2 10 3 2S. 
d 

III a 
b 

totaal 7 125 10 23S 17 970 5 16 6 95 15 565 

10 juni 11 jun 12 juni 13 juni 

8 t a t a t a t 

2 10 2 JO 2 10 2 10 

3 360 2 20 1 60 3 90 
1 2 2 SO 6 Us. 

1 70 
2 70 1 5 

2 10 

1 5 
5 40 5 BO 5 30 5 30 

2 35 

lq 527 14 235 B 100 17 250 

24 jun! 25 jun! 26 jun! 27 jun! 

a t • t a t • t 

2 20 2 20 2 20 2 20 
4 ISO 3 135 6 380 
4 141 6 20 4 363 5 65 
1 10 1 30 2 90 5 85 

1 10 
1 60 

2 15 2 140 1 60 

1 5 
4 30 3 25 3 25 3 25 

1 5 

19 3Bl 17 381 13 631:1 22 635 

subtotaal 
a t 

20 130 
1 240 

24 1097 
IS 389 

1 10 
5 187 

14 678 

11 219 

2 11 
3 25 

42 32S. 

2 35 

1140 3346 

subtotaal 

a t 

12 104 
16 1115 
32 1292 
17 540 

2 70 
6 140 
1 30 

14 449 

1 5 
29 205 

1 5 

131 3955 

A.ntal en tijd (in minuten) besteed 
aan de ondersteunanda funk tie op 
ean bepaalde datum in het 
gezondhaidscantrum lindenholt. 

tabel 7.1'. 

totaal 

a t 

32 234 
17 1355 
56 2389 
32 929 

1 10 
7 257 

I 

20 BIB 
1 30 

25 6bB 

2 11 
4 30 

71 530 

3 40 

1271 7301 
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:s;: huis- fysio- wij k- maat- ass. totaal 
arts thera- verpl.- schap. 

categori pie kunde \Jerk 
a t a t a t a t a t a t 

I a 1 ·2 1 2 2 40 28 190 . 32 234 
b 13 1005 .2 330 1 10 1 10 17 1355 
c '8 585 3 162 20 736 8 685 17 221 56 2389 
d 5 - 155 4 190 3 250 20 334 32 929 

II a 1 10 1 10 
b :5 90 1 30 2 132 1 5 7 257 
c 2 80 2 6 1 5 5 130 10 597 20 818 
d 1 30 1 30 

• 7 296 4 12 3 200 11 160 25 668 

III a 1 10 1 1 2 11 
b 2 10 2 20 '4 30 
c 71 530 71 530 
d 

IV a 3 4( 3 40 
b 

totaal 40 2223 19 452 30 1331 19 1207 163 20SE 271 7301 

Aantal en tijd (in minuten) besteed aan de ondersteunende 
funktie per discipline, in de periode 2 tim 27 juni in het 
gezondheidscentrum Lindenholt. 

tabel 7.2. 

~ 
huis- fysio- \Jijk- maat:- ass. totaa!' 
arts thera- verpl.- schap. 

pile kunde lJerk 
~ategorie a t a t a t a t a t a t 

I a 1 2 1 2 2 40 
,. 

4 44 
b 13 1005 2 330 1 10 1 10 17 1355 
c 8 585 3 162 20 736 8 685 17 221- 56 2389 
cd 5 155 4 19C 3 25.0 15 310 27 905 

11 a 1 10 1 10 
b' 3 90 1 3(1 2 132 1 5 7 257 
c 2 80 2 3~ 1 5 5 130 10 597 20 818 
d 1 1 30 
e 7 296 4 12 3 200 11 160 25 668 

III a 1 lC ,1 1 2 11 
b 2 lC 2 20 4 30 
c 2 75 2 75 
d 

IV a :5 40 :5 40 
b 

totaal 40 2223 19 452 30 1331 19 1207 61 1419 169 6632 

. Aantal en tijd (in minuten) besteed aan de ondersueunende 
funktie ~er discipline met prioriteit 2 en/of 3 in de peri ode 
2 tIm 27 juni in het gezondheidscentrum Lindenholt. tabel 7.3. 
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~ 
huis- fysio- lJijk- maat- ass. totaa1 
arts thera- verpl.- schap. 

pie kunde lJerk 
categorie a t a t a t a t a t a t 

I a 1 2 1 2 2 4 
b 13 1005 2 330 1 10 1 10 17 1355 
c 6 450 3 162 4 40 2 210 15 99 30 961 
d 4 135 4 190 2 190 10 185 20 700 

II a 
b 3 90 1 30 2 132 1 5 7 257 
c 5 130 5 337 10 467 
d 1 30 1 30 
• 3 215 2 180 3 30 8 425 

III a 2 10 1 1 3 11 
b 2 20 2 20 
c 2 75 2 75 
d 

I \It a 3 40 3 40 
b 

totaal . 30 1897 12 424 10 570 12 672 41 782 1105 4345 

A1s tabel ,nu echter zonder de ondersteunende funktie 
met betrekking tot de verhuizing naar het nieulJe tijdelijke 
geboulJ. 

tabe17.4. 

~ 
huis!'" fysio- lJijk- maat- ass. totaal 
arts .thera- verpl.- schap. 

pie kunde lJerk 
categorie a t a t a t a t a t a t 

I a 
b . 
c 2 90 2 42 4 40 1 90 15 99 24 361 
Gf 2 60 3 180 2 190 8 165 15 595 

II • 
b 1 10 1 5 2 15 
c 1 20 5 317 6 337 
d 1 30 1 30 
a 3 215 1 5 4 220 

III a 1 1 1 1 
b 2 10 2 fO 4 30 
c 2 75 2 75 
d 

1\1 a 3 40 3 40 
b 

totaal 8 375 8 262 6 60 4 300 36 707 I 62 1704 

Ale tabel , nu de ondersteunende funkties die eventueel 
in aanmerking komen voor een koErdinatiefunktie. 

tabel7.5. 



totaal 
aantal 
gewerkts 
minuten 

48963 

- 5 -

ondersteunende 
funktie in perc. 
minuten 

1704 3,5 

uren 
per 
dag 

1 uur 
25 min. 

De ondersteunende funktie weergegeven zoals hU 
gedelegeerd kan worden aan een koBrdinator~ 
Bekeken is hiervoor de periode 2 tim 27 juni in 
het gezondheidscentrum Lindenholt. 

uren 
per 
week 

7 uur 
6 min. 

tabsl 7.6. 

functionaris totaal ondersteunende percentage 
gewerkte funktie in 
minuten minuten 

huisarts 1 4800 705 14,7 

huisarts 2 4800 1183 24,6 

huisarts 3 120"0 335 27,9 

fysiotherapeut 6378 452 7,1 

"'ijkverpleeg-
kundige 1 2055 559 27,2 

wijkverpleeg-
kundige 2 8640 772 8,9 

maatschappelijk 
werkende 8160 1207 14,8 

assistente 1 3960 1129 28,S 

assistents 2 8970 959 10,7 

tataal ·48963 7301 14,9 

Ondersteunende funktie per medewerker 1n de 
periode 2 tim 27 juni in het gezondheidscentrum Lindenholt. 

tabe! 7.7. 



S-- 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 
medium 

gesprek 4 6 5 5 3 6 6 5 2 8 1 1 13 1 7 5 6 5 

telefoon 4 5 5 2 6 3 1 1 1 4 1 3 2 5 5 7 2 

brief e.d. 2 1 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 

handelinQ 6. 5 2 4 5 5- 6 6 6 7 4 4 2 2 2 3 8 4- 6 

totaal 10 15 14 15 11 20 16 14 a 17 8 10 17 5 6 14 19 17 13 

Aantal ondersteunende funkties permedium tn de periods 
2 tIm 27 juni in lindenholt. 

tabel 7.8. 

~ 
huis- fysio- lJijk- maat- ass. tot. perc. 
arts thera- verpl.- schap. 

medium peut kundiQe lJerkends 

gesprsk 29 7 18 11 40 IDS 38,8 

telefoon S 9 10 3 30 57 21 

brief s.d. 4 1 1 3 7 16 5,9 

handeling 2 2 1 2 86 93 34,3 

totaal 40 19 30 19 163 271 100 

Aantal ondersteunende funkties per discipline per medium 
in de periode 2 tIm 27 juni in Lindenholt. 

tabel 7.9. 

16 

6 

22 

tot. perc. 

105 38,8 

57 21 

16 5,9 

93 34,3 

271 100 
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aantal totaaltijd ondersteunende percentage 
deelnemers in _funktie in 

minuten minuten 

team- , 
vergadering 9 110 77 70 
2 juni 

team-
vergadering 8 120 58 48,3 
9 juni 

team-
vergadering 6 102 89 87,3 
16 juni 

team-
vergadering 8 125 70 56 
23 juni 

thema-
vergade~ing 
11 juni 6 67 67 100 

Hst forme1e overleg per bijeenkomst, tijdens de periode 
2 tIm 27 juni in het gezondheidscentrum Lindenho1t. 

tabsl 7.10. 

aanta1 totaa1 t ijd ondersteunende percentage 
dea1nemers in funktie in 

minuten minuten 

totaa1 37 524 361 68,9 
'-. 

gemiddeld 7,4 104,8 72,2 68,9 

Het totale forme1e over leg tijdens de periode 2 tIm 27 
juni in het gezondheidscentrum Lindenho1t. 

tabe17.11. 
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Deel 2 

HAZENKAMP 



~ 
2" jull 29 juli 30 .1ul1 31 juU 1 aug. 4 aug. 5 aUQ. 

catagor! a t a t a t a t a t a t a t 

J a 4 50 1 60 4 40 
b 
c 1 10 1 30 1 15 
d 1 30 

II a 
b 1 10 
c 
d 
e 1 45 

III a 1 99 
b 
c 7 70 S SS 5 50 5 50 5 50 5 50 5 55 
d 1 45 

IV a 2 30 1 10 1 40 
b 

totaal 11 120 6 100 8 90 B 165 10 120 7 120 B ' 170 

~ 11 aug 12 aug. 13 aug. 14 aug. 5 aug. 18 aug. 19 8Ug. 

oategor! a t a t a t a t a t a t a t 

I a 2 6 2 20 
b 4 60 
c 9 1202 3 210 3 270 
d 3 165 1 45 1 30 1 75 

II a 
b 1 5 
0 1 60 
d 
a 1 2 1 2 1 30 1 60 

til a 1 45 
b 1 20 2 45 
c 5 50 6 60 5 50 " 4<; 6, 60 5 50 5 55 
£I 1 15 1 20 

IV a 1 60 
b 

totaal is 1419 15 287 6 70 11 350 10 170 7 145 11 430 

6 aug. 7 aug. 8 aug. 

a t a t a t 

2 60 

1 60 

2 135 1 5, 

1 60 1 2 

1 45 

5 50 4 45 6 65 

1 15 

7 110 7 240 11 192
1 

20 8Ug 21 aug. 22 8Ug. 

.. t .. t a t 

2 100 

3 210 2 15 

1 60 1 20 

1 2 

5 50 " 45 5 50 
1 30 

8 210 8 345 9 87 

sUbtotaal 

a t 

11 210 

3 55 
2 90 

4 150 

3 107 

2 135 

52 540 
1 45 

5 95 

83 1427 

subtata.1 
a t 

6 126 
4 60 

20 2021 
6 :515 

1 5 
3 140 

5 96 

1 45 
3 65 

SO 515 
3 65 

1 60 

103 3519 

a 

11 
4 

23 
B 

5 
3 

B 

J 
3 

102 
4 

6 

11B6 

Aantal an tijd (1n minuten) bestaed 
aan de onderstaunende funktie op 
ean bepaalda datum in hat 
gazondheldsoantrum Hazenkamp. 

tabal 1. 12. 

totaa1 
t 

336 
60 

2082 
405 

155 
140 

203 

180 
65 

1055 
110 

155 

4946 
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s: huis- fysio- \Jij k- maat- ass. totaal 
arts thera- verpl.- schap. 

pie kunde \Jerk 
categorie a t a t a t a t a. t a t 

I a 5 43 1 60 2 60 2 100 7 73 17 336 
b 3 45 1 15 4 60 
c 10 865 1 90 8 587 1 90 3 450 23 2092 
d 1 30 1 45 6 330 8 405 

II a 
b 1 45 1 5 1 5 2 100 5 ISS 
6 2 120 1 20 3 140 
d 
e 3 6 4 195 1 2 8 203 

III a 2 135 1 45 3 180 
b 2 45 1 20 3 65 
c 3 30 1 5 98 1020 102 1055 
d 3 90 1 20 4 110 

IV a 4 80 2 75 6 155 
b 

totaa1 32 1264 15 665 20 1024 5 210 114 1783 1'186- 4946 

Aantal en tGd t in minuten, besteed aan de ondersteunsnde 
funktie per discipline, in de periode 28 jul! tim 22 aug. 
in het gezondheidscentrum Hazenkamp. 

tabe1 7.13. 

S 
huis- fysio- \Jijk- maat- ass. totaal 
arts thera- verpl.- schap. 

pie kunde \Jerk 
categorie a t a t a t a t a t a t 

I a 4 40 1 60 2 100 7 200 
b 3 45 1 15 4 60 
c 10 865 1 90 8 587 1 90 3 450 23 2082 
cd 1 30 1 45 6 330 8 405 

, 

II a 
b 1 45 1 5 1 5 2 100 5 155 
c 2 120 1 20 3 140 
d 
e 3 6 4 195 1 2 8 203 

III a 2 135 1 45 3 180 , 
b 2 45 1 20 3 65 
c 3 30 1 5 4 35 
d 3 90 1 20 4 110 

IV a 4 80 2 75 6 155 
b 

totaal 31 1261 15 665 18 964 5 210 9 690 I 78 3790 

Aanta1 en tijd (in minuten) besteed aan de ondersteunende funktie 
per discipline met prioriteit 2 en/of 3 in de periode 28 juli 
tIm 22 aug. in het gezondheidscentrum Hazenkamp. t b' 1 

a e 7.14. 



• 
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--
disciplIne huis- fysio- wijk- maat- ass. totaa1 

arts thera- verp1.- schap. 
pie Kunde werk 

categorie a t a t a t a t a t a t 
.. - "-1 . a 

b 
c 5 235 4 107 9 342 
d 1 45 6 330 7 375 

II a 
b 1 45 1 5 1 5 1 10 4 65 
c 2 120 2 120 
d 
e 3 6 4 195 1 2 8 203 

III a 2 135 1 45 3 180 
b 2 45 1 20 3 65 
c 3 30 3 30 
d 3 90 1 20 4 110 

IV a 4 eo 2 75 6 155 
b 

to-taa1 17 506 13 515 13 464 5 150 I 49 1645 

Als tabe1 , nu de ondersteunende funktles die eventueel 
in aanmerking komen voor een ko5rdinatiefunktie. 

-tataal 
aanta1 
gewerkte 
minuten 

109335 

ondersteunende 
funktie in 
minuten 

1645 

perc. 

. 1,5 

uren 
per 
dag 

1 uur 
22 min. 

De ondersteunende- funktie weergegeven zoals hij 
gedelegeerd kan worden aan een ko5rdinator. 

tabe1 7.15. 

uren 
per 
week 

6 uur 
51 min. 

&ekeken is hiervoor de periode 28 ju1i tIm 22 aug. in 
het gezondheidscentrum Hazenkamp. 

tabel 7.16. 



functionaris 

huisarts 1 

huisarts 2 

huisarts 3 

huisarts 4 

huisarts 5 

fysiotherapeut 1 

fysiotherapeut 2 
fysiotherapeut 3 
wijkverp1eeg-
kundige 1 

wijkverpleeg-
kundige 2 

maatschappe1ijk 
werkende 1 
maatschappe1ijk 
werkende 2 

assistanta 1 

assistants 2 

assistante 3 

assistsnts 4 

assistants 5 

assistanta 6 

receptioniste/ 
telefonista 

.totaa1 

-.12 -

totaal 
gewerkte 
minuten 

2685 

6510 

8580 

10800 

6000 

6000 

7680 
6000 

6720 

5280 

1920 

2400 

4800 

9600 

2400 

4800 

2160 

5400 

9600 

109335 

ondersteunende percentage 
funk tie in 
minuten 

266 4,1 

268 3,1 

555 5,1 

,175 2,9 

575 9,6 

90 1,2 

617 9,2 

407 7,7 

140 7,3 

70 2,9 

115 2,4 

190 2 

175 3,6 

10 0,5 

188 , .. 3,5 

1105 11,5 

4946 4,5 

Ondersteunande funktia par medewerker in da periode 
28 juli tIm 22 aug., in het gezondhaidscentrum Hazenkamp. 

tabe1 7.17. 



~ medium 

gespark 

telefoon 

brief e.d. 

handaling 

totaal 

~ medium 

gesprek 

telefoon 

brief e.d. 

hande1ing 

totaal 

28 29 30 31 1 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 

4 2 1 4 2 2 e 4 5 3 4 2 3 

1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 

'! 1 1 1 2 2 1 1 

7 5 6 6; 5 6 6 6 4 6 7 8 6 4 6 6 7 5 ," 
11 6 8 B 10 7 8 7 7 11 18 15 6 11 10 7 11 8 8 

. 

Aantal ondersteunende funkties per medium in de periode 
28 juli tIm 22 aug. in het gezondheidscentrum Hazenkamp. 

22 tot. 

1 45 

13 

1 11 

7 117 

9 186 

tabel 7.18. 

huis- fysio- wijk- maat- ass. tot. perc. 
arts thera- verpl.- schap. 

pie kunda werk 

18 3 8 4 12 45 24,2 

4 7 1 1 13 7 

4 1 6 11 5,9 

6 4 5 1 101 117 62,9 

32 15 20 5 114 186 100 

Aantal ondersteunende funkties per discipline per medium , 
in de periode 28 juli tIm 22 aug. in hat gezondhaidscantrum 
Hazenkamp. tabel 7.19. 

perc. 

24,2 

7 

5,9 

62,9 

100 , I 

.... 
t.! 
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aantal totaa1tijd ondersteunende 
dee1nemers in funktie in 

minuten minuten 

algemene mede-
!Jerkers verga- 11 88 82 dering. 
5 augustus 

duo-over leg 
huisarts-!Jijkver- 7 60 19 p1eegkunde 
7 augustus 

assistentes-
onder1ing. 4 30 30 
7 augustus 

coordinatie-
commissie 3 24 24 
13 augustus 

huisartsen-
onder1ing. 5 64 64 
14 augustus 

assistentes-
onderling. 5 60 60 
14 augustus 

duo-over leg 
huisart.s-fysio- 5 53 53 therapia 
19 augustus . 

duo-over leg 
huisarts-maat- 7 62 35 schap. !Jerk. 
21 augustus 

assistentes-
onder1ing. 4 30 30 
21 augustus 

duo-over1eg 
huisarts-assi- 6 47 '47 stentes. 
28 augustus 

trio-overleg 
maatschap. !Jerk-
fysiotherapie- 6 .60 60 
!Jijkverp1eegkunde 
2 september 

Het formele over1eg per bijeenkomst, tijdens de periode 
5 augustus tIm 2 september in het gezondheidscentrum 
Hazenkamp. 

percentage 

93,2 

31,7 

100 

100 

100 

100 

100 

56,5 

100 

100 

100 

tabe1 7. 20. 
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aantal totaaltijd ondersteunende percentage 
dselnemers in funktie in 

minuten minuten 
/ 

totaal 63 578 504 

gsrniddsld 5,7 52,5 45,8 

Hat totale en gemiddelde formele overleg tUdens de 
periode 5 augustus tim 2 september in het gezondheids
centrum Hazenkamp. 

87,2 

87,2 

tabsl 7. 21. 
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Deel 3 

ZEIST-WEST 

{jezondhe· scentn11TL 
. Zeist -llest .. 
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-

~ 
1 me! 2 me! 6 me! 7 me! 8 me! 9 me! totaal 

t t t t a t a t a t categorie a a a a 

1 a 2 30 2 30 G 69 1 15 2 20 2 20 15 184 

b 2 6 2 13 4 19 

c 4 80 2 40 6 33 1 10 13 163 

d 3 14 3 14 

II a 
b 3 9 3 9 

c 2 25 1 15 4 30 2 30 9 100 

d 2 60 1 2 3 62 

e 

III a 1 60 1 60 
b 1 5 1 2 2 ? 
c 6 75 3 65 4 60 s: 38 1 15 3 50 22 303 
d 1 30 1 30 

IV a 
b 2 10 2 10 

totaal 18 254 9 145 14 209 23 135 4 45 10 173 78 961 

Aantal en tijd be steed aan de ondersteunende funktie op 
een bepaalde datum (tijd in minuten) 

tabel 7 22. 

~ 
12 me! 13 Rle! 14 mei 16 me! 19 mei 20 me! totaal 

categorl. a t a t a t a t a t a t a t 

I a 2 30 2 30 2 20 3 40 2 30 11 150 
b 
c 5 50 1 10 2 . 7,5 3 ISS 3 11 2 7 16, 308 
d 1 10 1 3 2 33 til 46 

II a 
b 
c 1 45 1 45 
d 

• 
III a 1 5 1 7 1 15 3 27 

b 1 30 1 2 2 45 4 77 
c 4 58 2 20 4 63 3 50 3 33 4 60 20 284 
d 1 10 1 10 

IV a 
b 1 20 1 20 

totaal 13 178 1 67 10 168 13 328 10 129 8 97 61 967 

Aantal en tijd besteed aan de ondersteunende funkt!e op 
een bepaalde datum.(tijd in minuten) 

tabel 7.23. 



• 
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~ 
21 mei 22 mei 23 mei 27 me! 28 me! 29 mail totaa1 

t t t t t t t categor1e a a a a a a a 

I a 2 25 2 30 2 30 2 30 3 32 2 30 13 177 
b 
c 1 30 6 148 2 20 4 40 3 40 16 278 
d 1 95 1 15 2 110 

II a 
b 
c 1 "1 3 15 1 5 5 27 
d -
e 1 5 1 5 

III a 
b 1 5 1 30 2 35 
c 4 48 3 60 2 40 2 30 4 58 2 25 17 261 
d 

IV a 
b 

totaa1 7 78 7 127 12 343 10 100 13 150 7 95 56 893 

Aantal en tijd besteed aan de ondersteunenee funktie op 
een bepaa1de datum.(tijd in minuten) 

tabel 7.24. 
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~ 
h.uis- tand- fysio- maat- \Jijk- centro totaa1 
arts arts thera- schap. verpl. ass. t a 

categorl. peut \Jerk 

r a 1 1 14 183 15 184 
b 1 3 2 6 1 : 10 4 19 

• 90 4 52 3 16 1 5 13 163 c 5-
d 1 7 2 7 3 14 

II a 
3 9 b 1 2 2 7 

c 3 30 2 25 4 45 9 100 
d 1 30 2 32 3 62 
e 

III a 1 60 1 60 
b 2 '1 2 7 
c 1 30 1 5 1 3 19 265 22 303 
d 1 30 1 30 

I \If a 
10 b 2 10 2 

totaal 6 92 7 102 7 80 11 40 1 5 46 64 2 [78 961 
-

Aantal en tijd besteed aan de ondersteunende funktie 
per discipline in de periode 1 tim 9 mei. 
(tijd in minuten) tabel7 • 25,. 

~ 
huis- tal'ld- fysio- maat- \Jijk- ass. totaal 
arts arts thera,... schap verpl. 

categorie peut \Jerk a it: 

I a 1 2 23 325 24 327 
b 
c 1 3 7 222 16 240 6 106 1 5 1 10 32 586 
d 1 15 1 30 2 105 2 6 6 156 

II a ~ 

Ii) 

c 4 62 
d 

2 10 6 72 

e 1 5 1 5 

III a 1 15 2 12 3 27 
b 6 112 6 112 
c 5 15 32 530 37 545 
d 1 10 1 10 

I\l a 
b 1 20 1 20 

totaal 7 85 8 252 17 255 17 233 6 124 62 911 (f17 1860 

Aantal en tijd besteed aan de ondersteunende funktie 
per discipline in de periode 12 tIm 29 mei. 
( tiJ'd in ml.' nuten~) t b 1 7 26 a e • • 
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S 
huis- tand- fysio- maat- \Jijk- centro totaal 
arts arts thera- schap. verp1. I- ass. 

pie \Jerk kunde 

categorie a t a t a t a t a t a a a t 

I a 
b 1 3 2 6 1 10 4 19 
c 5 90 3 50 3 16 1 5 12 161 
d 1 7 2 7 3 14 

II a 
b 1 2 2 7 3 9 
c 3 30 2 25 4 45 9 100 
d 1 30 2 32 3 62 
e 

III a 1 60 1 60 
b 2 7 2 7 
c 1 30 1 5 1 10 3 45 
d 1 30 1 30 

1\1 a 
b 1 5 1 5 

totaal 6 92 7 102 6 78 9 36 1 5 13 199 /42 512 
.' 

Aanta1 en tijd (in minuten) besteed aan de ondersteunende funktie 
per discipline met prioriteit 2 en/of 3 in de periode 1 t/m 
9 mei in het gezondheidscentrum Zeist-West. 

tabel 7.27. 

S 
huis- tana- fysio- maat- \Jijk- centro totaal 
arts arts thera- schap. verpl.,. ass. 

pie \Jerk kunde 
categorie a t a t a t a t a t a t a t 

I a 
b 1 3 1 10 2 13 
c 5 90 2 40 2 6 9 136 
d 1 7 2 7 3 14 

1'1 a 
b 
c 3 30 2 25 4 45 9 100 
d 1 30 2 32 3 62 
e 

III a 1 60 1 60 
b 2 7 2 7 
c 1 30 1 5 1 10 3 45 
d 1 30 1 30 

IV a 
b 1 5 1 5 

totaal 5 90 7 102 5 68 4 13 13 199
1 

34 472 

Als tabe1 , nu de ondersteunende funktie die eventueal 
<1n aanmerking komt voor een koordinatiefunktie. 

tabe1 7.28. 



- 21 -

:s: huis- tand- fysio- maat- \Jijk- centro totaal 
arts arts tnera- scnap. verpl. ass. 

pie \Jerk kunde 
categorie a t a t a t a t a t a t a t 

. 
I a 1 2 1 2 

b 
c 1 3 7 222 15 225 6 106 1 5 1 10 31 571 
d 1 15 1 30 2 105 4 150 

II a 
b 
c 4 62 2 10 6 72 
d 
e 1 5 1 5 

III a 1 15 2 12 3 27 
b 6 112 6 112 
c 5 90 5 90 
d 1 10 1 10 

, 

IV a 
b 1 20 1 20 

totaal 7 85 8 252 16 240 12 218 6 124 10 140 I 59 1059 

Aantal en tijd (in minuten) besteed aan de ondersteunende funktie 
per discipline met prioriteit 2 en/of 3 in de periode 12 tIm 
29 mei in het gezondheids~entrum Zeist-West. 

tabe! 7.29. 

'S: 
nuis- tand- fysio- maat- \Jijk- centr. totaal 
arts arts tnera- scnap. verpl. ass. 

pie werk kunde 
catsgoris a t a t a t a t a t a it a t 

I a 
b 
c 1 3 7 222 13 205 4 100 1 10 26 
Q 1 15 1 30 1 95 3 . 

II a 
b 
c 3 55 2 10 5 
d 
e 1 5 1 

III a 1 15 1 7 2 
b 6 112 6 
c 5 90 5 
d 1 10 1 

IV a 
b 1 20 1 

totaal 6 78 8 252 14 220 10 212 2 102 10 140 I 50 

Als tabel ,nu ds onderstsunsnde funkties die eventusel 
in aanmerking komen voor sen koordinatorfunktie. 

540 
140 

65 

5 

22 
112 

90 
10 

20 

1004 

tabsl 7.30. 



totaaI 
gewerkte 
minuten 

86220 
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ondersteunende 
funktie in perc. 
mi"nuten 

1476 1,7 

uren 
per 
dag 

1 .uur 
22 min. 

De ondersteunende funktie weergegeven zoals hij 
gedeIegeerd kan worden aan een koordinator. 
8ekeken is hiervoor de periode 1 tim 29 mei in 
hat gezondheidscentrum Zeist-West. 

uren 
per 
week 

6 uur 
50 min. 

tabe1 7.31. 

• 
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functionaris totaal 
gelJerkte 
minuten 

huisarts 1 3240 

huisarts 2 2700 

tandarts 1 2880 

tandarts 2 2400 

fysiotherapeut 1 2400 

fysiotherapeut 2 2880 

maatschappelijk 
werkende 1 1440 

maatschappelijk 
werkende 2 1200 

wijkverpleeg-
kundige 1 2880 

wijkverpleeg- 2880 
kundige 2 

assistente 1 

assistente 2 

assistente 3 
totaal 

functionaris 

2400 

2160 

1200 
30660 

totaa1 
gewerkte 
minuten 

huisarts 1 4320 

huisarts 2 1620 

tandarts 1 8160 

tandarts 2 4080 

fysiotherapeut 1 4860 

fysiotherapeut 

maatschappelijk 
werkende 1 . 
maatschappelijk 
werkende 2 

wijkverp1eeg
kundige 1 

wijkverpleeg
kundige 2 

assistente 1 

assistente 2 

assistente 3 

totaal 

960 

57.60 

1440 

5280 

9120. 

3900 

3000 

3060 

55560 

ondersteunende 
funktie in 
minuten 

62 

30 

B2 

20 

20 

60 

20 

20 

s. 

315 

229 

98 
961 

ondersteunende 
funktie in 
minuten 

6.0 

25 

42 

210 

250 

5 

110 

123 

29 

95 

285 

306 

320 

1860 

percentage 

1,9 

1,1 

2,9 

0,8 

0,8 

2 

1,4 

1,7 

13,1 

10,7 

8,2 

3,1 

t"abe-l 7.32 
percentage 

1,4 

1,5 

0,5 

5,2 

5,1 

0,5 

1,9 

8,5 

0,6 

1,0 

7,3 

10,2 

10,5 

3,3 
tabel 7. 33. 

Ondersteunende funktie per medewerker in de periode resp. 
1 tIm 9 mei en 12 tIm 29 mei, in het gezondheidscentrum 
Zeist-lJest. 
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$-- 1 mei 2 mei 6 mei 7 mai 8 mei 9 mei tot. perc. 

madiu 

gesprek 7 4 6 9 2 5 33 42,3 

telefoon 2 2 2 7 1 1 15 19,2 

brief a.d. 1 1 2 2,6 

handeling 9 3 4 6 1 5 Z8 35,9 

totaal 18 9 13 23 4 10 78 100 

Gebruikt medium bij de ondersteunende funktie. A. 

~ 
12 13 14 16 19 20 21 22 23 27 28 29 tot. perc. 

medium 

gesprek 7 5 3 3 5 J 4 3 4 2 5: 2 46. 39,3 

te1efoon 2 1 2 1 1 " 1 1 13 11,1 

brief e.d. 1 1 2 1,7 

h.andeling ... 2 5 9 3 4 3 4 7 4 7 4 56 47,9 

totaal 13 7 10 13 10 8 7 7 12 10 13 711117 1'JJ 

Aanta1 ondersteunende funkties per medium in de B. 
periode 12 tim 29 mei. - - -

s: huis- tand- fysio- IJijk- maat- ass. tot perc. 
arts arts thera- verpl. schap. 

medium peut kundige uerk 

gesprek 1 . 3 4. 7 18 33 42,3 
telefoon 4 1 2 3 5 15 19,2 
brief e.d. 1 1 2 2,6 
handeling 1 2 1 1 1 22 28 35,9 
totaal 6 7 7 1 11 45 78 100 

Gebruikt medium per discipline in de periode van c. 1 tIm 9 mei bij de ondersteunende funktie. 
., 

~e 
huis- tand- fysio- wijk- maat- ass. tot. perc. 
arts arts thera- verpL .. schap. 

mediu peut kundige werk 

gesprek 4 1 6 5 8 22 4.6 39,3 

te1efoon 3 2 4. 3 1 13 11,1 

brief e.d. 2 2 1,7 

hande1ing 5 7 1 6 37 56 47,9 
totaa1 7 8 17 6 17 62 ~ 117 100 

Aanta1 ondersteunende funkties per discipline per 
medium in de periode 12 tim 29 mei. 

tabel 

D. 

7.34. 



De afdeling der Sedrijfskunde van 
de Technische Hogeschool Eindhoven 
aanvaardt geen verantwoordelijkheid 
voor de inhoud van dit verslag 


	Voorblad
	Inhoud
	Samenvatting
	Voorwoord
	Inleiding
	1. Onderzoeksopzet
	2. Algemeen
	3. De Stichting Gezondheidscentra Nijmegen
	4. Historie en huidige vorm
	5. Hazenkamp
	6. Zeist-West
	Tijdstudie
	8. Resultaten
	9. Resumerend
	Literatuur
	Bijlagen

