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SAMENVATTING

Door de invoering van de budgettering in de intramurale gezondheids-
zorg werden de ziekenhuizen geprikkeld tot een efficiënter beleid . Een
van deze ziekenhuizen is het St . Anna ziekenhuis te Oss, waar ontevre-
denheid bestond rond de personele formatie op de verpleegafdelingen .
Dit was een gevolg van de steeds wisselende werkdrukte ("hollen of
stilstaan") op de verschillende afdelingen . Dit "hollen of stilstaan"
kan verminderd worden door een gestruktureerde opname- en personeels-
planning . Een eerste voorwaarde hiervoor is dat de werkbelasting
gemeten wordt . In dit onderzoek is deze meting gedaan . Uitgangspunt
hierbij was een classificatie van patiënten in categorieën van zorg-
behoefte, en op basis daarvan werden werklastmetingen op de verpleeg-
afdelingen verricht die aangeven hoeveel tijd elke categorie van
patiënten kost . Daarnaast werd ook gemeten hoeveel tijd de andere
werkzaamheden kostten . Hierdoor kon via het dagelijks inzicht in de
hoeveelheid direkte patiëntenzorg de totale werkbelasting bepaald
worden .
Op basis van de gemiddelde werkbelasting kan dan gekomen worden tot
afdelingsbudgetten voor de klinische verpleging m .b .t . de hoeveelheid
in te zetten personeel . Het totale budget voor de klinische verpleging
is uitgebreid volgens het principe van het ratio netwerkmodel .
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1 . INLEIDING INTERNE BUDGETTERING IN EEN ZIEKENHUIS

§1 .1 . Inleiding : de kostenproblematiek voor ziekenhuizen .

Op 1 januari 1983 werd het ziekenhuiswezen geconfronteerd met een
nieuw stelsel van financiering . De reden hiervan was gelegen in het
feit dat 'de kosten van het gezondheidsstelsel snel toenamen . Zo waren
de kosten in 1953 ongeveer 750 miljoen gulden, terwijl deze in 1983
lagen op 33 miljard (is 33 .000 miljoen) gulden . Dit komt neer op een
toename v~n 4 .400 % in 30 jaar, ofwel een toename van 13,5 % per jaar
(berekend,m .b .v . de methode van de samengestelde interest ; de ge-
middelde inflatie over die periode bedroeg ongeveer 6 %) .
De inkomst+ien van de ziekenhuizen, die zelf 30 % van de totale kosten
van het gezondheidsstelsel voor hun rekening nemen, zijn afkomstig van
de ziekenfondsen en de particuliere ziektekostenverzekeraars . De con-
sumenten betalen verschillende premies aan deze instellingen teneinde
tot een minimalisering te komen van de financiële risico's m.b .t . een
mogelijk probleem op gebied van hun gezondheid . De inkomsten welke de
ziekenhuizen voorheen kregen waren daarbij afhankelijk van de ver-
pleegtarieven per verpleegdag en het daarbij horende aantal gereali-
seerde verpleegdagen, alsmede de hoeveelheid verrichtingen van de
verschillende nevenafdelingen (laboratorium, fysiotherapie, etc .) .
Kwamen er nieuwe kosten, b .v . als gevolg van een nieuw gebouw, of als
de kosten hoger waren dan de opbrengsten, dan werd eenvoudig het
verpleegtarief voor de nieuwe periode verhoogd . Een prikkel tot
kostenbeheersing ging er van dit systeem niet uit, zodat nauwelijks
een gedegen kijk op kostenbeheersing ontwikkeld was . Het gevolg
hiervan was dat de overheid besloot om een nieuw systeem van externe
budgettering in te voeren . Dit betekent dat aan de hand van de totale
uitgaven in het ziekenhuis van 1982 het bedrag wordt samengesteld voor
het nieuwe jaar dat het ziekenhuis mag besteden voor het daarop-
volgende jaar . Dit bedrag ondergaat elk jaar mutaties voor een even-
tuele nieuwbouw, salarisveranderingen, bezuinigingen, etc . In de
praktijk is het budgetbedrag niets meer dan een kostenplafond omdat
een taakstelling als gevolg van het ontbreken van een lange termijn
beleid afwezig is . Het gevolg van dit systeem is dat het management
gestimuleerd wordt om kreatief om te gaan met de beperkte financiële
middelen die het heeft gekregen, en tot een prioriteitsstelling moet
komen in de besteding ervan . Hierbij is het opzetten van een vorm van
interne budgettering van belang .

§1 .2 . Interne budgettering in de klinische verpleging van het St . Anna
ziekenhuis te Oss

Het St . Anna ziekenhuis, een middelgroot streekziekenhuis met 10
verpleegafdelingen die totaal 276 bedden vertegenwoordigen, en een
medische - en sociaal-wetenschappelijke staf bestaande uit 35 specia-
listen, is een van de ziekenhuizen die met de in §1 .1 geschetste
problematiek te maken hebben . Het totale budget dat men toegewezen
gekregen heeft is verdeeld op basis van aktiviteitenbudgetten en
kostenbudgetten . De aktiviteitsbudgetten zijn direkt afhankelijk van



-6-

de aktiviteiten, dus de produktie, van de medische specialisten . Deze
budgetten komen in de praktijk erop neer dat er een maximum wordt
gesteld aan het totale aantal verrichtingen van de medisch specialis-
ten . De kostenbudgetten zijn de budgetten voor de verschillende te
onderscheiden afdelingen, zoals de economisch administratieve dienst,
het laboratorium, etc . In het totaal zijn het 13 deelbudgetten . Een
van deze budgetten is het budget van de klinische verplegingsdienst .
Dit budget zal in de toekomst worden onderverdeeld in deelbudgetten,
van de afdelingen binnen de klinische verpleging . De budgethouder zal
hierbij het hoofd van de afdeling worden, die dan de beschikking zal
krijgen over de volgende middelen :
1 . Een budget voor de hoeveelheid in te zetten personeelsuren gedu-

rende het jaar, uitgesplitst naar aantallen leerlingen en gediplo-
meerde verpleegkundigen. Hier wordt dus met fysieke grootheden
gewerkt, met als gevolg dat periodieke salarisverhogingen en
sociale lasten hier geen invloed op hebben . De sociale lasten komen
in het budget te zitten van de economisch administratieve dienst
omdat deze regelmatig variëren gedurende het jaar, zonder dat een
budgethouder daar invloed op kan uitoefenen . Indien het in finan-
ciële middelen wordt omgezet vormen de personele kosten zo'n 80 %
van het totale budget .

2 . Een budget voor de hoeveelheid middelen welke daarbij gebruikt
zullen worden . Omdat deze enorm divers zijn zullen deze wel in
geldeenheden worden omgezet . Voorwaarde hierbij is dat deze kosten
beheersbaar dienen te zijn voor de budgethouder .

Aan het budget worden de volgende funkties toegekend (zie lit . 1 .) :
1 . Een middel tot beleidsoverdracht . Het beleid dat over langere

termijn was uitgestippeld, wordt nu op de korte termijn operatio-
neel gemaakt door een bewuste keuze van het gebruik van de finan-
ciële middelen aan de hand van een prioriteitsstelling . Het pro-
bleem dat hierbij optreedt is dat veel ziekenhuisdirekties in het
verleden geen echte lange termijn planning hebben gemaakt, en op
dit punt vaak nog begonnen moet worden .

2 . Een middel tot taakopdracht en machtiging tot uitvoering voor de
afdelingshoofden . Het probleem dat hierbij optreedt is dat zij voor
deze materie niet opgeleid waren, en het nieuw was om met deze
schaarse middelen om te gaan . Het gevolg hiervan is dat het budget-
systeem welke hen opgelegd wordt niet te complex mag zijn, want men
is in eerste instantie verplegend personeel en heeft weinig erva-
ring met efficiënt financiëel beheer . Derhalve hoeft de informatie-
verstrekking niet te gedetailleerd te zijn, want anders dreigt men
door de bomen het bos niet meer te zien . De frequentie ervan is des
te belangrijker om een regelmatige terugkoppeling te waarborgen .

3 . Een middel tot beheersing en beoordeling van de uitvoering . Hier
speelt de problematiek van de normbepaling die de grondslag vormt
voor de beheersing en de beoordeling . Hierop wordt in de volgende
paragraaf nader ingegaan .

4 . Een middel tot verantwoording . Op basis van zoveel mogelijk ge-
objektiveerde normen kan het gebruik van het toegewezen budget
worden beoordeeld en kan de budgethouder zich hiervoor verantwoor-
den .
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§1 .3 . Organisatiekundige voorwaarden voor een succesvolle invoering
van budgettering in een ziekenhuis .

In de literatuur (zie lit . 2, 3, 4, 5 .) zijn een aantal voorwaarden te
vinden welke van belang zijn wil de budgettering met succes in de
ziekenhuisorganisatie geïmplementeerd worden . Als voornaamste voor-
waarden kunnen genoemd worden :
1 . De aanwezigheid van een interne organisatiestruktuur, waarin het

duidelijk is wat de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van
iedere funktie zijn .

2 . Goed gedefinieerde beleidsdoelstellingen .
3 . Een goed geformaliseerd informatiesysteem .
4 . De beschikbaarheid over voldoende statistisch materiaal, belangrijk

voor o .m . de zo belangrijke normstelling .
5 . Een organisatiecultuur die gezamelijk beslissen mogelijk maakt

(participatie en overleg) .
6 . De bereidheid van de medewerkers om zich aktief bij het besturen

van de organisatie te laten betrekken .
7 . Een bekwame leiding die budgettering voorstaat .

Niet in alle ziekenhuizen wordt aan deze voorwaarden voldaan, hetgeen
nogal eens tot problemen leidt . In het verleden is in het St . Anna
ziekenhuis hieraan de nodige aandacht besteed . De voorbereidingsfasen
voor het starten met de budgettering zijn zorgvuldig uitgewerkt . Zo is
er snel nadat de invoering van het toen nieuwe budgetteringssysteem
een feit was, begonnen met het voorlichten van het personeel m .b .t . de
implicaties die hieruit volgen voor de organisatie . Ook is aan de
automatisering van de informatie over de geldstromen gewerkt, iets wat
verband houdt met de derde voorwaarde . Aan de normstelling op het
gebied van de klinische verpleging wordt in de volgende paragraaf
nadere aandacht besteed . Opgemerkt dient te worden dat een goede
informatieverschaffing, voorwaarde drie, hierbij van essentiëel belang
is .

§1 .4 . Normbepaling : afstemming van de werkbelasting met het aanwezige
personeel .

Om in de budgettering te kunnen beheersen en te beoordelen is het
nodig om normen te hebben waardoor dit op een zo objektief mogelijke
wijze kan . Ook in de vierde voorwaarde voor een succesvolle implemen-
tatie van de budgettering in het ziekenhuiswezen kwam dit naar voren .
Om tot normen te komen is het noodzakelijk dat er metingen verricht
worden in het ziekenhuisproces . Een schema om dit verduidelijken is
weergegeven in figuur 1 .
Uit het schema blijkt dat er om de diensten welke verricht moeten
worden teneinde het gezondwordingsproces van de patiënt positief te
beinvloeden (de output) een bepaalde input nodig is, te weten een
bepaalde hoeveelheid personeel en middelen . Om het verplegingsproces
optimaal te doen verlopen moet aan een aantal randvoorwaarden
worden voldaan . Hierbij valt op organisatorisch niveau naast de in
§1 .3 . beschreven voorwaarden voor een succesvolle invoering van de
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regelorgaan

ergelijking
ormen met
ktuele situatie

ingreep

input : -
personeel
middelen

verpleegproces

normen

meting

output :
diensten aan

patiënten

Fig 1 . Schema van het beheersings en beoordelingsproces .

budgettering in het ziekenhuis verder nog te denken aan een goede
afstemming van de verschillende organisatorische onderdelen op elkaar,
zoals personeel, materiële middelen, diensten van derden, etc . In de
laatste jaren is daar nog bij gekomen dat er goed met de financiële
middelen omgesprongen moet worden teneinde te komen tot een kostenbe-
heersing, iets wat de afstemming tussen de capaciteit en de werklast
positief kan beïnvloeden . Om tot een goede normbepaling te komen is
het noodzakelijk dat er metingen gedaan worden in het proces met zijn
output . Nu is het in de verpleging uiterst moeilijk om tot een goede
normering te komen, daar normen zoveel mogelijk kwantitatief en
objektief dienen te zijn . Immers de output, namelijk de diensten welke
geleverd dienen te worden om het gezondwordíngsproces van de patiënt
gunstig te beïnvloeden, is moeilijk objektief te bepalen doordat er
veel variabelen een rol spelen waaronder een aantal die moeilijk
kwantitatief zijn uit te drukken . Hieronder worden een aantal variabe-
len opgesomd, zonder de pretentie te hebben volledig te zijn, die van
invloed op de werklast (patiëntafhankelijk en capaciteitsafhankelijk)
zijn (zie ook lit . 6) :
1 . De ziekte van de patiënt .
2 . De leeftijd van de patiënt .
3 . De hoeveelheid zorg welke de patiënt nodig heeft .

4 . De hoeveelheid aanwezige patiënten op een afdeling
.

5 . De hoeveelheid en de aard van de aanwezige middelen .

6 . De wijze waarop de aktiviteiten zijn georganiseerd .

7 . De kans dat een acute patiënt binnenkomt .
Variabelen van invloed op de personele capaciteit :

1 . De verdeling van de werklast in de tijd van het jaar, de week en de

dag .
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2 . De produktiviteit van het personeel en de middelen welke zij
daarbij nodig heeft .

3 . De kwaliteitseisen welke aan het werk worden gesteld .
4 . Het verloop en verzuim in het personeelsbestand .
5 . De organisatie met de hulpmiddelen welke ter beschikking staan .

Ondanks het probleem van de moeilijke kwantificering van de output is
het toch noodzakelijk om te komen tot een objektieve normering, want
anders is het risiko groot dat er een vorm van ziekenhuispolitiek gaat
optreden bij de verdeling van de schaarse middelen, met alle gevolgen
van dien . Hoe tot een objektieve normering gekomen zal moeten worden,
vormt een belangrijk deel van het stageonderzoek en wordt nader
uitgewerkt in de probleemstelling .

§1 .5 . Interne budgettering volgens het ratio netwerkmodel .

In deze vorm van budgettering worden, naast de kosten welke direkt op
de afdeling worden gemaakt, zoals personele kosten en kosten voor
materiële middelen (externe kosten), de kosten die gemaakt worden
buiten de plaats waar het primaire proces plaatsvindt (interne kosten)
toegerekend naar het budget van de afdelingen van het primaire proces
(funktionele budgettering) . Deze interne kosten zijn kosten van
algemene hulpafdelingen, zoals van de technische dienst, de huisves-
ting, het management, etc . die dan in het budget van de klinische
verpleging, de róntgenafdeling, het laboratorium e .d . komen te zitten .
Dit wordt gedaan door via causale verbanden gekwantificeerd met
ratio's, de kosten van de hulpafdelingen naar de hoofdafdelingen, ook
genaamd tariefgroepen, objektief toe te rekenen . Objektief is in de
praktijk een moeilijk te hanteren begrip, daar de herkomst van vele
kosten soms niet te achterhalen valt . Wat te denken van de mate waarin
het management nodig is voor de te onderscheiden afdelingen . Om deze
dienst door te rekenen naar het hoofdafdelingsbudget zal dan een
schatting gemaakt moeten worden van de verschillende ratio's .
Een tweede punt van dit model is het onderscheid in aktiviteitsgebon-
den en capaciteitsgebonden kosten . De aktiviteitsgebonden kosten zijn
direkt afhankelijk van de bezettingsgraad van het aantal bedden, dus
van het aantal gedurende een jaar aanwezige patiënten . Hierbij valt te
denken aan de hoeveelheid medische middelen welke voor elke patiënt
noodzakelijk zijn . De capaciteítsgebonden kosten die onafhankelijk van
de hoeveelheid patiënten zijn, en dus van de bezettingsgraad van de
bedden, zijn de kosten voor de installaties welke door in het verleden
genomen investeringsbeslissingen in de verplegingsdienst aanwezig
zijn .
Op basis van deze indeling bestaat het budget nu uit vierr te onder-
scheiden gedeelten, nl . :
1 . De extern ( of primair) aktiviteitsgebonden kosten .
2 . De extern capaciteitsgebonden kosten .
3 . De intern ( of secundair) aktiviteitsgebonden kosten .
4 . De intern capaciteitsgebonden kosten .



In het St . Anna ziekenhuis ligt het momenteel niet in de bedoeling om
deze vorm van budgettering in te voeren . Men heeft de mening dat,
zoals eerder geschetst, alleen de personele en de materiële kosten in
het afdelingsbudget komen . Het uitgangspunt is dat de kosten welke in
het budget zitten te beïnvloeden dienen te zijn door degene die het
budget moet gaan beheren en bewaken, en dat zullen in de toekomst de
afdelingshoofden zijn (bugettering op basis van responsibility accoun-
ting) . De gevolgde gedachtengang is dat dit niet het geval is voor de
interne kosten, immers hoe kunnen zij de kosten voor het management of
de huisvestingskosten beïnvloeden ?
Toch moet het mogelijk zijn om dit model in de toekomst te hanteren in
het ziekenhuis, maar een voorwaarde hiervoor is dat het kostenbewust-
zijn verder ontwikkeld moet zijn dan nu het geval is . Mijn gedachten
gaan uit naar een invoering van het model in een (commerciëel) zieken-
huis, waar uitbetaling plaatsvindt per verrichting . Een voorbeeld van
een budget volgens het ratio netwerkmodel toegepast op de klinische
verpleging is te vinden in bijlage I (zie eveneens lit . 7) . Voor een
meer uitgebreide behandeling van het model wordt verwezen naar de
literatuur : "Ratio netwerk models and their application in budgeting"
door prof . drs . C . v .d . Enden, in C .Tilanus (zie lit . 8) .

§1 .6 . Probleemformulering .

Aan de normbepaling is in dit inleidende hoofdstuk met opzet reeds
extra aandacht besteed . De reden hiervan is dat in de dagelijkse prak-
tijk in het St . Anna ziekenhuis hieromtrent problemen ontstaan . Het
gevolg van het gebrek aan objektieve normen is dat het personeel niet
optimaal in de organisatie wordt ingezet . Het blijkt dat op sommige
dagen op verschillende afdelingen een personele overcapaciteit be-
staat, terwijl op andere tijden en op andere afdelingen een onder-
bezetting heerst . De enorme verschillen in werklast per dag per
afdeling zijn hier volgens het ziekenhuis debet aan, iets waar nauwe-
lijks systematisch inzicht in bestaat op dit moment .

Dit heeft geleid tot de volgende opdrachtfornulering :
Maak voor de afzonderlijke verpleegafdelingen, uitgezonderd de
I .C ./C .C .U ., personele budgetten gebaseerd op een zo efficiënt moge-
lijke verdeling van het personeel . Hierbij dienen, uiteraard, alleen
bedrijfskundige aspekten bekeken te worden, onder de voorwaarde dat
dit geen negatieve invloed heeft op de kwaliteit van de verpleging .
Uiteindelijk moet dit uitgebreid worden tot een algemeen budget voor
de klinische verpleging aan de hand van het ratio netwerk model .



2 . AFSTEMMING TUSSEN PERSONELE CAPACITEIT EN WERKLAST

§2 .1 . Afstemming tussen personele capaciteit en werklast : theoretische
concepten .

Aan de hand van het schema (fig . 1) beschreven in §1 .4 . is het met
behulp van de normstelling mogelijk om nader in het verpleegproces te
kijken op gebied van de personele inzet . Het schema was immers meer
gericht op het lange termijn gebruik van met name de personele en de
materiële middelen met het oog op de budgettering . Om nu een optimaal
budget te verkrijgen op basis van de juiste waarden is het noodzake-
lijk om op de middellange en korte termijn te kijken . De black box
wordt nu a .h .w. opengemaakt .
Hier valt te constateren dat twee faktoren de werkdruk op een afdeling
bepalen, nl . de aktuele personeelsbezetting en het aktuele patiënten-
bestand . Een schema zal het verduidelijken .

aktuele werkdruk

aktuele
personeelsinzet

verpleegkundig
handelen

aktueel
patiëntenbestand

patiëntgebonden handelen

niet patiëntgebonden handelen

Fig . 2 . Het ontstaan van aktuele werkdruk (zie lit . 9) .

De aktuele (dagelijkse) personeelsinzet is een gevolg van het dienst-
roosterbeleid van de afdelingen dat wordt gemaakt op basis van beleids-
beslissingen op managementniveau t .a .v . de hoeveelheid in te zetten
personeel . Dit werd gedaan via bedbezettingen op afdelingen gecorri-
geerd aan de hand van subjektieve ideeën op gebied van de werklast op
de verschillende afdelingen . Een objektieve meting met duidelijk
vooraf gestelde criteria heeft nooit plaatsgevonden, wat de kans op
conflicten aanzienlijk vergroot . Het aktuele patiëntenbestand is een
gevolg van de opnameplanning, die weer afhankelijk is van een groot
aantal faktoren . De belangrijkste zijn in dit verband de geplande
operaties, het opnamebeleid van de verschillende specialisten en de
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komst van akute patiënten . Tot op heden is de invloed van de verpleeg-
afdeling op het opnamegebeuren niet groot geweest . Voor een verdere
beschrijving van de opnameplanning van het St . Anna ziekenhuis wordt
verwezen naar de literatuur (zie lit . 10) .
Om een goed beeld te verkrijgen van de afstemming tussen de personele
capaciteit en de werklast op basis van het patiëntenbestand is het
nodig om de werklast te meten .
In het verleden werd het niet nodig gevonden om deze werklast te
meten, omdat de hoeveelheid benodigd personeel welke nodig was per
bezet bed globaal werd vastgelegd in normen die werden vastgesteld
door de C .O .T .G . Bovendien waren de meetinstrumenten die voorhanden
waren niet overzichtelijk en degene welke bekend waren vroegen veel
tijd en inspanning om gebruikt te worden, met als gevolg dat er
nauwelijks een stimulus van uitging om uberhaupt eraan te beginnen . In
het volgende hoofdstuk zal een meetinstrument beschreven worden om
de werklast te bepalen .
M.b .v. dit meetinstrument is het dan mogelijk om dagelijks de werklast
te bepalen aan de hand van de hoeveelheid zorg welke de patiënten
nodig hebben, en door ervaring een voorspelling te doen over de hoe-
veelheid zorgbehoefte die aanwezig is voor de daaropvolgende dag . In
figuur 3 wordt dit systematisch uitgewerkt . Een storende faktor
hierbij is de constante mogelijkheid dat een akute patiënt binnenkomt .
Dit is echter op te vangen door het personeelsbestand flexibel te
organiseren . Op welke wijze dit mogelijk is, wordt in §2 .5 . beschre-
ven . Het is dus mogelijk om met dit meetinstrument een dagelijkse
terugkoppeling en later voorwaartskoppeling te maken . Op basis van een
dagelijkse registratie van de zorglast kan gekomen worden tot een
normstelling voor de hoeveelheid toe te wijzen personele capaciteit
voor de verschillende afdelingen, en op basis hiervan kan een goed
opgebouwd budget gemaakt worden, dat jaarlijks bijgesteld kan worden .

dienstrooster- voorspellen
planning

aktuele
personeels-
inzet

aktuele
capaciteits-
bezetting

afdelings-
gebeuren

opname-
planning

aktueel
patiënten-
bestand

Fig . 3 . Terug- en voorwaartskoppeling van de aktuele capaciteits-
bezetting (zie lit . 9) .
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§2 .2 . Organisatorische voorwaarden voor een goede afstemming .

De meting van de werklast kan invloed hebben op het te volgen beleid
op de lange termijn, en wanneer de meting dagelijks geschiedt, ook op
de korte termijn . Zoals reeds eerder geschetst zijn in het ziekenhuis
vaak problemen met de afstemming tussen personele inzet en werklast
als gevolg van een steeds wisselend patiëntenbestand . Voor het perso-
neel betekent dit dat op het ene moment in een hoog tempo doorgewerkt
moet worden, en men geen tijd heeft om de patiënt persoonlijke aan-
dacht te geven, terwijl op andere momenten er weinig te doen is omdat
er weinig patiënten aanwezig zijn, ofwel dat de aanwezige patiënten
weinig zorg nodig hebben . Om nu deze problemen voor een groot deel op
te vangen en afstemming te waarborgen moet aan de volgende organisa-
torische voorwaarden worden voldaan :
1 . Er moet een centrale planning aanwezig zijn met een dagelijks in-

zicht in de werklast en de personele capaciteit op de afdelingen .
2 . Er moet flexibiliteit aanwezig zijn in het opnamebeleid, en daarmee

samenhangend het operatieschema .
3 . Er moet flexibiliteit aanwezig zijn in het personeelsbestand .

Geen enkel systeem dat opgezet wordt om de afstemming tussen de werk-
last en de personele inzet te bevorderen kan in alle gevallen voor de
volle 100 % werken . Het is immers mogelijk dat net toevallig op een
drukke dag een hele reeks akute patiënten wordt binnengebracht . Tegen
dit soort situaties zou alleen maar tegemoet kunnen worden getreden
door een constante grote overcapaciteit van het personeel . Het spreekt
voor zich dat dit in deze tijd niet valt aan te bevelen .

§2 .3 . Een centrale planning .

Om goed op de steeds snel veranderende situatie in te kunnen spelen is
het noodzakelijk dat de gegevens centraal binnenkomen . De centrale
planning dient hierbij de beslissingsbevoegdheid te hebben om in te
grijpen om de werklast en de personele capaciteit op elkaar af te
stemmen . De gegevens welke men nodig heeft zijn :
1 . Gegevens over welk personeel waar op de afdelingen werkzaam is .
2 . Gegevens over patiënten die op de verschillende afdelingen liggen

en de werkbelasting die dit met zich meebrengt, samen met gegevens
m .b .t . de te verwachten ontslagen en geplande opnamen op de korte
termijn .

3 . Direkte meldingen van de E .H .B .O . m .b .t . akute patiënten die binnen
worden gebracht .

ad .l . Het verkrijgen van de gegevens van het op de verschillende afde-
lingen werkzame personeel gaat via het verkrijgen van de definitief
opgestelde dienstroosters . Hierbij moet verzuim van personeel en ver-
anderingen in de dienstroosters zo spoedig mogelijk aangemeld worden,
zodat steeds een goed beeld van de aktuele situatie bestaat . Men kan
een vaste tijd afspreken voor wàtneer de dienstroosters klaar dienen
te zijn, en zaken als verzuim of dienstroosterveranderingen snel,
mogelijkerwijs dagelijks, doorbellen .
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Momenteel is het opstellen van de dienstroosters, dat meestal gedaan
wordt door de hoofden van de afdeling, of door een personeelslid van
de afdeling, een veel tijd vergende kwestie .

ad .2 . Op dit moment bestaat geen systematisch inzicht in het patiën-
tenbestand dat aanwezig is in het ziekenhuis . Volgens Informatie van
het hoofd van de administratie vormt het geen probleem om te zorgen
voor een dagelijkse output van alle patiënten met de gegevens die
daarbij nodig zijn verdeeld over alle kamers en alle afdelingen . Per

patiënt zal dan dagelijks de zorgcategorie aangegeven dienen te worden
zoals die de dag daarvoor voorspeld is door de afdelingen . Ook ver-
wachte ontslagdata zoals de specialist opgegeven heeft dienen hierbij
vermeld te worden . Een inzicht in de verwachte opnamedata van nieuwe
patiënten is eveneens voorwaarde . Het verdient de voorkeur dat de
opnameplanning dagelijks opbelt naar de secretaresse van de specia-
listen om de ontslagdata op te vragen . Een bespreking van de opnames
van nieuwe patiënten kan hierbij ook geschieden .
De dagelijkse output (computeruitdraai) van alle patiënten met zorg-
categorieën is niet alleen goed voor de opnameplanning, maar kan ook
gebruikt worden als controle-instrument . De uitdraai moet dan steeds
overzichtelijk zijn voor het hoofd van de verpleging . De vraag of de
gegevens inzichtelijk dienen te zijn voor alle afdelingshoofden of
hele afdelingen gaat gepaard met voor- en nadelen . Een voordeel is dat
het een vorm van preventieve controle is, waardoor de kans groter is
dat het,aan elke patiënt een zorgcategorie toekennen een beter afgewo-
gen beslissing wordt . Een nadeel kan zijn dat de afdelingen elkaar te
veel gaan controleren, wat een goede onderlinge sfeer niet ten goede
zal komen .
Bij de computeruitdraai moet dan een totale bedbezetting per afdeling
gegeven worden, vergezeld met de werklast en de personele capaciteit .

ad .3 . Dit is nodig om het bestand van de patiënten en de werkbelasting
steeds up to date te houden . De E .H .B .O. kan het beste eerst de
centrale planning over de binnenkomst van een akute patiënt informeren
(telefonisch) omdat deze weet of er plaats is op de afdeling die het
eerst in aanmerking komt, en een prioriteitsstelling omtrent een
eventuele andere plaats waar de akute patiënt naar toe kan gaan kent .

De hoogte van de werkbelasting zal hierdoor op een afdeling gaan
veranderen, iets wat op de comuteruitdraai veranderd zal moeten
worden .

Bij de hier geschetste informatiestromen, die in het dagelijkse
patroon steeds terugkomen, is het belangrijk dat de juiste en aktuele
gegevens doorgegeven worden, en een volledige medewerking van alle
partijen een absolute noodzaak is . Het is aanbevelenswaardig dat het
initiatief zoveel mogelijk uitgaat van de centrale planning omdat de
hoofden van de verschillende afdelingen en de secretaressen van de
artsen het mogelijkerwijs door de werkdruk kunnen vergeten de informa-
tie door te geven . Hoe dit bij de afdeling opnameplanning zelf inge-
vuld zal moeten worden zal na afloop van het onderzoek onderzocht
moeten worden . Belangrijke punten hierbij zijn :

1 . Hoe verloopt de opnameplanning buiten de werktijden?
2 . In hoeverre is het noodzakelijk dat een nieuwe kracht wordt aange-

trokken om de dagelijkse werklast te registreren en daarmee in de
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planning sturend op kan treden? In hoeverre is het mogelijk om deze
nieuwe kracht een mogelijke taakuitbreiding te geven via een cen-
trale dienstroosterplanning indien automatisering hiervan niet
mogelijk blijkt?

3 . De opnameplanner zelf dient te beschikken over een persoonlijkheid
omdat hij in het centrum staat van een strijd tussen de verschillen-
de individuele belanghebbenden en belangengroepen . Door een goede
regelgeving i s dit bezwaar goed te ondervangen . Hier wordt op
ingegaan in de volgende paragrafen .

§2 .4 . Veranderingen in de opnameplanning .

Over de wijze waarop de afdeling opnameplanning momenteel funktioneert
wordt verwezen naar de literatuur (zie lit . 10) . Ook hier komt het
belang van een centrale opnameplanning naar voren, waarbij men dage-
lijks de beschikking dient te hebben over de patiëntengegevens om een
beter geformaliseerde en gestruktureerde opnameplanning mogelijk te
maken . Nu wordt immers decentraal gepland, en de verpleegafdelingen
hebben nauwelijks invloed . In feite worden de patiënten vooral opge-
nomen als gevolg van beslissingen van artsen, snijdend of niet snij-
dend (door Schaaf poortspecialismen genoemd) .
Een van de redenen waarom de verpleegafdelingen nauwelijks invloed
hebben op de opnameplanning is dat er nauwelijks gegevens bekend zijn
omtrent de hoogte van de werkbelasting . Het is daarom voor de ver-
pleegafdelingen van belang om in het proces waarin de patiënten worden
gepland voor de dan komende periode ook enige invloed uit te kunnen
oefenen aan de hand van kwantitatieve gegevens omtrent de hoogte van
de werklast . Een voorbeeld is de mogelijke aanpassing van de O.K.-
roosters op een strukturele wijze, maar ook op een incidentele wijze .
Zo heeft men bij de snijdende specialismen te maken met een wekelijks
operatieschema . Elke specialist heeft vaste tijden waarop hij kan ope-
reren . In de regel worden deze tijden op het operatieprogramma volge-
pland . Indien het nu mogelijk zou zijn om meer flexibiliteit in de
operatieprogramma's te brengen, dus dat er een onderlinge verwisseling
van de uren van de specialisten waarop zij opereren mogelijk is, zou
de werkbelasting op de verpleegafdelingen beter planbaar zijn . Zo zou
op de momenten dat de werkbelasting op een bepaalde verpleegafdeling
erg hoog is, de operatie van de specialist afgelast kunnen worden, en
vervangen worden door een andere specialist die opereert voor een af-
deling waarbij de werklast relatief laag is voor de dag erop . Uiter-
aard houdt de specialist die zijn tijd heeft afgestaan deze uren nog
tegoed om ze later in te halen, bijvoorbeeld als de werkbelasting voor
de afdeling laag is . Het is in principe mogelijk om hiermee verder te
gaan doordat b .v . een arts van een kleiner specialisme, zoals oogheel-
kunde, in een korte tijd zijn hele wachtlijst afwerkt, zodat deze
afdeling tijdelijk helemaa]l volligt, waarna hij een tijdje niet
opereert, en de voor zijn specialisme gereserveerde bedden laat
innemen door patiënten van een ander specialisme als ze weer leeg zijn
gekomen . Het spreekt verder voor zich dat dit afhankelijk is van de
mogelijkheden waarin de medisch specialisten met hun tijd kunnen
schuiven buiten hun spreekuren .
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Eenzelfde systeem, maar dan zonder operaties uiteraard, kan dan ook
van toepassing zijn voor niet-snijdende specialisten, alleen is hun
planning meer onafhankelijk van elkaar .
De vraag of deze vorm van opnameplanning daadwerkelijk uit te voeren
is, is geheel afhankelijk van de motivatie van de artsen om mee te
werken .
Een probleem bij de opnameplanning is de constante mogelijkheid op de
binnenkomst van akute patiënten . Om nu het risico te minimaliseren dat
de afdeling vol is als zo'n akute patiënt binnenkomt, is het aanbeve-
lenswaardig om voor iedere afdeling een aantal bedden vrij te plannen .
Hoeveel er dat moeten zijn is van afdeling tot afdeling verschillend .
Men kan deze voor iedere afdeling bepalen aan de hand van cijfers uit
het verleden, en kiezen voor een hoeveelheid bedden gebaseerd op een
kans waarbij b .v . 90 % of 95 % van de akute patiënten in ieder geval
op de afdeling opgenomen kunnen worden op de afdeling waar ze in
eerste instantie voor in aanmerking komen .

§2 .5 . Flexibiliteit in het personeelsbestand .

Er is flexibiliteit in het personeelsbestand nodig indien de planning
van de opnames van patiënten niet verlopen kan volgens de wijze zoals
die beschreven staat in de vorige paragraaf . Dit kan bijvoorbeeld
liggen aan de grote hoeveelheid akute patiënten die voor een bepaald
specialisme op een bepaalde dag binnenkomen, maar het kan ook andere
oorzaken hebben . Mede hierdoor kunnen grote fluktuaties ontstaan in de
werkbelasting tussen de afdelingen . Dan is enige flexibiliteit gebo-
den, dus dat personeel van een minder drukke afdeling gaat naar een
afdeling waar door bepaalde oorzaken een ondercapaciteit bestaat .
Hiervoor zullen een aantal organisatorische aanpassingen plaats dienen
te vinden . Het creeëren van een flexibel personeelsbestand biedt
hiervoor een oplossing . De uitwerking hiervan in de praktijk kan dan
als volgt geschieden :
1 . Op basis van werklastmetingeu wordt bepaald hoe groot dit bestand

zou moeten zijn . Er wordt dan per afdeling uitgegaan van een basis-
bestand van verpleegkundigen dat in normale gevallen (dus in b .v .
gebaseerd op de gemiddelde werkbelasting op de afdeling) gedurende
de gehele werktijd nodig is op de betreffende afdeling . De verpleeg-
kundigen die extra nodig zijn komen dan uit het flexibele bestand .

2 . De verpleegkundigen voor het flexibele bestand kunnen aangetrokken
worden uit de al bestaande afdelingen, uit de stroom net afge-
studeerde verpleegkundigen uit de in-service opleiding en uit de
groep vierde jaars leerlingen . De verpleegkundigen die nu in dienst
zijn dienen in eerste instantie diegenen te zijn die belangstelling
tonen om ook op andere afdelingen te werken, terwijl de net afge--
studeerden een contract aangeboden krijgen waarin staat dat ze op
alle afdelingen inzetbaar dienen te zijn . Het voordeel voor de nu
op een bepaalde afdeling werkzame verpleegkundigen is dat zij al
meer bekend zijn met bepaalde specifieke verpleegkundige hande-
lingen, maar het nadeel is dat deze vooral gericht zijn op de
afdeling waarop zij werkzaam zijn .
Het voordeel van net afgestudeerde verpleegkundigen of vierde jaars
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leerlingen is dat zij nog redelijk algemeen georiënteerd zijn,
omdat zij net de algemene vorming van de opleiding achter de rug
hebben . Een nadeel is dat zij (nog) niet zo op de hoogte zijn van
allerlei specifieke handelingen op verpleegkundig terrein . Door te
zwerven over een aantal afdelingen zullen de net afgestudeerden
meer specifieke handelingen leren kennen van verschillende afde-
lingen . Op wat langere termijn kan dit enorme voordelen hebben als
bijvoorbeeld op een bepaalde afdeling in korte tijd veel gediplo-
meerden weggaan en dit hiaat in korte tijd via een doorstroming van
personeel uit het flexibele bestand opgevangen kan worden .

3 . In de dagelijkse praktijk zal dit betekenen dat de verschillende
verpleegkundigen uit het flexibele bestand een bepaalde, zo veel
mogelijk vaste, afdeling hebben, en van daaruit te werk kunnen wor-
den gesteld op andere afdelingen Indien dat als gevolg van een
eventuele komst van akute patiënten e .d . noodzakelijk is . De ver-
plaatsingen van verpleegkundigen naar andere afdelingen zou kunnen
gebeuren aan de hand van een prioriteitenstelling die van tevoren
is vastgelegd . Dit betekent m .a.w. dat voor iedere verpleegkundige
individueel een voorkeur bestaat op welke afdeling men het liefst
werkzaam is . Dankzij deze prioriteitenstelling is het niet nodig
dat de verpleegkundige op iedere afdeling in moet kunnen vallen . De
prioriteitenstelling dient ook op basis van organisationele nood-
zakelijkheden te geschieden . Dit kan dan tot gevolg hebben dat een
zwerfverpleegkundige bijvoorbeeld 60 % van zijn tijd op afdeling A,
30 % op afdeling B en 10 °lo op afdeling C werkt . Het ligt in de
bedoeling dat de verpleegkundigen van het zwerfpersoneel in eerste
instantie een afdeling krijgen toegewezen waar zij moeten werken,
wat inhoudt dat zij de diensten draaien van deze afdeling, dus ook
de avond- en nachtdienst .

Het voordeel voor een individuele flexibele verpleegkundige is dat het
werk meer all round is en minder routinematig . Zij komt vaker met meer
verschillende soorten patiënten in aanraking en krijgt daarmee een
bredere visie op het verpleegkundig handelen in het algemeen . De
uitdaging die daar tegenover staat, door sommigen als een nadeel
beschouwd, is dat het potentiëel aan verpleegkundige en sociale
vaardigheden moet worden uitgebreid, immers het werken op andere afde-
lingen betekent naast andere patiënten ook andere collega's .
Een nadeel dat op kan treden is dat het soort werk dat de flexibele
verpleegkundige moet doen van een minder niveau is . Dit nadeel kan
ondervangen worden door vooraf duidelijke afspraken te maken en de
resultaten te evalueren .

I

§2 .6 . Het gebruik van het systeem bij het ratio netwerk model . .

Hoewel dit hoofdstuk dient als achtergrond voor het afstudeeronderzoek
is het toch duidelijk dat het systeem invloed heeft op het budgette-
ringsmodel . Nu immers wordt gecalculeerd aan de hand van cijfers m .b .t .
de personele capaciteit die, volgens de huidige bedoelingen, naar de
verschillende afdelingen wordt doorgebudgetteerd . De cijfers gelden
voor vaststaand op jaarbasis, en zijn dus allen capaciteitsgebonden
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kosten . Met het nieuwe systeem zal er in het budget m .b .t . het perso-
neel sprake zijn van :
1 . Aktiviteitsgebonden personeel voor overdag (gediplomeerd en leer-

ling) .
2 . Flexibel aktiviteitsgebonden personeel voor overdag .
3 . Aktiviteitsgebonden personeel voor de avond (gediplomeerd en

leerling) .
4 . Capaciteitsgebonden personeel voor de nacht (gediplomeerd en

leerling) .

ad . 1 . De hoeveelheid aktiviteitsgebonden personeel wordt gevonden via
een berekening van de gemiddelde werkbelasting per afdeling .
ad . 2 . Dit is personeel uit het flexibele bestand om de pieken in de
werkbelasting op te vangen . Dit is het verschil tussen de hoeveelheid
momenteel op de afdeling werkzame personeel en de hoeveelheid perso-
neel van de dag avond en nacht .
ad . 3 . Het personeel voor de avond wordt berekend door deze afhanke-
lijk te stellen van het personeel dat overdag werkt .
ad . 4 . Het personeel voor de nacht is capaciteitsgebonden en wordt
gevonden uit de hoeveelheden personeel die momenteel werkzaam zijn op
de afdelingen .

Hoewel~het ziekenhuis nog niet rijp is voor een dergelijk wat gecompli-
ceerd model, zal hier toch aandacht aan besteed worden daar het
kostenbewustzijn in de ziekenhuisorganisatie een steeds belangrijkere
rol gaat spelen, wat tot gevolg zal hebben dat de openheid voor nieuwe
methoden van calculeren steeds zal toenemen .
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3 . EEN MEETINSTRUMENT VOOR DE VERPLEEGAFDELINGEN .

§3 .1 . Inleiding .

Zoals blijkt uit §1 .4 . is het niet nogelijk om alle variabelen mee te
nemen in het meetinstrument om de werklast voor het personeel te
meten . Om deze reden zijn er in de literatuur dan ook vele verschil-
lende meetinstrumenten beschreven . De huidige norm van hoeveelheden
bezette bedden per afdeling gecorrigeerd met subjektieve ideeën
ontrent de werkbelasting die dit met zich meebrengt is, zoals in het
verleden regelmatig is gebleken, een gebrekkige methode . Juist omdat
er zoveel methoden in gebruik zijn is het niet zinvol om een nieuwe te
ontwikkelen en is uitgegaan van reeds bekende methoden, aangepast aan
de specifieke situatie in het ziekenhuis .
In de volgende paragrafen zullen de twee meest bekende methoden naar
voren gehaald worden . Beiden werken aan de hand van een patiënten-
classificatie, immers indien men de werklast van elke ziekte bij een
patiënt apart wil meten kost dit te veel energie en is liet niet zinvol
dit te doen vanwege de enorme mate van detaillering welke dit met zich
meebrengt .

§3 .2 . De methode "Berenschot" .

In Nederland wordt de patiëntenclassificering volgens de methode welke
ontwikkeld werd door het onderzoeksbureau Berenschot (zie lit . 11)
vaak gehanteerd, of aanpassingen erop (o .m. door drs . J . Schaaf in liet
Maria ziekenhuis te Tilburg, 1980, zie !it . 12) .
Het uitgangspunt van deze classificatie is het indelen van patiënten
in 6 categorieën, variërend van zwaar intensieve, waar veel zorg
noodzakelijk is, tot patiënten waar hooguit wat basiszorg voldoende
is .
De indeling van de patiënten in de verschillende categorieën geschiedt
aan de hand van een systeem, waarbij elke verpleegkundige handeling
als criterium een bepaald aantal punten krijgt . Door per patiënt te
kijken welke verpleegkundige handelingen noodzakelijk zijn, kan door
sommatie van het aantal punten dat gegeven wordt voor elke verpleeg-
kundige handeling een totaalscore verkregen worden voor die betreffen-
de patiënt . Aan de hand van deze score kan worden gekeken in welke
categorie de betreffende patiënt valt . De totale hoeveelheid punten
voor alle patiënten gezamenlijk op een afdeling is dan een maatstaf
voorr de totale hoeveelheid aan te wijzen personeel op die afdeling .
Aan deze wijze van normbepaling voor de classificatie zitten een
aantal nadelen, nl . :
1 . Het systeem heeft zeer veel criteria aan de hand waarvan de classi-

ficatie tot stand komt . Het zal voor degene die de classificatie
moet doen erg veel tijd en inspanning kosten, met als gevolg dat
deze methode slechts gedurende een beperkte periode hanteerbaar is .
Een grote stimulus om de classificatieformulieren in te vullen is
dan ook een absolute noodzaak .

2 . In het systeem wordt uitgegaan van vaste normen voor elke verrich-
ting . Daar niet ieder ziekenhuis de beschikking heeft over dezelfde
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middelen is het bestaan van een universele norm onrealistisch . Dit
heeft tot gevolg dat de normen voor de verschillende verpleeg-
kundige handelingen voor het ziekenhuis zelf gemeten zullen moeten
worden (zie ook lit . 9) .

3 . Het meten zelf van de verpleegkundige handelingen en de normen
welke hiervoor nodig zijn kost veel tijd en energie, en er worden
hoge eisen gesteld aan de verpleegkundige kennis van de onderzoe-
ker . Het is immers zo dat de onderzoeker op de hoogte dient te zijn
van alle verpleegkundige handelingen en vooral oog moet hebben voor
de kwaliteit hiervan . De metingen van de tijden van de handelingen
zullen meerdere malen moeten gebeuren om tot een redelijk gemiddel-
de te komen en om toevalligheden zoveel mogelijk uit te sluiten .
Het is immers zo dat de verrichtingen niet bij iedere patiënt even
lang duren . Zo duurt b .v . het wassen van een bejaarde patiënt veel
langer dan bij een jong iemand . Dit zelfde geldt voor de verpleeg-
kundige handelingen per patiënt .'
De meetresultaten zullen voor redelijk lange tijd geldig zijn,
zodat pas bij een duidelijke verandering in de hoeveelheid en
kwaliteit van de aanwezige middelen nieuwe metingen nodig zijn .

Een voordeel is wel dat de methode, mits lang genoeg uitgevoerd vrij
nauwkeurig te noemen valt . Om alleen de normen en de verpleegkundige
handelingen te meten is een grote hoeveelheid tijd nodig, en zou dus
alleen uitgevoerd kunnen worden tijdens het afstudeeronderzoek . Het is
immers zoveel werk dat als een direkte stimulus ontbreekt het classi-
ficeren- waarschijnlijk na het af studeeronderzoek niet meer zou gebeu-
ren, met als gevolg dat het systeem alleen maar te gebruiken is als
een budgetteringsnorm die een jaargemiddelde geeft, zodat geen korte
termijn sturing mogelijk is . In het vorige hoofdstuk kwam immers naar
voren hoe belangrijk het kan zijn als de centrale planning dagelijks
inzicht heeft op de werkbelasting van het personeel om hierop te
kunnen anticiperen .

§3 .3 . De methode "de Vries" .

De bezwaren die aan de methode "Berenschot" kleven worden voor een
belangrijk deel opgevangen door de methode zoals de Vries die koos
voor zijn proeschrift (zie lit . 9) . Hij heeft de methode welke in het
San Joaquin Hospital, Stockton, Californië (zie lit . 10) is ontworpen
in een enigzins gewijzigde vorm als uitgangspunt genomen .
Ook de Vries gebruikt een patiëntenclassificatie maar hierbij zijn de
criteria echter anders dan die bij de methode "Berenschot" . In eerste
instantie is het aantal criteria veel minder, maar ze zijn toch
representatief voor een gehele zorgcategorie, en daarnaast zijn de
criteria afhankelijk van verzorgende handelingen, en niet uitsluitend
van handelingen van verpleegtechnische aard . Als voordeel komt duide-
lijk naar voren dat het invullen van de classificatieformulieren veel
eenvoudiger is, en dus op de lange termijn ook kan doorgaan als het
afstudeeronderzoek voorbij is .
Naast het verschil in criteria voor de classificatie tussen de twee
methoden, is er ook een verschil in de wijze van meten .
De methode "Berenschot" gaat elke verpleegkundige handeling na per
patiënt en meet de tijd van elke handeling . De Vries laat dit open .
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Hij benadert alle verpleegkundige handelingen als een black box door
via multi moment opnamen te kijken hoeveel tijd nodig is voor elke
patiënt voor verzorging en verpleging en niet te kijken naar de
handelingen zelf die daarbij verricht worden .
De multi moment opnamen deed hij op de volgende wijze : Door om het
kwartier bij iedere patiënt te kijken op een bepaalde afdeling of
iemand van het verplegend personeel met hem/haar bezig is, kan door de
frequentie waarmee dit gebeurde een beeld verkegen worden van de
hoeveelheid tijd die de betreffende patiënt nodig heeft . Deze patiënt
zit dan in een bepaalde zorgcategorie, en door alle tijden die de
patiënten nodig hebben in die zorgcategorie te middelen kan een ge-
middelde of standaard gevonden worden voor die bepaalde zorgcategorie .
Dan wordt op de betreffende afdeling gekeken naar de hoeveelheid
patiënten die aanwezig zijn van de verschillende zorgcategorieën,
waarna de aantallen patiënten van elke zorgcategorie afzonderlijk
worden vermenigvuldigd met de normtijd voor de verschillende zorg-
categorieën . Hij combineerde de werklastmeting met een subjektieve
evaluatie van het personeel omtrent van de werkdruktebeleving .

Het nadeel dat de Vries in zijn proefschrift noemde verbonden aan zijn
methode van meten, is dat andere faktoren naast de door hem gestelde
een rol speelden bij de werklast . In feite wordt dit ondervangen
doordat de gestelde criteria redelijk representatief te noemen zijn .
Een beperking was dat alleen de direkte patiëntenzorg werd gemeten, en
niet andere zaken zoals administratieve werkzaamheden, persoonlijke
tijd om bij te komen, etc .

De methode zoals de Vries die hanteerde is voor het onderzoek beter
hanteerbaar omdat dit minder manuren kost en daardoor de mogelijkheid
ontstaat om de patiëntenclassificatie te hanteren voor de lange ter-
mijn om normen te verkrijgen voor het personeelsbudget, maar ook voor
de korte termijn bij de opnameplanning .

§3 .4 . Aanpassingen aan de methode

Voor het gebruik van de methode in het onderzoek in het St . Anna
ziekenhuis zijn enkele veranderingen aangebracht .
1 . Niet alleen de patiëntenzorg zal worden gemeten, maar ook de andere

taken welke het verplegend personeel moet volbrengen . Dit zal
gebeuren door als uitgangspunt voorr de multi moment opnamen niet de
patiënt te nemen, maar de verpleegkundige . In bijlage 11 wordt een
voorbeeld gegeven van een formulier waarop de meetresultaten worden
bijgehouden .

2 . De criteria zoals de Vries die hanteerde worden nog verder vereen-
voudigd, omdat in zijn criteria nogal wat overlap is (zie lit . 14) .
Er is uitgegaan van deze grondcriteria, en ze zijn verder verfijnd
per afdeling . Dit is gedaan om het aantal grensgevallen in de
toekomst zoveel mogelijk te minimaliseren . Het is goed om de normen
voor de hoeveelheid tijd welke nodig is per categorie patiënt
periodiek te meten (b .v . eenmaal per 2 jaar), omdat de situatie
rond de verpleging ingrijpend kan veranderen, denk hierbij o .m. aan
de verbouwing die begonnen is en in 1987 klaar moet zijn .

3 . De veranderingen welke aan het classificatiesysteem zelf zijn aan-
gebracht, worden besproken in §3 .5 .
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§3 .5 . Het classificatiesysteem .

De Vries (lit . 14) heeft gekozen voor een classificatiesysteem geba-
seerd op de mate waarin de patiënt (on)afhankelijk is . Hij komt zo tot
4 klassen van patiënten, te weten :

Categorie I : minimale zorg of zelfzorg
Patiënt is onafhankelijk en kan voorzien in zijn eigen persoonlijke
verzorging ; eventueel met een infuus, cathether of sonde, of zelfs in
een rolstoel .Patiënt kan toezicht of aanmoediging nodig hebben .

Categorie II : gemiddelde zorg
Patiënt heeft enige hulp nodig van de verpleging voor zijn persoon-
lijke verzorging, en wel bij een of meer van de volgende aktiviteiten :
baden, houding, mobiliteit, voeding . Patiënt kan frequent toezicht of
aanmoediging nodig hebben .

Categorie III : meer dan gemiddelde zorg
Patiënt heeft volledige hulp nodig van de verpleging voor zijn per-
soonlijke verzorging, en wel bij een of meer van de volgende aktivi-
teiten : baden, houding, mobiliteit, voeding . Frequente observatie is
meestal vereist .

Categorie IV : intensieve zorg
Patiënt heeft volledige hierbovengenoemde zorgbehoefte, en vereist
continue bewaking en observatie van de medische toestand .

De Vries hanteert voor de klasse indeling de volgende 10 indicatoren :
1 . Onafhankelijkheid van de patiënt .

De patiënt kan zichzelf verzorgen en komt uit bed zonder hulp,
eventueel met infuus e . d .

2 . Gedeeltelijke hulp bij bad .
Patiënt kan zichzelf niet volledig wassen, en heeft hulp nodig bij
bad of douche . Deze indikator geldt niet als de patiënt slechts
hulp nodig heeft voor het wassen van de rug . Ook niet wanneer een
volledig bedbad gegeven moet worden . Dan geldt 4 .

3 . Gedeeltelijke hulp bij houding .
Patiënt kan meehelpen bij draaien of houding veranderen in bed, kan
niet alleen van bed naar stoel of omgekeerd . Patiënt heeft hulp
nodig voor het behouden van de juiste positie (b .v . traktie of
voetsteun) .

4 . Volledige hulp bij houding .
Patiënt heeft volledige hulp nodig bij het draaien of houding ver-
anderen in bed of stoel ; hij moet volledig geholpen worden bij het
verplaatsen van bed of stoel en omgekeerd ; hij kan niet helpen bij
het wassen .

5 . Gedeeltelijke hulp bij voeding .
Patiënt kan zichzelf voeden na hulp bij het openen van de verpak-
king, het snijden van vlees en dergelijke .

6 . Volledige hulp bij voeding .
Patiënt moet gevoed worden of heeft voortdurend toezicht nodig ten
gevolge van slikmoeilijkheden, bij sondevoeding of bij gastrosto-
mie .

7 . Infuus .
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Patiënt krijgt intraveneuze medicatie om de 6 uur en heeft een
lopend infuus ; dit geldt voor elk infuus dat moet worden
opengehouden, zodat frequent toezicht is vereist, zelfs als de
patiënt zich onafhankelijk kan bewegen .

8 . Observatie om de 1 a 2 uur .
Afgezien van een infuus en routinecontroles om de 2-4 uur is be-
waking en observatie nodig, bijvoorbeeld :
- vochtbalans,
- pupilcontrole,
- intensieve controle na operatie of onderzoek .

9 . Constante observatie .
In geval van de onder 8 . genoemde redenen, of bij gebruik van
speciale apparatuur ; bij problemen die vrijwel constante observatie
vereisen .

10 .Weegfaktoren .
Dit zijn voorafbepaalde scores voor de klassen I tot en met III, en
moeten altijd in de totaaltelling worden meegerekend . Voor de
klassen I en II zijn dat 1 punt, en voor de klasse III is dat 1-„
punt . Dit laatste is gedaan om een gelijke score in de categoriën
II en III te vermijden .

Voor het onderzoek werden de volgende veranderingen aangebracht :
1 . Als een patiënt onafhankelijk is heeft die geen hulp nodig bij het

bad, het eten en de houding . Hetzelfde geldt voor een eventuele
observatie . Klasse I patiënten kunnen ook een infuus hebben,dus
vervalt dit criterium ook . In het nieuwe systeem zal als het cri-
terium onafhankelijk geldt dit automatisch een klasse I patiënt
zijn .

2 . De constante observatie wordt beschouwd als automatisch bij klasse
IV (intensive care) horend en niet enige andere klasse .

3 . De weegfaktoren worden niet meegenomen . Als de klasse II en III op
een zelfde hoeveelheid uitkomen wordt de patiënt in klasse III
ingedeeld .

4 . Het spoelen van darmen of wonden werd als criterium meegenomen
omdat dit redelijk lang duurt, ongeveer 111 uur, en een objektief
gegeven is . Dit gebeurt nogal eens bij verder onafhankelijke
patiënten, zodat deze zonder dit criterium in klasse I zouden
vallen, hetgeen het beeld van de werkbelasting zou gaan vertekenen .

5 . Psychiatrische controles werden op verzoek van de afdeling neuro-
logie als een vorm van regelmatige observatie beschouwd . In hoofd-
stuk 5 wordt hierop verder ingegaan .

6 . Er komen op de afdelingen steeds meer dagpatiënten te liggen die
gedurende een dag in meerdere klassen tegelijk zouden vallen, b .v .
in de morgen in klasse III, in de voormiddag in klasse II en later
op de dag in klasse I . Daarom is er een aparte categorie voor de
dagpatiënten gemaakt, nl . categorie D .

Door deze veranderingen ziet de classificatie er op basis van de
indikatoren als volgt uit :

Categorie I : minimale zorg of zelfzorg
indikator : onafhankelijkheid .

Categorie II : gemiddelde zorg
indikator : gedeeltelijke hulp bij bad

gedeeltelijke hulp bij houding
gedeeltelijke hulp bij voeding .
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Categorie III : meer dan gemiddelde zorg
indikator : volledige hulp bij houding

volledige hulp bij voeding
spoelen van wonden of darmen
regelmatige observatie om de 1 a 2 uur .

Categorie IV : intensieve zorg
indikator : constante observatie .

Categorie D : dagpatiënten
indikator : voor een dag gepland .

In de bijlagen 5, 6 en 7 zijn de classificatiesystemen met de verbete-
ringen afgedrukt zoals deze werden uitgereikt in de afdelingen .

§3 .6 . De meting van de werklast van het personeel .

Deze bestaat uit 2 onderdelen, te weten :
1 . De meting waarbij de patiënten dagelijks worden geclassificeerd .
2 . De meting van de normen, of standaardtijden, die zullen gelden voor

elke categorie patiënten per afdeling .

ad .1 . Dit dient dagelijks te geschieden door degenen die op de afde-
ling werkzaam zijn . Tijdens het onderzoek moet dit gebeuren op basis
van een evaluatie van de dag zelf, terwijl het later na het onderzoek
-als het een rol gaat spelen bij de planning- een voorspellende waarde
zal dienen te hebben voor de dag daarna .
Het is aan te bevelen dat de classificatiemeting gezamenlijk door het
personeel op de afdeling wordt gedaan, en dat het afdelingshoofd de
verantwoording heeft . Aangezien het classificeren geen tijdrovende
kwestie is als men wat ervaring ermee heeft, kan dit geschieden gedu-
rende het patiëntenbesprekingshalfuur dat het personeel van de afde-
ling tijdens het bezoekersuur van 13 .30 tot 14 .00 uur gehouden wordt .
Hoewel als gevolg van het groepsproces er reeds een zekere mate van
controle aanwezig is-denk maar eens aan de leerlingen die ook op de
andere afdelingen ervaring opdoen- kan het toch goed zijn om een extra
mechanisme op bescheiden schaal in te bouwen . Een aselekte steekproef
onder de patiëntencategorieën af en toe op bescheiden schaal is een
van de mogelijkheden . Belangrijk is dat men op de afdeling het gevoel
van vrijheid houdt .
De classificatiegegevens samen met de hoeveelheid en het niveau van
personeel dat op de betreffende dag werkt zal dan ingevuld dienen te
worden op een standaard voorbedrukt formulier (zie bijlage 8) .
Daarnaast wordt dan een standaardvel gebruikt waarop staan de criteria
voor de verschillende classificaties dat als informatie dient (zie
bijlage 7 met een aanvulling in bijlage 9) . De ingevulde formulieren
dienen dan in een later stadium dagelijks naar de afdeling centrale
planning gestuurd te worden .

ad .2 . Zoals eerder geschetst zullen de metingen geschieden m.b .v .
multi moment opnamen .
Hierbij kunnen de volgende problemen optreden :
1 . Door een constante observatie van het personeel kan men zich in hun

privacy aangetast voelen, met als gevolg dat men anders dan normaal
gaat werken . De privacyaantasting kan ook gelden voor de patiënten .
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2 . Multi moment opnamen geven alleen kwantitatieve gegevens weer, de
kwaliteit wordt niet gemeten .

3 . Soms is een personeelslid weg of loopt hij/zij over de gang . Het is
niet altijd na te gaan wat het doel is van deze aktiviteit .

4 . De normtijden per categorie patiënt zijn niet op elke afdeling het-
zelfde, zodat op iedere afdeling apart gemeten moet worden .

Deze problemen zullen goed onder ogen gezien dienen te worden, en aan
de hand hiervan hebben voor elk probleem duidelijke aanpassingen
plaats gevonden . Deze zijn :
1 . De aantasting van de privacy . Dit is een perceptieprobleem van het

personeel en van de patiënten . Een goede voorlichting van het per-
soneel is een absolute voorwaarde . Deze kunnen dan de patiënten
voorlichten . Er moet duidelijk benadrukt worden dat het niet om een
persoonlijke beoordeling gaat . Het houden van enquêtes heeft het
voordeel dat de acceptatie van het onderzoek groter wordt (zie bij-
lage 10) .

2 . De kwaliteit van het verplegen kan in beperkte mate in de metingen
meegenomen worden door deze te laten verrichten door iemand met een
verpleegkundige achtergrond . De verpleegkundige heeft immers meer
inzicht in de opgedragen taken aan het personeel en kan eventueel
aantekeningen maken als er niet volgens de instrukties wordt
gewerkt . Het beste is iemand , of eventueel meerdere personen, die
bekend is (zijn) in 4e organisatie maar toch genoeg afstand heeft
(hebben) van het afdelingsgebeuren, zodat afdelingsgebonden invloe-
den geminimaliseerd kunnen worden

3 . De (gedeeltelijk) onbekende aktiviteiten zullen apart aangetekend
dienen te worden en kunnen later verdeeld worden over de overige
aktiviteiten via ratio's . Een voorbeeld ter verduidelijking :
20 % van de tijd loopt het personeel over de gang
5 % van de tijd is het personeel weg
5 % van de tijd heeft het personeel tijd voor persoonlijke behoef-
ten
0 % van de tijd is men bezig met huishoudelijk werk

10 % van de tijd is men bezig met administratie
20 % van de tijd verzorgt men categorie I patiënten
10 % van de tijd verzorgt men categorie II patiënten
30 % van de tijd verzorgt men categorie III patiënten
0 % van de tijd verzorgt men categorie IV patiënten

Het totaal van de "onbekende" aktiviteiten is 25 % van de tijd .
Deze aktiviteiten worden met ratio's naar de bekende aktiviteiten
toegerekend .
De ratio is als volgt : 0,25 x 100/75 = 1/3 .
Voor de categorie III patiënten is de extra verdeelde tijd als
volgt : 1/3 x 0,30 = 0,10 = 10 %
De totale procentuele tijd van categorie III patiënten bedraagt nu :
30 % + 10 % = 40 %

4 . Doordat de normtijden per afdeling verschillend zijn zullen op elke
afdeling de normtijden per patiëntencategorie apart gemeten moeten
worden .

Het ís van groot belang dat de metingen op wat voor het personeel als
normale dagen worden bestempeld, worden gedaan, al is iets drukker dan
normaal ook toegestaan . Met normale dagen worden die dagen bedoeld
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waarbij er geen sprake is van overcapaciteit, dan wel ondercapaciteit
die ervaren wordt . Het risico zou immers kunnen zijn dat de meetuit-
komsten dan een verwrongen beeld geven . Een subjektieve beoordeling
van de werkdrukte vooraf van het afdelingshoofd hierover kan uitsluit-
sel geven . De evaluatie wordt naar de overige personeelsleden uitge-
breid via enqugtes om zo een meer algemeen beeld te verkrijgen van de
werkverdeling .

§3 .7 . Andere voordelen van het systeem

Naast de voordelen welke behaald worden met dit systeem voor de bud-
gettering, die nu met optimale (organisatorische) normen kan worden
opgezet, en een betere afstemming tussen de personele capaciteit en de
werkbelasting zijn er nog twee andere voordelen op te noemen :
1 . Er kunnen bij de werklastmetingen bepaalde dagpatronen, weekpatro-

nen en seizoenspatronen kwantitatief in kaart gebracht worden .
Hierdoor is het mogelijk om op langere termijn de personele capaci-
teit hierop af te stemmen . Bij dagpatronen valt te denken aan een
mogelijke aanpassing van de dagelijkse werktijden van de verschil-
lende verplegingsdiensten . Dit is met name aktueel doordat per 1
oktober van dit jaar de 38-urige werkweek in de gezondheidssektor
ingevoerd zal worden . De twee in te leveren uren kunnen dan afgaan
van dat gedeelte van de dag waarop de werkbelasting minimaal is . De
kans- is groot dat dit slechts een theoretische mogelijkheid is
omdat de meeste verpleegkundigen part-time werken, en omdat de
afgesloten C .A .O. dit mogelijkerwijs niet toelaat . Bij de week- en
seizoenspatronen valt te denken aan een aanpassing van de dienst-
roosters op langere termijn (dus van tevoren duidelijk bepaalde
hoeveelheid extra personeel op piekdagen zoals carnaval, minder
personeel in de vakantiedagen en feestdagen) .

2 . Op korte termijn zal de unit verpleging ingevoerd worden . Kleinere
groepjes verpleegkundigen zullen minder patiënten verplegen . Als
gevolg van een grotere bekendheid van het personeel met de werklast
per patiënt, zal de verdeling van de patiënten over de verschil-
lende verpleeggroepjes veel eenvoudiger zijn . Het is zelfs mogelijk
om een bepaalde categorie patiënten aan een bepaalde groep verple-
genden toe te wijzen . Een eerste jaars leerling zou zich b .v .
vooral op een categorie I patiënt kunnen concentreren .

§3 .8 . Een eenvoudig voorbeeld .

Ter afsluiting van dit hoofdstuk wordt een eenvoudig voorbeeld gegeven
van de wijze waarop de werklast in samenhang met de personele capaci-
teit wordt gehanteerd .
Op een afdeling zijn de volgende gegevens gemeten (geldend als een
gemiddelde dag, die de uitkomst waren van de frequentiemetingen van de
multi momentopnamen) :
Er hebben 14 verpleegkundigen gewerkt, b .v . 80 uur op die dag . De
procentuele verdeling van de tijdsbesteding over de dag was als volgt
( de omrekening van de "onbekende" aktiviteiten uit § 3 .7 . probleem 3
heeft reeds plaats plaatsgevonden) :
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20 % van de tijd voor de categorie I patiënt, is 0,2 x 80 = 16 uur,
20 % voor de categorie II patiënt, is 0,2 x 80 = 16 uur,
30 % voor de categorie III patiënt, is 0,3 x 80 = 24 uur,
0 % voor de categorie IV patiënt, is 0 uur,
20 % voor administratieve werkzaamheden, is 16 uur, en
0 % voor huishoudelijk werk, is 0 uur .

10 % voor persoonlijke behoeften, is 0,1 x 80 = 8 uur .
Er lagen op de afdeling :
16 patiënten van categorie I,
8 patiënten van categorie II,
4 patiënten van categorie III,
0 patiënten van categorie IV .

Dus de gemiddelde tijd per patiënt was :
Categorie I : 16/16 = 1 uur,
Categorie II : 16/8 = 2 uur,
Categorie III : 24/4 = 6 uur,
Categorie IV : 0 uur .

Voor de administratie en organisatie kunnen vaste standaarden worden
genomen die worden bepaald door de hoeveelheid patiënten die op een
dag worden ontslagen en opgenomen en door de hoeveelheid op dat moment
op de afdeling aanwezige patiënten . Gemakshalve wordt er in dit
voorbeeld van uitgegaan dat 20 % van de totale tijd die een verpleeg-
kundige heeft wordt besteed aan administratieve werkzaamheden .
Voor de tijd die een verpleegkundige krijgt voor persoonlijke behoef-
ten wordt een standaard gekozen, bijv . ~ uur per dag .

De uitkomsten van resultaten van de patiëntenclassificatie, die in het
volgende praktijkvoorbeeld gehanteerd worden, zijn :
Op een bepaalde dag wordt de werkbelasting gemeten ; men constateert
dat er 11k personeelsleden aanwezig zijn . Verder zijn de volgende
aantallen patiënten aanwezig :
Categorie I : 15
Categorie II : 6
Categorie III : 7
De werklast is als volgt :
Voor categorie I patiënten 15 x 1 uur = 15 uur,
voor categorie II patiënten 6 x 2 uur = 12 uur,
voor categorie III patiënten 7 x 6 uur = 42 uur,
voor administratie 0,2 x 11~ x 8 uur = 18,4 uur,
voor persoonlijke tijd : 11k x~ uur = 5,75 uur (gekozen normtijd) .
De totale werkbelasting bedraagt nu : 93,2 uur .
De personele capaciteit bedraagt :11k x 8= 92 uur .
Dus werd het personeel voor 93,2 - 92 = 1,2 uur overbelast .

De conclusie is dan ook dat de werkbelasting in redelijk tot goede
overeenstemming is met de personele capaciteit, m .a.w. de afstemming
is redelijk tot goed .

Dit voorbeeld kan gelegd worden naast de in bijlage 13 en §5 .5 beschre-
ven vergelijkingen gelegd worden en dient zo ter verduidelijking .
Opgemerkt dient te worden dat dit voorbeeld deze vergelijkingèn
vereenvoudigd zijn weergeven t .a .v . de omrekeningen van de administra-
tie en de persoonlijke tijd .
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4 . ORGANISATIEPSYCHOLOGISCHE TYPERING VAN HET PROBLEEM .

§4 .1 . Probleemtypering, een beknopte inleiding .

Uit de literatuur (zie lit . 15) blijkt dat bij het veranderingsprojekt
een verstrengeling van (her)ontwerp - en implementatie aktiviteiten
vaak een voorwaarde is voor het uiteindelijke succes van het onder-
zoek . Er kan een typering worden gemaakt in twee dimensies, nl . :
1 . De mate waarin het probleem gestruktureerd is ; d .w .z .

-Is de uitgangssituatie duidelijk gedefiniëerd?
-Is er duidelijkheid omtrent de streefsituatie?
-In hoeverre is de weg naar de streefsituatie omschreven?

2 . De normatieve aspekten van het probleem
-In welke mate zijn opvattingen, normen, waarden en belangen ge-
lijkgericht onder de medewerkers?

Het geheel is weer te geven in een matrix, hierbij zijn de combinaties
van de beide antwoordmogelijkheden in de verschillende matrixelementen
weergegeven :

bestaat er overeenkomst m .b .t . normen, waarden en
belangen?

ja nee

Is het probleem ja I II

gestruktureerd? nee III IV

fig . 4 . Matrix van de verschillende probleemtypologieën

§4 .2 . De mate van gestruktureerdheid van het probleem in het
onderzoek .

Bij de aanvang van het onderzoek was de uitgangssituatie zoals die in
het St . Anna ziekenhuis aangetroffen werd vrij duidelijk in concrete
termen omschreven . De streefsituatie was in abstrakte termen omschre-
ven . Er moest een vorm van interne budgettering voor de verschillende
afdelingen gemaakt worden op basis van juiste normen voor de klinische
verpleging, waarbij de nadruk zou moeten komen te liggen op de budget-
normen voor personeel, omdat zoals reeds eerder geschetst hieromtrent
grote onvrede heerste . De weg waarlangs de oplossing gevonden moest
worden was verder geheel onbekend op enkele abstrakte nauwelijks
omschreven ideeën na . Er stond wel een hoeveelheid literatuur ter
beschikking waaruit de nodige informatie verkregen kon worden . Op



basis hiervan kan worden gesteld dat de probleemstelling van het
onderzoek in eerste instantie als ongestruktureerd kan worden aan-
gemerkt .
Door het inleidend onderzoek (m .n. de literatuurstudie) is het beeld
van de huidige situatie verder uitgewerkt en een meer concreet beeld
geschapen van de streefsituatie . Dit staat beschreven in de vorige
hoofdstukken, samen met de weg waarop deze streefsituatie verkregen
kan worden . Hierdoor ontstond er enige struktuur in het aangeboden
probleem .

§4 .3 . De normatieve aspekten van het probleem

Het is moeilijk meetbaar in hoeverre de opvattingen, normen, waarden
en belangen gelijkgericht zijn onder de medewerkers .
Gemakshalve wordt er van uitgegaan dat het verplegend personeel binnen
de verschillende afdelingen gelijkgerichte belangen hebben .
De belangen tussen de verschillende afdelingen zijn echter niet
gelijkgericht en zijn vaak zelfs tegenstrijdig, zo heeft het verleden
uitgewezen . Er bestaat momenteel sterk de indruk dat het personeel
niet goed verdeeld is over de afdelingen, met als gevolg dat het op de
ene afdeling gemiddeld genomen vaker drukker is dan op d d~ andere
afdeling . Dit heeft in het verleden nogal eens tot conflikten geleid .
Een voorbeeld hiervan is het door een verpleegkundige vertelde verhaal
van een dag waarbij het personeel van de opname-afdeling afwezig was,
toen een patiënt op de eigen afdeling niet kon worden geaccepteerd
omdat alle bedden reeds vol waren en de werklast als onacceptabel hoog
werd ervaren . De patiënt moest toen naar een andere afdeling . Deze
afdeling echter accepteerde de patiënt niet omdat, naar men zei, de
afdeling reeds vol was . Door een controle van de ene afdeling bleek
dat er echter nog twee bedden leeg waren, met als gevolg dat de des-
betreffende patiënt alsnog naar de andere afdeling werd overgeplaatst .
Dit voorbeeld, dat tekenend is voor de situatie, dient slechts als een
illustratie van de mate waarin de belangen tussen de afdelingen
strijdig zijn . Immers het accepteren van een extra patiënt die eigen-
lijk van een andere afdeling afkomstig is betekent voor de afdeling
extra verhoging van de werklast .
De belangen van de specialisten zijn weer tegengesteld gericht aan die
van de verschillende verpleegafdelingen . Het honoreringsstelsel is
voor hen gericht op een zo hoog mogelijke produktie, terwijl de afde-
lingen en de ziekenhuisdirektie deze het liefst wat zouden willen
drukken .
Dat de patiënten weer andere belangen hebben moge verder duidelijk
zijn .

§4 .4 . Probleemtypering .

Worden de uitkomsten op de vragen zoals die in §4 .1 . gesteld zijn, en
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ingevuld in de aldaar beschreven matrix, dan valt in eerste instantie
een probleemtype IV te herkennen . Worden de vragen na het inleidende
onderzoek opnieuw gesteld, dan valt er een verschuiving naar probleem-
type II waar te nemen . De problemen welke hierbij op kunnen treden
zijn de volgende :
1 . De aangedragen oplossingen kunnen stuiten op acceptatieproblemen,

al dan niet berustend op rationele gronden .
2 . De aangedragen oplossingen kunnen leiden tot onenigheden tussen de

verschillende partijen die erbij betrokken zijn .

De twee mogelijk optredende problemen, die overigens zeer nauw met el-
kaar samenhangen want de ene groepering kan acceptatieproblemen
hebben, terwijl de andere groepering de oplossing wel als zodanig
aanvaardt, met als gevolg dat er onenigheid kan optreden tussen de
verschillende partijen, kunnen tegemoet getreden worden door alle
partijen te wijzen op de voor hen apart mogelijke voordelen die
behaald kunnen worden bij de invoering van de aangedragen oplossing
van de onderzoeker . Een op gelijkwaardige basis opgezette participatie
kan hierbij van groot belang zijn. Is er na de verduidelijking m .b .t .
de mogelijke voordelen welke behaald kunnen n worden geen overeen-
stemming, dan zullen onderhandelingsprocessen moeten starten .
Een opsomming van de voordelen welke behaald kunnen worden door de
verschillende afdelingen volgt hieronder :
- De patiënten : Deze in feite belangrijkste groep heeft nu te maken
met een' meer gelijkmatige verdeling van de werklast voor het perso•-
neel, zodat belangrijke zaken zoals persoonlijke aandacht van verple-
gend personeel en afdelingshoofd beter uit de verf kunnen komen .
- Het verplegend personeel : Men heeft minder last van de wisselende
werkdrukte op de verschillende afdelingen en de verschillende dagen .
Het werk is nu gelijkmatiger verdeeld . Met name voor de leerlingen
werkt dit positief uit, omdat de praktijkhulp van de gediplomeerden en
de praktijkbegeleidsters een meer gelijkmatige verdeling heeft .
Op de lange termijn kan het personeelsbestand steeds flexibeler aan-
gepast worden, omdat net afgestudeerde verpleegkundigen of vierde
jaars leerlingen in het flexibele personeelsbestand komen, en van
hieruit betere doorstroming kan plaatsvinden van personeel uit dit
bestand naar de verschillende afdelingen .
- De afdelingshoofden : Voor hen brengt de meer gelijkmatige spreiding
van de werkbelasting meer rust op de afdeling . Eventueel kan door ver-
beteringen van de methode van dienstroosteropstelling (centraal opge-
steld) er zorg voor gedragen worden dat er meer tijd vrij komt voor
verpleegkundige en sociale handelingen .
- De medisch specialisten : Door de overbezetting zoals die nu heerst
op bepaalde momenten moeten wel eens patiënten vroegtijdig worden
ontslagen . Door een betere planning is dit niet meer nodig .
- De afdeling opnameplanning : Deze heeft nu een meer geobjektiveerd
beeld van wat er gaande is op de afdelingen, en kan zodoende meer rust
brengen in haar planning .
- De direktie : Deze heeft nu instrumenten voor een beter gestruktu-
reerde personeelsplanning en meer geobjektiveerde budgetnormen .

De offers welke gebracht dienen te worden zijn :
1 . De dagelijkse patiëntenregistratie zal enigzins uitgebreid dienen

te worden .
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2 . De informatiestromen zullen intensiever en meer geformaliseerd wor-
den . Bovendien zullen een aantal van deze stromen een ietwat andere
weg gaan afleggen .

3 . Er zal dagelijks geclassificeerd moeten worden, iets wat de werk-
belasting iets zal verhogen voor de verpleegkundigen .

4 . Er zullen verpleegkundigen in het flexibele bestand moeten komen,
waardoor gedurende een aantal maanden de verpleegkundigen niet met
steeds dezelfde collega's zitten .

5 . Het theoretische argument dat een flexibel bestand in tegenspraak
is met het principe van de unit- verpleging iets wat mogelijk de
persoonlijke band van de verpleegkundigen met de patiënten in
gevaar kan brengen, wat voor verpleegkundigen als belastend ervaren
kan worden .

Op de laatste twee punten wordt in bijlage 12 en 22 nader ingegaan .

.
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5 . DE RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK.

§5 .1 . Inleiding .

In het vorige hoofdstuk werd ingegaan op de normatieve aspekten welke
gelden rond een veranderingsprojekt . Daar deze in feite vaak van
doorslaggevend belang zijn voor een verandering in een organisatie, is
in bijlage 22 een beschrijving van de introduktie, de patiëntenclassi-
ficatie, de werklastmetingen en de reakties op de werklastmetingen
gegeven .

De patiëntenclassificatie startte definitief op 6 mei 1985, en is op
de afdelingen nog steeds aan de gang . De werklastmetingen vonden
plaats in de periode van 8 mei t/m 11 juni 1985 . Er werd op iedere
afdeling 3 maal gemeten van 7 .00 t/m 18 .00 uur, dit was een minimum om
redelijke uitkomsten te krijgen . Het is aan te bevelen om de metingen
een volgende keer gedurende 5 dagen te verrichten om zo het aantal
toevalsfaktoren te minimaliseren . Tijdens de metingen bleek dat de 3
dagen waarop gemeten werd op een afdeling (kraam/gynaecologie) niet
helemaal een representatief beeld gaven van de situatie, zodat het
noodzakelijk werd gevonden om nog een extra dag te meten . Deze meting
heeft plaatsgevonden op 19 juni .

Op 4 afdelingen welke ook als druk bekend stonden in de avonduren werd
besloten om ook te meten in de tijd van 18 .00 uur t/m 23 .00 uur .
Er werd gemeten om de 10 minuten m .b .v . multi moment opnamen . Een
verdere uitleg wordt gegeven in bijlage 11 .2 . Hierbij moet opgemerkt
worden dat indien er tijdens het meten minder dan 5 personeelsleden
aanwezig waren, dan besloten werd om de metingen om de 5 minuten te
verrichten . Dit werd gedaan om de meetgegevens een grotere betrouw-
baarheid te geven . Dit betekende dat alle metingen 's avonds om de 5
minuten gedaan werden, alsmede op een aantal minder druk bezette afde-
lingen (voor meer informatie zie bijlage 22) .

§5 .2 . De verwerking van de meetgegevens .

Dit was een opgave welke groter dan voorzien was . Gegevens van de
meetresultaten, enquêtes en patiëntenclassificaties van de 9 afde-
lingen moesten uitgewerkt, in grafiek gezet en geanalyseerd worden .
Gelukkig werd er door het ziekenhuis een vakantiehulp betaald, die
16 werkdagen bezig is geweest met de uitwerkingen .

Hieronder volgt een korte bespreking van de uitwerking van de ge-
gevens :
1 . De uitwerking van de gegevens van de werklastmetingen. Dit hield in

dat alle turfstreepjes opgeteld moesten worden van de 10 verpleeg-
kundige klassen van werkzaamheden welke werden gemeten . Tijdens het
meten werd ook aangetekend wanneer een verpleegkundige sociale zorg
verleende aan de patiënten zonder enig verder verpleegkundig werk
op dat moment . Dit werd gedaan omdat dit algemeen als een belang-
rijk onderdeel werd beschouwd van het verpleegkundige werk, en
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daarom er behoefte bestond daarin ook inzicht te krijgen . Opgemerkt
moet worden dat dit elke keer onder de resultaten van de totaal-
tijden van de verpleegkundige zorg van elke klasse patiënt tussen
haakjes staat aangegeven in de bijlagen 14 .2 t/m 14 .11, de eerste
tabel bij de meetresultaten op de afdelingen . Om de totaaltijd van
de zorg voor de patiënten van een

'
bepaalde categorie te krijgen

moeten deze tijden bij elkaar opgeteld worden .
Om te komen tot de juiste cijfers voor de normen per categorie pa-
tiënt moesten er een aantal rekenkundige bewerkingen gedaan worden .
De volgende principes werden hierbij gehanteerd :
- De keukendienst, die niet altijd in de metingen is meegenomen, is
voor alle afdelingen in de cijfers verwerkt ín het geval dat deze
niet in de metingen is meegenomen . Hierbij is uitgegaan van het
gegeven dat de keukendienst louter huishoudelijk werk verricht en
daarnaast tijd heeft voor persoonlijke verzorging . Indien verpleeg-
kundig werk werd verricht werd dit door de werklastonderzoeksters
aangetekend . Het percentage persoonlijke tijd voor de keukendienst
werd even groot genomen als de tijd welke de verpleegkundigen
daarvoor hadden . immers er wordt samen koffie gedronken . De reden
van de verschillende meetmethoden is dat de keukendienst soms door
iemand van de civiele dienst gedaan werd, terwijl op andere tijden
een leerling dit werk moest doen . Vooraf werd gesteld dat als de
voedingsassistente verpleegkundig werk deed, dat dit dan aange-
tekend zou worden . Dit heeft dus wat onduidelijkheid veroorzaakt .
- De- faktoren "lopen_" en "weg" werden naar de overige faktoren om-
gerekend . Men loopt immers om een bepaalde handeling uit te kunnen
voeren, b .v . een patiënt gaan verzorgen, huishoudelijk werk te gaan
doen, etc . Voor de faktor "weg" gelden gelijke toepassingen .
Hierbij moet overigens aangetekend worden dat deze beide Items
zodanig werden gemeten, dat deze cijfers lager uitkomen dan ze in
werkelijkheid zijn . Zo werd altijd aangetekend dat iemand liep
indien deze verpleegkundige zich bevond in het zelfde gebiedje als
de werklastonderzoekster . Het belangrijkste loopdomein is de gang
echter . Het aantekenen van een verpleegkundige die dan loopt gaat
sneller dan indien het werk is aan een bepaalde klasse patiënt waar
steeds in de classificatielijst gekeken moest worden . Zodoende
bevond de werklastmeetser zich minder in de gang en meer in de
zaal . Dit had tot gevolg dat vele verpleegkundigen de werklastmeet-
ster a .h .w . voorbijliepen omdat deze zich in een zaal bevond,
waardoor een gedeelte van dit lopen niet werd a,-ingetekend, maar
later als de betreffende verpleegkundige met evt . andere werkzaam-
heden bezig was . Ook was van grote invloed dat als er gelopen werd
met bepaalde materialen dit ook elders werd aangetekend . Het lopenmet b .v . een infuuszak werd genoteerd als algemeen gerichte pa-
tiëntenzorg, en dus niet als lopen .
Ook het resultaat van de faktor "weg" is minder dan het in werke-
lijkheid is . Dit komt omdat er als een ronde was gedaan door de
werklastmeetster zij een nieuwe ronde deed om te kijken waar de
verpleegkundigen waren die niet aangetekend waren . Hierdoor werd de
kans dat een verpleegkundige weg was minder groot dan dat deze
steeds meteen als "weg" werd genoteerd als zij niet aanwezig was
(zie ook bijlage 11) .
Er is duidelijk gekozen om zo deze 2 faktoren zo klein mogelijk te
houden om de afwijkingen zo veel mogelijk te minimaliseren .
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- De faktor "algemeen gerichte patiëntenzorg" (a .g .p .) is volgens
dezelfde methodiek omgerekend naar de verschillende patiëntencate-
gorieën . Er moest echter rekening mee gehouden worden dat een klein
gedeelte van de totale tijd bestond uit sociale zorg voor meerdere
patiënten tegelijkertijd . Dit gedeelte was echter vrij kein, en is
daarom in de bijlagen 14 .2 t/m 14 .11 niet in de kolommen opgenomen .
Toch werd het omgerekend . Dit werd gedaan door deze totaaltijd
binnen de a .g .p . aan sociale zorg direkt om te rekenen naar de
tijden van de klassen van de patiënten . Dit is te zien in de kolom
na de verdeling van lopen en weg en de a .g .p . De omrekening vond
plaats door iedere klasse van patiënten een evenredig deel te geven
in deze sociale zorg binnen de a .g .p .
- De berekening van de normtijden per categorie patiënten . Dit werd
gedaan door op de gemeten dagen voor iedere categorie te kijken
hoeveel patiënten aanwezig waren . Dit gebeurde aan de hand van de
patiëntenclassificatie . Vervolgens werd de totaal gemeten tijd voor
iedere patiëntencategorie gedeeld door dit aantal patiënten van die
zorgcategorie . Zo werd een normtijd gevonden voor elke categorie
patiënten op elke afdeling . Het was alleen niet mogelijk een
normtijd voor de categorie IV patiënten te meten . Dit kwam omdat op
de afdelingen nauwelijks categorie IV patiënten voorkwamen . Er werd
gekozen om indien er bij de classificatie categorie IV patiënten op
een afdeling aanwezig waren deze voor 10 van de 11 uren mee te
laten tellen .
In bijlage 13 staat aangegeven met welke vergelijkingen de keuken-
dienst, het "lopen" en "weg" en de algemeen gerichte patiëntenzorg
is verrekend in de eindgegevens .

2 . Het uitwerken van de patiëntenclassificaties . Het doel hiervan was
om inzicht te krijgen in hoeveel patiënten er op elke dag op een
afdeling lagen en in welke patiëntencategorie ze vallen om daarmee
met behulp van de door de werklastmetingen berekende normtijden te
bepalen hoe groot de werklast zou zijn voor elke afdeling op iedere
dag . Vooral hier bleek hoe verschillend afdelingen hun taak van het
classificeren opvatten. De meeste afdelingen hielden iedere dag hun
gegevens bij, terwijl enkele anderen hun taak ietwat licht op-
vatten, zodat als het druk was het classificeren een dag later
gebeurde . Dit is iets wat de kwaliteit van de classificaties niet
ten goede kwam . Toch werd, zoals reeds eerder aangegeven, de
kwaliteit van de classificaties gaandeweg beter, mede door regel-
matige interesse van de onderzoeker en regelmatige verbeteringen en
aanvullingen op de classificatie welke over de afdelingen verspreid
werden (zie bijlage 8 en 9) . Het nadeel dat de onderzoeker zelf
geen of nauwelijks verpeegkundige ervaring had bleek vrij goed
overkomelijk te zijn . Een ander nadeel was de verschillende note-
ringswijze van de afdelingen op- het classificatieformulier, iets
wat ertoe leidde dat sommige classificaties voor de uitwerking
ietwat discutabel waren, en daarmee de werkbelasting verhoogden van
de onderzoeker en zijn vakantiehulp .

3 . De bepaling van de werklast op de afdelingen . Hierbij werd uitge-
gaan van de gegevens welke in de bijlagen 14 .1 t/m 14 .11 staan . Om
tot een totale hoogte van de werklast te komen moesten de volgende
onderdelen berekend worden :
1 . de direkte patiëntenzorg
2 . de tijd voor administratie
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3 . de tijd voor huishoudelijk werk
4 . de tijd voor persoonlijke behoeften .

ad .l . De berekening van de direkte patiëntenzorg ging als volgt :
- per dag werd bekeken voor iedere afdeling hoeveel patiënten van
elke zorgcategorie aanwezig waren .
- de hoeveelheden per zorgcategorie werden vermenigvuldigd met een
normtijd welke stond voor elke afzondelijke categorie
- de totaaltijd aan direkte patiëntenzorg werd gevonden door op-
telling van al deze vermenigvuldigingen .

ad .2 . De tijd voor de administratie en organisatie . Het bleek dat
hierbij meerdere faktoren van belang waren . Men zei dat de hoeveel-
heid administratie samenhing met het aantal patiënten omdat de
administratie patiëntgericht was . Dan'had echter de administratie
ook samen kunnen hangen met de hoeveelheid werk die de patiënten
met zich meebrachten, want een patiënt uit een hogere zorgcategorie-
zou wel eens meer administratie kunnen betekenen dan een uit een
lagere zorgcategorie . Daarnaast was de hoeveelheid administratie
ook afhankelijk van het aantal verpleegkundigen dat op een afdeling
aanwezig was . In de administratie was immers ook opgenomen de
patiëntenbespreking, waar in de regel alle verpleegkundigen aan-
wezig waren, en de dienstenoverdrachten van de ene aan de andere
verpleegkundige . Daarnaast zullen waarschijnlijk meerdere invloeden
merkbaar zijn die moeilijk te achterhalen zijn . Daarom zijn 4
verschillende berekeningen gemaakt om te kijken welke samenhang het
meest bij de realiteit ligt . Deze zijn :
1 . De samenhang tussen de totale tijd gespendeerd aan administratie

en het aantal patiënten dat aanwezig was op de afdelingen .
2 . De samenhang tussen de totale tijd gespendeerd aan administratie

en de totale patiëntenzorg op een afdeling .
3 . De totale tijd gespendeerd aan administratie als zodanig .
4 . De samenhang tussen de totale tijd gespendeerd aan administratie

en de hoeveelheid personeel op een afdeling .

Er werd berekend hoe groot de standaardafwijking, als een maat voor
de samenhang tussern de administratie en de andere faktoren, was
tussen de verschillende getallen . Deze werd uitgedrukt in het
percentage van het gemiddelde over de afdelingen (zie bijlage 15) .
In de bijlage zijn de 4 uitkomsten naast elkaar gezet . 'De vierde
geschetste mogelijkheid bleek de beste want hier was de standaard-
afwijking 23,1 % van het gemiddelde . Bij de eerste t/sn de derde
mogelijkheid lagen deze getallen op resp . 45,6 %, 32,5 % en 35,9 % .
Zodoende werd de omrekeningsfaktor voor de werklast betreffende de
administratie en organisatie bepaald aan de hand van de +-oeveelheid
persorieel dat aanwezig dient te zijn op een afdeling . De hoe-
veelheid personeel op een afdeling is echter afhankelijk van de
hoeveelheid direkte patiëntenzorg welke noodzakelijk is op de af-
delingen . Theoretisch moet deze voor alle afdelingen gelijk zijn .
De meetresultaten lijken hier ook op te wijzen . De omrekeningfaktor
voor de administratie werd hiermee (getallen uit bijlage 14 .2) :
(totale tijd huishoudelijk werk / totale tijd direkte patiënteri-
zorg) x direkte patiëntenzorg voor bep . dag -
(404,12 / 705,47) x d .p .z . = 0,57 x d .p .z .
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ad . 3 . De tijd voor het huishoudelijk werk . Omdat de totale hoe-
veelheid van het huishoudelijk werk ongeveer rond een bepaald
gemiddelde lag, uitgezonderd 2 afdelingen, nl . de kinder en de
boxen afdeling, werd gekozen om een algemeen gemiddelde te nemen
over 7 van de 9 afdelingen (zie bijlage 15, berekingen op dezelfde
wijze als bij de administratie) . De kinder- en de boxenafdeling,
bleken significant lagere cijfers te hebben voor het huishoudelijk
werk . De reden hiervan is gelegen in een andere indeling van de
afdeling t .a .v . de huishoudelijke spullen en de plaats waar het
huishoudelijk werk verricht wordt . De spullen liggen daar veel meer
op de kamers zelf, zodat niet steeds gelopen hoeft te worden om de
spullen te halen . De gemiddelde tijd voor de 7 afdelingen bleek
14,62 uur te zijn, en het gemiddelde voor de beide overige afde-
lingen bleek 9,47 uur te zijn .

ad .4 . De tijd voor de persoonlijke behoeften . Deze werd uiteraard
over alle afdelingen gelijk gesteld, afhankelijk van het aantal
aanwezige personeelsleden . Tijdens de onderzoekingen werd totaal
8,5 % van de totale tijd aan persoonlijke behoeften besteed, ofwel
ruim 40 minuten op een 8-urige werkdag .Evenals bij de administratie
werd de hoeveelheid persoonlijke tijd afhankelijk van de hoeveel-
heid personeel gesteld, en deze is weer afhankelijk van de hoeveel-
heid direkte patiëntenzorg . Hiermee werd de omrekeningsfaktor (ge-
tallen uit bijlage 14 .2) :
(totale persoonlijke tijd / totale tijd direkte patiëntenzorg) x
direkte patiëntenzorg voor een bepaalde dag =
(150,92 / 705,47) x d .p .z . = 0,21 x d .p .z . (d .p .z . = de totale di-
rekte patiëntenzorg .)

4 . Op basis van deze gegevens kan dagelijks de werklast tussen 7 .00 en
18 .00 uur voor iedere afdeling apart bepaald worden . De volgende
vergelijking kan dan gelden :

W = (pl x nl) + (p2 x n2) + (p3 x n3) + (p4 x n4) + (p5 x nd) + hh
+ (adm x dpz) + (pt x dpz) .

Hierbij geldt :

dpz =(pl x nl) 4-(p2 x n2) + (p3 x n3) + (p4 x n4) + (p5 x nd)

Nu wordt :

_W = dpz + hh + adm + Pt = dpz + hh + (0,57 x dpz) + (0,21 x dpz)

( 1,78 x dpz) + hh

Voor de kinder en de boxen afdeling geldt hh = 9,47 uur .
Voor de overige afdelingen geldt hh = 14,62 uur .

W = de totale werkbelasting
nl t/m nd = de normtijden voor elke klasse van patiënten
pl t/m p5 = het aantal aanwezige patiënten van elke klasse
hh = de vastgestelde tijd voor de hoeveelheid iiui.u'houdelijk werk

dat verricht moet worden
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adm = een vastgestelde faktor voor de hoeveelheid administratie
welke verricht dient te worden

dpz = de hoeveelheid direkt patiëntgerichte zorg op een afdeling
pt = de hoeveelheid persoonlijke tijd .

Met de hierboven aangegeven vergelijkingen kan de dagelijkse werkbe-
lasting berekend worden . De gemiddelde werkbelasting over de periode
welke voor de berekeningen is meegenomen wordt gevonden door sommatie
van de dagelijkse werkbelasting over die periode gedeeld door het aan-
tal dagen van die periode . Er schuilt echter een adder onder het gras .
De gemeten periode is niet representatief voor het gehele jaar omdat
de vakantieperiode geheel is meegenomen in de meetperiode . Een gevolg
hiervan is dat de bezetting op de afdelingen lager is dan gemiddeld .
Daarom moest het gemiddelde gecorrigeerd worden . De correctiefaktor
werd gevonden door de bezettingscijfers van de periode 1 september 84
t/m 31 augustus 1985 te nemen . Er werd een gemiddeld bezettingscijfer
berekend voor de gemeten maanden en een bezettingscijfer voor de hier-
boven bepaalde periode . Via een deling van deze beiden op elkaarr kon
een correctiefaktor gevonden worden voor iedere afdeling (zie bijlage
17) .

De werklastmetingen in de avond, die liep van 18 .00 t/m 2 3 .00 uur,
werden gedeeltelijk anders gedaan dan de berekeningen over de dag van
7 .00 t/m 18 .00 uur . Dit was omdat 4 van de 9 afdelingen gemeten waren .
De berekening van de werkbelasting gaat via dezelfde vergelijkingen
m .b .t . de omrekening van "lopen" en "weg" en de "algemeen gerichte
patiëntenzorg" van overdag . Problemen met de keukendienst waren niet
aanwezig omdat deze fuktie in de avond niet wordt vervuld .
Omdat de werklast in de avond niet op alle afdelingen is gemeten, is
bekeken in hoeverre er een samenhang bestond tussen de werklast over-
dag en in de avond . Dit werd gedaan door een standaarddeviatie te be-
rekenen . In bijlage 18 is te vinden hoe groot deze is, nl . 21,0 % . Dit
is acceptabel zodat voor de avond een faktor werd berekend die aan-
geeft hoe de relatie is met overdag . De relatie is :
W(avond) = 0,19 x W(overdag) .

Naast de berekening van de werkbelasting over de verschillende dagen
is er aan de hand van de meetresultaten ook gekeken naar de verdeling
van het werk binnen de dagen zelf . In bijlage 16 zijn de resultaten
van een aantal meetdagen in grafiek gezet . Hierbij zijn die dagen uit-
gekozen welke een enigzins afwijkend patroon hadden van het gemiddel-
de . Bij de lezing van de grafieken moet het volgende in de gaten
gehouden worden : Vertikaal staat het aantal minuten waar door het
aanwezige personeel gewerkt wordt, en horizontaal staat de tijd van de
dag . Een voorbeeld ter verduidelijking :
De grafiek van de afdeling interne oost (zie bijlage 16 .1) op de
meetdag 20 mei 1985 : Om 8 .00 uur staat de totale personeelstijd op
zo'n 180 minuten, d .w .z . van 7 .00 - 8 .00 uur is er voor 3 uur gewerkt,
er waren dus 3 personeelsleden (naar full-time omgerekend) aanwezig .'
De tijd voor de direkte patiëntenzorg staat op zo'n 150 minuten,
d .w.z . er is 2~ uur van deze 3 uur besteed aan direkte patiëntenzorg .
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De tijd voor administratie is zo'n 25 minuten, en voor huishoudelijk
werk 0 minuten . Dit betekent dat er nog 5 minuten over zijn . In deze
tijd heeft men ofwel gelopen, ofwel is men weggeweest, ofwel heeft men
tijd genomen voor persoonlijke behoeften, ofwel een combinatie van
deze 3 . Gezien het vroege tijdstip van de dag is het meest waarschijn-
lijk dat men in dit voorbeeld heeft gelopen .

§5 .3 . De resultaten met een globale analyse .

De resultaten m.b .t . de verdeling van het personeel in te zetten op de
dag van 7 .00 t/m 18 .00 uur op de verpleegafdelingen op jaarbasis zijn
als volgt (de gemeten hoeveelheid personeel volgt via een correctie
voor de keukendienst uit bijlage 20 .2) :

afdeling

Interne oost

Interne west

Chirurgie oost

Chirurgie west

klasse

kraam/gyn .

kinderen alg .

boxen

hoeveelheid huidige verschil
personeel hoeveelheid
volgens metingen personeel

gediplomeerd 7,10 5,34
leerling 5,14 5,88
totaal 12,24 11,22 + 1,02

gediplomeerd 8,15 6,64
leerling 5,89 7,88
totaal 14,04 14,52 - 0,48

gediplomeerd 8,89 6,14
leerling 6,44 6,70
totaal 15,33 12,84 + 2,49

gediplomeerd 9,06 8,05
leerling 6,56 7,75
totaal 15,62 15,80 - 0,18

gediplomeerd 7,75 7,64
leerling 5,59 5,59
totaal 13,34 13,23 + 0,11

gediplomeerd 7,54 12,31
leerling 5,46 5,34
V.K. - 2,55
totaal 13,00 15,10 - 2,10

gediplomeerd 5,25 6,41
leerling 3,81 3,22
totaal 9,06 9,63 - 0,57

gediplomeerd 5,10 5,79
leerling 3,63 4,92
totaal 8,73 10,71 - 1,98

neurologie gediplomeerd 4,88 7,40
leerling 3,53 4,34
totaal 8,41 11,74 - 3,33
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Opmerking bij de cijfers :
Er is bij alle afdelingen uitgegaan van 1 keukendienst uitgevoerd door
de civiele dienst . Dit betekent dat op jaarbasis 0,75 persoon van de
verpleging nodig is om deze keukendienst te doen voor de vrije dagen
van de voedingsassistente van de civiele dienst .
Bij de resultaten is geen rekening gehouden met verpleegkundig werk
dat verricht wordt door stagaires . Met name op de kinderafdelingen
blijken deze vaak werk te doen dat anders door verpleegkundigen gedaan
wordt (met name sociale zorg) .
De uitkomsten zijn soms ietwat verrassend, maar opgemerkt moet worden
dat als gevolg van de correctiefaktor de cijfers nog grof zijn . Ook is
het van belang op te merken dat de afdelingscultuur er niet uit te
lezen valt, waardoor deze cijfers een aanzet kunnen zijn voor een
verder onderzoek naar werkwijze op de afdeling . Het kan immers zo zijn
dat op de ene afdeling haastiger gewerkt wordt dan op de andere afde-
ling .

Als de verschillen tussen de gemeten en de huidige personeelsverdeling
bij elkaar worden opgeteld, dan blijkt dat er 1,79 gemeten personeels-
leden minder zijn dan in het huidige bestand het geval is (het ver-
schil bij de afdeling neurologie is niet meegerekend omdat dit getal
onjuist is . Hierop wordt in de volgende paragrafen teruggekomen) . Deze
0,74 personeelsleden zouden in het flexibele bestand moeten komen,
hetgeen niet veel is . In feite is dit een onderstreping van het feit
dat het-verpleegkundig werk vaak druk bezet is .

:

Naast de cijfers m .b .t . de hoeveelheid naar de afdelingen toe te ver-
delen personeel zijn ook op basis van de cijfers welke in de bijlagen
14 .1 t/m 14 .11 zijn te vinden kunnen een aantal voorzichtige conclu-
sies te trekken . Aangetekend moet worden dat door de opzet van het
onderzoek de conclusies van algemene aard mogen zijn . Hieronder volgt
een puntsgewijze opsomming :
1 . Het eerst in het oog springend zijn de uitschieters in de norm-

cijfers m .b .t . de tijd nodig per categorie patiënt . Regelmatig valt
op dat daar waar de uitschieters waren, er weinig patiënten van de
betreffende patëntencategorie aanwezig waren . Waren er meerr patiën-
ten binnen een bepaalde categorie, dan lagen de normcijfers per dag
dichter bij elkaar . Dit is uiteraard een normaal verschijnsel .

2 . De normtijden voor de verschillende categorieën van patiënten op de
afdelingen liggen niet significant anders op dagen dat het drukker
of rustiger als normaal was . Voor met name de administratie lag dit
anders . Een goed voorbeeld hiervan leveren de cijfers van dee
kraamafdeling waar ook gemeten is op rustige dagen .

3 . De tijd welke de verpleegkundigen spenderen aan sociale zorg ligt
struktureel laag . Dit is het geval op zowel drukke als minder
drukke dagen . Voorzichtig kan gesteld worden dat in leegloopuren
deze tijd niet wordt opgevuld met praten met de patiënt e .d ., maar
met zaken die meer in de sfeer liggen van administratie, bespre-
kingen en andere zaken .

4 . In de literatuur (o .m . lit . 9) wordt een verhouding gevonden tussen
de categorie I, lI en III van 1 : 2 : 5 . In dit onderzoek is deze
verhouding 1 : 2 : 4 . Hierbij is rekenening gehouden met de afde-
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ling neurologie waar te hoog werd geclassificeerd . Hierop wordt nog
teruggekomen . Daarnaast zijn de kinder- en de boxenafdeling welke
een lager gemiddelde hebben ook hierbij opgenomen .
Een mogelijke andere reden voor deze afwijkende verhoudingen is dat
de onderzoeker de classificatie heeft vereenvoudigd, waardoor de
classificatiebegrippen wat ruimer zijn komen te liggen .

5 . Een vergelijking van de verhoudingsgetallen levert een aantal on-
verwachte resultaten . Op de interne afdelingen liggen de verhou-
dingen tussen de verschillende categorieën van patiënten verder uit
elkaar dan op de chirurgische afdelingen . Vooraf werd verwacht dat
deze verschillen juist bij de interne afdelingen kleiner zou zijn
omdat de sociale zorg een grotere rol zou spelen voor elke catego-
tie van patiënten . Het bleek dat deze sociale zorg voor patiënten
nauwelijks groter was dan op andere afdelingen .
Uit ervaringen tijdens de metingen blijkt, volgens opmerkingen van
de werklastmeetsters, dat op de afdeling neurologie de patiënten
struktureel hoger zijn geclassificeerd . Dit bleek ook bij een
vergelijking met andere afdelingen . Uit de cijfers bleek ook dat er
weinig catogorie I patiënten op de afdeling lagen . De onderzoeker
had het idee dat de neiging om op gevoel te classificeren hier
groter was omdat men de mening was toegedaan dat deze afdeling als
gevolg van de vele (licht) psychiatrische patiënten het classifi-
ceren op basis van de gestelde criteria moeilijk was . Er werd hier
daarom vaak gescoord op het criterium "psychiatrische controles" .
Normaliter zouden deze controles meetbaar moeten zijn in de sociale
zorg (met depressieve mensen moet je proberen te praten) . Een
controle "sec" levert immers nauwelijks werkbelasting op (kijken
naar de staat van de patiënt) . Uit de cijfers echter blijkt dat het
criterium sociale zorg net als op de andere afdelingen laag scoort,
vaak zelfs lager dan gemiddeld . Hieruit mag de voorlopige conclusie
getrokken worden dat de "psychiatrische controles" als classifi•-
catiecriterium moet komen te vervallen . Daarnaast is het aan te
bevelen dat de metingen hier opnieuw gedaan worden omdat dan de
normcijfers voor de verschillende categorieën patiënten momenteel
onjuist zijn .
Een ander in het oog springend feit is dat de tijd welke gespen-
deerd werd aan huishoudelijk werk en administratie significant
hoger lag dan gemiddeld was op de afdelingen, terwijl aan direkte
patiëntenzorg duidelijk minder tijd werd gespendeerd .

7 . Van de totale tijd van de verpleegkundige is deze bijna 20 % ervan
bezig met huishoudelijk werk . Hierin zit echter wel de keukendienst
bij inbegrepen . Het loont de moeite om een nader onderzoek in te
stéllen omtrent de vraag in hoeverre dit door de civiele dienst
gedaan kan worden .

8 . De hoeveelheid tijd welke door de verpleegkundigen aan administatie
werd gespendeerd is hoog . Er wordt veel tijd gespendeerd aan de
patiëntenbëspreking, de overdracht van diensten en het bijschrijven
van gegevens in dë patiëntendossiers . In feite is dit cijfer een
ondersteuning voor het werken met unit- verpleging . De administra-
tieve rompslomp om alle patiënten wordt dan minder omdat men per
unit minder patiënten heeft .

Naast de analyse van de cijfers m .b .t . de metingen op de afdelingen,
zijn er uit de grafieken van de tijdsbesteding over de dag op de ver-
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schillende afdelingen een aantal constateringen te doen . Er is ge-
tracht de meer in het oog springende uitkomsten uit te tekenen. Gelet
werd o .m. op planning van een afdeling, inzet van huishoudelijke
krachten, de hoeveelheid tijd welke aan administratie werd besteed, de
drukte op de afdelingen en evt . andere patronen . De grafieken zijn te
vinden bij de meetresultaten van de verschillende afdelingen . De
afdelingen welke als druk bekend stonden, en ook 's avonds werden
gemeten, hebben een andere schaal die loopt van 0 t/m 800 werkminuten .
De in het oog springende constateringen zijn hieronder, zij het niet
uitputtend, opgesomd :
1 . Het blijkt dat er op een werkdag steeds 2 pieken m.b .t . de hoeveel-

heid aanwezig personeel zijn . Opvallend is dat de piek 's middags
eerder hoger is dan lager in vergelijking met de ochtend, terwijl
de ochtend als drukker bekend staat . Deze piek heeft te maken met
de vroege komst van de avonddienst .

2 . Het huishoudelijk werk, ook het huishoudelijk werk .waar geen
keukendienst bij is inbegrepen, is verdeeld over de gehele dag met
een duidelijke piek tussen 10 .00 en 12 .00 uur . Op de afdeling
interne oost op 20 - 5 - 85 heeft de huishoudelijke hulp meegehol-
pen met de slopwerkzaamheden - zie de lagere score op het tijdstip
tussen 10 .00 en 12 .00 uur - zodat de direkte patiëntenzorg in
relatief opzicht meer tot haar recht kon komen - vergelijk met de
andere gemeten dagen . Een taakuitbereiding van de civiele dienst is
interessant om in overweging te nemen .

3 . M .b .t . de administratie ligt de meest duidelijke piek tussen 13 .00

en 14 .00 uur omdat dan de patiëntenbepreking is . Hiernaast vallen
de afdelingen kraam/gynaecologie (zeer rustige dagen) en neurologie
(reden onbekend) op als uitschieters m .b .t . de meer dan gemiddelde
tijd welke aan administratie werd besteed .

4 . Chirurgie west is op drukke dagen gemeten . De indruk bij de onder-
zoeker bij regelmatige navraag was dat dit een struktureel karakter
had . Het blijkt dat bij alle werkzaamheden de direkte patiëntenzorg
steeds de voorrang heeft gekregen . Op 3 - 6 - 85 moest zo de admi-
nistratie na 23 .00 uur nog gebeuren .

5 . Het extra personeel dat de boxenafdeling om 11 .00 uur op 3 - 6 - 85
kreeg is in de grafiek duidelijk te zien . Dit resulteerde in eerste
instantie in extra administratie en later in extra sociale zorg
voor de patiënten (spelen met de kinderen) . Op andere afdelingen
waar gemeten werd, werd bij personele overcapaciteit meer tijd
besteed aan administratie e .d . en niet aan meer sociale zorg voor
de patiënten (ligt aan de aard van de patiënten waarschijnlijk) .

6 . De kinderafdeling blijkt in vergelijking met de andere afdelingen
een meer gelijkmatige plannning te hebben . De B-diensten beginnen
hier vroeger . Hierdoor hebben de werkzaamheden op de afdeling,
grafisch gezien, een minder grillig verloop . Uiteraard is hieraan
de aard van de patiënten (veel zuigelingen) hierop van grote in-
vloed .
De patiëntenzorg is relatief gezien 's ochtends ook op andere afde-
lingen hoger . Het valt dan ook te bekijken in hoeverre, net als op
de kinderafdeling, met de B-diensten geschoven danwel gesplitst kan
worden .

Hieronder worden per afdeling de werk].astgrafieken uit bijlage 19 be-
sproken . Horizontaal staat aangegeven de dag uit de periode waarin ge-
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classificeerd is, en verticaal staat de werklast van de afdeling per

dag uitgedrukt in uren . De dagen welke vermeld staan op de horizontale

as zijn steeds de maandagen . Op de afdeling interne west b
.v . was de

werklast op 13 mei 1985 ongeveer 67 uur . In de grafieken zijn enkele
gaten te vinden, deze zijn een gevolg van het niet uitvoeren van de
classificatie op die dagen, ofwel het op de afdeling zoekraken van het

classificatieformulier . De in het oog springende punten zijn
:

1 . Op de afdeling interne oost heeft het verloop van de werkbelasting
een vergeleken met de andere afdelingen regelmatig verloop . In de

vakantieperiode bleek dit nog sterker te zijn . Daarnaast is het

verschil van 2 elkaar opvolgende dagen niet zo groot zodat een
voorspelling van de werklast voor de daaropvolgende dag hier extra

eenvoudig is . Het plannen van personeel is op deze afdeling beter

uitvoerbaar . In de weekends is de drukte gemiddeld iets minder

druk .
2 . Op de afdeling intere west liggen meerdere patiënten met meer en

ook soms kortere opnames waardoor de werklastgrafiek een grilliger
verloop kent . In de weekends ligt de werkbelasting duidelijk lager,
zij het dat het op zondag reeds drukker wordt .

3 . Op de afdeling chirurgie oost is het verschil tussen 2 opeenvolgen-
de dagen ook niet zo heel groot . De drukte constant groot, al is
deze in de weekends lager, maar dit hangt weer sterk af van de
werklast van de maandag daarop .

4 . Op chirurgie west heeft de werklastgrafiek een grillig verloop met
duidelijke uitschieters . Ook hier hier geldt dat de drukte van
maandag zich al op zondag aankondigt . De vakantieperiode is in de

grafiek duidelijk af te lezen .
5 . Op de klasse afdeling is nauwelijks een weekpatroon te ontdekken

.

Het verschil in hoogte van de werkbelasting tussen 2 opeenvolgende
dagen is met name in het eerste gedeelte van de gemeten periode
niet zo groot, in de vakantieperiode is dit duidelijker het geval .

6 . De afdeling kraam/gynaecologie heeft de grootste onderlinge muta-
ties omdat hier de meeste patiënten akuut zijn . Toch is gemiddeld

genomen de werklast in de weekends minder groot te noemen verge-
leken met de rest van de week. Hier is het classificeren van de
patiënten veel meer een lastige zaak dan op andere afdelingen
gezien de veelheid van mutaties welke hier optreden . Ook het feit

dat de ligduur van een bepaald deel van de patiënten kort is, is

hierop van invloed .
7 . Ook op de afdeling kinderen algemeen zijn de weekends minder druk

bezet . In het oog vallen enkele uitschieters die meestal wat later

in de week vallen .

8 . Het dal in de vakantieperiode valt op de boxenafdeling op
. In de

berekende formule betekent dit dat meer dan de helft aan huishoude-

lijk werk is besteed .

9
. Het grote verschil tussen de 2 grafieken springt op de afdeling

neurologie sterk in het oog . De eerste kent een grillig verloop en
is gemiddeld hoger, terwijl de tweede zeer gelijkmatig is en ge-

middeld lager ligt . Een verklaring is niet een verschillend aanbod
van patiënten, maar een verschil in het invullen van de classifi-

catieformulieren . De redenen kunnen de volgende zijn :
- Het hoofd van de afdeling was in de eerste periode een andere

persoon dan in de tweede .
- De formulieren werden vaak niet in de groep ingevuld, maar door
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degene die op die dag (sub)hoofd van de afdeling was .
- Er was een criterium "psychiatrische controles" aanwezig, een
subjektief criterium dat de interpretatiemogelijkheden voor de
classificatie van een patiënt vergroot heeft . Het resultaat hier-
van komt in de grafiek naar voren, evenals het niet in de groep in-
vullen van de classificatieformulieren .
Een voorbeeld van de subjektieve invulling blijkt uit de cijfers
van de gemeten dag 6 juni 1985 . Hier werd een patiënt in categorie
IV geclassificeerd, een categorie waar 10 uur op een dag voor worden
gerekend . Uit de metingen bleek dat slechts 2,67 uur aan de patiënt
werd besteed . Het toenmalige hoofd verdedigde deze korte tijd aan
direkte patiëntenzorg door te stellen dat er een tekort was aan
personeel . Toch werd er meer dan op alle afdelingen gemiddeld tijd
besteed aan administratie en huishoudelijk werk. Deze 2 gegevens
zijn in tegenspraak met elkaar, mede gezien het gegeven dat op
andere afdelingen de patiëntenzorg voorgaat (zie b .v . de resultaten
van de afdeling chirurgie west op de avond van 3 juni) . Deze
gegevens versterken het beeld dat de metingen hier overgedaan moeten
worden en dat het criterium "psychiatrische controles" aan her-
ziening toe is .
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6 . OPZET VAN DE INTERNE BUDGETTEN .

§6 .1 . Het ratio netwerk model .

Om de juiste normen te vinden voor de personele kosten van de budget-
ten van de afdelingen is het nodig geweest dat de grote uitstap naar
het organisatiemodel en de werklastmetingen gemaakt werd . Hierop is

reeds in §1 .5 en §2 .6 ingegaan .
Dit heeft ertoe geleid dat in de stage naast de bedrijfseconomische
aspekten ook andere, nl . organisatiepsychologische en organisatiekun-
dige aspekten, een rol gingen spelen .
De metingen van de werkbelasting zijn met name zo belangrijk geweest
omdat de personeelskosten op de verpleegafdeling voor zo'n 70 á 80 %
van het totale kostenplaatje zorgen. Als gevolg van deze prioriteiten-

stelling zijn de ratio's m.b .t .- de materiële kosten en de -kosten die
via verdeelsleutels van de hulpafdelingen naar de verpleegafdelingen
worden toegerekend naar de achtergrond geschoven . Hierdoor moest voor
deze ratio's voor het verpleegbudget gewerkt worden met schattingen .
Voor een verdere uitleg van het ratio netwerk model wordt verwezen
naar de literatuur (zie lit . 7 en 8 ) .
Op basis van het onderzoek kan een vrij redelijke indikatie verkregen
worden van de hoeveelheid personeel welke nodig is voor elke afdeling .
Opgemerkt moet worden dat dit onmogelijk definitieve cijfers kunnen
zijn omdat daarvoor gedurende een langere periode de patiëntenclassi-
ficatie langer ingevuld moet worden .
In bijlage 20 is het budget te vinden voor de klinische verpleging op
basis van een gedeelte uit het ratio netwerk model, terwijl op de
bladzijde daarna dit is uitgesplitst op gebied van het personeel . Dit

alles is uiteraard exclusief de afdeling I .C ./C .C.U . omdat hier niet

is gemeten i .v .m. de exclusiviteit van het opleidingsniveau van het

personeel .
Bij de in de bijlage gehanteerde getallen is uitgegaan van de budget-
cijfers van 1985, de toerekeningen van de interne kosten zijn geba-
seerd op schattingen van het hoofd van de administratie .
In het buget wordt steeds de ratio voor de kostengroep vermenigvuldigd
met de hoeveelheid, hetgeen de kwantiteit aangeeft . De kwantiteit voor
de kostengroep wordt dan vermenigvuldigd met de prijs welke staat voor
een eenheid . Dit levert dan het totale budgetbedrag op dat geldt voor
die kostengroep op die afdeling .

In §6 .2 en §6 .3 wordt besproken op welke wijze de berekeningen gemaakt
zijn, en welke de daarbij gehanteerde uitgangspunten waren .

§6 .2 De externe toeleveringen van de produktiefaktoren
.

Dit zijn de produktiefaktoren die extern worden toegeleverd . Deze

kosten kunnen worden onderverdeeld in aktiviteits- en capaciteits-
afhankelíjke kosten . Eerst worden de extern aktiviteitsafhankelijke
kosten besproken en daarna de extern capaciteitsafhankelijke kosten .

De als extern aktiviteitsafhankelijke kosten zijn :

1 . Het personeel
2 . De materiële middelen .
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ad . 1 . Als aktiviteitsafhankelijke personeelskosten werd in eerste in-
stantie tiet personeel genomen dat overdag op de afdeling moet werken,
het personeel dat in de avond moet werken is bepaald aan de hand van
grovere cijfers . Met overdag wordt bedoeld van 7 .00 t/m 18 .00 uur, met
avond de tijd van 18 .00 t/m 23 .00 uur . Bij de totale hoeveelheid te
verdelen personeel is inbegrepen het afdelingshoofd, de gediplomeerde
verpleegkundigen en alle leerlingen . In '84 lag de verhouding leerling
- gediplomeerd rond de de 40 y- 60 % . Deze verhouding is bij de
budgetberekeningen aangehouden . In de huidige situatie is voor de
leerlingen een apart budget, hier echter worden de leerlingen in het
afdelingsbudget meegenomen . Dit werd gedaan omdat de leerlingen in
feite ook meewerken op de afdeling, en de normcijfers welke gevonden
werden via de metingen ook inclusief leerlingen zijn . Verder zijn de
personele kosten onderverdeeld, naast leerling-gediplomeerd, in vast -
flexibel . Momenteel is de vraag wie in het flexibele bestand moeten
komen nog niet ingevuld, want afdelingshoofden neigen eerder te
pleiten voor vierde jaars leerlingen, terwijl anderen liever zien dat
het door gediplomeerden (al dan niet net afgestudeerd) wordt gedaan,
omdat de leerervaring voor de vierde jaars leerlingen dan in gevaar
zou komen .
De bepaling van de hoogte van het personeelsbestand gaat nu als volgt :
Op basis van de in §5 .5 beschreven vergelijking van de werklasthoogte
kan gezien worden hoe groot de personele capaciteit moet zijn per dag,
berekend in aantallen uren . Door nu het totale aantal uren van alle
dagen bij elkaar op te tellen en te delen door het aantal dagen wordt
het dagelijkse gemiddelde gevonden voor de werkbelasting . In dit getal
is verder geen rekening gehouden met mogelijke over- of onderbezetting
als gevolg van seizoensschommelingen of incidentele afwijkingen . Het
gevolg hiervan is dat in 50 % van de gevallen een overbezetting op de
afdelingen is, terwijl in de andere 50 y een onderbezetting heerst . De
noodzakelijke overcapaciteit welke dagelijks aanwezig dient te zijn,
om met name de incidentele schommelingen op te vangen, wordt ingevuld
door het flexibele bestand . De grootte van dit bestand wordt gevonden
door het verschil te nemen tussen de huidige hoeveelheid aan personele
formatie en het aantal als vast op de afdeling berekende personeels-
leden voor dag avond en nacht, en deze evenredig over de afdelingen te
verdelen .
Er worden zo ratio's gevonden voor het aantal personeelsleden dat
nodig is per jaar per afdeling .
In feite betekent het onderscheid tussen vaste en flexibele perso-
neelsleden dat het flexibele personeel direkt aktiviteitsafhankelijk
is, omdat het steeds op een korte termijn een afdeling krijgt toege-
wezen afhankelijk van de werkdrukte op de afdelingen . Het vaste perso-
neel is meer indirek.t aktiviteitsafhankelijk daar de tijdspanne groter
is waarover dit personeel toegewezen wordt_ .
Er is hierbij uitgegaan van de patiëntenclassificatáes van de 6 mei
t/m 31 augustus 1985 . De cijfers welke hieruit kwamen a,tin m .b .v .
correctiefaktoren aangepat~L om zo de beste benadering te krijgen voor
de gemiddelden per jaar . Voor elke afdeling is de correctiefaktor
apart bepaald door de bezetting van deze periode var. bet jaarr te
corrigeren aan de hand van bezettingscijfers van de periode ï septem-
ber 1984 t/m 31 augustus 1985 . De classificatie viel immers voor een
belangrijk deel in de zomervakantie, hetgeen uiteraard een minder
drukke periode in het jaar betekende .
Voor de werkbelasting in de avond gold dat deze 19 % van de werklast
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van overdag was . Dit getal is echter voor 4 afdelingen berekend zodat
deze cijfers erg grof genoemd mogen worden .

ad . 2 . Onder materiële middelen wordt verstaan :
- voeding
- huishoudelijke en energie kosten
- algemen kosten
- medische en verzorgingsmiddelen .

Voor een verdere uitleg van deze begrippen raadplege men bijlage 20 .
Verondersteld werd bij deze kosten dat er direkte samenhang bestond
tussen deze kosten en het aantal verpleegdagen, zoals deze in het
ziekenhuis voor 1985 zijn geschat . De prijs is f 1000,- . Dit is ge-
nomen als definitie . Voor prijsveranderingen in latere jaren zal dit
bedrag steeds aangepast worden .

Het tweede gedeelte van de externe kosten zijn de extern capacitiets-
gebonden kosten . Deze kosten zijn :
1 . Personeel voor de nacht .
2 . Onderhoud en aanvulling duurzame aktiva
3 . Afschrijving
4. Rente

ad . 1 .-Hier is uitgegaan van de hoeveelheid personeel welke momenteel
op de afdelingen in de wacht zitten . Daar in de nacht niet is gemeten
is bij de samenstelling uitgegaan van de hoeveelheden welke nu gelden .

ad . 2 . De ratio van de onderhouds- en aanvullingskosten van de duur-
zame aktiva is berekend per bed, en geeft als kwantiteit dat gedeelte
van de totale kosten per jaar dat toegerekend kan worden naar de kli-
nische verpleging . De prijs bestaat uit de totale kosten hiervan ge-
durende een jaar . De kwantiteit vermenigvuldigd met deze prijs geeft
het totaal van de kosten dat in het budget van de klinische verpleging
moet komen .

ad . 3 en 4 . Het totale bedrag aan afschrijvingskosten en rente ligt
laag omdat in de ziekenhuiswereld men verplicht was om af te schrijven
tegen historische kostprijs . Bij de afschrijving is uitgegaan van een
gemiddelde afschrijving van 5 % van de boekwaarde van de gebouwen,
verbouwingen, tuinen, etc . Bij de rente is uitgegaan van een gemiddel-
de rente van 10 % over de historische kostprijs, dus een gemiddelde
rente van 5 % (lineaire afschrijving) .
De afschrijving en rente werden berekend per bed .

§6 .3 . De interne toeleveringen .

De interne toeleveringen kunnen eveneens verdeeld worden in aktivi-
teits- en capaciteitsgebonden kosten . Er werd gesteld dat, hoewel mèt
een vaste capaciteit door de hulpafdelingen wordt gewerkt, en daarmee
de afdelingscapaciteit redelijk vaststaat, de hoogte van de toeleve-
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ringen wel afhankelijk waren van het aantal gemaakte verpleegdagen op
bepaalde afdelingen.
Hiermee werden de intern aktiviteitsgebonden toeleveringen afkomstig
van de volgende afdelingen :
1 . De economische en administratieve dienst
2 . Personeelszaken
3 . Algemeen diversen
4 . Civiele dienst
5 . Centrale sterilisatie .

De intern capaciteitsgebonden toeleveringen waren van :
1 . Algemeen beheer
2 . Technische dienst

Bij de toelveringen van de intern capaciteitsgebonden kosten is er
uiteindelijk voor gekozen de ratio uit te drukken in het aantal uren
op de afdeling per ziekenhuisbed . Dit getal wordt dan vermenigvuldigd
met het aantal ziekenhuisbedden, hetgeen de kwantiteit oplevert . Dit
getal ten slotte wordt vermenigvuldigd met de prijs van de hulpafde-
ling voor de klinische verpleging aantal ingezette uren met toebe-
horen . Hetzelfde principe werd gevolgd bij de berekening van de akti-
viteitsgebonden kosten, alleen werden hier de ratio's uitgedrukt per
verpleegdag .

§6 .4 . Dekking

Om een dekking en een bezettingsresultaat te berekenen is dc eenheid
verpleegdag genomen . De rationele maximale capaciteit bestaat uit het
aantal bedden dat gedurende het jaar bezet kan worden . De totale ca-
paciteit is per jaar 276 bedden x 365 dagen = 100 .740 verpleegdagen .
Als norm wordt een bezettingsgraad gegeven van bijna 80 %, dus een
aantal verpleegdagen van 80 .000. Het verwachte aantal verpleegdagen
wordt op 78 .000 gesteld . Om nu het tarief te berekenen worden de
aktiviteitsafhankelijke kosten gedeeld door de verwachte bezetting en
de capaciteitsafhankelijke kosten gedeeld door de normbezetting . Het
bezettingsresultaat wordt verkregen door vermenigvuldiging van het
verwachte aantal verpleegdagen met het totale tarief en het verschil
daarvan te nemen met de kosten (zie bijlage 20) .
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7 . SLOT

De verpleegafdelingen hebben dankzij hun medewerking het onderzoek
mogelijk gemaakt, hoewel sommige met een kritische instelling (o .m.
het bekritiseerde flexibele bestand) . Het zijn vooral 3 zaken welke
voor de verpleegafdelingen naar de voorgrond zijn getreden, nl . :

1 . De diskussie over het flexibele personeelsbestand .

2 . Het meemaken van de werklastmetingen op de afdelingen .
3 . Het dagelijks classificeren van de patiënten .

ad . 1 . Om de werklast op de afdelingen beter af te kunnen stemmen op
de personele capaciteit is niet alleen het flexibele bestand een
oplossing, maar ook een andere meer gecentraliseerde opnameplanning .
Dit laatste heeft tijdens het onderzoek niet aan bod kunnen komen
omdat dit niet mee was genomen in de probleemformulering . Over het
flexibele bestand wordt momenteel in de hoofdenvergadering gesproken .

ad . 2 . Zoals eerder beschreven is de hier toegepaste methode een iets
bijgestelde vorm van de methode "de Vries" . Niet alleen werd de
classificatie vereenvoudigd, ook werd wat ruimer gemeten . De Vries
heeft alleen de direkte patiëntenzorg gemeten om de afdeling niet te
zwaar te belasten, terwijl in dit onderzoek in het St . Anna ziekenhuis
alle werkzaamheden werden gemeten welke de verpleegkundigen uitvoer-
den . Over het algemeen waren de reakties van de verpleegkundigen niet
negatief te noemen, en het meten had geen invloed op het handelen op
de afdelingen aldus de werklastmeetsters (zie bijlage 22) .
Een ander verschil met het onderzoek van de Vries was dat deze 2 maal
20 weken had gemeten op beide keren 2 afdelingen tegelijkertijd, en
dat de meetperiode per afdeling in dit onderzoek per afdeling slechts
3 dagen duurde . Dit betekende dat het onderzoek wel iets minder
nauwkeurig was, maar het was genoeg om een redelijk beeld te verkrij-
gen van de dagelijkse werklast op de verschillende afdelingen .

ad . 3 . Zoals bij het onderzoek van de Vries zijn grote hoeveelheden
patiënten geclassificeerd, zij het dat dit in dit onderzoek in een
kortere tijd werd gedaan . Het nadeel van het classificatiesysteem van
de Vries is dat dit een intensievere vorm van classificeren is, maar
daar staat tegenover dat het wel nauwgezetter gedaan werd . In de groep
tijdens de patiëntenbespreking classificeren is echter een stuk
moeilijker omdat de methode veel tijd vergt . Dit laatste is het
sterkste punt van het classificatiesysteem van dit onderzoek want er
kan nu geclassificeerd worden tijdens de patiëntenbespreking zonder
dat het veel extra tijd kost . Hierdoor kan de classificatie een struk-
tureel karakter krijgen, en kan in een later stadium hiermee in rie
organisatie gestuurd worden in de opnameplanning of personeelsplan-
ning . Een ander voordeel van het classificeren in de groep is dat
meerdere meningen gehoord worden over de classificatie van een patiënt
en zo de subjektieve elementen tot een minimum beperkt worden . Groeps-
denken is vrijwel onmogelijk daar op de afdelingen ook leerlingen
meeclassificeren die ook op andere afdelingen komen . De classificatie
op de afdeling neurologie is een voorbeeld van wat er gebeurt als nièt
in de groep wordt geclassificeerd .
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De budgetcijfers m .b .t . het over de afdelingen te verdelen personeel,
welke op grond van de werklastmetingen en de patiëntenclassificaties
berekend zijn, zijn gebaseerd op een periode van 4 maanden . Om een zo
goed mogelijk beeld te krijgen over het jaar, de zomervakantie viel
immers in de gemeten periode, is het van belang de classificatie nog
een tijd door te laten gaan . Nu moest gewerkt worden met correctie-
faktoren die deels gebaseerd waren op het verleden . Dit maakt de cij-
fers wat grof . De bezettingscijfers zijn immers niet hetzelfde over de
verschillende jaren. Zo bleek dat het bezettingscijfer van de afdeling
interne oost in augustus 1984 op 83 % te liggen, terwijl l dit in de-
zelfde maand van 1985 op 50 % lag . Het ligt momenteel in de bedoeling
om de classificatie nog tot het einde van het jaar door te laten gaan
en nog een aantal evaluaties te houden .
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BIJLAGE 2

sint anna ziekenhuis oss

Dinsdag 16 april om 15 .00 uur,

en

woensdag 17 april om 14 .00 uur,

VOORDRACHT OVER :

HET BEREIKEN VAN AFSTEMMING TUSSEN PERSONELE INZET EN WERKLAST

door Pieter van Stiphout,

stagair van de T .H .Eindhoven .

plaats : In de Refter ( in het klonster)

korte inleiding :
Momenteel is de afstemming tussen de werkbelasting en de inzet van het

personeel lang niet optimaal . De ene dag is het erg druk, terwijl op

de andere dag veel minder te doen is .

Aan de hand van een dagelijkse meting van de werkbelasting via een

patiëntenclassificatie en een veranderde planningsmethodiek kan de

werkbelasting beter gepland worden .

Door aanpassingen m .b .t . opname- en personeelsplanning kan een belang-

rijk deel van het probleem opgelost worden .

In de voordracht vindt een uiteenzetting plaats van de wijze waarop

dit zal gebeuren en welke invloed dit heeft op het ziekenhuisgebeuren,

en met name op de verpleegafdelingen .
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Geachte toehoorders,

Alvorens te beginnen met het onderwerp over het bereiken van afstemming

tussen personele inzet en werklast, zal ik eerst iets vertellen over

mezelf . Ik studeer momenteel aan de T .H . te Eindhoven op de afdeling

Bedrijfskunde . Ik heb nu 511 jaar studie achter de rug . De studie

wordt afgesloten met een onderzoek in een organisatie dat een klein

jaar duurt . Zelf heb ik gekozen om dit te doen in een ziekenhuis, niet

in de laatste plaats omdat dit een hoogstaand ideaal vertegenwoordigt

namelijk het helpen van de zieke medemens in onze samenleving . Immers

vragen we aan de mensen wat zij de belangrijkste voorwaarde vinden voor

levensgeluk, dan zal een meerderheid zeggen dat dit een goede gezond-

heid is .

Na deze korte inleiding zal ik in grote lijnen iets vertellen over het

onderzoek . Er is een verzoek gekomen aan mijn adres om te kijken naar

de mogelijkheden die er kunnen bestaan omtrent invoering of verbetering

van

- interne butgettering

- opnameplanning

- personeelsplanning .

Deze laatste twee zaken zullen tijdens de voordracht voor de hoofd-

moot zorgen .

Gedurende de eerste twee maanden heb ik me intensief verdiept in deze

problematiek . Er is daarbij de nodige literatuur doorgenomen, zijn

ziekenhuizen bezocht, is een korte stage gelopen op een afdeling en

zijn regelmatig besprekingen verricht . Het resultaat wordt hier bespro-

ken .Er bestaat momenteel immers de ervaren problematiek van een oneven-

redige verdeling van de werklast en de personele capaciteit (sheet 1) .

De sheet die nu hier getoond wordt is gehaald uit de literatuur en

geeft goed een cijfermatig overzicht weer van de problematiek .

Horizontaal ziet u de verschillende dagen in een periode, terwijl

verticaal het aantal werkuren op een dag staan aangegeven . De

personeeelstijd is met een stippellijn aangegeven, en de werklast

met een doorgetrokken lijn . Hier is te zien hoe groot de verschillen

kunnen ziln tussen de werklast en de personele capaciteit . Soms met
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teveel mensen, soms te weinig, een situatie om stress van te krijgen .

Waar zit het probleem nu in?

In eerste instantie zien we dat de hoeveelheid aanwezig personeel

grote schommelingen, tot zelfs enorme uitschieters maakt . In tweede

instantie blijkt de werklast ook behoorlijk te schommelen, zij het

iets minder. Er moet dus aan beide zijden iets gebeuren (sheet 2)
.

Deze sheet geeft de wijze w-aarop de werkdruk tot stand komt weer .

Om deze werkdruk wat meer gelijkmatig te spreiden over de dagen

zal dus sturend opgetreden dienen te worden m .b .t . de aktuele

personeelsinzet en het aktuele patiëntenbestand . Dit kan geschieden

via een nadere beschouwing van het dienstroosterbeleid en het

opnamebeleid (sheet 3) . Indien deze zaken duidelijk voorspeld en

gepland kunnen worden zal de werkdruk beter ín de hand gehouden

kunnen worden .

Terug nu naar sheet 1 . Hier stond duidelijk in beeld gebracht per

dag hoeveel personeel beschikbaar was en hoe hoog de dagelijkse

werklast . Deze sheet geeft slechts een voorbeeld aan
. In elk ziekenhuis

en op elke afdeling liggen deze getallen verschillend . Dat betekent dat

in het St .Anna ziekenhuis ook op de afdelingen gemeten zal moeten

worden . Dit is sneller gezegd dan gedaan want de werkzaamheden welke

de verpleegkundigen verrichten zijn dermate divers dat dit niet zo snel

in kaart kan worden gebracht . Er zal hierbij een classificatie gemaakt

dienen te worden in de verrichte werkzaamheden . Daarnaast moet een

classificatie gemaakt worden van de patiënten die men verpleegt .

Ik zal eerst ingaan op de classificatie van de patiënten en daarna op

de classificatie van de werkzaamheden die samenhangen met de normtijden .

M .b .t . de patiënten is het een ondoenlijke zaak om bij iedere

patiënt of iedere ziekte de zaargbehoefte te meten . De patiënten

zullen in klassen ingedeeld dienen te worden . Ik heb hierbij de

classificatie aangehouden zoals dr .ir . de Vries, een bedrijfskundige

die op dit onderwerp is gepromoveerd, die heeft gehanteerd . Het

is een eenvoudige classificatie waarbij de patiënten in 4 klassen

ingedeeld worden nl . van onafhankelijk tot zeer afhankelijk
.
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De indeling in de klassen zal geschieden op basis van een aantal

criteria die, zo heeft het onderzoek uitgewezen, vrij eenvoudig te

bepalen zijn, en representatief voor een zorgcategorie .

Het aantal "arbitraire" patiënten (grensgevallen) is hierbij minimaal .
Op basis hiervan kan voor de patiënten afzonderlijk gemeten worden

hoeveel tijd nodig is voor elke klasse van patiënten . Dit zal gedaan
worden via multi-momentopnamen . Dit betekent dat een onderzoeker

over de gang en in de kamers loopt en kijkt wat voor werk verricht

wordt (momentopname) op een bepaalde afdeling . Dit gebeurt om de

10 minuten (multi) en elke klasse van werkzaamheden wordt zo geturft .
Doordat dit gedurende een lange tijd gebeurt, nl . van. 7 .00 uur
's morgens tot 18 .00 uur 's avonds en op sommige, in de avonduren
drukkere, afdelingen tot 23 .00 uur 's avonds, zullen kleine onnauw-
keurigheden uitgefilterd worden . Per afdeling worden zo'n 1 .500 a
2 .000 metingen verkregen . Het is wel belangrijk dat de metingen

verricht worden op dagen dat het werkpatroon zoveel mogelijk normaal

is, of in ieder geval dat er geen sprake is van overcapaciteit . Er zal
in ieder geval steeds worden gekeken welke werkzaamheden er verricht

worden . In het begin is het wel even wennen, maar je moet je er

niets van aantrekken dat een onderzoeker rondloopt .

Terug nu naar de patiëntenclassificatie zelf . Het is de bedoeling
dat deze start op maandag a .s . Dit is misschien al wat snel, maar

het dient vooral om ervaring op te doen in het classificeren .
Eventuele problemen kunnen dan al in een vroeg stadium herkend worden .

De classificatie dient te geschieden in de patiëntenbespreking

's middags en wordt dus gedaan met de hele groep verpleegkundigen .

Het is de bedoeling dat voor de dan aktuele dag de patiënt wordt

ingedeeld in een klasse en dat een verwachting wordt gegeven van

de klasse waarin de patiënt valt voor de dag daarna .

De classificatie kan doorgaan ook als de onderzoeken voorbij zijn .

Hiermee kan dan blijvend een dagelijks inzicht verkregen worden in

de hoogte van de werklast . Op basis van dit inzicht kan dan dagelijks
gestuurd worden . Het kost overigens maar nauwelijks tijd om de

classificaties te maken en zeker niet als er eenmaal routine is in

het classificeren .
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Op basis hiervan kunnen den de opname van patiënten en het personeel

beter gepland worden . De nadruk van welk van de twee het belangrijkste

is zal verschillend zijn van afdeling tot afdeling .

Laten we eerst de opnameplanning bekijken .

Als centraal inzicht bestaat omtrent de hoogte van de werklast en de

personele bezetting, voor dezelfde dag en die erna, dan kan gezien

worden in hoeverre deze op elkaar afgestemd zijn, dus of er sprake van

een over- of ondercapaciteit is .

Op basis hiervan kan bekeken worden, uitgaande van een bepaald

verwachtingspatroon omtrent de komst van akute patiënten, hoeveel

patiënten, die niet akuut zijn, opgenomen kunnen worden . Uiteraard

moet hierbij rekening gehouden worden met zaken als het O .K .-

programma . Ook spreekt het voor zich dat een goede communicatie tussen

alle belanghebbenden een absolute noodzaak is .

Op de lange termijn zijn eveneens aanpassingen mogelijk . Denk b .v .

eens aan trends die zichtbaar worden gedurende een langere periode .

Met de dienstroosterplanning kan dan op basis hiervan regelmatig een

aanpassing plaatsvinden . Op tijden dat de verwachte waarde van de hoe-

veelheid patiënten lager is kan dan vooraf een grotere hoéveelheid

verlofdagen gegeven worden aan het personeel .

Ook m .b .t . de personeelsplanning zijn verbeteringen mogelijk. Immers

als er geen sprake zou zijn van akute patiënten en alle patiënten goed

planbaar waren, dan zou alles via een degelijke opnameplarning

verholpen zijn . De realiteit is echter anders want veel valt op

sommige afdelingen niet te plannen . Daarom is een goede personeels-

planning noodzakelijk . Het gebeurt nogal eens dat er op de ene afdeling

(unit) onder druk gewerkt wordt, terwijl het op de andere afdeling

(unit) redelijk rustig is . De redenen hiervan zijn bekend . Ook als de

planning van de patiëntenopnames gebeurt op basis van de werkdrukk op

de afdelingen zullen er nog problemen optreden . Immers er kunnen een

hele reeks van akute patiënten binnenkomen .

Het is belangrijk dat een afdeling (unit) waar een overschot aan per-

soneel i s de afdeling met een tekort te hulp schiet .
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Uiteraard wordt hier gesproken over duidelijke verschillen, want

anders dan kan men aan het schuiven blijven van personeel en dit is

niet bevorderlijk voor de goede gang van zaken .

Mijn gedachten gaan dan ook uit naar een niet al te groot bestand van

personeelsleden dat inzetbaar is op meerdere afdelingen, behalve I .C .

Voor ieder individueel lid van dit bestand moet dan gelden dat hij of

zij in een flexibel bestand zit van verpleegkundigen die per dag te

horen krijgen in welke unit (afdeling) zij nodig zijn . De mensen van

dit bestand dienen wat meer algemeen georiënteerd zijn en graag kennis

willen hebben van meerdere afdelingen . Uiteraard zal e .e .a . met de ver-

schillende afdelingen nog nader uitgewerkt dienen te worden .

Wat zijn nu de voordelen van dit systeem?

1 . De voordelen van de patiënten, en daar gaat het toch in eerste

instantie om, zijn dat zij een meer evenwichtige verdeling van

aandacht krijgen en op sommige dagen geen overbelast personeel .

Immers het werk is nu meer evenwichtig verdeeld en dat kan nu ook

gelden voor de zorg en de aandacht voor de patiënt .

2 . M .b .t . de voordelen voor het verplegend'personeel geldt hetzelfde .

Er is meer rust in het werk, men hoeft niet te racen op bepaalde tij-

den .

Bovendien heeft het voordelen voor de unit-verpleging omdat de hoogte

van de werklast per unit beter vastligt en beter gestuurd kan worden .

Zo zou men b .v . een le jaars leerling verpleegkunde zich kunnen laten

concentreren op categorie I (de meest onafhankelijke) patiënten .

Aan het slot van de lezing wil ik nog dit opmerken :

Iedereen met wie ik gesproken heb is het er over eens dat het systeem

in de theorie goed werkt .

Of het in de dagelijkse praktijk ook werkt hangt van ons allen af .

In veel ziekenhuizen werkt momenteel een systeem van patiënten-

classificatie en bij een aantal werkt ook de opname- en personeels-

planning . Ik ben nog geen enkel ziekenhuis, tot nu toe, tegengekomen

dat een systeem heeft waarin deze 3 elementen samenwerken .

Kunnen we gezamelijk ons inzetten voor het systeem en het tot een

succes maken dan zal het St . Anna-ziekenhuis een voorloper zijn en
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kan er van ons ziekenhuis een elan uitgaan naar de andere zieken-

huizen waarmee het algemeen probleem van gebrekkige afstemming voor

een belangrijk deel uit de wereld geholpen dan worden .

Ik dank jullie hartelijk voor ae aandacht .

~ ~ 65 t 4S ~ .)'~ Z i rr 'C ., ` p l,.~~.t ~ !
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Fig. 6 . 1 . Verloop van de werklast en de personeelstijd op een bepaalde verpleegaf-
deling ot-er een periode van vijf weken .
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•

Instruktieschema voor dagelijkse patiëntenclassificatie .

Om een betere afstemming te krijgen tussen werklast en personele inzet
is dit formulier ontworpen . Het invullen ervan kost weinig tijd en
dient dagelijks te geschieden . Voor nadere bijzonderheden wordt ver-
wezen naar het tussentijds verslag en de voordracht .
De wijze van classificeren met de daarbij te hanteren criteria zijn ge-
geven op het bijlagevei .
Het classificeren van de patiënten dient te geschieden tijdens de
patiëntenbespreking van 13 .30 - 14 .00 uur . Er zal dan in de groep wor-
den bepaald in welke klasse de verschillende patiënten vallen . De
uiteindelijke verantwoordelijke voor de classificatie zal het hoofd van
de afdeling zijn, of diens vervanger .
Indien er akute patiënten tijdens de dag zijn aangekomen moet dit aan-
getekend worden met een kleine letter "a" achter de classificatie, en
de tijd waarin de patiënt gekomen is . Ook als een patiënt ontslagen
wordt zal de tijd van vertrek aangetekend dienen te worden .
Kritische opmerkingen zijn welkom .
Bij voorbaat dank voor de medewerking .
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§3 .5 . Het classificatiesysteem .

De Vries (lit .(5))heeft gekozen voor een classificatiesysteem
gebaseerd op de mate waarin de patiënt (on)afhankelijk is . Hij komt zo
tot 4 klassen van patiënten, te weten :

Categorie I : minimale zorg of zelfzorg
Patiënt is onafhankelijk en kan voorzien ín zijn eigen persoonlijke
verzorging ; eventueel met éen infuus, cathether of sonde, of zelfs in
een rolstoel .Patiënt kan toezicht of aanmoediging nodig hebben .

Categorie II : gemiddelde zorg
Patiënt heeft enige hulp nodig van de verpleging voor zijn persoon-
lijke verzorging, en wel bij een of meer van de volgende aktiviteiten :
baden, houding, mobiliteit, voeding . Patiënt kan frequent toezicht of
aanmoediging nodig hebben .

Categorie III : meer dan gemiddelde zorg
Patiënt heeft volledige hulp nodig van de verpleging voor zijn per-
soonlijke verzorging, en wel bij een of meer van de volgende aktivi-
teiten : baden, houding, mobiliteit, voeding . Frequente observatie is
meestal vereist .

Categorte IV : intensieve zorg
Patiënt heeft volledige hierbovengenoemde zorgbehoefte, en vereist
continue bewaking en observatie van de medische toestand .

De Vries hanteert voor de klasse indeling de volgende 10 indicatoren :
1 . Onafhankelijkheid van de patiënt

De patiënt kan zichzelf verzorgen en komt uit bed zonder hulp,
eventueel met infuus e . d .

2 . Gedeeltelijke hulp bij bad
Patiënt kan zichzelf niet volledig wassen, en heeft hulp nodig bij
bad of douche . Deze indikator geldt niet als de patiënt slechts
hulp nodig heeft voor het wassen van de rug . Ook niet wanneer een
volledig bedbad gegeven moet worden . Dan geldt 4 .

3 . Gedeeltelijke hulp bij houding
Patiënt kan meehelpen bij draaien of houding veranderen in bed, kan
niet alleen van bed naar stoel of omgekeerd . Patiënt heeft hulp
nodig voor het behouden van de juiste positie (b .v. traktie of
voetsteun)

4 . Volledige hulp bij houding
Patiënt heeft volledige hulp nodig bij het draaien of houding ver-
anderen in bed of stoel ; hij moet volledig geholpen worden bij het
verplaatsen van bed of stoel en omgekeerd ; hij kan niet helpen bij
het wassen .

5 . Gedeeltelijke hulp bij voeding
Patiënt kan zichzelf voeden na hulp bij het openen van de verpak-
king, het snijden van vlees en dergelijke .

6 . Volledige hulp bij voeding
Patiënt moet gevoed worden off heeft voortdurend toezicht nodig ten
gevolge van slikmoeilijkheden, bij sondevoeding of bij gastrostomie

7 . Infuus
Patiënt krijgt intraveneuze medicatie om de 6 uur en heeft een
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opengehouden, zodat frequent toezicht is vereist, zelfs als de
patiënt zich onafhankelijk kan bewegen .

8 . Observatie om de 1 a 2 uur
Afgezien van een infuus en routinecontroles om de 2-4 uur is be-
waking en observatie nodig, bijvoorbeeld :
- vochtbalans,
- pupilcontrole,
- intensieve controle na operatie of onderzoek .

9 . Constante observatie
In geval van de onder 8 . genoemde redenen, of bij gebruik van
speciale apparatuur ; bij problemen die vrijwel constante observatie
vereisen .

Voor het onderzoek werden de volgende veranderingen aangebracht :
1 . Als een patiënt onafhankelijk is heeft die geen hulp nodig bij het

bad, het eten en de houding . Hetzelfde geldt voor een eventuele
observatie . Klasse I patiënten kunnen ook een infuus hebben,dus
vervalt dit criterium ook. In het nieuwe systeem zal als het cri-
terium onafhankelijk geldt dit automatisch een klasse I patiënt
zijn .

2 . De constante observatie wordt beschouwd als automatisch bij klasse
IV (intensive care) horend en niet enige andere klasse .

3 . De weegfaktoren worden niet meegnomen . Als de klasse II en III op
een zelfde hoeveelheid uitkomen tellen beide klassen voor de helft
voor-de betreffende patiënt (klasse IIII a .h .w .) .

Door deze veranderingen ziet de nieuwe classificatie er op basis van
de indikatoren uit de vorige pagina als volgt uit :

Categorie I : minimale zorg of zelfzorg
indikator : onafhankelijkheid .

Categorie II : gemiddelde zorg
indikator : gedeeltelijke hulp bij bad

• gedeeltelijke hulp bij houding
gedeeltelijke hulp bij voeding .

Categorie III : meer dan gemiddelde zorg
indikator : volledige hulp bij houding

volledige hulp bij voeding
observatie om de 1 a 2 uur .

Categorie IV : intensieve zorg
indikator : constante observatie .

Bij de keuze van categorie II of III zal die categorie gekozen worden
welke het meest scorende categorieën heeft . Bij een gelijke score zal
het gemiddelde van categorie II en III gelden .

Hierbij dient opgemerkt te worden dat het hier gaat om voorlopige
criteria, waarbij het nog mogelijk is dat ze bijgesteld worden . Het is

b .v . aan te nemen dat op de kinderafdeling hele andere criteria belang-
rijk zijn voor de normstelling . Deze bijstellingen dienen in onderling
overleg te gaan tussen b .v . de afdelingshoofden en het hoofd van de
klinische verpleging . Het 's mogelijk dat dit op basis van ervaringen
in een later stadium gebeurt, wat tot gevolg kan hebben dat de
metingen opnieuw gedaan moeten worden .
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Het classificatiesysteem (verbeterd)

De 5 klassen van patiënten zijn-

Categorie 1 : minimale zorg of zelfzorg
Patiënt is onafhankelijk ern kan voorzien in zijn eigen persoonlijke
verzorging ; eventueel met een infuus, catheter of sonde, of zelfs in
een rolstoel . Patiënt kan toezicht of aanmoediging nodig hebben .

Categorie II : gemiddelde zorg
Patiënt heeft enige hulp nodig van de verpleging voor zijn persoonlij-
ke verzorging, en wel bij een of meer van de volgende aktiviteiten :
baden, houding, mobiliteit, voeding . Patiënt kan frequent toezicht of
aanmoediging nodig hebben .

Categorie III : meer dan gemiddelde zorg
Patiënt heeft volledige hulp nodig van de verpleging voor zijn persoon-
lijke verzorging, en wel bij een of meer van de volgende aktiviteiten :
baden, houding, mobiliteit, voeding . Frequente observatie is meestal
vereist .

Categorie IV : intensieve zorg
Patiënt heeft volledige hierbovengenoemde zorgbehoefte en vereist con-
tinue bewaking en observatie van de medische of psychische toestand .

Categorie D : dagpatiënten
Dit zijn de patiënten die volgens planning voor slechts een dag op een
afdeling verblijven .

Voor de indeling in de klassen gelden de volgende indikatoren :

1 . Onafhankelijkheid van de patiënt
De patiënt kan zichzelf verzorgen en komt uit bed zonder hulp,
eventueel met infuus e .d .

2 . Patiënt kan zichzelf niet volledig wassen, en heeft hulp nodig bij
bad of douche . Dit criterium geldt ook als de patiënt tijdens het
zichzelf wassen continue aanmoediging nodig heeft .
Deze indikator geldt niet als de patiënt slechts hulp nodig heeft
voor het wassen van de rug . Ook niet wanneer een volledig bedbad
gegeven moet worden . Dan geldt criterium 4 .

3 . Gedeeltelijke hulp bij houding
Patiënt kan helpen bij draaien of houding veranderen in bed, kan
niet alleen van bed naar stoel of po of omgekeerd . Patiënt heeft
hulp nodig voor het behouden van de juiste positie (b .v . traktie of
voetsteun) .

4 . Volledige hulp bij houding
Patiënt heeft volledige hulp nodig bij draaien of houding veranderen
in bed of stoel ; hij moet volledig geholpen worden bij het verplaat-
sen van bed of stoel off omgekeerd ; hij kan niet helpen bij het was-
sen .

5 . Spoelen van wonden of darmen
Dit criterium is vooral van toepassing bij chirurgische patiënten . -

6 . Gedeeltelijke hulp bij voeding
Patiënt kan zichzelf voeden na hulp bij het openen van de verpak-
king, het snijden van vlees en dergelijke .
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7 . Volledige hulp bij voeding
Patiënt moet gevoed worden of heeft voortdurend toezicht nodig ten
gevolge van slikmoeiliikheden, bi~ sondevoeding of bij gastrostomie .

8 . Observatie om de 1 a 2 uur
Afgezien van een infuus en routinecontroles om de 2 - 4 uur is be-
waking en observatie nodig, bijvoorbeeld :
- vochtbalans
- pupilcontrole
- intensieve controle na operatie of onderzoek
- regelmatige contoles m .b .t . incontinenties
= psychiatrische controles ( voor neurologie)

9 . Constante observatie of zorg
In geval van de onder 8 . genoemde redenen, of bij gebruik van spe-
ciale apparatuur ; bij problemen die vrijwel constante observatie
vereisen .

Opmerkingen :
1 . Voor O .K .-patiënten geldt dat ze in die klasse vallen waarin zij

zich bevinden na afloop van de operatie .

2 . Op de kraamafdeling worden de moed ers en de pasgeboren baby's apart
geclassificeerd . Voor een net bevallen kraamvrouw geldt hetzelfde
als voor een O .K .-patiënt .

3 . Baby's scoren altijd in klasse III, ook als de ouders aanwezig zijn
immers dan hebben dezen vaak begeleiding nodig .

4 . Wordt bij de indeling van een patiënt even hoog gescoord in klasse

II als 'in klasse III, dan geldt voor deze patiënt dat hij in klasse

III valt .

De classificatie ziet er als volgt uit :
Categorie I : minimale zorg of zelfzorg

indikator : onafhankelijkheid
Categorie II : • gemiddelde zorg

indikator : gedeeltelijke hulp bij bad
gedeeltelijke hulp bij houding
gedeeltelijke hulp bij voeding

Categorie III : meer dan gemiddelde zorg
indikator : volledige hulp bij houding

volledige hulp bij voeding
spoelen van wonden of darmen
observatie om de 1 a 2 uur

Categorie IV : intensieve zorg
indikator : constante observatie

Categorie D : Dagpatiënten
indikator : geplande dagopname
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Het classificatiesysteem (tweede verbetering)

De 5 klassen van patiënten met daarbij de indikatoren welke daarvoor
gelden zijn :

Categorie I : minimale zorg of zelfzorg
Patiënt is onafhankelijk en kan voorzien in zijn eigen persoonlijke
verzorging ; eventueel met een infuus, catheter of sonde, of zelfs in
een rolstoel . Patiënt kan toezicht of aanmoediging nodig hebben .

Indikator : Onafhankelijkheid van de patiënt
De patiënt kan zichzelf verzorgen en komt uit bed zonder hulp,
eventueel met infuus e .d .

Categorie II : gemiddelde zorg
Patiënt heeft enige hulp nodig van de verpleging voor zijn persoonlij-
ke verzorging, en wel bij een of meer van de volgende aktiviteiten :
baden, houding, mobiliteit, voeding . Patiënt kan frequent toezicht of
aanmoediging nodig hebben .

Indikator 1 : Gedeeltelijke hulp bij bad .
Patiënt kan zichzelf niet volledig wassen, en heeft hulp nodig bij
bad of douche . Dit criterium geldt ook als de patiënt tijdens het
zichzelf wassen continue aanmoediging nodig heeft .
Deze•indikator geldt niet als de patiënt slechts hulp nodig heeft
voor het wassen van de rug . Ook niet wanneer een volledig bedbad
gegeven moet worden . Dan geldt volledige hulp bij houding .

Indikator 2 : Gedeeltelijke hulp bij houding
Patiënt kan helpen bij draaien of houding veranderen in bed, kan
niet alleen van bed naar stoel of po of omgekeerd . Patiënt heeft
hulp nodig voor het behouden van de juiste positie (b .v . traktie of
voetsteun) .

Indikator 3 : Gedeeltelijke hulp bij voeding
Patiënt kan zichzelf voeden na hulp bij het openen van de verpak-
king, het snijden van vlees en dergelijke .

Categorie III : meer dan gemiddelde zorg
Patiënt heeft volledige hulp nodig van de verpleging voor zijn persoon-
lijke verzorging, en wel bij een of meer van de volgende aktiviteiten :
baden, houding, mobiliteit, voeding . Frequente observatie is meestal
vereist .

Indikator 1 : Volledige hulp bij houding
Patiënt heeft volledige hulp nodig bij draaien of houding veranderen
in bed of stoel ; hij moet volledig geholpen worden bij het verplaat-
sen van bed of stoel of omgekeerd ; hij kan niet helpen bij het was-
sen .

Indikator 2 : Spoelen van wonden of darmen
Dit criterium is vooral van toepassing bij chirurgische patiënten .

Indikator 3 : Volledige hulp bij voeding
Patiënt moet gevoed worden of heeft voortdurend toezicht nodig ten
gevolge van slikmoeilijkheden, bij sondevoeding of bij gastrostomie .

Indikator 4 : Observatie om de 1 a 2 uur
Afgezien van een infuus en routinecontroles om de 2 - 4 uur is be-
waking en observatie nodig, bijvoorbeeld :
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- vochtbalans
- pupilcontrole
- intensieve controle na operatie of onderzoek
- regelmatige contoles m .b .t . incontinenties
- psychiatrische controles ( voor neurologie)

Categorie IV : intensieve zorg
Patiënt heeft volledige hierbovengenoemde zorgbehoefte en vereist con-
tinue bewaking en observatie van de medische of psychische toestand .

Indikator : Constante observatie of zorg
In geval van de bij indikator 4 bij klasse III patiënten genoemde
redeneny of bij gebruik van speciale apparatuur ; bij problemen die
vrijwel constante observatie vereisen .

Categorie D : dagpatiënten
Dit zijn de patiënten die volgens planning voor slechts een dag op een
afdeling verblijven .

Om tot de juiste classificatie te komen zullen alle indikatoren bekeken
moeten worden . Een patiënt valt in die klasse waarvoor de meeste indi-
katoren gelden .

Opmerkingen :
1 . Voor O .K .-patiënten geldt dat ze in die klasse vallen waarin zij

zich bevinden na afloop van de operatie voor de rest van de dag .
2 . Op de kraamafdeling worden de moeders en de pasgeboren baby's apart

geclassificeerd . Voor een net bevallen kraamvrouw geldt hetzelfde
als voor een O .K.-patiënt .

3 . Baby's scoren altijd in klasse III, ook als de ouders aanwezig zijn
immers dan hebben dezen vaak begeleiding nodig .

4 . Wordt bij de indeling van een patiënt even hoog gescoord in klasse
II als in klasse III, dan geldt voor deze patiënt dat hij in klasse
III valt .

De classificatie ziet er als volgt uit :
Categorie I : minimale zorg of zelfzorg

indikator : onafhankelijkheid
Categorie II : gemiddelde zorg

indikator : gedeeltelijke hulp bij bad
gedeeltelijke hulp bij houding
gedeeltelijke hulp bij voeding

Categorie III : meer dan gemiddelde-zorg
indikator : volledige hulp bij houding

volledige hulp bij voeding
spoelen van wonden of darmen
observatie om de 1 a 2 uur

Categorie IV : intensieve zorg
indikator : constante observatie

Categorie D : Dagpatiënten
indikator : geplande dagopname
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Aanvulling patiëntenclassificatie .

Hoewel deze aanvulling voor een aantal afdelingen overbodig is omdat
zij al vrij duidelijk classificeren, is het toch nodig om de zaken
rond de notatie nog eens even op een rij te zetten omdat sommige af-
delingen een andere notering hebben dan andere . Dit levert bij het
uitwerken van de gegevens nogal wat extra werk op .

Een voorbeeld van een classificatie :
Er wordt een patiënt op een niet normale tijd ontslagen, 12 .00 uur, en
een andere patiënt akuut op een niet gepland tijdstip opgenomen, om
16 .30 uur . Dit wordt dan als volgt ingevuld :

Zijn de tijden van opname en ontslag gepland en is daar een (1) vast
tijdstip voor, dan hoeft dit er niet bij gezet te worden . Dus :

Voor de eenvoud is het van belang om te wijzen op de volgende punten :

1 . Verhuizingen worden in de verwerking van de gegevens van de classi-
ficatie niet meegenomen . Het is dan ook niet nodig om dit aan te
tekenen . De patiënt kan "administratief" op hetzelfde bed blijven
liggen .
Het is mogelijk dat het voor de afdeling overzichtelijker werkt dat
een verhuizing wel wordt aangegeven . In dat geval kan gekozen worden
voor de volgende notatie bij een patiënt van klasse II :

(van kamer A)

(naar kamer B) .

2 . Verhuizingen van en naar andere afdelingen worden gezien als o pname
en ontslag voor de betreffende afdeling, en niet als verhuizing . Het
gegeven van of naar welke afdeling een patiënt gaat wordt dus niet
meegenomen bij de verdere uitwerking van de classificatie .

3 . Gewone cijfers werken overzichtelijker dan romeinse cijfers .

4 . Bij O .K .-patiënten dient te worden gerealiseerd dat deze geclassi-

ficeerd worden in die klasse waarin zij vallen na de operatie . Hièr-

mee wordt niet het moment vlak na de operatie bedoeld, maar de ge-

hele rest van de dag . Lichte O .K .'s zullen dus sneller in klasse 11

dan in klasse III vallen .
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EnqAteformulier voor de verpleegkundigen.

1 . In hoeverre was de situatie drukker/normaal/rustiger in vergelijking

met anders ?

2 . Ben je tevreden over de kwaliteit van het geleverde werk ?

0 ja
0 nee, omdat . . . . . .

3 . Ben je :

0 leerling

0 gediplomeerd

0 van de civiele dienst

Ruimte voor algemene opmerkingen :
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Instruktievel voor de normbepaling van de classificatietijden

1 . De onderzoeker dient :
- een verpleegkundige achtergrond te bezitten
- bekend te zijn in de organisatie
- voldoende afstand te hebben van het afdelingsgebeuren .

2 . De meting dient te geschieden op dagen dat de werkbelasting als nor-
maal wordt ervaren, dus de werklast en de personele inzet staan in
een redelijke verhouding tot elkaar . Deze verhouding kan het best
bepaald worden door een globale indruk te verwerven uit de ingevulde
classificatieformulieren vergeleken met de personele inzet, ge-
corrigeerd m .b .v . een subjektieve evaluatie van het afdelingshoofd .
Het is hierbij goed dat de gehanteerde criteria ook geëvalueerd
worden . Liefst worden de metingen in mei van dit jaar gedaan .

3 . De metingen zullen op alle afdelingen apart gedaan moeten worden .

4 . De metingen zelf :
Voor de onderzoeker dienen alle patiënten en verpleegkundigen die
op de afdeling aanwezig zijn bekend te zijn . Personeelsleden van de
huishouding worden niet meegerekend, de voedingsassistente echter
wel als deze verpleegkundig werk verricht . Bij de patiënten dient
men eveneens de klasse waarin zij vallen te kennen .
Er wordt gemeten m .b .v . multi moment opnamen, hetgeen hier inhoudt
dat om de 10 minuten een ronde door de afdeling gemaakt dient te
worden, waarbij per verpleegkundige geturfd wordt welke arbeid zij
verricht . De volgende zaken zullen gemeten worden :
1 . Zorg voor de categorie I patiënten .
2 . Zorg voor de categorie II patiënten .
3 . Zorg voor de categorie III patiënten .
4 . Zorg voor de categorie IV patiënten .
5 . Tijd voor algemeen gerichte patiëntenzorg .
6 . Tijd benodigd voor administratie, vergaderingen, organisatie,

leerlinginstruktie, etc .
7 . Tijd voor huishoudelijke werkzaamheden ( bedden, nachtkastjes,

e .d . soppen) .
8 . Tijd waarin men over de gang loopt en niet bekend is met welk

doel dit gebeurd .
9 . Tijd waarin men weg is .
10 .Persoonlijke tijd .

5 . Voordat er gestart wordt met het meten zullen eerst een aantal
proefmetingen op een aantal afdelingen gedaan worden om eventuele
onvolkomenheden bij te stellen .
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Instruktievel voor de dagelijkse meting van de werklast .

1 . De meting gaat via het om de 10 minuten observeren van het werk dat

iedere verpleegkundige doet . Het is een telkens,terugkerende moment

opname waarbij de eerste blik waarmee men de verpleegkundige ziet

bepalend is . Hierbij dient aangetekend te worden wat voor werk zij

doet, dus van zorg voor een bepaalde klasse patiënten tot lopen over

de gang e .d . Dan dient aangetekend te worden dat deze verpleegkun-

dige is geobserveerd, dit om te weten na elke ronde wie wel en wie

niet zijn geweest . Als aan het einde van de ronde een aantal ver-

pleegkundigen niet zijn gemeten, dan moet de afdeling nog eens door

gelopen worden om dezen alsnog te turven . Zij een aantal verpleeg-

kundigen dan nog niet geobserveerd, dan worden zij geturfd als weg

zijnde .

2 . Om de meting zo objektief mogelijk te doen verlopen zal de afdeling

in gedachte in hokjes ingedeeld worden . Zou dit niet gebeuren, dan

zou de meting vervormd worden want de gang is overzichtelijker en

dit zou een hogere score op kunnen leveren voor het werk in de gang

dan het in de realiteit is (zoals lopen e .d .) . Iemand die zich dus

buiten het denkbeeldige gebiedje bevindt wordt niet getuft, totdat

deze ofwel in het denkbeeldige gebied van de onderzoeker komt, ofwel

dat de onderzoeker in het gebied komt van de verpleegkundige .

Een voorbeeld om het duidelijk te maken :

K K k~
x

C,/- -
/ %l,` /

.
.

x

h

0 A

.áE

3 . Alle metingen moeten met een turfstreepje aangetekend worden, echter

de sociale zorg met een bolletje ( o ) . Onder sociale zorg wordt al

het praten met de patiënt bedoeld .

Het praten met de familie (kan ook telefonisch) zal apart geclassi-

ficeerd worden .
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Praten met de specialist over de patiënt bij de patiënt samen met

een verpleegkundige is een vorm van patiëntenzorg .

4 . Gemeten zullen worden :

- de gediplomeerde verpleegkundigen

- de leerling verpleegkundigen

- het hoofd van de afdeling

- de voedingsassistente

- de secretaresse .

Er zal apart aangetekend dienen te worden of de voedingsassistente

van de civiele dienst komt, of dat een leerling verpleegkundige is .

Ook zal aangetekend dienen te worden van hoe laat tot hoe laat de

secretaresse werkt op de afdeling .

Het werk dat de voedingsassistente doet is huishoudelijk werk, ten-

zij zij het werk als voedingsassistente even laat liggen om mee te

helpen met ander ( b .v . verpleegkundig) werk.

Voor de secretaresse geldt dat haar werk administratief is, en als

zij dat werk even laat liggen voor iets anders dan valt dat in de

andere klasse waarvan zij het werk doet .

De mensen van de civiele dienst die op de afdeling komen poetsen

worden niet in de metingen meegenomen .

5 . Voorbeelden van huishoudelijk werk zijn :

- het soppen van een bed of van nachtkastjes

- het lopen met een leeg bed

- het lopen met huishoudelijke spullen

- het opmaken van bedden

- het verschonen van bedden .

De laatste 2 items gelden al]-een als het routinematige handelingen

geldt, en niet voor aparte gevallen als voor b .v . incontinentie,

bloed in het bed etc . zaken die direkt samen hangen met de indi„i-

duele patiënt .

6 . Er zal een aparte classificatie gemaakt worden voor de algemeen

gerichte patiëntenzorg . Hieronder vallen zaken als

- het lopen met de medicijnkast
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- het lopen met infuzen, ook al is dat voor een bepaalde patiënt

- het wassen van de handen .

- het lopen met de po's

7 . Administratie geldt als een verzamelterm voor veel werkzaamheden,

zoals :

- patiëntenbespreking

- organisatie op de afdeling

- informele besprekingen over patiënten

- patiëntgerichte administratie .

8 . Leerlingenbegeleiding door een verpleegkundige aan een leerling

wordt als volgt geclassificeerd :

- de gediplomeerde verleend zorg aan de patiënt (klasse .)

- de leerling valt onder de verzamelterm administratie

9 . Bij élke meting kunnen zaken worden beschreven welke in het oog

vallen naast de beschrijving van de hoeveelheid personeel, wie wan-

neer vertrekt, hoe laat de afdelingssecretaresse aanwezig is en of

de voedingsassistente van de civiele dienst is of niet .
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Tijdschema werklastonderzoekers .

datum Els Riet Sjan Josephine Ine Maria

6 mei p - p p - -

7 mei - p - - p -

8 mei o m a - - -

9 mei - - - - - -

10 mei a - o - m -

13 mei a - o - m p

20 mei o m - a m o

21 mei o - - m a -

22 mei o m - a o m

23 mei - - o - a m

24 mei - - o - m -

28 mei m - o - a -

29 mei o - - - - m

30 mei - o - o a m m

31 mei o - o - m m

3 juni o - o a r" m

4 juni o m o m a -

5 juni o m - a o m

6 juni o - o - m m

7 juni - - o - - m

-11 juni - m 0 m 0

10 juni : 19 .00 - 21 .30 uur evaluatie avond in de personeelsflat

( zelfde plaats als op 1 mei ) .

p = proefmeting (9 .00 - ±12 .30 uur, voor Maria 14 .00 - ±17 .30 uur)

o = ochtendmeting (7 .00 - 12 .30 uur)

m = middagmeting (12 .30 - 18 .00 uur)

a = avondmeting (18 .00 - 23 .00 uur)
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Algemene opmerkingen :

1 . De werklastmetingen zijn erg belangrijk, en moeten daarom zeer ge-

concentreerd gedaan worden . Daarom is het erg belangrijk dat er zo

weinig mogelijk geschoven wordt in het tijdschema .

2 . Er moet getracht worden de werksituatie zo min mogelijk te beïn-

vloeden, dus meehelpen met het werk van de verpleegkundigen als dat

noodzakelijk lijkt te zijn is niet toegestaan . Ook zullen een aantal

afspraken vooraf gemaakt moeten worden omtrent deuren die liefst zo

veel mogelijk open moeten blijven staan e .d .

3 . Het is van uiterst belang dat de instrukties zo nauwgezet opgevolgd

worden om zo verschillende interpretaties door de onderzoekers zo

veel mogelijk te minimaliseren .

4 . Er zal vanuit de afdeling mogelijkerwijs tijdens het meten interesse

bestaan naar de scores . Probeer in dit soort situaties te vermijden

dat men hierin inzicht krijgt, eventueel met de mededeling dat de

eindtesultaten openbaar gemaakt en besproken zullen worden .

Laat dus de formulieren nooit ergens onbeheerd liggen .

5 . Het is niet noodzakelijk dat iedere keer precies om de 10 minuten

gemeten wordt, soms kun je een of enkele minuten voor of na de tijd

welke staat aangegeven op het formulier de "ronde" maken .

6 . Als je vindt dat een patiënt niet goed is geclassificeerd, dan mag

dat gerust op het blad genoteerd worden, dit geldt ook als je dui-

delijk vindt dat de situatie op een afdeling anders is dan normaal .

Het spreekt voor zich dat je voorzichtig moet zijn met zo een op-

merking .

7 . Tijdens de metingen zal aangetekend moeten worden wanneer personeel

haar werkzaamheden beëindigd . Als een verpleegkundige de werkdag er-

op heeft zitten ligt er een enquète klaar die ingevuld dient te wor-

den

Vooral de eerste dagen zal ik ook wat rondlopen op de afdelingen, maar

niet veel om de situatie op de afdeling zo min mogelijk te beinvloeden .

Mochten er tijdens het meten onduidelijkheden of problemen zijn dan ben

ik bereikbaar op toestel 453 .

Veell succes bij het meten .

Pieter van Stiphout
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Instruktieformulier voor de afdelingen . I

tijd I II
7 .10

III IV a .g .p . adm . h .h . lopen weg p .t .

7 .20

7 .30

7 .40

7 .50

8 .00

8 .10

8 .20

8 .30

8 .40

8 .50

9 .00

9 .10

9 .10

9 .30

9 .40

9 .50

10 .00

10 .10

10 .20

10 .3

10 .40

10 .5

11 .0

11 .1

11 .2

11 .3
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Vervolg instruktieformulier voor de afdelingen :

tijd
11 .40

I II III IV a .g .p . adm . h .h . lopen weg p .t .

11 .50

12 .00

12 .10

12 .20

12 .30

12 .40

12 .50
~

13 .00 w~
f

13 .10 -` ~

13 .20 ~ `

13 .30

13 .40

13.50

14 .00 ~~

14 .10 ~ ~

14 .20 ~

14 .30 ~ )

14 .40

14 .50

I15 .00 ~

15 .10 - `-

15 .20 ~~

15 .30 -'

15 .40

15 .50
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vervolg (3)

tijd I .
16 .00

II III IV a .g .p . adm. h .h . lopen weg p .t .

16 .10

--167205------

16.30

E

16 .40

F16 .50

17 .00

17 .10

17 .20

17 .30

17 .40

17 .50

18 .00
i

18 .10
~

18 .20

18 .30

18 .40

18 .50

19 .00

19 .10 ~

19 .20

19 .30

F~ !
4

',

19 .40

19 .50

20 .00
,

20 .1 0
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tijd
20 .20

I II III
,

IV a .g .p 1 adm. h .h . lopen • weg p .t .

20 .30

20 .40

20 .50

21 .00

21 .10

21 .20

21 .30

21 .40

21 .50

22 .00

22 .10

22 .20

22 .30

22 .40

22 .50

23 .00
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Diskussiepapier flexibele personeelsbestand .

Dit stuk wordt uitgebracht om eventuele mogelijke onduidelijkheden weg
te halen m.b .t . de ideeën omtrent de mogelijke toekomstige gang van
zaken bij het flexibele personeelsbestand .

Om de zaken helder op een rij te zetten worden de voor- en nadelen
gegeven ervan zoals die ervaren werden bij de gesprekken met de ver-
pleegkundigen .

De nadelen :
1 . Een flexibel bestand is in tegenspraak met de unit-verpleging, omdat

de patiënt zo geen goede vaste band kan krijgen met de verpleegkun-
dige omdat er een regelmatige wisseling van verpleegkundigen in de
unit plaatsvindt .

2 . De mensen die in het flexibele bestand zitten behoren niet tot een
vaste afdeling, en gaan zo van de ene groep naar de andere . M .a .w .
men behoort niet tot een bepaalde vaste groep .

De voordelen :
1 . Er is een dagelijks cijfermatig inzicht in de hoogte van de werk-

belasting zodat op tijd in voldoende mate en ruim op tijd extra
arbeidskrachten ingeschakeld kunnen worden uit het flexibele be-
stand . Het principe van "hollen of stilstaan" zal niet helemaal
verdwenen zijn, maar zal wel stevig afgezwakt worden . Voor de pa-
tiënten betekent dit meer rust op de afdeling .

2 . Doordat de werkbelasting bekend is kan er een invloed naar de op-
nameplanning uitgaan, zodat een betere planning meer mogelijk wordt .

Met het nieuwe model zullen de veranderingen voor de nu aanwezige ver-
pleegkundigen minimaal zijn . Het verschil zit echter hierin dat degenen
die net klaar zijn met de in- service opleiding niet meteen gaan solli-
citeren naar een afdeling, maar eerst in het flexibele bestand gaan .
In dit bestand kunnen zij flexibel zijn over b .v . 3 afdelingen (units) .
Na verloop van tijd als er dan een vacature vrijkomt op een bepaalde
afdeling kan daarnaar gesolliciteerd worden . In principe wordt het
flexibele bestand dan steeds opgevuld met nieuwe net gediplomeerde ver-
pleegkundigen .
Het voordeel hiervan is dat de keuze van de afdeling voor de leerling
nog even uitgesteld kan worden, iets wat zeker prettig is als aan
meerdere afdelingen de voorkeur wordt gegeven . Bovendien leert de
afdeling de netgediplomeerde beter kennen, immers het is mogelijk dat
de net gediplomeerde in de begintijd van haar studie heeft gewerkt,
waardoor het contact dat zij met de afdeling gehad heeft een wat
ouder karakter heeft .

Opmerking m.b .t . de unit-verpleging .
Hoewel het in eerste instantie lijkt dat het nieuwe systeem in tegen-
spraak is met de unit-verpleging, geloof ik dat het ook een aanvulling



BIJLAGE 12 .2

sint anna ziekenhuis oss

is . Daarvoor zijn de volgende redenen :
1 . De patiënten kunnen op basis van de patiëntenclassificatie beter

verdeeld worden over de units .
2 . Het doel van de unit-verpleging is om de sociale zorg voor de pa-

tiënten beter tot uiting te laten komen . Als echter het werk onge-
lijkmatig over de dagen is verdeeld, kan dit minder uit de verf
komen op de drukkere dagen . Als dit nu meer gelijkmatig verdeeld is
via het nieuwe systeem, kan met name deze sociale zorg beter naar
de voorgrond treden .

Velen zijn het met mij eens dat het systeem in theorie goed kan werken,
het is echter aan de afdelingen of het een kans krijgt om ook in de
praktijk haar waarde te bewijzen .

6,f. S~s~
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VERGELIJKINGEN T .B.V . DE OMREKENING VAN DE FAKTOREN

De omrekening van de keukendienst naar het huishoudelijk werk en de
persoonlijke tijd werd als volgt :

t = de totale personeelstijd van alle personeelsleden .
pt = de totale persoonlijke tijd van alle personeelsleden .
k = het totale aantal uren dat de keukendienst op een dag werkt .
hh = de totale tijd gespendeerd aan huishoudelijk werk door alle per-

soneelsleden .

' betekent een correctie op het symbool, dus
pt' betekent : de gecorrigeerde pt (of nieuwe pt) .
pt" betekent : de gecorrigeerde pt'

Met de correctiefactor voor de keukendienst verwerkt wordt het nieuwe
getal voor de totale persoonlijke tijd over de afdeling :

Pt
pt' = pt + k . t

De nieuwe totale tijd voor de huishoudelijke arbeid wordt :

pt
hh' = hh + k . (1 - t )

De nieuwe totale tijd wordt dan :

t' = t + k .

want :

Plt pt
t' = t + pt' + hh' - pt - hh = t + pt + k . t + hh + k .(1 - t )- pt

- hh = t + k

De omrekening van de onderdelen "lopen" en "weg" :

lw = de totale gemeten tijd voor het lopen en weg zijn van alle per-
soneelsleden op een afdeling .

K= de totale tijd voor alle patiënten die vallen in een bepaaljw
patiëntencategorie .

adm = de totale tijd voor administratie en organisatie op een afdf-ling
agp = de totale tijd voor de algemeen gerichte patiëntenzorg .

K' =K+K . t - lw

hh "= hh' + hh' . t - lw
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lw .
.pt" = pt' + pt' . t -1w

lw .
•adm' = adm. + adm. . t -1w

agp' = agp + agp . t - lw

Bij de omrekening van de algemeen gerichte patiëntenzorg viel in twee
delen uiteen, nl . het gedeelte van de sociale zorg en het technische
gedeelte . De omrekening van de sociale zorg ging door iedere categorie
van patiënten een evenredig deel toe te rekenen van deze sociale zorg,
en de omrekening van het technische gedeelte ging via de volgende ver-
gelijking :

a
K" = K' + t .-•hh" •- pt - adm'•

Op basis van de gecorrigeerde totaaltijden van de verschillende cate-
gorieën van patiënten kunnen eenvoudig de normtijden per categorie
patiënten berekend worden . Dit werd gedaan door de totaaltijden van de
categorieën patiënten te delen door het aantal aanwezige patiënten op
een afdéling . Dit aantal werd verkregen uit de patiëntenclassificaties
door uit te gaan hoeveel patiënten aanwezig waren van elke klasse op
de gemeten dag (van 7 .00 uur t/m 18 .00 uur) . Voor 's avonds werd dit
gedaan door te kijken hoeveel patiënten aanwezig waren van 18 .00 uur
t/m 23 .00 uur .
Werd een patiënt opgenomen of ontslagen, dan werd deze meegenomen voor
dat deel van de dag waarin deze aanwezig was . Was dus b .v .een patiënt
om 9 .00 uur ontslagen, dan zou deze meetellen voor (9 - 7) / (18 - 7)
= 2 / 11 patiënt .
Dit werd gedaan voor elke afdeling op elke dag apart .

Om een algemeen gemiddelde te krijgen over alle dagen over alle afde-
lingen apart werd voor elke afdeling de totaaltijden welke nodig waren
voor de verzorging van elke klasse patiënten bij elkaar opgeteld en
gedeeld door het totaal aantal patiënten dat aanwezig was over de
gemeten dagen . Dit gaf zo de meest objektieve gegevens en toevalsfak-
toren werden zo zoveel mogelijk geminimaliseerd .
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Lijst van gebruikte symbolen :

I . = Totale tijd gebruikt voor verpleegtechnische handelingen voor
patiënten van categorie I .

II . = idem voor patiënten van categorie II .
III.= n „ n „ ,~ III. '
IV. IV.
D. = n n „ n n D.
a .g .p .= Totale tijd voor algemeen gerichte patiëntenzorg .

Tussen haakjes onder deze getallen staan steeds de tijden welke besteed
zijn aan de sociale zorg voor de patiënten .
Deze getallen dienen opgeteld te worden bij de meetuitkomsten van de
verpleegtechnische handelingen om zo de totaal gemeten tijd per
categorie patiënten te krijgen .

adm . = Totale tijd gebruikt voor administratie en organisatie .
lopen .= i1 " " " lopen over de gang .
weg . =" " waarin men gedurende een dag weg was van de afdeling .
h.h . _" " gebruikt voor huishoudelijk werk .
p,t, = " " " " persoonlijke tijd .
tot . =" " waarin het personeel werkzaam was op de afdeling .
PI = Aantal aanwezige patiënten categorie I op een afdeling .
PII = n n „ n II „„ n

PIII = 11 1 e 11 11 III n 11 11
PIV = n §e n n IV n n n
PD = n „ n n D

NI = Normtijd voor categorie I patiënten .
Nil _ n 11 91 II ge

NIII = " " " III "
NIV = " ,e ~~ IV te
ND = „ „ „ D „

De tijden zijn gemeten in het aantal uren welke aan een bepaalde werk-
zaamheid wordt gespendeerd gedurende de dag van 7 .00 uur 's ochtends
tot en met 18 .00 uur 's avonds . In de avond liggen deze tijden van
18 .00 uur tot en met 23 .00 uur .
De totale tijden hierboven genoemd zijn gemeten in aantallen uren van
een van deze beide dagdelen .

In bijlage 11 wordt een omschrijving gegeven van de inhoud van de be-
grippen adm ., h .h ., lopen en weg .
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Resultaten van het werklastonderzoek :

Totaaltelling van alle afdelingen samen over de 28 gemeten werkdagen .
Hierbij is geen onderscheid gemaakt tussen de afdelingen .

Tussen de haakjes onder de aantallen van de tijden van categorie I t/m
D patiënten staan de totaaltijden van de sociale zorg welke verleend
is aan de patiënten tijdens de meetdagen op de afdelingen .

categorie dag avond
werkzaamheden totaaltijd in % totaaltijd in %

I 71,16 4,0 % 6,98 4,2 %
(14,47) 0,8 % (1,00) 0,6 %

II 130,13 7,3 % 16,74 10,1 %
(15,1) 0,9 % (1,00) 0,6 %

III 221,95 12,5 % 25,42 15,3 %
(20,18) 1,1 % (0,99) 0,6 %

Ilibaby's 41,67 2,3 % 12,0 7,2 %
IV 1,75 0,1 % 0 0 %
D 7,52 0,4 % 0 0 %

(0,50) 0,0 % (0) 0 %
a .g .p. 177,50 10,0 % 27,32 16,4 %

(3,35) 0,2 % (1,33) 0,8 %
patiëntenzorg 705,47 39,7 % 92,78 55,8 %
waarvan sociale zorg

(53,6) 3,1 % (4,32) 2,6 %
adm. 404,12 22,9 % 33,16 20,0 %
lopen 97,69 5,5 % 10,83 6,5 %
weg 64,38 3,6 % 1,24 0,7 %
h.h. 346,77 19,6 % 18,67 11,2 %
p .t. 150,92 8,5 % 9,60 5,8 %
totaal 1769,14 100 % 166,36 100 %

Opgemerkt dient te worden dat in de avonduren slechts 4 van de 9 af-
delingen werden gemeten . Dit waren afdelingen welke als drukker dan
gemiddeld bekend stonden .

Het over het hele ziekenhuis totale aantal patiënten voor de ver-
schillende categorieën was :

overdag 's avonds
PI = 219,9 102,5
PII = 194,2 94,0
PIII = 171,2 63,0
Pbaby's = 42,45 23,9
PIV = 1,18 -
PD = 11,0 0
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Dit levert de volgende gemiddelde normtijden op voor de verschillende
categorieën patiënten over alle afdelingen samen :

overdag
NI = 126,0 = 0,57

219,9

NII = 220,2 = 1,13
194,2

NIII = 355,4 = 2,08
171,2

Nbaby's = 63,0 = 1,48
42,5

NIV = 2,51 = 2,13
" 1,18

ND = 10,77 = 0,98
11,0

's avonds
12,84 = 0,13
102,5

28,52 = 0,30
94,0

42,48 = 0,67
63,0

16,3 = 0 .68
23,9

0

0
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Meetresultaten van de afdeling interne oost :

Er is hier op de dagen 20 - 5 - 85, 4 - 6 - 85 en 6 - 6 - 85 gemeten .
Hieronder volgt een opsomming van de meetresultaten .

categorie . 20 =_5 in % 4 - 6 in % 6 - 6 in %
werkzaamheden
I 2,67 5,2 % 2,25 3,0 % 2,83 4,2 %

(0,50) 1,0 % (0) 0 % (0,83) 1,2 %
II 3,33 6,4 % 5,17 6,8 % 3,83 5,7 %

(0,83) 1,6 % (0) 0 % (1,50) 2,3 %
III 8,17 15,8 % 7,67 10,1 % 9,00 13,5 %

(0,83) 1,6 % (1,33) 1,8 % (0,1 7 ) 0,3 %
IV 0 0 % 0 0 % 0 0 %
a.g .p. 6,50 12,6 % 10,17 13,4 % 6,00 9,0 %
patiëntenzorg 44,2 % 35,1 % 36,2 %
adm. 12,00 23,2 % 18,92 25,0 % 21,83 32,8 %
lopen 2,00 3,9 % 3,75 4,9 % 2,00 3,0 %
weg 0,67 1,3 % 1,50 2,0 % 2,33 3,5 %
h .h. 10,84 21,0 % 15,87 20,9 % 11,50 17,3 %
p .t. 3,32 6,4 % 9,13 12,1 % 4,83 7,2 %
totaal 51,66 100 % 75,76 100 % 66,65 3 00 %

De tijden worden na omrekening van lopen en weg, en daarna a .g .p .
volgens de in § 5 .5 omschreven algoritmen als volgt :

categorie 20 - 5 4 - 6 6 - 6
werkzaamheden
I 4,10 4,02 4,19

(0,53) (0,06) (0,89)
II 5,10 9,23 5,67

(0,87) (0,06) (1,60)
III 12,53 13,70 13,32

(0,87) (1,49) (0,18)
direkte
patiëntenzorg 24,00 28,56 25,85
adm. 12,61 20,33 23,35
h.h. 11,39 17,05 12,30
p.t. 3,66 9,81 5,17
totaal 51,66 75,75 66,68
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De bepaling van de normtijd voor elke categorie patiënt zoals beschreven
in § 5 .5, luidt :

NIII

Op basis van deze gegevens worden de
categorieën patiënten :

20 - 5

4,63 = 0,4610,0

5,97

6,00 = 1,00

13,4
3,32 = 4,04

4 - 6

4,08 = 0,449,23

9,29

6,00 = 1,55

15,19
5,00 = 3,04

normtijden

6 - 6

5,08
9,18

7,27

= 0,55

6,76 = 1,08

13,50
4,00 = 3,38

13,79
NI = 28,41 = 0,49,

22,53
NII = 18,76 = 1,20

voor de verschillende

42,09
NIII = 12,32 = 3,42
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De uitslagen van de enquête op de afdeling interne oost :
(voor de enquêteformulier zie bijlage 10)

Enquêteresultaten op de meetdag 20 - 5 - 85 .

Respons : 6 personen

1 . drukker : 6
normaal : 0
rustiger : 0

2 . Tevreden over de kwaliteit van het geleverde werk :
ja . 6
nee : 0

3 . Kwaliteit van het personeel :
gediplomeerd : 3
leerling : 3
civiele dienst : 0 (voedingsassistente)

Algemene opmerkingen :

1 . Het was vanmorgen rommelig druk vanwege de opnames (voorbereiding
colanscopie) . Vanmiddag was het ook drukker dan vorige dagen, maar
niet te druk .

2 . Ik ben tevreden over het geleverde werk, maar heb het gevoel dat
patiënten die geheel mobiel zijn vandaag minder aandacht van mij
hebben gehad .

3 . Door 3 opnames was het drukker dan normaal .
De drukte overdag zal vanavond zeker doorwerken, daarom is het
nuttig het onderzoek tot 's avonds uit te bereiden .
Het slob is door de huishoudelijke dienst gedaan .

4 . Tijd voor bepaalde patiënten was er nauwelijks .
Het is dan erg onrustig op de afdeling .

5 . Het was nogal rommelig vanmorgen, veel dingen moesten tegelijk
gebeuren . Dit maakte het werken minder prettig .

6 . Het was rommelig, je moest vaker op en neer .

Enquêteresultaten op 4 - 6 - 85 .

Respons : 10 antwoorden .

1 . drukker : 2
normaal : 6
rustiger : 1
kon niet vergelijken (was reservekracht) : 1

2 . tevredenheid over de kwaliteit van het geleverde werk :
ja : 10
nee : 0
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3 . kwaliteit van het personeel :
gediplomeerd : 5
leerling : 4
civiele dienst : 1

Algemene opmerkingen :

1 . Situatie was normaal na de middag, voor de middag drukker
2 . Ik begeleidde vandaag een pre- klinische, en dat is toch anders

werken als anders .
3 . 's Middags was het weer rustig, zodat er meer aandacht aan de

patiënt besteed kon worden .
4 . 's Morgens was het vrij rommelig qua verpleging, zo kwam het ten-

minste op mij over .
Mijn werk is het verzorgen van de voeding, koffie en thee enz . Ik
had het vrij rustig en had geen last van de ochtenddrukte .

Enquêteresultaten op 6 - 6 - 85 .

Er liep een leerling- verpleegkundige mee met de keukendienst . Deze is
bij de verwerking van de resultaten niet meegenomen daar haar werk
bestond uit het toezien .
Daarnaast liep een stagair mee . Deze is wel meegenomen daar deze wel
verpleegkundig werk deed .

Respons : 8 antwoorden .

1 . drukker : 1
normaal : 7
rustiger : 0

2 . tevredenheid over de kwaliteit van het geleverde werk :
ja : 8
nee : 0

3 . kwaliteit van het personeel :
gediplomeerd : 5
leerling : 2
civiele dienst : 1

Algemene opmerkingen :

1 . We lagen erg vol met patiënten . Ik denk dat het daarom vrij druk
was .

2 . Je bent de hele dag bezig met zorgverlening en hebt ook de tijd om
te praten met de patiënten .

3 . 's Morgens is de afdeling bewerkelijk .
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De meetresultaten van de afdeling interne west :

Er is hier op 24 - 5, 5 - 6 en 11 - 6 - 85 gemeten . Hieronder volgt
een opsomming van de meetresultaten :

categorie 24 - 5 in % 5 - 6 in % 11 - 6 in %
werkzaamheden
I 2,67 4,4 % 6,17 8,3 % 3,17 4,9 %

(0,17) 0,3 % (0,33) 0,4 % (1,75) 2,7 %
II 8,00 13,2 % 7,17 9,6 % 10,58 16,3 %

(0,17) 0,3 % (0,17) 0,2 % (1,42) 2,2 %
III 4,33 7,2 % 8,00 10,7 % 0,17 0,3 %

(0) 0 % (0) 0 % (0) 0 %
IV 0 0 % 1,17 1,6 % 0 0 %
a.g .p. 8,50 14,1 % 9,67 12,9 % 7,75 11,9 %
direkte
patiëntenzorg 39,4 % 43,8 % 38,3 %
adm. 12,67 20,9 % 15,33 20,5 % 14,08 21,7 %
lopen 3,00 5,0 % 4,17 5,6 % 3,00 4,6 %
weg 2,50 4,1 % 2,67 3,6 % 2,83 4,4 %
h .h. 12,36 20,4 % 13,86 18,6 % 14,94 23,0 %
p .t. 6,14 10,1 % 5,97 8,0 % 5,22 8,0 %
totaal • 60,51 99,9 % 74,68 100,1% 64,91 100 %

De tijden worden na omrekening van lopen en weg, en daarna van a .p .g .
volgens het in § 5 .5 omschreven algoritme als volgt :

categorie 24 - 5 5 - 6 11 - 6
werkzaamheden
I 4,57 9,71 5,42

(0,25) (0,36) (1,92)
II 13,69 11,28 18,09

(0,25) (0,19) (1,56)
III 7,40 12,59 0,30

(0,06) (0) (0)
IV 0 1,84 0
direkte patiëntenzorg

26,22 35,97 27,29
adm. 13,94 16,88 15,47
h.h. 13,60 15,26 16,41
p .t. 6,75 6,57 5,74
totaal 60,52 74,68 64,90
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De bepaling van de normtijd van de verschillende categorieën patiënten
zoals in bijlage 13 beschreven staat luidt als volgt :

24 - 5 5 - 6 11 - 6

4,82 10,07 7,34
NI 15,82 = 0,30 12,72 = 0,57 16,54 = 0,44

13,94 11,47 19,65
NII 9,30 = 1,50 7,54 = 1,52 13,54 = 1,45

7,46 12,59 0,30
NIII 2,87 = 2,60 4,14 = 3,04 1,00 = 0,30

0 1,84 0
NIV 0,18 = 10,22

Op basis van deze gegevens worden de normen voor de verschillende
categorieën van patiënten :

22,23
NI = 45,08 = 0,49

45,06
NII = 30,38 = 1,48

20,35
NIII = 8,01 = 2,54

1,84
NIV = 0,18 = 10,22
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De uitslagen van de enquête op de afdeling interne west :

Enquêteresultaten van meting op 24 - 5 - 85 .

Respons : 6 antwoorden .

1 . drukker : 0
normaal : 6
rustiger : 0

2 . Tevredenheid m.b .t . de kwaliteit van het geleverde werk :
ja :6 ~
nee : 0

3 . Kwaliteit van het personeel :
gediplomeerd : 2
leerling : 3
civiele dienst : 1

Algemene opmerkingen :

1 . Niet, erg druk en niet erg rustig . Gewoon.

Enquêteresultaten van meetdag 5 - 6 - 85 .

Respons : 7 antwoorden .

1 . drukker : 0
normaal : 4
rustiger : 0
geen idee : 3

2 . Tevredenheid m .b .t . de kwaliteit van het geleverde werk :
ja : 3
nee : 2
geen idee : 2

3 . Kwaliteit van het personeel :
gediplomeerd : 2
leerling : 5
civiele dienst : 0

Algemene opmerkingen :

1 . Reserve- kracht, eerste dag op de afdeling . Door onbekendheid met'
patiënten en begeleiden van leerling- verpleegkundige was er geen
overzicht aanwezig .
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2 . Ik moet nog alles leren dus ontevreden over de kwaliteit van het
werk .

3 . Ik werk pas 2 weken op deze afdeling .
4 . Ben pas de tweede dag op de afdeling na de i .p . Dus kan ik geen

oordeel geven .
5 . Veel eerste - jaars leerlingen .

Enquêteresultaten op de meetdag 11 - 6 - 85 .

Respons : 5 antwoorden

1 . drukker : 0
normaal : 4
rustiger : 1

2 . Tevredenheid m .b .t . de kwaliteit van het geleverde werk :
ja : 5
nee : 0

3 . kwaliteit van het personeel :
gediplomeerd : 3
leerling : 2
civiele dienst : 0

Algemene opmerkingen :

1 . Ik ben pas de tweede week hier .
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De meetresultaten van de afdeling chirurgie oost waren :

Er is hier op 10 - 5, 20 - 5 en 5 - 6 - 85 gemeten . Hieronder volgt
een opsomming van de meetresultaten van overdag . De meetresultaten van
's avonds volgen na de enquêteresultaten .

categorie 10 -- 5 in % 20 - 5 in % 5 - 6 in %
werkzaamheden
I 5,00 8,1 % 6,17 8,7 % 4,08 5,6 %

(0,33) 0,5 % (0,33) 0,5 % (0,42) 0,6 %
II 9,00 14,6 % 6,50 9,1 % 11,58 15,8%

(1,00) 1,6 % (0) 0,0 % (0,58) 0,8 %
III 6,33 10,2 % 8,83 12,4 % 7,92 10,8%

(0,33) 0,5 % (0,33) 0,5 % (0,17) 0,2 %
D 0 0 % 0,50 0,7 % 0 0 %

(0) 0 %
a.g.p. 5,17 8,4 % 7,33 10,3 % 8,00 10,9%
direkte patiëntenzorg 43,9 % 42,2 % 44,7%

adm. 12,00 19,4 % 14,66 20,6 % 13,50 18,4%
lopen 5,83 9,4 % 5,67 8,0 % 5,33 7,3 %
weg 1,50 2,4 % 2,33 3,3 % 2,33 3,2 %
h .h. 12,83 20,8 % 12,49 17,6 % 16,05 21,9%
p .t . 2,50 4,0 % 6,01 8,4 % 3,37 4,6 %
totaal 61,82 100 % 71,15 100 % 73,33 100 %

De tijden worden na onrekening van lopen en weg, en daarna van a .p .g .
volgens het in bijlage 13 omschreven algoritme als volgt :

categorie 10 - 5 20 - 5 5 - 6
werkzaamheden
I 7,11 9,26 6,11

(0,37) (0,37) (0,47)
II 12,81 9,76 17,32

(1,13) (0) (0,65)
III 9,01 13,26 11,84

(0,37) (0,37) (0,19)
D 0 0,75 0
direkte patiëntenzorg

30,80 33,77 36,58
adm. 13,61 16,52 15,07
h.h. 14,56 14,07 17,92
p .t. 2,84 6,77 3,76
totaal 61,81 71,13 73,32
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Dit levert de volgende normtijden voor de verschillende categorieën
patiënten op :

10-5 20-5 5-6

7,48 9,63 6,58
NI 8,45 = 0,89 11,36 = 0,85 9,23 = 0,71

13,94 9,76 17,97
NII 9,63 = 1,45 7,00 a 1,39 14,45 = 1,24

9,38 13,63 12,03
NIII 4,09 = 2,29 6,00 = 2,27 3,36 = 3,58

0,75
ND 1,00 = 0,75

Op basis van deze normen kunnen de algemene normen opgesteld worden :

23,69
NI = 29,04 = 0,82

41,67
NII = 31,08 = 1,34

35,04
NIII = 13,45 = 2,61

0,75
ND = 1,00 = 0,75
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De enquêteresultaten van de afdeling chirurgie oost :

Enquèteresultaten van meetdag 10 - 5 - 85 .

Respons : 7 antwoorden

1 . drukker : 1
normaal : 6
rustiger : 0

2 . Tevredenheid t .a .v . de kwaliteit van het geleverde werk :
ja : 5
nee : 2

3 . kwaliteit van het personeel :
gediplomeerd : 4
leerling : 2
civiele dienst : 1

Algemene opmerkingen :

1 . Ontevreden over de kwaliteit van het geleverde werk, omdat je te
weinig tijd hebt voor de mensen zelf en voor de leerlingenbegelei-
ding.

2 . Drukte was zoals gewoonlijk . Wel waren er bepaalde omstandigheden
die niet voorzien waren, hierdoor werd het rommelig . (Dit antwoord
werd 3 maal gegeven) .
Kwaliteit van het geleverde werk was onvoldoende omdat er te weinig
tijd was voor de patiënt . (Dit antwoord werd 2 maal gegeven) .

3 . Tevreden over de kwaliteit van het geleverde werk, maar door de
rommelige situatie hebben sommige patiënten langer moeten wachten
en de verzorging in etappes moest gebeuren . De puur lichamelijke
zorg werd geleverd, maar echt tijd voor de patiënt was er niet .

4 . Het was rommeliger dan anders . (Dit antwoord werd 2 maal gegeven) .
Tevreden over de kwaliteit van het werk, want alles was toch nog op
tijd klaar en toch goed .

Enquêteresultaten van de meetdag 20 - 5 - 85 .

Respons : 6 antwoorden .

1 . drukker : 0
normaal : 6
rustiger : 0

2 . Tevredenheid t .a .v . de kwaliteit van het geleverde werk :
ja : 6
nee : 0



BIJLAGE 14 .5 .4

3 . Kwaliteit van het personeel :
gediplomeerd : 3
leerling : 3
civiele dienst : 0

Algemene opmerkingen :

1 . We hadden de tijd voor de patiënten .
2 . Redelijk tevreden over de kwaliteit ; patiënten hebben wel aandacht

gekregen . Doordat ik zelf al een aantal dagen gewerkt had (die ont-
zettend druk waren) kun je niet alle aandacht geven die je wilt .

Enquêteresultaten 5 - 6 - 85 .

Respons : 8 antwoorden .

1 . drukker : 0
normaal : 6
rustiger : 0

2 . Tevredenheid t .a .v. de kwaliteit van het werk :

ja . 4
nee : 2

3 . Kwaliteit van het personeel :
gediplomeerd : 4
leerling : 3
civiele dienst : 1

Algemene opmerkingen :

1 . Het is nog maar de tweede dag dat ik hier werk. (Dit antwoord werd

2 maal gegeven .)
We moeten nog veel kijken en staan onder begeleiding .

2 . Het was rommeliger dan anders . (Dit antwoord werd 2 maal gegeven) .

3 . De situatie was wel rommelig ; soms wat onoverzichtelijk . Dit had
met de kwaliteit van de personele bezetting te maken .
Patiënten hebben de nodige zorg gekregen, maar er was weinig tijd

voor . We werkten met 2 gediplomeerden en 5 eerste jaars leerlingen .

Veel handelingen kwamen op de gediplomeerden neer . De begeleiding
van de leerlingen was soms ver te zoeken .

4 . Er is te weinig kwaliteit, en de leerling is de dupe .
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De resultaten bij de metingen op chirurgie oost 's avonds :

Deze metingen waren op dezelfde dag als 's middags . Hieronder volgt
een opsomming van de resultaten :

categorie 10 - 5 in % 20 - 5 in % 5 - 6 in %
werkzaamheden
I 0,83 5,2 % 1,08 6,7 % 0,58 3,4 %

(0,42) 2,6 % (0) 0 % (0,08) 0,5 %
II 3,08 19,2 % 1,83 11,4 % 2,92 16,9%

(0,75) 4,7 % (0) 0 % (0,17) 1,0 %
III 2,00 12,4 % 3,67 22,8 % 2,42 14,0%

(0,08) 0,5 % (0) 0 % (0) 0 %
D 0 0 % 0 0 % 0 0 %
a.g .p. 1,67 10,4 % 3,92 24,3 % 4,00 23,1%
direkte patiëntenzorg 55,0 % 65,2 % 58,9%

adm. 2,58 16,1 % 1,25 7,8 % 3,33 19,3%
lopen 1,25 7,8 % 1,08 6,7 % 0,92 5,3 %
weg 0 0 % 0,25 1,5 % 0,08 0,5 %
h.h. 1,83 11,4 % 1,25 7,8 % 1,50 8,7 %
p .t . 1,58 9,8 % 1,75 10,9 % 1,25 7,2 %
totaal 16,07 100 % 16,08 100 % 17,25 1 00 %

Na omrekening van lopen en weg, en daarna a .g .p . worden de cijfers als
volgt :

categorie 10 - 5 ' 20 - 5 5 - 6
werkzaamheden
I 1,15 1,84 1,01

(0,46) (0,09) (0,17)
II 4,28 3,11 5,06

(0,81) (0,09) (0,27)
III 2,78 6,23 4,20

(0,09) (0,09) (0,09)
direkte patiëntenzorg

9,57 11,45 10,80
adm. 2,80 1,36 3,53
h.h. 1,98 1,36 1,59
p.t. 1,71 1,91 1,33
totaal 16,07 16,08 17,25
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Op basis van deze cijfers kan gekomen worden tot de volgende gemiddel-
den per dag :

10 - 5

NI

NII

NIII

1,61
9,48 = 0,17

5,09
10,00 = 0,51

2,87
5,00 = 0,57

20-5 5-6

1,93 1,18
13,00 = 0,15 9,00 = 0,13

3,20 5,33
7, 00 = 0,46 14,00 = 0,38

6,32 4,29
6,00 = 1,05 4,00 = 1,07

De normtijden per categorie patiënten in de avonduren wordt nu :

NI

NII

4,72
31,48 = 0,15

13,62
31,00 = 0,44

13,48
NIII = 15,00 = 0,90
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De resultaten van de enquête op de afdeling chirurgie oost 's avonds :

Enquêteresultaten van 10 - 5 - 85 's avonds .

Respons : 3 antwoorden .

1 . drukker : 0
normaal : 2
rustiger : 0
geen idee : 1

2 . Tevredenheid t .a .v . de kwaliteit van het geleverde werk :
ja : 3
nee : 0

3 . Kwaliteit van het personeel :
gediplomeerd : 2
leerling : 1
civiele dienst : 0

Algemene opmerkingen

1 . Ik kom uit de reservedienst, en kan dus niet vergelijken .

Enquèteresultaten 20 - 5 - 85 's

Respons : 3 antwoorden .

1 . drukker : 0
normaal : 3
rustiger : 0

avonds .

2 . Tevredenheid t .a .v . de kwaliteit van het geleverde werk :
ja : 3
nee : 0

3 . Kwaliteit van het personeel :
gediplomeerd : 1
leerling : 2
civiele dienst : 0

Algemene opmerkingen :

1 . Niet veel bijzondere patiënten .
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Enquè teresultaten 5 - 6 - 85 's avonds .

Respons : 3 antwoorden .

1 . drukker : 3
normaal : 0
rustiger : 0

2 . Tevredenheid t .a .v . de kwaliteit van het geleverde werk :
ja : 0
nee : 3

3 . Kwaliteit van het personeel :
gediplomeerd : 1
leerling : 2
civiele dienst : 0

Algemene opmerkingen :

1 . De kwaliteit van het geleverde werk was onvoldoende omdat er geen
tijd was voor persoonlijke aandacht .

2 . Er was te weinig tijd om je werk rustig en goed te doen .
3 . In het begin was het druk, later hebben we wat rustiger maar nog

wel rommelig doorgewerkt .
De tevredenheid t .a .v . de kwaliteit van het geleverde werk : niet
echt omdat we naar mijn mening te weinig tijd voor de mensen hadden .
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De meetresultaten op de afdeling chirurgie west waren :

Er werd gemeten op de dagen 8 - 5, 29 - 5 en 3 - 6 - 85 . Hieronder
volgt een opsomming van de resultaten :

categorie 8 - 5 in % 29 - 5 in % 3 - 6 in %
werkzaamheden
I 2,33 2,8 % 6,83 9,1 % 6,75 9,0 %

(1,17) 1,4 % ( 2,33) 3,1 % (1,17) 1,6 %
II 7,33 8,9 % 4,33 5,8 % 6,92 9,2 %

(0,67) 0,8 % (0,50) 0,7 % ( 0,50) 0,7 %
III 15,0 18,1 % 9,00 5,8 % 11,50 15,3%

(0,5) 0,6 % (0,33) 0,4 % ( 0,17) 0,2 %
D 0 0 % 0,33 0,4 % 0 0 %

(0) 0 %
a .g .p. 7,33 8,9 % 9,33 12,4 % 8,84 11,8%
direkte patiëntenzorg 41,5 % 43,9 % 47,8%

adm. 16,33
lopen 9,17
weg 3,17
h .h. 14,13
p.t . 1 5,54
totaal 82,67

19,8 % 16,83 22,4 % 14,33 19,1%
11,1 % 4,50 6,0 % 5,25 7,0 %
3,8 % 2,50 3,3 % 0,92 1,2 %
17,1 % 12,99 17,3 % 11,42 15,2%
6,7 % 5,16 6,9 % 7,17 9,6 %
100 % 74,97 100 % 74,94 100 %

Na omrekening van lopen en weg, en daarna van a .g .p . komen de cijfers
er als volgt uit te zien :

categorie 8 - 5 29 - 5 3 - 6
werkzaamheden
I 3,55 10,96 9,90

(1,38) (2,57) (1,33)
II 11,18 6,96 10,14

(0,79) (0,55) (0,60)
III 22,87 14,45 16,85

(0,59) (0,36) (0,25)
D 0 0,52 0
direkte patiëntenzorg

40,36 36,37 39,07
adm. 19,20 18,56 15,62
h .h. 16,61 14,33 12,44
p.t. 6,51 5,69 7,81
totaal 82,69 74,95 74,94
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Op basis van deze cijfers kan gekomen worden tot de volgende gemiddel-
den per dag :

normtijd 8-5 28-5 3-6

4,93 13,53 11,23
NI 8,18 = 0,60 16,41 = 0,82 13,68 = 0,82

11,97 7,51 10,74
NII 11,82 = 1,01 4,00 = 1,88 10,18 = 1,06

23,46 14,81 17,10
NIII 10,32 = 2,27 5,00 = 2,96 7,96 = 2,15

0,52
ND 1,00 = 0,52

De algemene gemiddelden per categorie patiënten worden nu :

29,69
NI = 40,00 = 0,78

30,22
NII = 29,00 = 1,16

55,37
NIII = 23,28 = 2,38
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De resultaten van de enquéte op de afdeling chirurgie west :

Enquêteresultaten op de meetdag 8 - 5 - 85 .

Respons : 8 antwoorden

1 . drukker : 7
normaal : 1
rustiger : 0

2 . Tevredenheid t .a .v . de kwaliteit van het geleverde werk :
ja : 1
nee : 7

3 . Kwaliteit van het personeel :
gediplomeerd : 3
leerling : 5
civiele dienst : 0

Algemene opmerkingen

1 . Ontevreden t .a .v . de geleverde kwaliteit omdat je nauwelijks tijd
hebt voor extra dingen . Alleen dingen die moeten gebeuren heb je
tijd voor .
Werk pas ± 8 dagen op de afdeling .

2 . Er was te weinig tijd voor de patiënten
3 . Tussen de middag wel erg druk i .v .m . terugkomst grote O .K . en ver-

schillende patiënten opgenomen voor O .K .- programma volgende dag .
Redelijk ontevreden over de kwaliteit van het geleverde werk omdat
- je te weinig tijd hebt om de patiënten voldoende uitleg, informa-

tie te geven .
- je komt er niet toe aan extra verzorgende handelingen als nagels
verzorgen, haren wassen etc .

- door minimale bezetting aan personeel : zie zwartboek voor ver-
pleegkundigen .

4 . Er is bijna altijd te weinig tijd om "op je gemak" te werken . De
kwaliteit van het werk ligt volgens mij wel onder Invloed van de
tijd .

5 . Drukker doordat patiënten van O.K . terugkwamen op moment dat er
weinig personeel was tussen de middag .
Je hebt de tijd niet om iets op je gemak te doen, en ik denk dat
als je iets sneller wilt doen dan anders de kwaliteit ook minder
is . (Dit antwoord werd 2 maal gegeven) .

6 . Er waren meer patiënten met meer verzorging .(Dit antwoord werd 2
maal gegeven) .
Ontevreden over de kwaliteit van het geleverde werk omdat ik alleen
lichamelijke aandacht aan de patiënten heb kunnen besteden . Weinig
geestelijke aandacht .
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Enquèteresultaten van de meetdag 28 - 5 - 85 .

Respons : 3 antwoorden .

1 . drukker : 3
normaal : 0
rustiger : 0

2 . Tevredenheid t .a .v . de kwaliteit van het werk :
ja : 0
nee : 3

3 . Kwaliteit van het personeel :
gediplomeerd : 2
leerling : 1
civiele dienst : 0

Algemene opmerkingen :

1 . Weinig personeel . Patiënten waar je veel werk mee hebt . Hulp die de
afdeling niet zo goed kennen en die je mee moet nemen .
Er was te weinig tijd om alles echt goed te doen, en te weinig tijd
om met de patiënten een praatje te maken over hun wel en wee .
De hulp die we aangeboden kregen is natuurlijk hartstikke prettig,
ook al heb je er veel profijt van, maar ook wel extra werk, daar ze
de afdeling en de werkzaamheden die nog gebeuren moeten zo niet
kunnen inschatten .

2 . Er was onvoldoende tijd voor werkzaamheden/begeleiding .
Niet op tijd kunnen pauzeren .
Een goede start om 7 .00 uur en vanaf 10.30 uur erg rommelig .
Met een constante werkachterstand .
Patiënten waren geduldig .
Hulpen kwamen om 14 .00 uur = overdragen + uitleggen .
Keukendienst sprong links en rechts goed bij .
Medische dienst nam geen deel aan patiëntenbespreking .
Weinig kwaliteit .

3 . Pas 10 .45 uur over kunnen dragen aan afdelingshoofd. Hieraan om
9 .00 uur echter al begonnen . Telkens kwamen andere disciplines
tussendoor en voor een patiënt moest van alles geregeld worden .
Verpleegkundigen op de afdeling hadden hier geen tijd voor .
Ik stond echter wel gepland met een verpleegkundige op blok II,
hier ben ik dus bijna niet meer geweest vanaf 9 .00 uur .
's Middags geen visite kunnen lopen, de arts kwam pas na 16 .00 uur,
dus overdragen aan gediplomeerde .



BIJLAGE 14 .6 .5

Enquèteresultaten 3 - 6 - 85 .

Respons : 5 antwoorden .

1 . drukker : 4
normaal : 1
rustiger : 0

2 . Tevredenheid t .a .v . de kwaliteit van het geleverde werk :
ja : 3
nee : 2

3 . Kwaliteit van het personeel :
gediplomeerd : 3
leerling : 2
civiele dienst : 0

Algemene opmerkingen :

1 . Ontevredenheid t .a .v . de kwaliteit van het werk omdat het naar mijn
gevoel door drukte rommelig was .

2 . Erg druk. Iedereen kreeg ondanks de drukte toch genoeg aandacht .
3 . Er waren 2 hulpen .
4 . Door'minder personeel, meer hulp (onbekend met de situatie op de

afdeling) drukker op de afdeling .
Ik heb geen tijd aan de patiënten kunnen besteden wat betreft het
praten, extra dingetjes zoals haren wassen wat toch ook nodig moest
gebeuren .
Tot overmaat van ramp ook nog een half uur overgewerkt i .v .m. over-
dragen werkzaamheden en de visite (dokter) die pas om 17 .30 uur was
afgelopen en daarna nog geheel uitgewerkt moest worden .
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De meetresultaten op afdeling chirurgie west in de avond waren :

Er werd gemeten op dezelfde dagen als overdag . Hieronder volgt een
opsomming van de resultaten :

categorie 8 - 5 in % 29 - 5 in % 3 - 6 in %
werkzaamheden
I 0,17 1,1 % 1,33 7,6 % 0,58 3,5 %

(0,08) 0,5 % (0) 0 % (0,17) 1,0 %
II 1,17 7,7 % 1,75 10,0 % 1,33 8,1 %

(0) 0 % (0) 0 % (0,08) 0,5 %
III 3,25 21,4 % 2,67 15,2 % 3,58 21,7%

(0) 0 % (0) 0 % 0 0 %
a .g .p . 2,08 13,7 % 2,58 14,7 % 4,75 28,8%
direkte patiëntenzorg 44,4 % 47,5 % 63,6%

adm. 5,42 35,7 % 4,67 26,7 % 2,08 12,6%
lopen 1,00 6,6 % 0,92 5,3 % 1,58 9,6 %
weg 0,08 0,5 % 0 0 % 0,17 1,0 %
h .h . 1,75 11,5 % 2,42 13,8 % 1,67 10,1%
p .t . 0,17 1,1 % 1,17 6,7 % 0,50 3,0 %
totaal- 15,17 100 % 17,51 100 % 16,49 100 %

Na omrekening van lopen en weg, en daarna van a .g .p . worden de volgende
cijfers verkregen :

categorie 8 - 5 29 - 5 3 - 6
werkzaamheden
I 0,26 2,03 1,15

(0,09) (0) (0,38)
II 1,83 2,68 2,64

(0) (0) (0,28)
III 5,09 4,08 7,11

(0) (0) (0,19)
direkte patiëntenzorg 7,27 8,79 11,75

adm. 5,84 4,93 2,33
h.h. 1,88 2,55 1,87
p.t. 0,18 1,23 0,56
totaal 15,17 17,50 16,50
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Op basis van deze cijfers kan gekomen worden tot gemiddelde tijden per
dag en per categorie patiënt :

8 - 5 29 - 5 3 - 6

0,35 2,03 1,53
NI 8,00 = 0,04 16,0 = 0,13 16,0 = 0,10

1,83 2,68 2,92
NII 13,0 = 0,14 4,00 = 0,67 12,0 = 0,24

5,09 4,08 7,30
NIII 11,0 = 0,46 5,00 = 0,82 8,00 = 0,91

De algemene gemiddelden per categorie patiënten worden nu :

3,91
NI = 40,0 = 0,10

7,43
21II = 29,0 = 0,26

16,47
NIII = 24,00 = 0,69
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De resultaten van de enquête op de afdeling chirurgie west 's avonds :

F.nquêteresultaten van de meetdag 10 - 5 - 85 .

Respons : 3 antwoorden.

1 . drukker : 2
normaal : 1
rustiger : 0

2 . Tevredenheid t .a.v . de kwaliteit van het geleverde werk :
ja : 3
nee : 0

3 . Kwaliteit van het personeel :
gediplomeerd : 3
leerling : 0
civiele dienst : 0

Algemene opmerkingen :

1 . Iets drukker dan normaal . De hele avond beziggeweest i .v .m. enkele
bewerkelijke patiënten . (Dit antwoord werd 2 maal gegeven) .

Van de dagen 28 - 5 - 85 en 3 - 6 - 85 zijn voor de avond geen enquête-
resultaten verkregen .
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De meetresultaten op de klasse afdeling waren :

Er werd gemeten op de dagen 13 - 5, 23 - 5 en 4- 6 -85 . Hieronder
volgt een opsomming van de meetresultaten :

categorie 13 - 5 in % 23 - 5 in % 4 - 6 in %
werkzaamheden
I 2,33 3,2 % 3,50 4,7 % 4,50 6,9 %

(0,50) 0,7 % (1,67) 2,2 % (2,17) 3,3 %
II 9,67 13,1 % 6,83 9,1 % 7,42 11,4%

(1,33) 1,8 % ( 1,00) 1,3 % (0,33) 0,5 %
III 8,33 11,3 % 11,67 15,5 % 1,75 2,7 %

(1,00) 1,4 % (0,17) 0,3 % (0) 0 %
D 0 0 % 0 0 % 1,58 2,4 %

(0) 0 % (0) 0 % (0,0R) 0,1 %
a .g .p. 6,83 9,3 % 6,67 8,9 % 7,75 11,9%
direkte patiëntenzorg 40,8 % 42,0 % 37,5%

adm. 20,50
lopen 4,33
weg 2,67
h.h. 11,17
p.t . 5,17
totaal 73,83

27,8 % 21,17 28,2 % 16,67 25,5%
5,9 % 3,17 4,2 % 3,92 6,0 %
3,6 % 1,67 2,2 % 1,58 2 ,4 ï
15,1 % 12,83 17,1 % 13,08 20,0%
7,0 % 4,83 6,4 % 4,50 6,9
100 % 75,18 100 % 65,33 9 0~'i

Na omrekening van lopen en weg, en daarna van a .g .p . worden de volgen{'e
cijfers verkregen :

categorie 13 - 5 23 - 5 4 - 6
werkzaamheden
I 3,43 4,87 7,06

(0,55) (1,78) (2,53)
II 14,27 9,51 11,62

(1,47) (1,07) (0,68)
III 12,29 16,26 2,75

(1,10) (0,18) (0,32)
D 0 0 2,48

(0) (0) (0,41)
direkte patiëntenzorg 33,11 33,67 27,86

adm. 22,65 22,63 18,25
h.h. 12,34 13,71 14,32
p .t. 5,71 5,16 4,93
totaal 73,82 75,16 65,33
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Op basis van deze gegevens kunnen de volgende gemiddelden berekend
worden :

13 - 5 23 - 5 4 - 6

3,98 6,65 9,59
NI 7,47 = 0,53 10,54 = 0,63 12,45 = 0,77

15,74 10,58 12,30
NII 8,68 = 1,81 7,32 = 1,45 8,50 = 1,45

13,39 16,44 3,07
NIII 4,29 = 3,12 3,00 = 5,48 1,00 = 3,07

2,89
ND 1,00 = 2,89

De normcijfers per categorie patiënten worden nu :

20,22
NI = 30,46 = 0,66

38,62
NII = 24,50 = 1,58

32,90
NIII = 8,29 = 3,97

2,89
ND = 1,00 = 2,89
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De uitslagen van de enquête op de klasse afdeling :

Enquêteresultaten op de meetdag 13 - 5 - 85 .

Respons : 4 antwoorden .

1 . drukker : 0
normaal : 4
rustiger : 0

2 . Tevredenheid t .a .v . de kwaliteit van het geleverde werk :
ja : 1
nee : 1
ja en nee : 2

3 . Kwaliteit van het personeel :
gediplomeerd : 4
leerling : 0
civiele dienst : 0

Algemene opmerkingen :

1 . Het was een normale drukte voor deze afdeling op dit tijdstip .
2 . Tevreden t .a .v . de kwaliteit van het werk verpleegtechnisch gezien,

maar ontevreden sociaal gezien . (Dit antwoord werd 4 maal gegeven) .
Er was weinig tijd om een praatje met de patiënten te maken, niet
alleen bij patiënten voor de gezelligheid, maar ook bij patiënten
die het echt nodig hebben, die psychisch in de put zitten (b .v .
C .A .-patiënten) die hier vaak liggen . Vele werkzaamheden moeten
hier vlug gebeuren .

Enquêteresultaten van de meetdag 23 - 5 - 85

Respons : 5 antwoorden .

1 . drukker : 3
normaal : 2
rustiger : 0

2 . Tevredenheid t .a .v. de kwaliteit van het geleverde werk :
ja : 3
nee : 2

3 . Kwaliteit van het personeel :
gediplomeerd : 5
leerling : 0
civiele dienst : 0
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Algemene opmerkingen :

1 . Normale drukte voor de klasse afdeling .
Ik heb de verpleegtechnische handelingen kunnen doen, maar weinig
tijd voor sociaal contact
Er was vandaag wel meer tijd dan vorige keer waar ik bij aanwezig
was

2 . Gediplomeerd met keukendienst : tevreden over de kwaliteit van het
geleverde werk, omdat nog tijd gehad voor verpleegkundige hande-
lingen .

3 . Te haastig moeten werken om toch op tijd klaar te zijn .
Ik vind het jammer om soms te weinig tijd voor de patiënt te hebben
en familie .

4 . Te haastig moeten werken, weinig tijd voor een praatje .(Dit antwoord
werd 2 maal gegeven) .

5 . Hard werken, best druk . Het was in vergelijking met andere dagen
niet abnormaal .
I .v .m. waarneming(hoofd) vandaag heb ik het m .n. 's middags drukker
gehad . Waarschijnlijk is de oorzaak dat er diverse artsen op een
ongeveer gelijk tijdstip visite kwamen lopen .

Enquêteresultaten op meetdag 4 - 6 - 85 .

Respons : 6 antwoorden .

1 . drukker : 0
normaal : 6
rustiger : 0

2 . Tevredenheid t .a .v . de kwaliteit van het geleverde werk :
ja : 6
nee : 0

3 . Kwaliteit van het personeel :
gediplomeerd : 4
leerling : 2
civiele dienst : 0

Algemene opmerkingen :

geen .
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De meetresultaten in de avond waren voor de klasse afdeling :

Er werd op dezelfde dagen gemeten als overdag . Hieronder volgt een
opsomming van de meetresultaten :

categorie 13 - 5 in % 23 - 5 in % 4 - 6 in %
werkzaamheden
I 0,25 2,3 % 0,58 5,5 % 1,50 12,9%

(0,08) 0,7 % (0,17) 1,6 % (0) 0 %
II 1,58 14,4 % 0,75 7,1 % 1,08 9,3 %

(0) 0 % (0) 0 % (0) 0 %
III 1.42 12,9 % 2,42 23,1 % 0,25 2,1 %

(0,25) 2,3 % (0,08) 0,8 % 0 0 %
a .g .p . 2,08 18,9 % 1,33 12,7 % 1,58 13,6%
direkte patiëntenzorg 51,5 % 50,8 % 37,9%

adm. 2,58
lopen 0,67
weg 0,25
h.h. 1,67
p .t . 0,17
totaal 11,00

23,5 % 2,08 19,8 % 3,33 28,6%
6,1 % 0,58 5,5 % 0,75 6,4 %
2,3 % 0,08 0,8 % 0 0 %
15,2 % 2,00 19,1 % 1,92 16,5%
1,5 % 0,42 4,0 % 1,25 10,7%
100 % 10,49 100 % 11,66 100 %

Na omrekening van lopen en weg, en daarna van a .g .p . werden de volgende
cijfers verkregen

categorie 13 - 5 23 - 5 4 - 6
werkzaamheden
I 0,44 0,84 2,50

(0,09) (0,18) (0)
11 2,82 1,08 1,79

(0) (0) (0)
III 2,54 3,50 0,42

(0,27) (0,09) (0)
direkte patiëntenzorg 6,16 5,69 4,71

adm. 2,82 2,22 3,56
h .h. 1,82 2,13 2,05
p.t. 0,19 0,45 1,34
totaal 11,00 10,49 11,66
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Op basis van deze gegevens kan gekomen worden tot de volgende gemiddel-
den per dag per categorie patiënt :

13 - 5 23 - 5 4 - 6

0,53 1,02 2,50
NI 8,00 = 0,07 11,0 - 0,09 10,0 = 0,25

2,82 1,08 1,79
NII 9,00 = 0,31 8~,06 = 0,14 9,00 = 0,20

2,81 3,59 0,42
NIII 4,00 = 0,70 4,00 = 0,90 1,00 = 0,42

Dit levert de volgende normcijfers op per categorie patiënt :

4,05
NI - 29,0 = 0,14

5,69
NII = 26,0 = 0,22

6,82
NIII = 9,00 = 0,76
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De enquêteresultaten voor de klasse- afdeling 's avonds :

Enquêteresultaten van de meetdag 13 - 5 - 85 :

Respons : 2 antwoorden

1 . drukker : 2
normaal : 0
rustiger : 0

2 . Tevredenheid t .a .v . de kwaliteit van het werk :
ja : 0
nee : 2

3 . Kwaliteit van het personeel :
gediplomeerd : 1
leerling : 1
civiele dienst : 0

Algemene opmerkingen :

1 . Ontevredenheid t .a .v . de kwaliteit van het geleverde werk omdat ik
te weinig aandacht aan de patiënt kon schenken omdat het zo druk
was .

2 . Het was erg rommelig, liep van de ene bel naar de andere bel . Kon
niets fatsoenlijk afwerken .
Ik heb net 2 weken vakantie achter de rug, kon me moeilijk oriën-
teren op de patiënten, had erg weinig tijd voor hen .

Van de meetdag 24 - 5 - 85 waren geen enquêteresultaten .

Enquêteresultaat meetdag 4 - 6 - 85 was :

Respons 1 antwoord .

1 . drukker : 0
normaal : 1
rustiger : 0

2 . Tevredenheid t .a .v . de kwaliteit van het geleverde werk :
ja : 1
nee : 0

3 . Kwaliteit van het personeel :
gediplomeerd : l
leerling : 0
civiele dienst : 0
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Algemene opmerkingen :

geen .
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De meetresultaten op de kraam/gynaecologie afdeling waren .

Er werd gemeten op de dagen 22 - 5, 30 - 5, 31 - 5 en 19 - 6 - 85 .
Hieronder volgt een opsomming van de meetresultaten :

categorie
werkzaamheden
I

II

III

baby's
D
a .g .p .
direkte

22-5 in y 30-5 ín% 31-5 in%

2,83
(0,33)
2,67
(0,50)
2,50
(0,17)
7,83
1,50
6,33

patiëntenzorg

adm. 24,33
lopen 4,67
weg 3,00
h.h . 13,07
p.t . 11,10
totaal 80,83

3,5 % 1,67 2,8 % 1,91 3,6 %
0,4 % (0,50) 0,8 % (0,50) 1,0 %
3,3 % 3,33 5,6 % 0 0 %
0,6 % (0) 0 % 0 0 %
3,1 % 2,50 5,1 % 11,67 22,2%
0,2 % (0) 0 % (0,50) 1,0 %
9,7 % 3,00 4,2 % 2,08 4,0 %
1,9 % 0 0 % 0,75 1,4 Y
7,8 % 2,00 3,4 % 2,35 4,5 %
30,5 % 21,9 % 37,7%

30,1 % 20,83 35,1 % 11,00 20,9%
5,8 % 2,00 3,4 % 1,67 3,2 %
3,7 % 0,83 1,4 % 2,58 4,9 %
16,2 % 16,50 27,8 % 13,52 25,7%
13,7 % 6,16 10,4 % 4,14 7,9 %
100 % 59,32 100 % 52,57 100 %

categorie 19 - 6 in %
werkzaamheden
I 1,84 2,0 %

(0,55) 0,6 %
II 4,97 5,4 %

(0,19) 0,2 %
III 11,78 12,7 %

(0,19) 0,2 %
Illbaby's 4,42 4,8 %
D 0,36 0,4 %
a.g .p . 12,51 13,5 %
direkte patiëntenzorg 39,8 %

adm. 21,72 23,4 %
lopen 4,78 5,1 %
weg 3,12 3,4 %
h .h . 19,96 21,5 %
p .t. 6,43 6,9 %
totaal 92,82 100 %

Na omrekening van lopen en weg, en daarna van a .g .p . worden de volgende
cijfers verkregen :

categorie 22 - 5 30 - 5 31 - 5 19 -6
werkzaamheden
I 4,27 2,08 2,23 3,09

(0,36) (0,53) (0,63) (0,60)
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II 4,03 4,17 0 8,34
(0,55) 0 0 (0,21)

III 3,77 3,13 12,70 19,77
(0,19) (0) (0,59) (0,21)

Illbaby's 11,81 3,75 3,26 7,42
D 2,27 0 0,88 0,60

(0) (0) (0,05) (0)
direkte patiëntenzorg 27,25 13,66 23,69 40,24

adm. 26,88
h.h. 14,44
p.t. 12,26
totaal 80,82

21,87 11,85 23,74
17,33 14,56 21,83
6,47 4,46 7,03
59,33 52,57 92,83

Op basis van deze gegevens kan gekomen worden tot de volgende gemiddel-
den per dag en per categorie patiënt :

22 - 5 30 - 5 31 - 5 19 - 6

4,63 2,61 2,86 3,69
NI 11,5 = 0,40 11,45 = 0,23 9,45 = 0,30 8,21 = 0,45

4,58 4,17 0 8,55
NII 7,45 = 0,61 1,81 = 2,30 8,30 = 1,03

3,96 3,13 14,65 19,98
NIII 2,72 = 1,46 1,00 = 3,13 6,00 = 2,44 8,86 = 2,26

11,81 75 2,50 7,42
Nbaby's 7,00 = 1,69 5,18 = 0,72 2,00 = 1,25 5,27 = 1,41

2,27 0 0,93 0,60
ND 3,00 = 0,76 1,00 = 0,93 1,00 = 0,60

De normcijfers per categorie patiënt worden nu :

13,79
NI = 40,61 = 0,34

17,30
NI1 = 17,56 = 0,99

43,72
NIII = 18,58 = 2,35

25,48
Nbaby's = 19,45 = 1,31

ND 3,80
5,00 = 0,76

Bij de berekeningen is de V .K . niet meegenomen .
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De resultaten van de enquête op de afdeling kraam/gynaecologie :

Enquêteresultaten van de meetdag 22 - 5 - 85 :

Respons : 7 antwoorden .

1 . drukker : 1
normaal : 5
rustiger : 1

2 . Tevredenheid t .a .v . de kwaliteit van het geleverde werk :
ja . 7
nee : 0

3 . Kwaliteit van het personeel :
gediplomeerd : 4
leerling : 2
civiele dienst : 0

Algemene opmerkingen :

1 . Kwaliteit van het personeel was vandaag optimaal .

2 . Tussen 16 .30 en 18 .30 uur 's middags was het tamelijk rommelig .

3 . In verband met vergaderingen en besprekingen is het voor mij een
drukke dag geweest . Ik heb deze dag geen bemoeienissen met de
patiëntenzorg gehad .

4 . Tot 16 .30 uur was het rustiger dan normaal . Tussen 16 .30 en 18 .00
uur was het druk . Er was toen ook niet zoveel personeel .

Enquêteresultaten van de meetdag 30 - 5 - 85 .

Respons : 6 antwoorden .

1 . drukker : 0
normaal : 0
rustiger : 6

2 . Tevredenheid t .a .v . de kwaliteit van het werk :
ja . 6
nee : 0

3 . Kwaliteit van het personeel :
gediplomeerd : 5
leerling : 1
civiele dienst : 0
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Algemene 6,pmerki:n;gijen :

1 . Vandaag was het rustig . Alleenvoor 10 .00 uur hadden we het druk
met bedden soppen van de O .K .-petíënten, die na een nacht weer
naar huis gaan .

2 . In de ochtend rommelig i .v.m. veel ontslagen . Verder erg rustig .

Geen goede dag voot het turven .
3 . Het was rommelig. (dez+e opmerking werd meerdere malen geplaatst) .

4 . Te veel bedden gesopt + te weinig verpleegkundige aktiviteiten/
werkzaamheden .

Enquêteresultaten van de meetdag 31 - 5 - 85 .

Respons : 6 antwoorden .

1 . drukker : 0
normaal : 2
rustiger : 4

2 . Tevredenheid t .a .v . de kwaliteit van het werk :
ja : 6
nee : 0

3 . Kwaliteit van het persbneel•
gediplomeerd : 4
leerling : 2
civiele dienst : 0

Algemene opmerkingen :

1 . De hele dag op de V .K. gewerkt .

2 . Door minimale personeelsbezetting hadden we toch
genoeg te werken .

(Deze opmerking werd 2 maal gemaakt) .

3 . Er waren nauwelijks kráaávrou*ën, er waren veel patiënten die in
klasse 1 vielen .

Enquéteresultaten op de theetdag i0 - 6 - 85 .

Respons : 8 antwoorden

1 . drukker : 7
normaal : 1
rustiger : 0

2 . Tevredenheid t .a .v. de kwaliteit van het werk :

ja : 6
nee : 1
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3 . Kwaliteit van het personeel :
gediplomeerd : 4
leerling : 4
civiele dienst : 0

Algemene opmerkingen :

1 . Vooral in de morgen drukker, 's middags was het veel rustiger ook
doordat er meer personeel was .

2 . 's Middags doordat de meeste O .K.'s terug waren + meer personeel,
minder druk
De kwaliteit was matig doordat ik bepaalde zaken door elkaar haalde
heb ik naar mijn mening niet optimaal gewerkt ('s morgens met name
door de drukte is het wat rommelig) .

3 . Moeilijk oordelen omdat ik korter werk op deze afdeling .
Ik ben niet echt tevreden over de kwaliteit van het werk omdat ik
graag wat meer tijd voor de mensen had gehad . Dit was door de
drukte niet helemaal naar mijn zin (ook omdat ik nog wat vreemd ben
op deze afdeling) .

4 . Het was wel drukker als anders : veel bewerkelijke patiënten waar
toch veel zorg aan besteed moet worden wat dan soms niet echt goed
kan . Voor tussen de middag kom je soms echt mensen tekort, soms
komt alles bij elkaar wat veel is .
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De mëetresultaten van de kinderafdeling waren :

Er werd gemeten op de dagen 21 - 5, 22 - 5 en 30 - 5 - 85 . Hieronder

volgt een opsomming van de resultaten :

categorie 21 - 5 in % 22 ~ 5 in % 30 - 5 in %
werkzaamheden
I(oogpat.) 0 0 % 0 0 % 0 0 %
It 1,25 2,5 % 1,00 2,1 ~ 2,25 4,0 %

(0,42) 0,8 % (1,17) 2,4 % (0,67) 1,2 %
I~I 4,00 7,9 % 4,00 8,3 % 5,75 10,1%

(2,83) 5,6 % (1,17) 2,4 % (3,17) 5,6 %
IlIbaby's 7,33 13,8 % 8,08 16,8 % 9,42 16,6 %
III(oogpat:) 0 0 % 1;i7 2;4 % 0 0 %

(0) 0 % (0,08) 0,2 % 0 0 %
D 0,50 1,0 % 0 0 % 0,50 0,9 %

(0,25) 0,5 % 0 0 % (0,17) 0,3 %
a .g .p. 5,33 10,5 % 4,50 9,4 % 5,92 10,4%
direkte patiëntenzorg 43,3 % 45,3 % 49,1%

adm. 8,09 16,0 % 9,50 19,8 % 5,75 10,1%
lopen 2,83 5,6 % 3,41 7i1 X 3;41 6,0 %
weg 2,42 4,8 % 3,42 7, 1 % 2,92 5,1 %

h .h. 8,08 15,9 % 6,83 14,2 % 9,50 16,7%
p,t, 7,33 14,5 % 3,09 6,4 7. 7,42 13,1%
totaal 50,66 1n0 % 48;01 100 % 56,85 100 %

Na omrekening van lopen en weg, ën vervolgens a .g .p . werden de volgende

resultaten verkregen :

categorie 21 - 5 22 - 5 30 = 5
werkzaamheden
I(oogpat.) 0 0 0
II 1,90 1,77 3,33

(0,66) (1,99) (0,84)
III 6,11 6,03 8,52

(3,35) (1,43) (3,66)
IIIbaby's 11,21 12,19 13,95
III(oágpat.) 0 1,76 0

(0) (0,16) (0)
D 0,77 0 0,74

(0,47) (0) (0,28)
direkte patiëntenzo"rg 24,47 25,33 31,32

adm. 9,03 11,08 6,47
h.h. 9,01 7,96 10,69
p,t, 8,18 3,60 8,35
totaal 50,67 47,99 56,84
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Op basis van deze cijfers kan gekomen worden tot de volgende gemiddel-
den per dag en per categorie patiënt :

ND

9,46
5,00 = 1,89

11,21
7,00 = 1,60

0

1,24
1,00 = 1,24

7,46
3,00 = 2,49

12,19
8,00 = 1,52

1,92
3,00 = 0,64

0

12,18
8,00 = 1,52

13,95
8,00 = 1,74

0

1,02
1,00 = 1,02

De gemiddelden per categorie van patiënten worden nu als volgt :

NII =

NIII =

10,49
9,50 = 1,10

29,1
16,0 = 1,82

1,92
NIII(oogpat .) 3,00 = 0,64

37,35
NIIlbaby's = 23,00 = 1,62

ND
2,26
2,00 = 1,13

Op 30 - 5 - 85 waren bij de categorie II en III- patiënten ook 2 oog-
patiënten meegenomen .
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De resultaten van de enquete op de kinderafdeling waren :

Enquêteresultaten van de meetdag 21 - 5 - 85 .

Respons : 1 antwoord .

1 . drukker : 1
normaal : 0
rustiger : 0

2 . Tevredenheid t .a .v . de kwaliteit van het geleverde werk :
ja : 1
nee : 0

3 . Kwaliteit van het personeel :
gediplomeerd : 1
leerling : 0
civiele dienst : 0

Algemend opmerkingen :

1 . Drukker als anders, enkele opnames, enkele O .K.'s .

Enquêteresultaten van de meetdag 22 - 5 - 85 .

Respons : 7 antwoorden .

1 . drukker : 3
normaal : 4
rustiger : 0

2 . Tevredenheid t .a .v . de kwaliteit van het werk :
ja : 6
nee : 1

3 . Kwaliteit van het personeel :
gediplomeerd : 6
leerling : 0
civiele dienst : 1

Algemen opmerkingen :

1 . 's Morgens wat rommelig .
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2 . Het was drukker vanwege verschillende taken die tegelijkertijd
kwamen .
Ik heb te weinig aan mijn leersituatie kunnen werken .

3 . Drukker vanwege 2 nieuwe kinderen in de couveuse met veel ver-
zorging .

4 . Woensdag is altijd drukker i.v.m. geplande oogoperaties .

Enquêteresultaten van de meetdag 30 - 5 - 85 .

Respons : 3 antwoorden .

1 . drukker : 0
normaal : 3
rustiger : 0

2 . Tevredenheid t .a.v . de kwaliteit van het werk :
ja : 3
nee : 0

3 . Kwaliteit van het personeel :
gediplomeerd : 2
leerling : 0
civiele dienst : 1

Algemene opmerkingen :

geen .
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De meetresultaten op de kinderafdeling 's avonds waren :

Er werd gemeten op dezelfde dagen als overdag . Hieronder volgt een
opsomming van de meetresultaten :

categorie 21 - 5 in % 22 - 5 in % 30 - 5 in %
werkzaamheden
I 0,08 0,7 % 0 0 % 0 0 %

(0) 0 % (0) 0 % (0) 0 %
II 0,17 1,5 % 0,50 3,9 % 0,58 5,4 %

(0) 0 % (0) 0 % (0) 0 %
III 0,50 4,5 % 1,33 10,4 % 1,58 14,8%

(0,08) 0,7 % (0,17) 1,3 % (0,33) 3,1 %
Illbaby's 3,42 30,6 % 4,33 33,8 % 4,25 40,0%
III(oogpat.) 0 0 % 0,33 2,6 % 0 0 %

(0) 0 % (0) 0 % 0 0 %
a.g .p. 1,83 16,4 % 1,83 14,3 % 1,00 9,4 %
direkte patiëntenzorg 54,4 % 66,3 % 72,7%

adm. 2,67 23,9 %
lopen 0,67 6,0 %
weg 0,33 3,0 %
h.h. 1,25 11,2 %
p .t . 0,17 1,5 %
totaal 11,17 100 %

2,25 17,6 % 1,00 9,4 %
0,83 6,5 % 0,58 5,4 %
0 0 % 0 0 %
0,58 4,5 % 0,83 7,8 %
0,67 5,2 % 0,50 4,7 %
12,82 100 % 10,65 100 %

Na omrekening van lopen en weg, en daarna van a .g .p . werden de volgende
cijfers verkregen :

categorie 21 - 5 22 - 5 30 - 5
werkzaamheden
I(oogpat.) 0,13 0 0

(0) (0) (0)
II 0,27 0,67 0,69

(0,03) (0,03) (0,09)
III 0,78 1,80 1,89

(0,12) (0,21) (0,44)
Illbaby's 5,33 5,88 5,07
III(oogpat.) 0 0,44 0

(0) (0,03) (0)
direkte patiëntenzorg 6,69 9,06 8,18

adm. 2,93 2,41 1,06
h.h. 1,37 0,62 0,88
p,t, 0,19 0,72 0,53
totaal 11,18 12,82 10,65
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Op basis hiervan kan gekomen
categorie van patiënten :

21 - 5

0,13
NI(oogpat .) 2,00 = 0,07

0,30
NII 3,00 = 0,10

0,90
NIII 5,00 = 0,18

5,33
NIIlbaby's 7,91 = 0,67

NIII(oogpat .)
0

worden tot gemiddelden per dag en per

22 - 5

0

30 - 5

0

0,70
2,00 = 0,35

2,01
3,00 = 0,67

5,88
8,00 = 0,74

0,47
3,00 = 0,16

0,78
3,00 = 0,26

2,33
7,00 = 0,33

5,07
8,00 = 0,63

0

Hieruit volgen de normcijfers per categorie van patiënten :

0,13
NI(oogpat .) = 2,00 = 0,07

1,78
NII = 9,50 = 0,19

5,24
NIII = 16,0 = 0,33

16,28
NIIlbaby's = 23,91 = 0,68

0,47
NIII(oogpat .) 3,00 = 0,16
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De resultaten van de enquête op de kinderafdeling 's avonds :

Enquêteresultaten op de meetdag 21 - 5 - 85 .

Respons : 2 antwoorden .

1 . drukker : 2
normaal : 0
rustiger : 0

2 . Tevredenheid t .a .v . de kwaliteit van het geleverde werk :

ja : 0
nee : 2

3 . Kwaliteit van het personeel :
gediplomeerd : 2
leerling : 0
civiele dienst : 0

Algemene opmerkingen :

1 . 2 Couveuse kinderen opgenomen met veel zorg . Te weinig tijd voor
andere kinderen en volwassenen . (Dit antwoord werd 2 maal gegeven) .

Enquêteresultaat van de meetdag 22 - 5 - 85 's avonds .

Respons : 1 antwoord .

1 . drukker : 0
normaal : 0
rustiger : 1

2 . Tevredenheid t .a .v . de kwaliteit
ja : 1
nee : 0

van het werk :

3 . Kwaliteit van het personeel :
gediplomeerd : 1
leerling : 0
civiele dienst : 0

Algemene opmerkingen :

geen .
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Enquêteresultaten van de meetdag 30 - 5 - 85 's avonds .

Respons : 2 antwoorden .

1 . drukker : 0
normaal : 2
rustiger : 0

2 . Tevredenheid t .a.v . de kwaliteit van het werk :
ja :2 ~
nee : 0

3 . Kwaliteit van het personeel :
gediplomeerd : 2
leerling : 0
civiele dienst : 0

Algemene opmerkingen

geen .
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De meetresultaten van de boxenafdeling waren :

Er werd gemeten op de dagen 29 - 5, 3 - 6 en 7 - 6- 85 . Hieronder

volgt een opsomming van de meetresultaten :

categorie 29 - 5 in % 3- 6 in % 7- 6 in %
werkzaamheden
I 0 0 % 0- 0 % 0 0 %
II 1,58 3,52 % 0,58 1,1 % 0,58 1,4 %

(0,33) 0,8 % (0,33) 0,6 % (0) 0 %
III 12,08 28,6 % 13,83 26,5 % 12,66 30,7%

(0,83) 2,0 % (4,08) 7,8 % (1,08) 2,6 %
a.g .p. 3,08 7,3 % 4,25 8,1 % 2,67 6,5 %
direkte patiëntenzorg 42,4 % 44,1 % 41,2%

adm. 6,58
lopen 2,08
weg 3,00
h.h. 8,88
P . t. 3,87
totaal 42,31

15,6 % 10,83 20,7 % 8,92 21,6%
4,9 % 1,42 2,7 % 0,42 1,0 %
7,1 % 2,67 5,1 % 1,92 4,7 %
21,0 % 9,46 18,1 % 8,29 20,1%
9,1 % 4,79 9,2 % 4,71 11,4%
100 % 52,24 100 % 41,25 100 %

Na omrekening van lopen en weg, en daarna van a .g .p . werden de volgende

resultaten verkregen :

categorie 29 - 5 3 - 6 7 - 6
werkzaamheden
1 0 0 0
II 2,18 0,82 0,61

(0,38) (0,36) (0)
III 16,84 19,42 16,25

(0,94) (4,43) (1,14)
direkte patiëntenzorg 20,34 25,03 18,00

adm. 7,48 11,75 9,46
h.h. 10,09 10,26 8,79
p,t, 4,40 5,20 4,99
totaal 42,31 52,24 41,24
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Op basis van deze gegevens kan gekomen worden tot de volgende gemiddel-
den per categorie patiënten en per dag :

29 - 5 3 - 6 7 - 6

2,56 1,18 0,61
NII 2,00 = 1,28 3,45 $ 0,34 2,00 = 0,31

17,78 23,85 17,39
NIII 13,91 = 1,28 12,05 = 1,98 12,27 = 1,42

Dit levert de volgende normgetallen op per categorie patiënten :

4,35
NII = 7,45 = 0,58

59,02
NIII = 38,23 = 1,54
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De enquêteresultaten voor de boxenafdeling :

Enquêteresultaten op de meetdag 29 - 5 - 85 .

Respons : 4 antwoorden .

1 . drukker : 2
normaal : 1
rustiger : 1

2 . Tevredenheid t .a .v . de kwaliteit van het werk :
ja : 1
nee : 3

3 . Kwaliteit van het personeel :
gediplomeerd : 2
leerling : 2
civiele dienst : 0

Algemene opmerkingen :

1 . Ontevreden over de kwaliteit van het geleverde werk omdat ik toch
niet op bepaalde tijden dingen kon doen die eigenlijk wel moesten

gebeuren .
2 . Ontevreden over de kwaliteit van het werk omdat ik nog maar 1 week

op deze afdeling werk, dus de werksituatie is soms nog moeilijk te

overzien .
3 . Ontevreden over de kwaliteit van het werk omdat alleen basiszorg-

dingen gedaan moesten worden . Tijd voor extra aandacht, spelen was

er niet .
4 . In deze tijd van het jaar is het altijd rustig . We moe ten ook

werken met veel nieuwe leerlingen en dit kost veel tijd .
2 Zieke verpleegkundigen, waarvan een staflid, en dit was duidelijk

te merken in de organisatie . De andere leidinggevende was zwaar

belast .

Enquêtéresultaten van de meetdag 3 - 8- 85 .

Respons : 5 antwoorden

1 . drukker : 0
normaal : 1
rustiger : 4
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2 . Tevredenheid t .a .v . de kwalieit van het geleverde werk :
ja : 5
nee : 0

3 . Kwaliteit van het personeel :
gediplomeerd : 2
leerling : 3
civiele dienst : 0

Algemene opmerkingen :

1 . Omdat er veel personeel was, kon ik extra aandacht aan de kinderen
geven .

2 . Het was een normale dag, gepaard gaande met de normale strubbe-
lingen .
Een zeer moeilijk gegeven was her volgende feit : doordat de lessen
uitgevallen waren stonden er ineens 3 leerlingen voor onze neus .
De werkzaamheden waren klaar, en je hebt in je planning al rekening
gehouden met 3 leerlingen die afwezig zijn .

Enquêteresultaten van de meetdag 7 - 6 - 85 .

Respons : 4 antwoorden .

1 . drukker : 0
normaal : 4
rustiger : 0

2 . Tevredenheid t .a .v . de kwaliteit van het geleverde werk :
ja : 4
nee : 0

3 . Kwaliteit van het personeel :
gediplomeerd : 3
leerling : 1
civiele dienst : 0

Algemene opmerkingen :

geen .
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De meetresultaten op de afdeling neurologie waren :

Er werd gemeten op de dagen 31 - 5, 6 - 6 en 11 - 6 - 85 . Hieronder
volgt een opsomming van de resultaten: -

categorie 31 - 5 in % 6 - 6 in % 11 - 6 in %
werkzaamheden
I 0,33 0,9 % 1,00 2,1 % 0,08 0,1 %

(0) 0 % (0,17) 0,4 % (0) 0 %
II 1,42 3,7 % 1,08 2,3 % 2,42 4,4 %

(0,58) 1,5 % (0,33) 0,7 % (0) 0 %
III 7,00 18,4 % 6,33 13,2 % 6,50 11,8%

(0,50) 1,3 % (0,17) 0,4 % (0,08) 0,1 %
IV 0 0 % 1,75 3,6 % 0 0 %
D 0 0 % 0,33 0,7 % 0 0 %
a.g .p. 4,75 12,5 % 4,42 9,3 % 7,00 12,3%
direkte patiëntenzorg 38,3 % 32,7 % 29,2%

adm. 6,50
lopen 1,58
weg 2,25
h.h. 10,25
p.t. 2,92
totaal 38,08

17,1 % 12,75 26,6 % 16,50 30,0%
4,1 % 1,50 3,1 % 2,83 5,1 %
5,9 % 2,00 4,2 % 3,08 5,6 %
26,9 % 13,17 27,4 % 12,90 23,5%
7,7 % 3,00 6,3 % 3,60 6,5 %
100 % 48,00 100 % 54,99 100 %

Na omrekening van lopen en weg, en vervolgens van a .g .p . werden de
volgende resultaten verkregen :

categorie 31 - 5 6 - 6 11 - 6
werkzaamheden
I 0,57 1,52 0,16

(0,03) (0,22) (0,09)
II 2,42 1,63 4,74

(0,67) (0,40) (0,09)
III 11,93 9,59 12,74

(0,59) (0,22) (0,18)
IV 0 2,65 0

(0) (0,04) (0)
D 0 0,51 0

(0) (0,04) (0)
direkte patiëntenzorg 16,21 16,80 18,01

adm. 7,23 13,75 18,49
h .h. 11,40 14,21 14,45
p.t. 3,25 3,24 4,03
totaal 38,09 48,00 54,98
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Op basis van deze gegevens kan gekomen worden tot de volgende gemiddel-
den per dag en per categorie patiënten :

31 - 5 6 - 6 11 - 6

NI

NII

0,60 1,74 0,25
3,00 = 0,20 3,00 = 0,58 2,00 = 0,13

3,09 2,03 4,83
8,00 = 0,39 12,0 = 0,17 11,0 = 0,44

12,52 9,81 12,92
NIII 9,00 = 1,39 8,59 = 1,14 12,50 = 1,03

ND 0
0,55
1,00 = 0,55 0

2,67
NIV 0 1,00 = 2,67 0

De normcijfers per categorie patiënten worden nu :

2,59
NI - 8,00 = 0,32

9,95
NII = 31,0 = 0,32

35,25
NIII = 30,09 = 1,17

ND
0,55
1,00 = 0,55

2,67
NIV = 1,00 = 2,67



BIJLAGE 14 .11 .3

De enquêteresultaten op de afdeling neurologie :

Enquêteresultaten van de meetdag 31 - 5 - 85 .

Respons : 3 antwoorden .

1 . drukker : 0
normaal : 1
rustiger : 2

2 . Tevredenheid t .a .v . de kwaliteit van het werk :
ja : 3
nee : 0

3 . Kwaliteit van het personeel :
gediplomeerd : 1
leerling : 1
civiele dienst : 1

Algemene opmerkingen :

1 . Het was op zich niet druk op de afdeling, maar er was geen perso-
neel, maar 1 vroege en 1 B dienst!

2 . Het was normaal gesproken een vrij rustige afdeling . Maar daar ik
als enige vroege dienst had, was het toch wel druk daar ook de aan-
vullende B- dienst slechts 2 in getal waren . Gelukkig is er door de
nachtdienst overgewerkt . Alles verliep toch vlot naar wens, waarbij
patiënten m.i . toch te weinig aandacht hebben gehad . Gelukkig na de
middag om contacten wat duidelijker te leggen .
- Wat hoger geklassificeerde personen hebben minder aandacht gehad

door het geringe aantal personeelsleden .
- Een waar beeld van de afdeling is momenteel niet aanwezig . De

zorgcategorie waar de afdeling nu in valt is duidelijk onder het
gemiddelde . Dit doordat er niet veel zorgpatiënten liggen in
vergelijking met andere periodes .

Enquêteresultaten van de meetdag 6 - 6 - 85 .

Respons : 5 antwoorden .

1 . drukker : 5
normaal : 0
rustiger : 0
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2 . Tevredenheid t .a .v . de kwaliteit van het geleverde werk :
ja : 0
nee : 5

3 . Kwaliteit van het verpleegkundige personeel :
gediplomeerd : 2
leerling : 2
civiele dienst : 1

Algemene opmerkingen :

1 . ontevredenheid t .a .v . de kwaliteit van het werk omdat je onvoldoende
aandacht aan de patiënt kunt besteden .(Dit antwoord werd 5 maal
gegeven) .

2 . Er waren vandaag een hoop andere dingen te doen . Er lagen interne
en K .N .O .-patiënten

3 . Het werk moest allemaal veel te snel gebeuren .
4 . Er waren veel patiënten van andere specialisten die dan ook weer

visite komen lopen, wat werk met zich meebrengt . Er was ook een
dagbehandeling die eigenlijk op een andere afdeling had moeten
liggen .
Er was weinig personeel
3 A- diensten waarvan een om 11 .00 uur naar huis i .v .m . overuren .
2 B- diensten waarvan een waarneemt die het grootste deel van de
tijd'bezig is met visite lopen en uitwerken en organisatie van de
afdeling .

Enquêteresultaten van de meetdag 11 - 6 - 85 .

Respons : 6 antwoorden .

1 . drukker : 5
normaal : 1
rustiger : 0

2 . Tevredenheid t .a .v. de kwaliteit van het werk :
ja : 2
nee : 4

3 . Kwaliteit van het personeel :
Gediplomeerd : 3
leerling : 2
civiele dienst : 1

Algemene opmerkingen :

1 . Vanaf 15 .30 tot 18 .00 uur een gediplomeerde en 2 leerlingen,
waarvan een avonddienst had .



BIJLAGE 14 .11 .5

Ontevreden over de kwaliteit van het werk omdat ik om 15 .30 tot
18 .00 uur alleen was als enige gediplomeerde . Moest nog mijn visites
lopen met 3 artsen en uitwerken . Opname tussendoor gehad . Ik heb
mijn best gedaan ; ik vind dat de patiënten hieronder hebben gele-
den

2 . Te weinig personeel waardoor je te weinig tijd voor de patiënten
hebt .

3 . Onvoldoende kwaliteit omdat je vaak een patiënt wat extra lang moest
laten wachten als deze iets vroeg .

4 . Er moesten wel 3 mensen geholpen worden met eten en drinken, 'maar
ik had er wel tijd voor (opmerking van de keukendienst) .

5 . Patiënten van een ander specialisme die meer werk met zich mee-
brengen i .v .m . visite lopen, O .K. voor- en nazorg . Minimale be-
zetting .
De patiënten hebben te weinig aandacht gekregen .

6 . Persoonlijk vind ik dat de classificatie op de afdeling neurologie
erg moeilijk is i .v.m. niet zichtbare observatie en controle
patiënten i .v .m. de aard van de patiënten, met het gevolg grote
psychische druk op het personeel . En te weinig personeel .
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Resultaten analyse standaardafwijking administratie en huishoudelijk
werk .

De cijfers zijn genomen uit de 28 meetdagen ( = n), zonder dat de
avonden zijn meegenomen . De resultaten voor de administratie :

28

a= 28~ X(n) b= 6(n - 1) a x 100 %
n=1

adm .
patiënten 0,61 0,28 45,6 %

adm . . . . . . . . . .
patiëntenzorg 0,69 0,22 32,5 l

adm. 16,0 5,75 35,9 %

adm . . . . .
personeel 0,25 0,057 23,1 %

a= aantal uren administratie per hoeveelheid (patiënten, patiënten-
zorg, personeel)

De gegevens werden verkregen door optelling van de totale hoeveelheid
administratie in uren per dag en te delen door de totale hoeveelheid
patiënten, patiëntenzorg en personeel . In de laaste kolom wordt aan-
gegeven hoe groot de standaarddeviatie in relatief opzicht was .

De resultaten voor de faktor huishoudelijk werk :

a b b/a
hh. . . . . . .

.patiënten 0,61 0,11 18,0 %

hh . . . . . . . . . . .
patiëntenzorg 0,55 0,20 37,7 %

hh. 13,6 3,10 22,7 %

hh .
personeel 0,22 0,040 18,2 %

Het bleek dat de gemiddelde tijd besteed aan h .h . op de boxen en kinder
afdeling significant lager lag . Daarom is de berekening de standaard-
afwijking voor h .h. nog eens gedaan met de kinder- en boxen afdeling
apart .

hh.(7 afdelingen) 14,62 2,40 16,3 %
hh.(boxen + kinderen) 9,47 1,04 11,0 %
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BIJLAGE 16 .1
GRAFIEK DAGBESTEDING
AFDELING INTERNE OOST
20 mei 1985

= patiënten,--org
= administratie en

organisatie
= huishoudelijk werk

= totale tijd personet
aanwezig

Bij het huishoudelijk werk is d ,
,keukendienst niet meegerekend .

~

I %,,-, .; ,,_ '- .-y
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,~ .00 9.00 10 .00 1 1 .00 12 .00 13,00 1 Q . 00 15.00 16 .00 17.00 18.00 19 .00 20,00 ?1 .~~n 7?,00

GRAFIEK DAGBESTEDING
AFDELING NEUROLOGIE
11 juni 1985

= patiëntenzorg
----------- = administratie

en organisatie
-,- .- .- .- .- = huishoudelijk werk

= totale tijd personE
aanwezig

Bij het huishoudelijk werk is de
keukendienst niet meegerekend .
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GRAFIEK DAGBESTEDING
AFDELING KRAAM/GYNAECOLOGIE
30 mei 1985

patiëntenzorg
administratie en
organisatie

= huishoudelijk werk

totale tijd personeel
aanwezig

Bij het huishoudelijk werk is de
keukendienst niet meegenomen .

tijd
--~

GRAFIEK DAGBESTEDING
AFDELING KRAAM/GYNAECOLOGIE
31 mei 1985

patiëntenzorg
administratie
en organisatie
huishoudelijk werk

totale tijd personeel
aanwezig

Bij het huishoudelijk werk is de
keukendienst niet meegenomen .

t i jd
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BIJLAGE 16 .3
GRAFIEK DAGBESTEDING
AFDELING BOXEN
3 juni 1985

= patiëntenzorg
-----

----
administratie en
organisatie

= huishoudelijk werk

= totale tijd person
aanwezig

Bij het huishoudelijk werk is
keuke-ndienst niet meegerekend .
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BIJLAGE 16 .4
.GRAFIEK DAGBESTEDING
'AFDELING CHIRURGIE WEST
8 mei en 28 mei 1985
(gemiddeld)

----------- =
patiëntenzorg
administratie
en organisatie

-,- .- .- .- .- = huishoudelijk werk

totale tijd personeel
aanwezig .

Bij het huishoudelijk werk is de
keukendienst niet meegerekend .

1 . . , . ' I. -~
.0

~'~ ~
'-• --.-y-`~ -

r--•t
tijd

9 .00 10 .00 11 .00 12 .00 13,00 14,00 15 .00 16 .00 17,00 18 .00 19 .00 20 .00 21 .00 22 .00 23 .00 +, .
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GRAFIEK DAGBESTEDING
AFDELING CHIRURGIE WEST
3 juni 1985

©
------------ -

patiëntenzorg
administratie en
organisatie

- .-.- .- .-.- . = huishoudelijk werk

totale tijd personeel
aanwezig

Bij het huishoudelijk werk is de keuken-
dienst wel meeberekend .

s
tijd
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GRAFIEK DAGBESTEDING
AFDELING KLASSE
13 en 23 mei, en 4 juni 1985
(gemiddeld)

patiëntenzorg
administratie
en organisatie

- .- .- .- .- .- . = huishoudelijk werk
totale tijd personeel
aanwezig .

Bij het huishoudelijk werk is de
keukendienst wel meegemeten .

tijd

s : 00 9 .00 10 .00 11 . 00 12 .00 1 3 .00 14 .00 1 5 . 00 16 .00 17 .00 11 6 .00 19 .00 20 .00 21 .00 22 . 0 0 23 .00 l .
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BIJLAGE 16 .7
GRAFIEK DAGBESTEDING
AFDELING KINDEREN ALGEMEEN
30 mei 1985

patiéntenzorg
administratie
en organisatie

-•-•- .-.° .- = huishoudelijk werk480 -
ED totale tijd personeel

aanwezig
Bij het huishoudelijk werk is de
keukendienst wel meegemeten .
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BEPALING CORRECTIEFAKTOR T .B .V . SEIZOENSINVLOEDEN .

Er wordt uitgegaan van het gemiddelde bezettingspercentage over de
periode van 1 - 9 - 84 t/m 31 - 8 - 85 ; dit wordt het periodegemiddel-
de genoemd . De bezettingscijfers van de meetperiode 1 - 5 - 85 t/m
31 - 8 - 85 worden meetgemiddelde genoemd .
De correctiefaktor wordt gevonden via een deling van het periodege-
middelde door het meetgemiddelde .

periodegemiddelde meetgemiddelde corr .fakt .

Interne oost 95,8 82,4 1,16
Interne west 88,6 78,8 1,12
Chirurgie oost 94,9 89,6 1,06
Chirurgie west 84,0 80,1 1,05
klasse 92,3 86,8 1,06
kraam/gynaecologie 87,6 79,5 1,10
gez . zuigelingen 28,5 27,9 1,02
zieke zuigelingen 25,1 32,7 0,77
kind . algemeen 76,7 65,5 1,17
boxen 46,9 39,3 1,19
oogpatiënten 72,2 68,2 1,06
neurologie 87,9 83,4 1,05
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BEREKENING ROND DE WERKLAST IN DE AVOND .

afdeling W(overdag) W(avond) W(avond)/W(middag)

chirurgie oost
10 - 5 70,24 16,98 0,24
20 - 5 78,20 17,14 0,22
5 - 6 75,74 18,35 0,24
gemiddelde verhoudingsgetal 0,233

chirurgie west
8 - 5 96,19 19,09 0,20
29 - 5 69,93 10,80 0,15
3 - 6 90,12 16,86 0,19
gemiddelde verhoudingsgetal 0,180

klasse
13 - 5 80,85 10,87 0,13
23 - 5 68,84 11,12 0,16
4 - 6 64,67 7,95 0,12
gemiddelde verhoudingsgetal 0,137

kinderen algemeen
21 - 5• 56,62 11,85 0,21
22 - 5 50,26 11,14 0,22
30 - 5 61,49 13,11 0,22
gemiddelde verhoudingsgetal 0,217

Algemeen gemiddelde bleek 0,19 te zijn met 6(n - 1) ffi 0,041,
is 21,6 % .

Bij de berekening van W(avond) was :

de mutatiefaktor voor adm . en p .t . :
adm =(adm. totaal) /(d .p .z . totaal) - 35,79 / 100,12 = 0,36
pt =(p .t . totaal) / (d .p .z . totaal) - 10,34 / 100,12 = 0,10

Voor huishoudelijk werk gold :
h .h . = 0,96 voor de boxen en kinder afdelingen
h .h . = 1,91 voor de 7 overige afdelingen .

De vergelijking voor de werklast van de gemeten avonden was :

W(avond) = 1,46 x d .p .z . + h .h .

De vergelijking voor de bereking van de werklast in de avond omge-
rekend naar alle afdelingen werd :

W(avond) = 0,19 x W(overdag)
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GEMIDDELDE WERKLAST PER AFDELING .

werklast
afdeling in uren in f .t .personeel gecorrigeerd

Interne oost 50,59 6,32 7,33
Interne west 59,51 7,44 8,33
Chirurgie oost 68,25 8,53 9,04
Chirurgie west 70,05 8,76 9,20
klasse 59,92 7,49 7,94
kraam/gynaecologie 57,93 7,24 7,75
kinder algemeen 42,40 5,30 5,57
boxen 35,83 4,48 5,33
neurologie 39,71 4,96 5,21

Correctie van de hoeveelheid personeel op jaarbasis, uitgesplitst naar
leerling en gediplomeerd .

Er werd bij de gediplomeerden uitegegaan van 209 werkdagen in een
jaar, bij leerlingen was dit 193,5 . Zodoende werd de correctiefaktor
voor gediplomeerden 365/209 - 1,75, en voor leerlingen 365/193,5 =
1,89 .
Verder werd er van uitgegaan dat van het totale personeelsbestand op
de afdelingen 40 % leerling was en 60 % gediplomeerd .
Dan worden de volgende getallen verkregen :

overdag avond
afdeling gedipl . gecorr . leerl. gecorr. ged . leerl

Interne oost 4,40 7,70 2,93 5,54 1,46 1,05
Interne west 5,00 8,75 3,33 6,29 1,66 1,20
Chirurgie oost 5,42 9,49 3,62 6,84 1,80 1,30
Chirurgie west 5,52 9,66 3,68 6,96 1,84 1,32
Klasse 4,77 8,35 3,17 5,99 1,59 1,14
Kraam/gynaecologie 4,65 8,14 3,10 5,86 1,55 1,11
Kinder algemeen 3,34 5,85 2,23 4,21 1,11 0,80
Boxen 3,20 5,60 2,13 4,03 1,06 0,77
Neurologie 3,13 5,48 2,08 3,93 1,04 0,75
Totaal 69,02 49,65 13,11 9,43

Momenteel ingezette hoeveelheid personeel voor de nacht :
gediplomeerd : 13,56
leerling : 14,65
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INHOUD VAN IN HOOFDSTUK 6 GEHANTEERDE BEGRIPPEN .

Voeding : voeding voor patiënten en verpleegkundigen op de afdeling
zelf .

Huishoudelijke - en energiekosten :

- Algemene

met name schoonmaakmiddelen en

communicatie-, en beheerskosten
- huur en leasing
- andere algemene kosten .

disposables .
kosten : - administratie-,

Medische - en verzorgingsmiddelen : medische middelen en onderzoeken
door derden

- overige medische middelen en verzorgingsmiddelen .
Onderhoud en aanvulling duurzame activa en artikelen : onderhoud

algemeen

en aanvulling medische inventarissen en artikelen ;
- onderhoud en aanvulling overige inventarissen en artikelen
- onderhoud en aanvulling terreinen, gebouwen en installa-

ties .
diversen : de opleiding van leerling-ver-

mentoraat personeelsflat
geestelijke verzorging (religieuzen)
hygiënisten
psychologen
logopedisten
maatschappelijk werksters
arts-assistenten .

personeel voor
pleegkundigen
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HET ONDERZOEK IN DE PRAKTIJK .

1 . De introduktie van het systeem .

In samenspraak met de direktie en de T .H .- begeleiding werd gekozen
voor een opzet waarbij degenen die te maken hebben met het projekt
vanaf het begin betrokken zouden worden bij het veranderingssysteem .

Nadat de de direktie haar fiat had gegeven aan het systeem, kon begon-
nen worden aan voorlichting van de verpleging omtrent de ideeën welke
in het in de hoofdstukken hiervoor beschreven systeem waren geformu-
leerd . Dit werd gedaan door voor alle verpleegkundigen op de afde-
lingen twee voordrachten te houden (voor een uitnodiging zie bijlage
2) . De voordrachten waren identiek omdat het voor de verpleging
onmogelijk is om de afdeling en masse te verlaten i .v.m . de patiënten .
De opkomst bleek redelijk tot goed te zijn . Voor de algemene Inhoud
van de beide voordrachten wordt verwezen naar bijlage 3 .
Op beide voordrachten werd door het verplegingspersoneel kritisch
gereageerd, waardoor de bijeenkomsten uitliepen . De kritiek was zelfs
zodanig dat op hoog niveau het onderzoek werd heroverwogen . Gelukkig
was het enthousiasme rond het onderzoek groot zodat besloten werd dat
de onderzoeker ermee door mocht gaan .
De kritiek van de verpleging kwam in grote lijnen neer op twee punten,
namelijk :
1 . Men was de mening toegedaan dat het systeem in tegenspraak was

met het principe van de unit- verpleging welke op korte termijn
ingevoerd zou worden . Immers de unit- verpleging heeft als
doelstelling dat er zo weinig mogelijk verschillende verpleegkun-
digen rond het bed van de patiënt komen, omdat zo een meer
persoonlijke band kan ontstaan tussen patiënt en verpleegkundige .
Door personeel gedeeltelijk flexibel te maken wordt`dit teniet
gedaan omdat deze flexibele mensen alleen maar komen als het druk
is, en dat betekent dat het opbouwen van een persoonlijke band
met de patiënt verder onmogelijk is .

2 . De meeste verpleegkundigen zitten het liefst in groepjes met
vaste collega's . Door in een flexibel bestand te komen zou dit
onmogelijk worden omdat je zo steeds met andere collega's te
maken hebt .

In het diskussiepapier dat aan alle hoofden van de afdelingen is
gegeven met het verzoek dit te bespreken met de afdeling is ook op
deze problematiek ingegaan . Dit diskussiepapier is uit een later
stadium van het onderzoek, waar het principe van het flexibele bestand
besproken is in de hoofdenvergadering (zie bijlage 12) .

Als gevolg van deze problemen, die overigens de diskussie op de afde-
lingen beheersten, werd gekozen door de onderzoeker om afspraken te
maken met de afdelingshoofden om een toelichting te komen geven op de
afdelingen . Een handicap hierbij was dat het hoofd van de klinische
verpleging gedurende deze tijd op vakantie was, zodat stimulering van
deze zijde onmogelijk was .
Bij de nadere uitleg op de 9 afdelingen werd vrijwel steeds kritisch'
gereageerd op het vertelde . De reakties waren over het algemeen erg
uiteenlopend, maar de 2 hiervoor beschreven problemen kwamen steeds
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terug . Bij de onderzoeker bestond de indruk dat de geesten soepeler
werden naarmate het inzicht in de bedoelingen en de opzet van het
onderzoek en het systeem duidelijker werden .

Bij deze voordrachten bleek ook dat een aantal niet vermoede zaken ook
een duidelijk rol hadden gespeeld bij de introduktie van het model . Zo
was het feit dat de onderzoeker een student was van de T .H . (tech-
nische hogeschool) een negatief punt want je kunt zieke mensen toch
niet vergelijken met allerlei technische zaken . Mensen zijn toch geen
machines! Een ander vooroordeel bestond in de naam van de studie
bedrijfskunde . Het ziekenhuis was toch immers geen bedrijf met lopende
banden e .d . Organisatiekunde i .p .v . bedrijfskunde zou voor hen een
betere naam zijn geweest .

Naast de hiervoor geschetste vooroordelen waren er tijdens het onder-
zoek nog een aantal belemmerende faktoren te onderkennen . Er speelden
tijdens het onderzoek nog een aantal zaken die in feite ook de aan-
dacht vroegen van de verplegingdienst . Deze zaken waren de volgende :
1 . De Funktie Waardering Gezondheidszorg (de F .W .G .) .

Naast het gegeven dat dit tijd kostte, werd hierbij ook het funk-
tioneren van de medewerk(st)ers van het hele ziekenhuis bekeken,
en daarmee samenhangend de hoogte van de salarissen .
Bij een aantal medewerk(st)ers bestond het vermoeden dat dit wel
eens verband zou kunnen hebben met het onderzoek, en dat de meet-
resultaten hiervoor ge(mis)bruikt zouden kunnen worden . De enige
reaktie welke hierop gegeven kon worden door de onderzoeker was
dat dit gewoon niet zo was .

2 . De verbouwing in het ziekenhuis .
Deze had een tweeledige invloed . Doordat afdelingen na de ver-
bouwing in hun struktuur veranderd zouden worden, zouden nieuwe
metingen in de toekomst noodzakelijk worden . Een aantal norm-
tijden zijn dan immers gebaseerd op een situatie waarbij de
verpleging werkt in een geheel andere ruimtelijke situatie .
Een ander nadeel was dat van de werkzaamheden voor de bouw
tijdens de metingen zelf . Soms was, met name op de interne
afdelingen, het lawaai oorverdovend . Toch bestond ondanks dit
euvel het idee bij de onderzoeker dat dit slechts geringe tot
geen invloed had op de metingen en er gewoon normaal doorgewerkt
kon worden . Het feit dat in de enquêteresultaten hier niets van
terug is te vinden heeft deze mening nog versterkt .

3 . De voorbereiding van de invoering van de unit-verpleging .
De unit-verpleging die later zal gaan funktioneren maakt het
evenals de verbouwing noodzakelijk dat de metingen in een later
stadium moeten worden overgedaan .
Ook het idee dat het in de vorige hoofdstukken uiteengezette
model in tegenspraak was met de unit-verpleging heeft tijdens de
metingen een belangrijke rol gespeeld . Hierop is reeds in de
tekst op ingegaan .

In het totaal is een week van het onderzoek uitgetrokken om in gesprek
met de afdelingen e .e .a . uit te leggen en nader te verklaren . Toen dit
achter de rug was kon worden gestart met de volgende fase van het
onderzoek, de classificatie van de patiënten en de werklastmetingen
die daaraan vast gekoppeld werden . Door de uitleg, welke achteraf
absoluut noodzakelijk blijkt te zijn geweest, werd het onderzoek
geaccepteerd zodat serieus gestart kon worden .



BIJLAGE 22 .3

2 . De patiëntenclassificatie.

Bij de start van het onderzoek bleek dat de scepsis op de afdelingen
nog niet voor de volle 100 % was weggehaald , maar men besloot om er
toch mee te beginnen, de ene afdeling wat meer overtuigend dan de
andere . De start van de classificatie was op 29 april 1985 . Er werd
gesteld dat de eerste week een oefenclassificatie zou zijn, en dat
eventuele onvolkomenheden in het classificatiesysteem dan eruit
gefilterd zouden worden . Voor eerste versie van de classificatie wordt
verwezen naar bijlage 5 . Deze classificatie bleef redelijk dicht in de
buurt van het door de Vries beschreven systeem (zie lit . 9) .
Voor de classificatie was het met name in het begin absoluut nood-
zakelijk dat het proces regelmatig werd begeleid door de onderzoeker .
Zoals te verwachten zou zijn liet de discipline bij het classificeren
wel eens te wensen over . Het zou immers tijdens de patiëntenbespreking
dienen te gebeuren, en men was niet gewend om dit te doen . De onder-
zoeker koos er dan ook voor om iedere dag te informeren naar de gang
van zaken rond het classificeren . Zo werd iedere dag een afdeling be-
zocht als er een patiëntenbespreking was en er werd kritisch geluis-
terd naar de argumentatie welke werd gebruikt bij het indelen van een
patiënt in een bepaalde zorgklasse . Het bleek noodzakelijk te zijn
steeds opnieuw de afdeling erop te wijzen dat het erom ging de crite-
ria zo consequent mogelijk te hanteren . Zou dit immers niet gebeuren,
dan zouden de subjektieve invloeden te zeer een rol gaan spelen . Op de
afdelingen bestond deze neiging toch al, waardoor met name de eerste
patiëntenbesprekingen enorm uitliepen . Dit werd later al snel beter .
In deze eerste week was er nogal wat kritiek op de classificatie met
haar criteria . Men vond dat er te weinig klassen waren, een heleboel
verpleegkundige handelingen stonden er niet bij en met name dat de
sociale zorg voor een patiënt niet als criterium werd meegenomen woog
erg zwaar . Dit laatste was een subjektief criterium, en kon daarom
niet meegenomen worden in de lijst van criteria . Hiervoor kon men
begrip opbrengen, al ging het niet altijd van harte . Dit is heel
begrijpelijk omdat dit op sommige afdelingen van essentiëel belang kan
zijn bij de verzorging van de patiënten . Dit bleek ook uit het feit
dat tijdens een hoofdenvergadering 2 maanden later er weer op werd
teruggekomen . Andere verpleegkundige handelingen zoals het spoelen van
darmen en maag, die ook een hoeveelheid werkbelasting betekenen konden
wel in de classificatie opgenomen worden, omdat het criteria waren
welke objektief gemeten konden worden . Het grootste probleem was dat
er de neiging bestond om op gevoel te classificeren en niet op basis
van de criteria . Met name tijdens de patiëntenbespreking werd door de
onderzoeker steeds op deze criteria gewezen bij het classificeren van
elke afzonderlijke patiënt .
Ook deze stap bleek van groot belang te zijn voor het model omdat nu
de classificatiecriteria meer aan de realiteit aangepast waren, en het
onderzoek meer geaccepteerd werd . Nu immers had iedereen inspraak bij
de tot stand koming van de classificatie . Na deze eerste week werd een
verbeterde versie van het classificatiesysteem uitgebracht (zie
bijlage 6) . In een latere instantie werd nog de lay-out van het formu-
lier veranderd waar de criteria op stonden (zie bijlage 7), omdat het
toen gangbare formulier niet als overzichtelijk genoeg werd ervaren .'
De patiëntenbesprekingen werden ook na de eerste week van de oefen-
classificatie nog bijgewoond . De classificatie verliep steeds beter,
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en de aanwezigheid van de onderzoeker werd steeds minder nodig . De
tijd werd rijp voor de metingen op de afdelingen .
Gedurende het hele onderzoek werden regelmatig vragen gesteld omtrent
de lengte van de periode waarin de classificatie moest plaatsvinden .
Ook kwamen er op een enkele afdeling verzoeken om snel met de classi-
ficatie te stoppen . Op deze momenten werd het verstandig geacht het
hoofd van de klinische verpleging in te schakelen om enige stimuleren-
de opmerkingen te maken t .o .v . het hoofd van de afdeling . Dit bleek
uiteindelijk te resorteren in een succesvol resultaat .
Een ander probleem dat optrad tijdens de classificatie was de steeds
wisselende personeelsbezetting op elke afdeling, met als gevolg dat er
soms geclassificeerd moest worden door verpleegkundigen die niets van
het hele systeem afwisten met de classificatie die daaraan verbonden
was . Vaak immers konden mensen niet aanwezig zijn tijdens de uitleg op
de afdelingen . Over het algemeen werd dit hiaat door de overige
verpleegkundigen goed opgevangen zodat de classificatie toch steeds
kon doorgaan, ook in de weekends . Het grootste winstpunt bij de
classificatie bleek te zijn dat het bijna geen tijd kost per dag, als
het 5 minuten duurde was het veel . Dit was ook een reden dat het
systeem geen vroegtijdige dood hoefde te sterven in de onderste lade
van de bureau's .
Incidenteel werd de classificatie vergeten, maar op deze momenten
werden door de onderzoeker enige stimulerende signalen uitgezonden,
wat tot gevolg had dat de discipline in het classificeren weer op een
behoorlijk peil kwam te staan . Tot op heden is slechts op een afdeling
een classificatieformulier verloren gegaan voor het in handen kwam van
de onderzoeker (zie grafiek bijlage 16) . Ondertussen werd de routine
in het classificeren steeds groter .

Hieronder volgt een beknopte samenvatting van de problemen waar m .b .t .
het classificeren tegenaangelopen werd (met de reaktie erop) :
1 . Het probleem van het niet opnemen van de sociale zorg in de crite-
ria voor de classificatie werd als een groot probleem ervaren . Dat dit
een subjektief criterium was werd geaccepteerd . De vermelding dat het
wel meegenomen zou worden in de werklastmetingen op de afdelingen werd
als erg belangrijk gezien . In feite werden hierdoor de patiëntencate-
gorieën a .h .w . zwaarder .
2 .In welke klasse operatie-patiënten moesten vallen was een duidelijk
probleem . Hierover werd besloten dat zij in die klasse zouden worden
geclassificeerd waarin zij vallen na afloop van de operatie . Vaak
vallen zij dan in klasse III, maar voor kleinere operaties is dat
klasse II . Door een enkele afdeling werd dit zodanig geinterpreteerd
dat operatie-patiënten werden geclassificeerd in die klasse waarin zij
vallen vlak na de operatie . Bedoeld was echter de klasse voor de rest
van de dag, i .p .v . het moment net na de operatie, dus het moment vlak
na het bijkomen uit de narcose .
De gedachtegang welke hierbij werd gevolgd was de volgende : Meest-al
valt een patiënt voor de operatie ín een lage klasse (b .v . klasse I)
en na de operatie in een hogere (b .v . in klasse III) . Het hierbij
gevolgde principe is dat een patiënt vlak voor de operatie voorbe-
reiding nodig heeft waardoor hij in feite op deze momenten ook al
zwaarder is dan de gemiddelde in die patiëntencategorie . Het is immèrs
niet de bedoeling dat er op een dag meerdere keren wordt geclassi-
ficeerd omdat een patiënt in meerdere categorieën tegelijkertijd valt .
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Op deze wijze kwam een algemeen als goed geaccepteerd gemiddelde tot
stand voor de klasseindeling . Toch werd het nog nodig geacht om dit te
vermelden op een extra instuktievel (zie bijlage 9) .
3 . Op de kraamafdeling zijn dagelijks veel mutaties . Het invullen van
het classificatieformulier is daarom voor deze afdeling een veel-
eisende zaak omdat, naar eigen zeggen, zo'n 95 % van alle patiënten
akuut binnenkomen en snel weer worden ontslagen . Om dan steeds aan het
formulier te denken, immers vele patiënten waren reeds lang weg als de
patiëntenbespreking begon om 13 .30 uur 's middags, was geen eenvoudige
zaak . Toch werd dit gedisciplineerd gedaan, mede via een strategische
plaatsgeving van het formulier .
4 . Op de kinderafdeling liggen vele soorten patiënten, nl . zuigelingen
op kamer en in de couveuse, kinderen van velerlei specialismen en
oogpatiënten . In de classificatieformulieren zijn dit duidelijk van
elkaar te onderscheiden groepen, zodat het geheel wel ietwat gecom-
pliceerder maakt, maar niet ondoorzichtiger . Tijdens de metingen werd
helaas op een meetdag de fout gemaakt door oogpatiënten niet apart te
meten, maar gelijk met de andere patiënten van klasse II en III
(kinderen) .
5 . Op de afdeling neurologie liggen veel patiënten met psychische
problemen (depressies e .d .) . Men meende door dat deze problemen deze
patiënten meer belasting met zich meebrachten dan vele andere patiën-
ten, en dienen derhalve hoger geclassificeerd te worden . Daarom zijn
zgn . regelmatige psychiatrische controles als criterium voor categorie
III patiënten ingebouwd . In feite schuilt hierin een subjektief
element, maar zonder controles zou naar de mening van de afdeling de
classificatie in het geheel niet kloppen . Er werd gesteld dat de
patiënten veel belasting met zich meebrachten in die zin dat ze het
personeel zwaar onder druk zetten, iets wat niet meetbaar is . Dit
geldt ook voor de psychiatrische controles, want er wordt vaak vanuit
de administratiekamer een blik geworpen in de kamers om te kijken naar
de toestand van de patiënten . Het gevolg hiervan is dat patiënten hier
vaak hoog geclassificeerd worden, en heeft geleid tot discutabele
normen waarin de, naar eigen zeggen, niet meetbare belasting niet is
meegenomen .

3 . De werklastmetingen op de afdelingen .

Voor de metingen op de afdelingen werd door de direktie besloten om
hiervoor ervaren mensen in te schakelen . Van de kant van de onder-
zoeker kwam een lijstje van 3 voorwaarden waaraan de werklastonder-
zoekers moesten voldoen . Deze voorwaarden waren (zie ook bijlage 11) :
1 . De werklastonderzoeker moet verpleegkundige achtergrond hebben .
2 . De werklastonderzoeker moet bekend zijn met de organisatie .
3 . De werklastonderzoeker moet een zekere afstand hebben tot het
afdelingsgebeuren .
Daarom werd besloten om mensen van het reserve bestand aan te trekken,
immers zij voldeden volledig aan de gestelde voorwaarden . Dit waren
verder de enigen die bereid of in staat waren om de metingen te ver-
richten . Het was vooraf reeds bekend dat dit beslist niet de goedkoop-
ste mensen waren, want het waren mensen die vaak een lange staat van
dienst hadden in het ziekenhuis en dus veel verpleegkundige ervaring
hadden .
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Voorafgaand aan de metingen werd het noodzakelijk gevonden om de werk-
lastmeetsters naast een duidelijke instruktie en een gezamenlijke
bijeenkomst ook eerst gezamenlijk proefmetingen te verrichten . Dit
werd gedaan opdat er zo veel mogelijk eenstemmigheid moest zijn in het
meten en de hoeveelheid eigen interpretaties tot een minimum terug-
gebracht moesten worden . De meetinstrukties zijn te vinden in bijlage
11 .
De proefmetingen werden gedaan in 3 groepjes, de eerste met 4 perso-
nen, de tweede met 3 personen en de laatste met 2 personen (allen
inclusief de onderzoeker) . Tijdens deze proefmetingen bleek al snel
eenstemmigheid te zijn en inzicht in de wijze van meten, iets wat een
gevolg is van de verpleegkundige achtergrond van de werklastmeetsters .

Doordat de vakantie vlak voor de deur stond, en daarmee een rustige
tijd aanbrak voor het ziekenhuis, en de onderzoeker slechts een be-
perkte tijd had voor het afstuderen, werd besloten om de werklastme-
tingen in een korte tijd uit te voeren . Er werd zodoende vooraf
gesteld dat zo min mogelijk van het aanvankelijke tijdschema afgeweken
kon worden (zie ook bijlage 11) . De werklastmeetsters gingen hiermee
zonder verdere problemen accoord . In de praktijk heeft men zich er
redelijk aan kunnen houden, behoudens enkele verschuivingen die
noodzakelijk waren i .v .m . de pinkstervakantie, welke voor het zieken-
huis een uitermate rustige periode bleek te zijn. Het spreekt voor
zich dat deze verschuivingen een gevolg waren van de situatie in het
ziekenhuis . Ook dit stuitte op weinig problemen bij de werklastonder-
zoeksters .

Vooraf is wel een schema vastgesteld voor de dagen waarop gemeten zou
worden door de werklastmeetsters . Er werd echter geen schema vooraf
vastgesteld voor welke dagen er gemeten zou worden op de afdelingen
zelf . Dit werd steeds bekend gemaakt op de dag voor de metingen . Dit
had een duidelijke funktie want zo kon op het allerlaatste moment
gekeken worden naar de verwachte werkbelasting op elke afzonderlijke
afdeling . Vooraf werden door de onderzoeker de volgende eisen opge-
steld voor het meten op de afdelingen :
1 . Er moest op de afdeling sprake zijn van normale tot iets grotere
drukte . Dit werd gedaan om leeglooptijd zoveel mogelijk te voorkomen,
iets wat het onderzoek moeilijker acceptabel zou maken want de afde-
lingen wilden dat er gemeten zou worden op tijden dat het druk was .
Daarbij zouden de verpleegkundigen sneller een gevoel van aangevallen
worden krijgen tijdens de leegloopuren, want het is nooit prettig om
gemeten te zien dat er niet zo veel gewerkt wordt . Daarnaast zou de
mogelijkheid van verwringing van de cijfers aanwezig zijn, want in
zo'n geval zou de neiging kunnen bestaan om in een ander tempo of op
een andere wijze te verplegen .
In de praktijk bleek dit op de meeste afdelingen verwezenlijkbaar . Op
een enkele afdeling (afdeling kraam/gynaecologie) was dit niet het
geval . De reden hiervan was gelegen in het feit dat deze afdeling
werkt met veelal akute patiënten die op een onvoorspelbaar deel van de
dag binnen kunnen komen en de patiënten soms ook weer snel ontslagen
worden . Bij de meetdagen moet dan gegokt worden op het feit dat er
gedurende de meetdag akute patiënten binnenkomen, en dit was op 2 van
de middagen nauwelijks het geval . Daarom is hier dan ook op rustige
dagen gemeten . Besloten werd om toch iedere ochtend om 7 .00 uur een
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voorspelling te doen van de werklast gedurende de dag, en als het
niveau hoog genoeg was de onderzoeker op te bellen opdat de metingen
snel in de ochtend zouden kunnen beginnen . Gelukkig zat op 19 juni het
tij mee . In de ochtend leek het een drukkere dag te worden, en dit
werd in de loop van de dag ook bewaarheid . De geluksfaktor bleek niet
onbelangrijk te zijn geweest .
2 . De tweede belangrijke eis welke vooraf gesteld werd aan het meten
op de afdelingen was dat er genoeg patiënten van elke klasse op de
afdeling aanwezig moesten zijn . Deze eis werd gesteld omdat de eind-
cijfers een zo nauwkeurig mogelijk resultaat moesten hebben, en dit
was alleen maar het geval indien de uiteindelijke normcijfers tot
stand komen via gemiddelden van zo veel mogelijk patiënten . In de
meetresultaten blijkt ook dat de normcijfers verreweg het meest
uiteenlopen waar over minder patiënten is gemeten .
Het bleek tijdens de metingen dat het onmogelijk was om binnen de
gestelde grenzen altijd genoeg patiënten te krijgen van elke klasse
(met name klasse III-patiënten) . De reden hiervan was dat er sommige
afdelingen nooit veel patiënten van klasse III lagen . Gesteld dus er
dan wel net zolang gewacht zou worden tot die er wel waren, dan zou
terecht gekomen worden in een onnatuurlijke situatie, en dit geeft
natuurlijk ook geen juist beeld van het geheel .

Naast de metingen werd besloten om ook een enquête te houden onder het
verpleegkundig personeel . Dit werd gedaan in navolging van de Vries
(zie lit . 9) . De vragen welke werden gesteld werden echter aangepast .
Er werd van uitgegaan dat de vragen zo eenvoudig en eenduidig mogelijk
opgesteld dienden te worden en dat het invullen ervan zo weinig
mogelijk tijd moest kosten . De reden voor deze enquêtelijst (zie
bijlage 10) was niet alleen om het onderzoek meer geaccepteerd te
krijgen, maar ook om meer inzicht in de situatie te krijgen op de dag
van de meting zodat sturing in een later stadium mogelijk zou zijn .
Zou er immers gemeten zijn op een dag die als veel drukker ervaren
werd dan normaal, dan zou daarna getracht worden op een wat meer
normale dag te gaan meten. Het onvoorspelbare karakter van de preciese
hoogte van de werkbelasting voor de daaropvolgende dag, het meetroos-
ter waarbinnen gemeten moest worden en de voorwaarden zoals hiervoor
opgesteld waren maakten het moeilijk mogelijk om optimaal te sturen .
Tijdens de metingen werd gesteld dat er geen inzage door de verpleeg-
kundigen mocht zijn in de tussentijdse meetresultaten . Dit was voor de
verpleegkundigen aanvankelijk een wat moeilijk te verteren punt, maar
na een duidelijke explicatie van de onderzoeker wel acceptabel . Het
hierbij gebruikte argument was dat hieruit een be3nvloeding zou kunnen
komen van de verpleegkundigen in hun handelingen . Er werd wel steeds
op gewezen dat na de metingen klaarheid gegeven zou worden in de meet-
wijze en de cijfers welke eruit zouden komen rollen . Dit eerste werd
gedaan tijdens de hoofdenvergadering op 3 juli 1985 . Deze uitleg werd
als zeer positief ervaren, zo werd later medegedeeld .

4 . De reakties op de metingen .

In deze paragraaf worden de reakties van de verpleegkundigen, aange-'
vuld met de mensen van de civiele dienst die keukendienst deden, en
van de werklastonderzoeksters beschreven .
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De reakties van de verpleegkundigen op de afdelingen :
Deze waren over het algemeen niet negatief te noemen . Er werd regel-
matig door de onderzoeker gevraagd naar de meningen van het verplegend
personeel over de metingen. Over het algemeen vond men dat het geen
storende invloed had op het werk. Een groot winstpunt bij de metingen
bleek dat degenen die de werkbelasting gingen meten vaak bekenden
waren, zodat dit de metingen een meer vertrouwd beeld gaf voor de
personeelsleden op de afdelingen. Daarnaast werd door de onderzoeker
duidelijk gestimuleerd om opmerkingen te maken in de ruimte voor de
algemene opmerkingen op het enquêteformulier omtrent de ervaringen van
het meten tijdens het werk. Hiervan werd over het algemeen weinig ge-
bruik gemaakt . Hieronder volgt, zonder verder commentaar, een op-
somming van de opmerkingen welke op het formulier gemaakt zijn :
1 . Peiling is niet irritant op mij overgekomen . Voor degene die dit
moet doen lijkt mij dit veel moeilijker .
2 . Je krijgt het gevoel dat je anders moet werken . Meer bezig moet
zijn .
3 . Vond dat de werklastmeetster indiscreet was ten opzichte van de
patiënten .
4 . Het werkte af en toe op mijn zenuwen dat de turfster achter de
gordijnen dook om te zien wat ik deed . Dit vind ik namelijk erg
storend voor de patiënt die dan niet weet wat er allemaal gebeurt rond
haar bed .
5 . Het irriteert soms omdat je helemaal niet weet wat er aangetekend
wordt .,
6 . Ik heb weinig gemerkt wat het turven betreft bij de werkzaamheden
op interne oost .
7 . Ik vraag me af of je op deze manier na 3 dagen observatie een reeël
beeld krijgt van de totale werksituatie .

De reakties van de 6 werklastmeetsters :
Deze waren veelzijdig en liepen gedeeltelijk wat uiteen . De meesten
vonden het op den duur erg saai worden, terwijl door een ander ook het
tegendeel werd beweerd . In een speciaal belegde evaluatieavond waarin
de reakties op het meten op een rij werden gezet kwamen deze aspekten
naar voren. De evaluatieavond was op 10 juni 's avonds .
Hieronder volgt een opsomming van de reakties welke werden gegeven :
1 . Het meten was aanvankelijk wat onwennig maar niet saai . Op den duur
werd het echter wel vervelend en soms langdurig . Dit was vaak af-
hankelijk van de afdeling waarop gemeten werd .
2 . Op sommige afdelingen werd i .p .v . om de 10 minuten om de 5 minuten
gemeten (vooral 's avonds) . Dit werd door de werklastmeetsters ervaren
als belastend voor henzelf, maar vooral ook voor de afdeling .
3 . Bij het meten is de tijd tussen het maken van de "meetrondes" erg
belangrijk . Of er redelijke mogelijkheden zijn om deze tijd op te
vullen werd als belangrijk beschouwd .
4 . Men was unaniem van mening dat de situatie niet werd beïnvloed door
het .meten .
5 . De reakties van het personeel waren meestal niet negatief . Soms
maakten personeelsleden de opmerking dat ze het druk hadden .
6 . Zou men de keuze moeten maken tussen het meten op een afdeling om
de 5 minuten ofwel 2 afdelingen te meten om de 10 minuten, dan zou eY
voor het laatste gekozen worden .
7 . De patiënten waren nieuwsgierig, maar men was snel gewend aan de
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situatie . Er werden geen storende opmerkingen gemaakt .
8 . Het hangt veelal van de afdeling af of het meten als prettig wordt
ervaren . De sfeer op de afdeling en de mate waarin de afdeling bekend
is bij de werklastmeetster zijn hierbij van doorslaggevend belang .
9 . Indien de werklastonderzoeksters gevraagd zouden worden om een
tweede keer te komen meten, dan zouden de meesten dat wel doen, niet
voor het plezier, maar voor "het goede doel" . Men zou dan liefst niet
teveel willen meten en dan korter . De algemene opinie was dat 5 k uur
op een dag erg lang was, en dat 4 uur een beter aantal zou zijn .
10 . Men vond dat de uitleg naar het personeel toe duidelijker had
mogen zijn . Er werden door het personeel nog regelmatig vragen gesteld
naar het hoe en waarom van de metingen .
11 . De meettijden hadden langer van tevoren geregeld moeten zijn .
Alles m.b .t . de privé-zaken moest op de korte termijn geregeld worden .
Men zat met allerlei afspraken tijdens de meetperiode .
12 . Men had liever in een andere periode van het jaar gemeten . Er was
nu veel hinder van het lawaai van de verbouwing en het weer was in
deze tijd van het jaar extreem goed .
Een van de werklastonderzoeksters vond het maar niets dat gedurende de
vrije tijd tussen de meetrondes het zonnen haar onmogelijk werd
gemaakt omdat het door haar veroverde balkonnetje in de loop van de
meetochtend door een traktor afgebroken werd . De combinatie meten en
zonnen werd haar jammerlijk onmogelijk gemaakt .
13 . "Men werkt liever dan dat men meet" .
14 . Het Werd dan ook jammer gevonden dat niet meegeholpen mocht worden
op de afdeling en dat wat langere gesprekken met het personeel niet
mogelijk waren i .v .m . beïnvloeding van de werksituatie .
15 . De regelmatige bijsturing door de onderzoeker werd niet nodig ge-
acht . Het regelmatige langskomen van de onderzoeker werd wel als
prettig ervaren om de middag te breken .
16 . Het nachthoofd kreeg door het turven als werklastmeetster een
beter beeld van de situatie overdag en 's avonds . Dit werd als zeer
positief ervaren .

De ervaringen van de onderzoeker m .b .t . de werklastmeetsters zijn zon-
der meer positief te noemen . Men was zeer gemotiveerd voor het werk,
en men stond al vrij snel achter de doelstellingen van het onderzoek .
Via enkele steekproeven die genomen werden tijdens het meten bleek dat
de kwaliteit van de meetsters acceptabel te noemen was . Toch bleek het
soms wel goed om tijdens het meten wat bij te sturen omdat er toch wat
verschillen bestonden in het meten . Zo werd soms de keukendienst wel
meegemeten, soms echter niet . Dit was een gevolg van het gegeven dat
deze soms door verplegend personeel werd gedaan en soms door mensen
van de civiele dienst . Bij de verwerking van de gegevens is hier
uiteraard wel rekening mee gehouden .
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