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 I 

Abstract 

 

This Master’s thesis describes the results of a nine-month graduation project at the nursing ward for 

neurological patients in the Catharina Hospital in Eindhoven, the Netherlands. During the first months 

of the project the nursing processes were analyzed and bottlenecks in the work organization and with 

regard to work load, efficiency and nursing quality were identified. As a result, psychosocial job 

demands and jobs stress were measured and the time duration and nursing quality were assessed for 

several nursing activities. The results were used to initiate a discussion about work load, time duration 

and nursing quality in order to enhance nursing productivity.   
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Voorwoord 

 
Met dit afstudeerrapport komt een einde aan mijn afstudeerproject op de verpleegafdeling Neurologie 

van het Catharina-ziekenhuis Eindhoven (CZE). Daarnaast vormt het de afsluiting van mijn studie 

Technische Bedrijfskunde aan de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e). Mijn interesse voor de 

gezondheidszorg werd gewekt door het vak Beheersing van Primaire Processen in de Dienstverlening 

en de komst van de nieuwe bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde voor de Gezondheidszorg 

(TBG). Gedurende negen maanden heb ik een kijkje in de keuken mogen nemen en ik heb geleerd dat 

zorgprocessen zeer uitdagend zijn. Het afstudeerproject is dan ook een leerzame ervaring voor mij 

geweest. Graag wil ik van de gelegenheid gebruik maken om een aantal mensen te bedanken voor deze 

ervaring. 

 

Van het CZE wil ik Marc Jansen bedanken voor het mogelijk maken van deze opdracht en zijn 

vertrouwen in het afstudeerproject. Ik hoop dat ik een frisse kijk heb kunnen geven op de uitvoering 

van het zorgproces op de verpleegafdeling Neurologie. Daarnaast wil ik Jannie Heijman-van Gemert 

bedanken voor de inzichten die ze me heeft gegeven en voor het vertrouwen dat ze me heeft gegeven 

door me een beetje te betrekken bij haar eigen projecten. Ook wil ik haar samen met Anny, Yvonne en 

Renate bedanken voor de gezellige werkomgeving bij HRM. 

 

Van de TU/e wil ik allereerst Ad Kleingeld bedanken voor zijn snelle en duidelijke feedback, geduld 

(als het gaat om het aanleveren van documenten), het feit dat hij altijd tijd voor me heeft vrijgemaakt 

en de gesprekken die af en toe niet zoveel meer met afstuderen te maken hadden. Daarnaast wil ik 

Harrie van Tuijl bedanken voor zijn kritische bijdrage aan de tweede helft van mijn afstudeerproject.  

 

Tot slot wil ik mijn moeder en broertje bedanken, gewoon omdat ze er altijd voor me zijn, maar ook 

de rest van mijn (schoon) familie en vrienden voor hun interesse en steun. En als allerlaatste wil ik 

natuurlijk Remco bedanken voor zijn krabbels en geduld, want tegelijkertijd afstuderen is een project 

op zich! 

 

Janine Mertens 

 

December 2007 
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Management samenvatting 

 

In dit rapport worden de resultaten beschreven van het afstudeerproject op de verpleegafdeling 

Neurologie.  

 

De verpleegafdeling Neurologie 

Op de verpleegafdeling kan een onderscheid worden gemaakt tussen twee zorgprocessen: het 

verpleegkundig proces en de dagelijkse werkstroom. Het verpleegkundig proces overkoepelt de 

dagelijkse werkstroom en beschrijft het zorgproces van een patiënt van opname tot ontslag. Het 

verpleegkundig proces bestaat uit de volgende fasen: opname van patiënt, verpleegkundige anamnese, 

planning van de zorg, uitvoering van de zorg, evaluatie van de zorg en ontslag van patiënt. De 

werkstroom op de verpleegafdeling kan per dag sterk verschillen. Dit heeft te maken met de 

complexiteit van de patiëntenmix en met de mate van zekerheid waarmee werkzaamheden voorkomen.  

 

Ontwikkelingen, aanleiding afstudeerproject en initiële opdrachtformulering 

De verpleegafdeling Neurologie heeft de laatste jaren te maken gehad met veel veranderingen. Er zijn 

een aantal initiatieven genomen om marktwerking en transparantie in de gezondheidszorg te 

introduceren, waardoor gezondheidszorginstellingen en verpleegafdelingen zich steeds meer focussen 

op de efficiëntie van processen en op de productiviteit van de werknemers. Naast deze ontwikkelingen 

hebben zich binnen de functiegroep Neurologie een aantal specifieke ontwikkelingen voorgedaan 

waarvan een verzwaring van de opnamecriteria en participatie in de CVA-ketenzorg de belangrijkste 

zijn. Door te participeren in de ketenzorg is de ligduur van CVA-patiënten teruggebracht tot ongeveer 

twee weken ten opzichte van enkele maanden tien jaar geleden. Tijdens deze korte opnameduur 

moeten veel activiteiten verricht worden. Het verzwaren van de opnamecriteria heeft er bovendien 

voor gezorgd dat de complexiteit van zorg per patiënt en de complexiteit van de totale 

patiëntenpopulatie is toegenomen. Dit alles heeft geleid tot een hogere belasting van 

verpleegkundigen. Daarbij komt dat verpleegkundigen een bepaalde rolopvatting hebben over “goede 

zorg” leveren, die mogelijk niet overeenkomt met de rolverwachting die de organisatie heeft ten 

aanzien van deze verpleegkundigen. Om meer inzicht te krijgen in bovengenoemde situatie heeft de 

opdrachtgever de volgende onderzoeksvragen geformuleerd: 1) In welke mate wordt werkdruk/stress 

ervaren bij de verpleegkundigen? 2) Welke activiteiten worden uitgevoerd door verpleegkundigen en 

hoeveel tijd wordt besteed aan deze activiteiten? 3) Kunnen we een model ontwikkelen waarbij helder 

wordt hoe lang een activiteit mag duren en aan welke kwaliteitscriteria deze activiteit dient te 

voldoen? 

 

Methodiek knelpuntenanalyse 

Uit de initiële opdrachtformulering blijkt niet welk bedrijfskundig probleem opgelost moet worden 

met de beantwoording van de drie onderzoeksvragen en hoe de onderzoeksvragen, op het gebied van 

werkdruk, effectiviteit en efficiëntie en zorgkwaliteit, precies samenhangen. Bovendien is het 

onduidelijk in welke mate een gebrek aan regelmogelijkheden (om met onzekerheid vanuit de 

omgevingsafdelingen om te gaan) een rol speelt met betrekking tot bovengenoemde aspecten. Om 

duidelijkheid te krijgen over de precieze problematiek op de verpleegafdeling Neurologie wordt een 

probleemdiagnose opgesteld. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het onderdeel probleemdiagnose van 

de Porras stroomanalyse (Porras,1987) en het werkorganisatiemodel van Bodt (Bodt,1995). De Porras 

stroomanalyse bestaat daarbij uit de stappen: verzamelen van knelpunten, keuze van knelpunten, 

relaties tussen knelpunten, het stroomdiagram en knelpuntverhalen. Het werkorganisatiemodel van 

Bodt (Bodt, 1995) is specifiek gericht op de regelmogelijkheden van verpleegafdelingen en wordt 

gebruikt om de huidige situatie met betrekking tot de werkorganisatie te vergelijken met de theorie 

zodat knelpunten geïdentificeerd kunnen worden. In het werkorganisatiemodel van Bodt (Bodt,1995) 

wordt een verband gelegd tussen de omgevings- en structuurkenmerken van een verpleegafdeling. De 

kerngedachte van het model is dat er een evenwicht of fit dient te zijn tussen de 

omgevingsonzekerheid en flexibiliteit van een verpleegafdeling. Naarmate er meer sprake is van 
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evenwicht zal een verpleegafdeling naar verwachting minder worden geconfronteerd met problemen 

op het gebied van werkdruk, efficiëntie en effectiviteit en zorgkwaliteit.  

 

De uitdaging voor de verpleegafdeling Neurologie 

Bovengenoemde methodiek heeft geleid tot de identificatie van 24 knelpunten en twee 

knelpuntverhalen: knelpuntverhaal spanning en knelpuntverhaal patiëntentevredenheid en sluiten van 

bedden. In deze knelpuntverhalen zijn kernproblemen (knelpunten die alleen andere knelpunten 

veroorzaken), problemen (knelpunten die het gevolg zijn van andere knelpunten, maar ook andere 

knelpunten veroorzaken) en symptomen (knelpunten die alleen het gevolg zijn van andere knelpunten) 

geïdentificeerd.  

 

Het knelpuntverhaal spanning vertelt het volgende: Verpleegkundigen verschillen in hun time 

managementgedrag, de mate waarop ze werkzaamheden coördineren met collega verpleegkundigen, 

en de mate waarin ze de juiste prioriteiten stellen. Verpleegkundigen verschillen daardoor in de 

efficiëntie van hun tijdbesteding. Of een verpleegkundige de juiste prioriteiten stelt hangt af van de 

mate van overeenstemming tussen de rolopvatting van een verpleegkundige en de rolverwachting van 

het afdelingsmanagement. De efficiëntie van de werkwijze van verpleegkundigen is bepalend voor de 

manier waarop een verpleegkundige het werk beleeft in termen van werkdruk. Verpleegkundigen die 

minder efficiënt werken, zullen wellicht sneller een hoge werkdruk ervaren, waardoor ze meer 

spanning in het werk hebben (uitgedrukt in herstelbehoefte en piekeren). Verpleegkundigen hebben 

ook te maken met een variërende werklast, welke negatieve effecten op de werkbeleving van 

verpleegkundigen kan hebben, vooral als de werklast hoog is. De variërende werklast wordt 

veroorzaakt door een variërend aantal verstoringen per dag, een variabele patiëntenmix en een matige 

afstemming met betrekking tot de personeelsplanning. De patiëntenmix is erg variabel doordat men te 

maken heeft met veel spoedopnamen. Het variërend aantal verstoringen per dag is het gevolg van 

alarmbellen van patiënten, telefoontjes van familie en vragen van familie tijdens het bezoekuur, een 

hoge onzekerheid in het werkaanbod vanuit de omgevingsafdelingen, een gedeeltelijke afstemming 

met de omgevingsafdelingen met betrekking tot de artsenvisites, onderzoek en behandelingen en de 

opvang van spoedopnamen en een decentrale besluitvorming met betrekking tot de uitvoering van 

omgevingsgerichte werkzaamheden. De onzekerheid in het werkaanbod bestaat uit de tijdstippen 

waarop het werk vanuit de omgeving zich aandient en hoe vaak dat op een dag gebeurt. De 

belangrijkste factoren zijn het aantal spoedopnames, de artsenvisites en de behandel- en 

onderzoeksafdelingen.  

 

Het knelpuntverhaal patiëntentevredenheid en sluiten van bedden vertelt het volgende: 

Verpleegkundigen hebben in de uitvoering van de patiëntenzorg vaak met verstoringen te maken als 

gevolg van een hoge onzekerheid in het werkaanbod vanuit de omgevingsafdelingen, een gedeeltelijke 

afstemming met de omgevingsafdelingen met betrekking tot de artsenvisites, onderzoek en 

behandelingen en de opvang van spoedopnamen en een decentrale besluitvorming met betrekking tot 

de uitvoering van omgevingsgerichte werkzaamheden. Verpleegkundigen hebben ook met 

verstoringen te maken door alarmbellen van patiënten, telefoontjes van familie en vragen van familie 

tijdens het bezoekuur. Het feit dat het basisproces op de verpleegafdeling onderhevig is aan 

verstoringen, betekent dat verpleegkundigen hun werkzaamheden aan het bed moeten onderbreken, 

wat negatieve gevolgen kan hebben voor de patiëntentevredenheid. De verpleegafdeling heeft ook te 

maken met een variërende werklast (hier wordt de werklast van één verpleegkundige bedoeld). Deze 

variërende werklast wordt veroorzaakt door een variërend aantal verstoringen per dag, een variabele 

patiëntenmix en een matige afstemming met betrekking tot de personeelsplanning. De variatie in de 

werklast en de verschillen in efficiëntie in de tijdbesteding van verpleegkundigen zorgen ervoor dat de 

zorgkwaliteit onder druk staat. De werkomstandigheden zijn namelijk soms zodanig dat er geen 

verantwoorde zorg kan worden geleverd. Hierdoor is men genoodzaakt om beschikbare bedden te 

sluiten. Bovendien kan dit negatieve effecten hebben op de patiëntentevredenheid. Verpleegkundigen 

verschillen in het efficiënt gebruiken van tijd, omdat zij over verschillende time management en 

coördinatievaardigheden beschikken en omdat niet alle verpleegkundigen de prioriteiten stellen die het 

afdelingsmanagement in bepaalde omstandigheden verlangt. Dat niet alle verpleegkundigen de juiste 
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prioriteiten stellen, komt doordat de rolopvatting van deze verpleegkundigen niet overeenkomt met de 

rolverwachting van het afdelingsmanagement. 

 

Van de knelpuntverhalen wordt verwacht dat ze opgelost kunnen worden door het aanpakken van 

beïnvloedbare kernproblemen. Dit betekent dat de knelpunten met betrekking tot time management, 

coördinatiegedrag en verschillen in rolopvatting en rolverwachting aangepakt moeten worden, om 

zodoende de productiviteit van verpleegkundigen te verhogen. Daarbij wordt het volgende verwacht: 

1) Verpleegkundigen die meer aan time management doen, ervaren een lagere werkdruk en kunnen 

met betrekking tot een bepaalde zorgactiviteit in een kortere tijd dezelfde kwaliteit leveren dan 

verpleegkundigen die minder aan time management doen. 2) Verpleegkundigen die de zorg beter 

coördineren, ervaren een lagere werkdruk en kunnen met betrekking tot een bepaalde zorgactiviteit in 

een kortere tijd dezelfde kwaliteit leveren dan verpleegkundigen die minder aan time management 

doen. 3) Verpleegkundigen die een rolopvatting hebben die meer overeenkomt met de rolverwachting 

van het afdelingsmanagement zijn in staat om de juiste prioriteiten te stellen in hun werk en ervaren 

een lagere werkdruk dan verpleegkundigen die een rolopvatting hebben die in mindere mate 

overeenkomt met de rolverwachting van het afdelingsmanagement. 

 

De definitieve opdrachtformulering is daarom als volgt: 

1. Breng in kaart hoe verpleegkundigen (vaste staf) het werk beleven en welke rol het time 

managementgedrag, coördinatiegedrag en de mate waarin er overeenstemming is tussen de 

rolverwachting van het afdelingsmanagement en de rolopvatting van verpleegkundigen daarbij 

spelen. 

2. Breng in kaart hoeveel tijd verpleegkundigen (van de vaste staf) per keer aan een aantal voor 

de opdrachtgever relevante activiteiten besteden en op welke wijze, in termen van kwaliteit 

en/of efficiëntie, zij die activiteit hebben uitgevoerd.  

3. Beschrijf hoe de bevindingen uit opdracht 1 en 2 teruggekoppeld kunnen worden om de 

rolopvatting van verpleegkundigen en de rolverwachting van het afdelingsmanagement met 

betrekking tot een bepaalde zorgactiviteit met elkaar te laten overeenkomen. Met andere 

woorden: beschrijf hoe de bevindingen kunnen worden teruggekoppeld om consensus te 

creëren over hoe bepaalde activiteiten uitgevoerd moeten worden. Beschrijf daarnaast hoe de 

bevindingen gebruikt kunnen worden om verpleegkundigen die snel een hoge werkdruk 

ervaren te laten inzien hoe zij hun werk anders zouden kunnen aanpakken. 

 

Methodiek ontwerpfase 

Op basis van de definitieve opdrachtformulering kunnen drie onderdelen onderscheiden worden: het 

werkbelevingsonderzoek, de tijdregistratie en de terugkoppeling. De werkbeleving van 

neurologieverpleegkundigen en de rol van het time managementgedrag, coördinatiegedrag en 

consensus over het werk worden in kaart gebracht door middel van een vragenlijstonderzoek naar 

psychosociale arbeidsbelasting en werkstress. Het onderzoek kent een pretest-posttest, quasi-

experimentele opzet, zodat ook het effect van de terugkoppeling op de werkbeleving geëvalueerd kan 

worden. Daartoe wordt de vragenlijst ook bij een controlegroep afgenomen, de verpleegafdeling 

Inwendige Geneeskunde. De vragenlijst is geconstrueerd op basis van bestaande vragenlijstschalen uit 

voornamelijk de Vragenlijst Beleving en Beoordeling van de Arbeid (VBBA; Van Veldhoven & 

Meijman, 1994). De vragenlijstschaal consensus is zelf ontwikkeld.  

 

De tijdduur en de wijze (in termen van kwaliteit en/of efficiëntie) waarop activiteiten worden 

uitgevoerd wordt bepaald voor de volgende activiteiten: overdracht van nachtdienst op 

ochtenddiensten, helpen met ontbijt / lunch, wasbeurt, rapporteren over de ochtend/middagverzorging, 

wegbrengen van een patiënt en het ophalen van een patiënt. Deze activiteiten zijn geselecteerd op 

basis van kwaliteitscriteria die zijn opgesteld aan de hand van protocollen, afspraken en richtlijnen en 

de volgende twee criteria: verpleegkundigen kunnen de tijdduur van de activiteit beïnvloeden en voor 

de activiteit moet een duidelijke relatie tussen tijd en kwaliteit en/of efficiëntie bestaan.  

De tijdregistratie voor bovengenoemde activiteiten wordt uitgevoerd aan de hand van een zelf 

ontwikkeld tijdregistratieformulier en de vragenlijst tijdregistratie. Vragen in deze vragenlijst zijn 
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daarbij gebaseerd op protocollen, afspraken en richtlijnen. Daarnaast wordt alleen de tijd geregistreerd 

van de activiteiten medicijnen uitzetten en medicijnen uitdelen, omdat dit activiteiten zijn die elke dag 

veel tijd vergen en op de piekmomenten van de dag moeten worden uitgevoerd. Om zo veel mogelijk 

kwalitatief goede informatie te verzamelen wordt de tijdregistratie gedurende twee weken dagelijks 

uitgevoerd door drie verpleegkundigen uitgevoerd, met uitzondering van de weekenden. 

 

De terugkoppeling wordt vanwege de doorlooptijd van het afstudeerproject niet uitgevoerd. In dit 

afstudeerrapport wordt echter wel beschreven hoe de terugkoppeling opgezet kan worden. Daarbij 

wordt uitgegaan van een problem-solving benadering en de principes van ProMES: participatie van de 

medewerkers, discussion until consensus en het gebruikmaken van een facilitator. De facilitator heeft 

daarbij als rol om de discussie op gang te brengen en te houden door het presenteren van de resultaten 

uit het werkbelevingsonderzoek en de tijdregistratie en het stellen van vragen.  

 

Resultaten werkbelevingsonderzoek 

Het eerste doel van het onderzoek naar PSA en werkstress was om in kaart te brengen hoe 

verpleegkundigen het werk beleven en welke rol het time managementgedrag, coördinatiegedrag en 

consensus daarbij spelen. Daartoe is een multiple regressie analyse uitgevoerd om de relaties tussen 

PSA en werkstress in kaart te brengen, zijn mediatie modellen getest om de rol van time 

managementgedrag, coördinatiegedrag en consensus te bepalen en zijn de gegevens van de 

verpleegafdeling Neurologie vergeleken met referentiegegevens om een waardeoordeel over de 

werkbeleving van neurologieverpleegkundigen te kunnen geven. Uit de multiple regressieanalyse 

blijkt dat vooral als zich problemen met betrekking tot het werktempo en werkhoeveelheid en 

afwisseling in het werk voordoen verpleegkundigen een hoge herstelbehoefte hebben. 

Neurologieverpleegkundigen hadden op deze PSA-variabelen gemiddeld een score lager dan 2,5. Dit 

betekent dat zich bij neurologieverpleegkundigen soms problemen voordeden op deze PSA-

variabelen. De vaste staf op de verpleegafdeling Neurologie scoort hoog op de variabelen time 

managementgedrag coördinatiegedrag en consensus. Met betrekking tot de rol van time 

managementgedrag, coördinatiegedrag en consensus werd verwacht dat verpleegkundigen die 

respectievelijk meer aan time management doen, de zorg beter coördineren en meer consensus ervaren 

minder PSA en werkstress ervaren dan verpleegkundigen die dit minder doen. Er werd verwacht dat 

time managementgedrag, coördinatiegedrag en consensus werkstress zowel direct als indirect (via 

PSA) beïnvloeden en dat time managementgedrag, coördinatiegedrag en consensus ieder verschillende 

PSA –en werkstressvariabelen beïnvloeden. De verwachte mediatie relaties werden echter niet 

bevestigd. Aanvullende mediatie testen lieten zien dat coördinatiegedrag de relatie tussen relatie met 

collega’s en herstelbehoefte volledig medieert en dat coördinatiegedrag de relatie tussen consensus en 

herstelbehoefte volledig medieert. Uit de vergelijking van de gegevens van de verpleegafdeling 

Neurologie met de huidige referentiegegevens kan geconcludeerd worden dat men qua PSA en 

werkstress minder problemen ervaart dan wat tegenwoordig normaal is op verpleegafdelingen. Uit de 

vergelijking met de referentiegegevens van tien jaar geleden kan geconcludeerd worden dat men op de 

verpleegafdeling Neurologie tegenwoordig meer inspraak ervaart, de relatie met collega’s en de relatie 

met de directe leiding beter beoordeelt en dat men minder behoefte heeft aan herstel vergeleken met 

wat normaal was tien jaar geleden. Dit levert aanwijzingen dat de hogere werkbelasting waarmee 

neurologieverpleegkundigen te maken hebben weinig effect hebben gehad op de mate waarin 

neurologieverpleegkundigen PSA en werkstress ervaren. In vergelijking met organisatie A (2004) 

heeft men op de verpleegafdeling minder behoefte aan herstel na het werk. In vergelijking met 

organisatie B (2007) ervaart men op de verpleegafdeling Neurologie een lager werktempo en 

werkhoeveelheid en beoordeelt men de relatie met collega’s beter. Voor de overige PSA-variabelen 

bestaat geen verschil tussen de verpleegafdeling Neurologie en Organisaties A en B. In vergelijking 

met de gezondheidszorg anno 1997 ervaart men op de verpleegafdeling Neurologie tegenwoordig 

meer inspraak. Bovendien beoordeelt men de relatie met collega’s  en de relatie met de directe leiding 

beter en heeft men minder behoefte aan herstel dan tien jaar geleden normaal was in de 

gezondheidszorg. 
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Het tweede doel van het werkbelevingsonderzoek was het kunnen toetsen of verpleegkundigen die een 

hoge werkdruk ervaren het werk als gevolg van de terugkoppeling anders zijn gaan aanpakken en of 

dit samen met het creëren van consensus over de uitvoering van activiteiten effect heeft gehad op PSA 

en werkstress. Het toetsen behoort echter niet meer tot het afstudeerproject. Daarom wordt volstaan 

met het beschrijven van een opzet. Het werkbelevingsonderzoek zou met betrekking tot het tweede 

doel opgezet moeten worden als een pretest-posttest, quasi-experimenteel onderzoek met een 

onderzoeksgroep en een vergelijkingsgroep (Cook & Campbell, 1979), waarbij zowel voor de 

onderzoeksgroep als de vergelijkingsgroep een nulmeting en een vervolgmeting wordt uitgevoerd. De 

metingen zullen resulteren in vier waarden voor alle PSA-variabelen, time managementgedrag, 

coördinatiegedrag, consensus over het werk en voor herstelbehoefte: 

� Een waarde voor de verpleegafdeling Neurologie op T1 (E1). 

� Een waarde voor de verpleegafdeling Inwendige Geneeskunde op T1 (C1). 

� Een waarde voor de verpleegafdeling Neurologie op T2 (E2). 

� Een waarde voor de verpleegafdeling Inwendige Geneeskunde op T2 (C2). 

 

Voor elke verpleegafdeling dienen de verschilscores (E2- E1 en C2- C1) voor elke variabele met elkaar 

vergeleken te worden door middel van een paired samples t-test. Indien deze test geen significant 

verschil laat zien, dient te worden gestopt met de analyse voor de betreffende variabele. Indien de test 

significant is dient voor de vergelijking van de vier waarden op de variabele een 2x2 MANOVA test 

met herhaalde metingen te worden uitgevoerd, omdat deze verschillende waarden tegelijk kan 

vergelijken, waardoor de betrouwbaarheid van de test stijgt (Hair et al, 2006). 

 

Resultaten tijdregistratie 

De tijdregistratie had tot doel om in kaart te brengen hoeveel tijd verpleegkundigen in de huidige 

situatie besteden aan het uitvoeren van een bepaalde activiteit en de wijze (in termen van efficiëntie en 

/ of kwaliteit) waarop ze dat doen. De resultaten van de tijdregistratie zullen gebruikt worden om 

consensus te creëren over hoe bepaalde activiteiten uitgevoerd moeten worden en indien van 

toepassing hoe ze onder bepaalde omstandigheden (in termen van werkdruk) uitgevoerd moeten 

worden. Vanwege het tegenvallende aantal bruikbare metingen van de activiteiten helpen met ontbijt, 

helpen met lunch, wegbrengen van patiënt en ophalen van patiënt worden zijn in dit afstudeerverslag 

alleen de resultaten gepresenteerd van de activiteiten overdracht van de nachtdienst op de 

ochtenddiensten, wasbeurt, rapporteren over de ochtendverzorging, rapporteren over de 

middagverzorging, medicijnen uitzetten en medicijnen uitdelen. De resultaten zijn als volgt: 

� Overdracht: in de huidige situatie duurt het gemiddeld 17 minuten voordat de nachtdienst aan 

één ochtenddienst heeft overgedragen en duurt het gemiddeld 17 minuten om aan de overige 

ochtenddiensten over te dragen. Tussen het einde van de overdracht van de nachtdienst en het 

begin van de overdracht aan de overige ochtenddiensten wordt gemiddeld 11 minuten aan 

andere activiteiten besteed, meestal het uitdelen van de medicijnen op de Stroke Unit. Bij de 

huidige manier van overdragen duurt het gemiddeld 45 minuten vanaf het begin van de 

overdracht van de nachtdienst totdat aan de laatste ochtenddienst is overgedragen.  

� Wasbeurt: men doet onafhankelijk van het type wasbeurt, de diagnose van de patiënt en het 

feit of bepaalde aspect wel of niet met twee personen worden uitgevoerd, gemiddeld 30 

minuten over de wasbeurt. Daarbij is het opvallend dat het aantal verstoringen door 

alarmbellen en telefoon geen invloed heeft op de tijdduur. Ook het overslaan van aspecten en 

het overnemen van handelingen blijkt geen effect op de tijdduur te hebben. Zoals verwacht 

werd, wordt 80% van de wasbeurten met een gemiddelde kwaliteit uitgevoerd. In tegenstelling 

tot wat verwacht werd, blijkt dat verpleegkundigen geen trade-off lijken te maken tussen tijd 

en kwaliteit in omstandigheden van hoge tijddruk, terwijl er een tijdwinst kan worden behaald 

van twaalf en acht minuten door een wasbeurt respectievelijk met minimale kwaliteit en 

gemiddelde kwaliteit uit te voeren in plaats van maximale kwaliteit. 

� Rapportage over verzorging: in tegenstelling tot wat verwacht wordt, wordt vrij weinig aan 

bed gerapporteerd. Verpleegkundigen die aan bed rapporteren, hebben ongeveer drie minuten 

minder per patiënt nodig om de rapportage te schrijven dan verpleegkundigen die niet aan bed 

rapporteren. Bovendien overleggen verpleegkundigen die aan bed rapporteren vaker met de 
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patiënt over de inhoud van de rapportage. Voor het vragen naar de beleving van de patiënt 

blijkt het niet uit te maken of wel of niet aan bed gerapporteerd wordt.  

� Medicijnen uitzetten: het medicijnen uitzetten duurt ongeveer vier tot vijf minuten per patiënt. 

Daarbij lijkt het niet uit te maken op welk deel van de afdeling de patiënt ligt of wat de 

diagnose van de patiënt is. Verpleegkundigen worden tijdens het medicijnen uitzetten vaak 

gestoord door alarmbellen en telefoon. 

� Medicijnen uitdelen: het medicijnen uitdelen duurt gemiddeld drie minuten per patiënt. 

Verpleegkundigen blijken tijdens het medicijnen uitdelen regelmatig naar de Medimath terug 

te moeten omdat een medicijn niet is uitgezet.  

 

Resultaten terugkoppeling 

De terugkoppeling heeft als doel om consensus te creëren over hoe bepaalde activiteiten uitgevoerd 

moeten worden. Daarnaast heeft de terugkoppeling als doel om verpleegkundigen die snel een hoge 

werkdruk ervaren te laten inzien hoe zij hun werk anders zouden kunnen aanpakken. Daarbij worden 

de resultaten van de tijdregistratie en de bevinding dat coördinatiegedrag mogelijk een belangrijke rol 

speelt in de werkbeleving van verpleegkundigen als uitgangspunt genomen. De terugkoppeling wordt 

vanwege de doorlooptijd van het afstudeerproject niet uitgevoerd. Daarom wordt volstaan met een 

beschrijving van de opzet van de terugkoppeling.  

 

De terugkoppeling dient plaats te vinden voor de activiteiten: overdracht van de nachtdienst op de 

ochtenddiensten, wasbeurt, rapporteren over de ochtendverzorging / middagverzorging, medicijnen 

uitzetten en medicijnen uitdelen. Bij de terugkoppeling dienen zowel het afdelingsmanagement als 

zoveel mogelijk vaste staf leden betrokken worden. De terugkoppeling dient plaats te vinden door 

middel van bijeenkomsten waarbij participatie en discussion until consensus centraal staan. De 

bijeenkomsten dienen daarbij te worden begeleid door een facilitator die een discussie op gang brengt 

en houdt door het stellen van vragen en het presenteren van bevindingen. Het is daarbij de bedoeling 

dat iedereen zijn of haar mening kan geven en / of voorstellen kan doen. De facilitator dient hetgene 

dat besproken wordt samen te vatten zodat de deelnemers tot een gezamenlijke beslissing kunnen 

komen. De facilitator moet bij voorkeur niet werkzaam zijn op de verpleegafdeling Neurologie, zodat 

hij of zij het proces objectief kan begeleiden. De terugkoppeling van elk van de bovengenoemde 

activiteiten dient als volgt te worden aangepakt: 

� Overdracht: het doel van de terugkoppeling is om te bepalen of de wijze waarop de overdracht 

plaatsvindt, veranderd moet worden. Een overdracht van de nachtdienst op alle kameroudsten 

is wellicht efficiënter dan de huidige wijze van overdragen en zou tot minder fouten kunnen 

leiden doordat het aantal overdrachtsmomenten gereduceerd wordt. De facilitator kan daartoe 

allereerst de resultaten van de tijdregistratie presenteren. De facilitator kan vervolgens de 

volgende vragen stellen: Wat zijn de voordelen en nadelen van de huidige wijze van 

overdragen? Wat zijn de voordelen en nadelen van een overdracht van de nachtdienst op alle 

ochtenddiensten? Welke aanpassingen zijn nodig in de werkdiensten en zijn we bereid die 

aanpassingen te doen?  

� Wasbeurt: het doel van de terugkoppeling is om tot regelmogelijkheden te komen met 

betrekking tot de kwaliteit waarmee de wasbeurt moet worden uitgevoerd. Daarbij is het de 

bedoeling dat men richtlijnen opstelt op basis waarvan kan worden besloten met welke 

kwaliteit de wasbeurt op een bepaalde dag moet worden uitgevoerd. De terugkoppeling van de 

wasbeurt heeft ook als doel om in kaart te brengen op welke manieren verpleegkundigen het 

tijdverlies door verstoringen proberen te compenseren. De facilitator kan allereerst de 

resultaten van de tijdregistratie presenteren. De facilitator kan vervolgens de volgende vragen 

stellen: Zijn jullie het met de volgende stelling eens: een patiënt is gebaat bij een wasbeurt die 

niet onderbroken wordt door verstoringen? Welke strategieën gebruiken jullie om een 

eventueel tijdverlies door verstoringen te compenseren? In welke mate stem je je werk met 

collega’s af (coördinatiegedrag) zodat je de wasbeurt zonder gestoord te worden kunt 

uitvoeren? Onder welke omstandigheden moet er respectievelijk maximale, gemiddelde of 

minimale kwaliteit worden geleverd? 
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� Rapporteren over de verzorging: het doel van de terugkoppeling met betrekking tot het 

rapporteren is om verpleegkundigen te laten inzien dat het beter is om aan bed te rapporteren 

en om duidelijk te krijgen waarom er weinig aan bed wordt gerapporteerd en wat er gedaan 

kan worden om het rapporteren aan bed te stimuleren. De facilitator kan daartoe eerst de 

resultaten van de tijdregistratie presenteren. De facilitator kan vervolgens de volgende vragen 

stellen: Wat zijn mogelijke redenen waardoor er niet aan bed gerapporteerd wordt? Hoe 

verklaren jullie dat het rapporteren aan bed minder tijd vergt dan het rapporteren in 

bijvoorbeeld de verpleegunit? Hoe vaak wordt je gestoord tijdens het rapporteren aan bed? 

Hoe vaak wordt je gestoord als je in de verpleegunit rapporteert? Welke strategieën gebruiken 

jullie om de tijd die aan verstoringen worden besteed te compenseren? In welke mate stem je 

je werk met collega’s af (coördinatiegedrag) zodat je zonder gestoord te worden kunt 

rapporteren? 

� Medicijnen uitzetten en medicijnen uitdelen: de terugkoppeling met betrekking tot het 

medicijnen uitzetten en medicijnen uitdelen heeft tot doel om verpleegkundigen te laten inzien 

dat het zowel met betrekking tot tijd als met betrekking tot fouten belangrijk is dat men zo 

weinig mogelijk wordt gestoord tijdens deze activiteiten. Daarnaast heeft de terugkoppeling 

tot doel om te bepalen welke acties verpleegkundigen kunnen ondernemen om het aantal 

verstoringen tijdens deze activiteiten terug te dringen. Tenslotte heeft de terugkoppeling tot 

doel om te discussiëren of verpleegkundigen tijdens het medicijnen uitdelen veel tijd kwijt zijn 

met het terug gaan naar de Medimath en welke mogelijkheden er zijn om die tijd terug te 

dringen. De facilitator kan daartoe eerst de resultaten van de tijdregistratie presenteren. De 

facilitator kan vervolgens de volgende vragen stellen: Zijn jullie het met deze stelling eens: 

verstoringen leiden mogelijk tot meer fouten tijdens het medicijnen uitzetten of medicijnen 

uitdelen? In welke mate laat je toe dat je gestoord wordt tijdens het medicijnen uitzetten of 

medicijnen uitdelen? In welke mate stem je je werk met collega’s af (coördinatie) zodat je 

ongestoord de medicijnen kunt uitzetten of uitdelen? Hoe vaak komt het voor dat je terug moet 

lopen naar de Medimath om te controleren waarom voor een bepaalde patiënt een medicijn 

niet is uitgezet? Ben je van mening dat dit verbeterd moet worden? Zo ja, welke voorstellen 

hebben jullie om dit te verbeteren? 

 

Conclusies en aanbevelingen 

De belangrijkste conclusies die uit het werkbelevingsonderzoek getrokken kunnen worden, zijn: 

� De mate waarin neurologieverpleegkundigen PSA en werkstress (uitgedrukt in 

herstelbehoefte) ervaren, valt mee.  

� De verpleegafdeling Neurologie is vergeleken met verpleegafdelingen in twee andere 

organisaties en de verpleegafdeling Inwendige Geneeskunde een goede verpleegafdeling om 

te werken met betrekking tot PSA en werkstress. 

� Niet het individuele gedrag, namelijk time managementgedrag, maar het groepsgedrag, 

namelijk coördinatiegedrag, is van invloed op de herstelbehoefte van verpleegkundigen. Een 

goede relatie met collega’s en consensus zijn belangrijke voorwaarden om de zorg goed te 

kunnen coördineren. Op de verpleegafdeling zou men in staat moeten zijn om de zorg goed te 

kunnen coördineren, omdat men consensus ervaart over het werk en de relatie met collega’s 

goed beoordeelt.  

� De toename van de werkbelasting in de afgelopen tien jaar heeft weinig effect gehad op de 

mate waarin neurologieverpleegkundigen PSA en werkstress ervaren.  

 

De belangrijkste conclusies die uit de tijdregistratie kunnen worden getrokken, zijn: 

� De overdracht van de nachtdienst op de ochtenddiensten kan efficiënter worden uitgevoerd als 

de nachtdienst aan alle ochtenddiensten tegelijkertijd overdraagt.  

� Neurologieverpleegkundigen besteden onafhankelijk van het type wasbeurt, de diagnose van 

de patiënt en het feit of ze een deel van de wasbeurt wel of niet met twee personen uitvoeren 

gemiddeld 30 minuten aan de wasbeurt van een patiënt.  

� In tegenstelling tot wat verwacht wordt, lijken neurologieverpleegkundigen geen trade-off te 

maken tussen tijd en kwaliteit in omstandigheden van hoge tijddruk. Met betrekking tot de 
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wasbeurt kan echter wel een tijdwinst worden geboekt ten kosten van de kwaliteit waarmee de 

wasbeurt wordt uitgevoerd.  

� Op de verpleegafdeling Neurologie wordt vrij weinig aan bed gerapporteerd. Dit is niet 

wenselijk, zowel vanwege de tijdduur als de kwaliteit waarmee het rapporteren wordt 

uitgevoerd. 

� Het medicijnen uitzetten kan efficiënter gebeuren als verpleegkundigen zich minder vaak laten 

storen door alarmbellen en telefoon. De tijdduur per patiënt kan dan namelijk gereduceerd 

worden en er worden mogelijk minder fouten in het uitzetten van medicijnen gemaakt.  

� Het medicijnen uitdelen duurt gemiddeld drie minuten per patiënt en kan mogelijk zowel met 

betrekking tot tijd als kwaliteit efficiënter worden uitgevoerd als de kans op fouten bij het 

uitzetten van de medicijnen geminimaliseerd wordt en/of als verpleegkundigen de 

mogelijkheid hebben om aan het bed van de patiënt te kunnen controleren waarom een 

bepaald medicijn niet is uitgezet.  

 

Met betrekking tot de opzet van de terugkoppeling kunnen de volgende conclusies worden getrokken: 

� Het terugkoppelen van de resultaten zoals beschreven in dit hoofdstuk maximaliseert de kans 

dat overeenstemming wordt bereikt om de activiteiten overdracht, wasbeurt, rapporteren, 

medicijnen uitdelen en medicijnen uit te gaan voeren zoals voorgesteld. Het terugkoppelen 

van de resultaten zorgt er zodoende indirect voor dat de productiviteit van verpleegkundigen 

verhoogd wordt met betrekking tot de activiteiten overdracht, rapporteren, medicijnen 

uitzetten en medicijnen uitdelen. Bovendien zorgt het terugkoppelen van de resultaten er 

indirect voor dat verpleegkundigen over extra regelmogelijkheden beschikken om met tijddruk 

om te gaan tijdens de ochtendverzorging van patiënten.  

 

De belangrijkste aanbevelingen voor de verpleegafdeling Neurologie en het CZE zijn: 

� Stimuleer het coördinatiegedrag van verpleegkundigen, in plaats van het time 

managementgedrag. 

� Voor de terugkoppeling uit zoals voorgeschreven om de kans dat de productiviteit van 

verpleegkundigen verhoogd wordt te maximaliseren. 

� Neem de vragenlijst werkbeleving ongeveer drie maanden na doorvoering van de laatste 

veranderingen in de uitvoering van zorgactiviteiten (die zijn voortgekomen uit de 

terugkoppeling) opnieuw af op de verpleegafdelingen Neurologie en Inwendige Geneeskunde 

en voer de analyse van de vragenlijstgegevens uit zoals voorgeschreven.  

� Breng de processen van de dienst Patiëntentransport in kaart samen met de interne klanten van 

deze dienst, zoals de verpleegafdeling Neurologie, zodat knelpunten geïdentificeerd kunnen 

worden en deze opgelost kunnen worden, zodat het transport van patiënten van en naar 

onderzoeken efficiënter kan plaatsvinden. 

� Breng de besluitvorming omtrent omgevingsgerichte werkzaamheden (opname, ontslag, 

transport naar onderzoeken, visite lopen) volledig in één hand.  

� Denk na over mogelijkheden om de personeelsplanning flexibeler te maken, zodat de 

personeelsbezetting op de korte termijn gemakkelijker aangepast kan worden aan de 

zorgvraag. 

� Gebruik de resultaten van de tijdregistratie te gebruiken ter ondersteuning van 

managementbeslissingen zoals het sluiten van bedden of het aannemen van personeel.  
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Inleiding 1 

Hoofdstuk 1. Inleiding 

 

In dit hoofdstuk wordt de achtergrond van het afstudeerproject beschreven. Dit hoofdstuk is als volgt 

opgebouwd: paragraaf 1.1 geeft een algemene beschrijving van het Catharina-ziekenhuis Eindhoven 

(CZE), paragraaf 1.2 geeft een korte omschrijving van de functiegroep Neurologie, paragraaf 1.3 

beschrijft de verpleegprocessen, paragraaf 1.4 beschrijft de externe en interne ontwikkelingen die 

relevant zijn voor dit afstudeerproject, paragraaf 1.5 geeft de aanleiding van het afstudeerproject en de 

initiële opdrachtformulering en in paragraaf 1.6 komt de opbouw van dit verslag aan bod. 

1.1. Het Catharina-ziekenhuis Eindhoven 

Het Catharina-ziekenhuis Eindhoven is een algemeen opleidingsziekenhuis dat sinds 1973 bestaat. De 

kerntaken van het ziekenhuis zijn onderzoek, behandeling en verpleging van patiënten, maar ook het 

opleiden van onder andere artsen, specialisten, verzorgenden en verpleegkundigen. Het 

voorzieningenpakket bevat nagenoeg alle specialismen en het ziekenhuis wordt door de aanwezigheid 

van onder andere de cardiothorocale chirurgie en radiotherapie gerekend tot een instelling van 

topklinische zorg. Het CZE vervult tevens de rol van een centrumziekenhuis en doorverwijsfunctie 

voor Eindhoven en de noord- en noordoostelijke omgeving en onderhoudt nauwe banden met andere 

ziekenhuizen en nazorginstanties in de regio. 

 

Het CZE is een stichting met een Raad van Toezicht, verantwoordelijk voor de algemene gang van 

zaken, en een Raad van Bestuur, verantwoordelijk voor de voorbereiding van het beleid en de algehele 

bedrijfsvoering van het ziekenhuis. De organisatie is verdeeld in 32 functiegroepen. Deze 

functiegroepen worden onderscheiden in: 

� Medische functiegroepen, geformeerd rond een medisch specialisme, bijvoorbeeld neurologie, 

urologie, dermatologie, interne geneeskunde. 

� Medisch-ondersteunende functiegroepen, zoals de apotheek, radiologie en het laboratorium. 

 

De 32 functiegroepen zijn ondergebracht in zes sectoren, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen 

snijdende en niet-snijdende specialismen. De functiegroepen verzorgen vrijwel alle directe en indirecte 

patiëntenzorg en worden daarbij ondersteund door de volgende eenheden: 

� Het sectormanagement: het sectormanagement bestaat uit een medisch sectormanager en een 

manager bedrijfsvoering en vormt de schakel tussen de functiegroepen binnen een sector en 

tussen de functiegroepen en Raad van Bestuur en/of  Stafbestuur (Vereniging De Medische 

Staf) 

� De diensten: de diensten faciliteren het functiegroep- en sectormanagement onder meer door 

de inrichting van Bureaus Management Ondersteuning (BMO), waarbij aansturing geschiedt 

vanuit het sectormanagement. 

� De Raad van Bestuur en het Stafbestuur: zij stellen jaarlijks de kaders vast waarbinnen de 

functiegroepen hun plannen moeten maken. 

 

De organisatie wordt schematisch weergegeven in Bijlage 1. In Tabel 1.1 zijn enkele kengetallen van 

het CZE weergegeven.  

Tabel 1.1: Kengetallen juni 2007 ( cze.nl, 2007) 

Aantal medische specialisten Ca. 165 

Aantal specialismen 30 

Aantal medewerkers 3050 

Aantal bedden 696 

Aantal opnamen per jaar Ca. 25.500 

Aantal polikliniekbezoeken per jaar  Ca. 375.000 

Aantal dagverplegingen per jaar 24.000 

Omzet Ca. 234 miljoen euro 
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1.2. Functiegroep Neurologie 

De functiegroep neurologie is verantwoordelijk voor het onderzoeken, behandelen en verplegen van 

patiënten met aandoeningen van de hersenen, het ruggenmerg en de zenuwbanen. De functiegroep 

streeft daarbij naar kwalitatief hoogwaardige zorg, regionale ketenzorg en samenwerking, en naar een 

efficiënte en effectieve bedrijfsvoering.  

 

De functiegroep bestaat uit de onderzoeksafdeling klinische neurofysiologie (KNF), de polikliniek 

neurologie en de kliniek neurologie (verpleegafdeling). De afdeling klinische neurofysiologie voert op 

aanvraag van verschillende specialisten, waaronder neurologen, onderzoeken uit zoals het maken van 

een elektro encefalogram (EEG), elektromyogram (EMG), elektroneurogram (ENG) of duplex. De 

polikliniek behandelt en onderzoekt patiënten die door de huisarts of door een andere specialist in het 

ziekenhuis doorverwezen zijn. De verpleegafdeling behandelt, verpleegt en verzorgt patiënten met een 

neurologische aandoening. De functiegroep wordt geleid door een managementteam dat bestaat uit het 

hoofd kliniek, het hoofd polikliniek en een neuroloog. De organisatie van de functiegroep wordt 

schematisch weergegeven in Bijlage 2. 

 

De verpleegafdeling staat in dit afstudeeronderzoek centraal. Zoals hierboven vermeld, is het doel van 

de verpleegafdeling het behandelen, verplegen en verzorgen van patiënten met een neurologische 

aandoening, die voor onderzoek of behandeling worden opgenomen op de verpleegafdeling. Dit 

gebeurt in multidisciplinair verband, waarbij zelfzorgzaamheid en zelfredzaamheid van de patiënt 

gestimuleerd worden. Veel voorkomende opname-indicaties zijn: Cerebro Vasculair Accident (CVA); 

zoals een hersenbloeding of herseninfarct, Transient Ischaemic Attack (TIA), hernia, traumata; zoals 

een hersenschudding of kneuzing, Multiple Sclerose (MS) en hersentumoren. De afdeling beschikt 

over 32 bedden. 

 

De verpleegafdeling wordt geleid door het hoofd kliniek en de teamleider en zij worden daarbij 

ondersteund door de praktijkopleider en afdelingssecretaresses. Het hoofd kliniek en de teamleider 

geven leiding aan het verpleegteam, dat wil zeggen het team dat aan het bed werkt. Het vaste 

verpleegteam bestaat uit vijf verzorgenden (3,44 FTE), 19 verpleegkundigen (15,5 FTE) en zes senior 

verpleegkundigen (4,7 FTE). Naast het vaste verpleegteam zijn er ongeveer drie verpleegkundigen van 

het interne personeelsbureau (IPB) en ongeveer zes leerlingen (ongeveer 3,25 FTE) op de 

verpleegafdeling werkzaam.  

 

De hiërarchische organisatie van de verpleegafdeling en de functiebeschrijvingen worden 

weergegeven in Bijlage 3. 

 

Het verpleegteam moet dagelijks samenwerken met artsen en andere disciplines om patiënten zo goed 

mogelijk te kunnen verzorgen en om een goede en snelle doorstroming van patiënten mogelijk te 

maken. Op de verpleegafdeling zijn de volgende artsen en andere disciplines werkzaam:  

� Artsen: twee arts-assistenten niet in opleiding (AGNIO), acht neurologen, co-assistenten, 

specialisten van andere specialismen (zoals specialisten van Interne Geneeskunde) en een 

revalidatiearts. Het verpleegteam werkt het meeste samen met de arts-assistenten. Zij zijn 

namelijk verantwoordelijk voor de dagelijkse medische zorg op de afdeling en staan onder 

supervisie van één van de neurologen.  

� Andere specialismen zijn: voedingsassistent, fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, 

transfer verpleegkundige, diëtist en een maatschappelijke werker. In Bijlage 4 wordt de rol 

van elk van deze disciplines omschreven. 

1.3. Verpleegprocessen 

Op de verpleegafdeling kan een onderscheid worden gemaakt tussen twee zorgprocessen: het 

verpleegkundig proces en de dagelijkse werkstroom. Het verpleegkundig proces overkoepelt het 

dagelijkse proces en omvat de planning, uitvoering en evaluatie van de zorg voor een bepaalde patiënt 

van opname tot ontslag. De dagelijkse werkstroom omvat alle verzorgende, verplegende, 
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omgevingsgerichte en coördinerende taken die elke dag moeten worden uitgevoerd voor de totale 

patiëntenpopulatie.  

1.3.1. Het verpleegkundig proces 

Het verpleegkundig proces van een willekeurige verpleegafdeling bestaat uit de fasen: opname van een 

patiënt, verpleegkundige anamnese, planning van de zorg, uitvoering van de zorg, evaluatie van de 

zorg en ontslag van een patiënt. De planning van de zorg bestaat daarbij uit het vaststellen van 

verpleegproblemen, verpleegdoelen en verpleegkundige interventies. (Schoemaker en Albersnagel, 

2003; ziekenhuis.nl, 2007) 

 

Het verpleegkundige proces op de verpleegafdeling Neurologie verloopt als volgt: het proces start met 

de opname van een patiënt. Patiënten worden in ongeveer 85% van de gevallen opgenomen via de 

Spoed Eisende Hulp (SEH). De overige patiënten komen met spoed van de polikliniek, op afspraak of 

worden overgenomen van een andere verpleegafdeling of zorginstelling. De verpleegkundige houdt op 

de dag van opname een gesprek met de patiënt en /of familie en roept de noodzakelijke disciplines in 

consult. Vervolgens wordt binnen 72 uur na opname de verpleegkundige anamnese afgenomen. De 

anamnese is bedoeld om op systematische wijze gegevens van de patiënt te verzamelen, selecteren en 

ordenen en dient als uitgangspunt voor de planning van de zorg, dat wil zeggen voor het zorgplan. Het 

zorgplan bestaat op zijn beurt uit verpleegproblemen, verpleegdoelen en de bijbehorende 

verpleegkundige interventies. Op de afdeling wordt voor de meeste opname-indicaties met routine 

zorgplannen gewerkt, maar het komt ook voor dat een patiënt een specifiek zorgplan heeft ten aanzien 

van één of meerdere verpleegproblemen. Een voorbeeld van een routine zorgplan van de 

verpleegafdeling Neurologie staat in Bijlage 5. De verpleegkundige interventies, zoals de basiszorg en 

verpleegtechnische handelingen, en de onderzoeken en behandelingen worden uitgevoerd volgens het 

zorgplan. Tijdens de uitvoering observeert de verpleegkundige hoe de patiënt reageert op de zorg, 

welk effect de interventie heeft en hoe de patiënt zich voelt. De verpleegkundige rapporteert dit 

vervolgens in het verpleegdossier. De verpleegkundige evalueert met de patiënt of met collega’s de 

voortgang ten aanzien van de verpleegdoelen en bepaalt of het doel en de bijbehorende interventies al 

dan niet bijgesteld moeten worden. De evaluatie is in feite niet de laatste fase van het verpleegproces, 

maar een continu onderdeel van het verpleegkundig handelen. Als de patiënt voldoende voortgang 

heeft geboekt en ‘medisch klaar’ is, mag de patiënt met ontslag. Afhankelijk van de situatie mag de 

patiënt naar huis (met of zonder thuiszorg of dagbehandeling), naar een verpleeg- of verzorgingshuis 

of naar een revalidatiecentrum. Het komt echter ook voor dat patiënten overlijden.  

 

In Figuur 1.1 wordt het verpleegkundig proces van de verpleegafdeling Neurologie schematisch 

weergegeven. 

                 

Figuur 1.1: Het verpleegkundig  proces op de verpleegafdeling Neurologie 
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1.3.2. De dagelijkse werkstroom 

De dagelijkse werkstroom op de verpleegafdeling Neurologie kan per dag sterk verschillen. Dit heeft 

vooral te maken met de mate van zekerheid waarmee werkzaamheden voorkomen. Bodt (1995) komt 

op basis van de mate van zekerheid tot de volgende categorieën werkzaamheden: 

 

A. Specifiek / vast / voorspelbaar: werkzaamheden waarvan aan het begin van de dag vaststaat 

dat ze die dag uitgevoerd moeten worden en wanneer dat moet gebeuren. De belangrijkste 

werkzaamheden op de verpleegafdeling Neurologie die in deze categorie vallen, zijn: insuline 

spuiten, bloedsuiker prikken, medicatie uitzetten, medicatie uitdelen, het toedienen van 

sondevoeding. 

 

B. Basis: werkzaamheden waarvan aan het begin van de dag vaststaat dat ze uitgevoerd moeten 

worden, maar waarvan het exacte tijdstip van de uitvoering aan de verpleegkundigen zelf 

wordt overgelaten. Hoewel de volgorde er wel toe doet, zijn deze werkzaamheden enigszins 

uitstelbaar en verschuifbaar. De belangrijkste werkzaamheden op de verpleegafdeling 

Neurologie die in deze categorie vallen, zijn: overdracht, rechtzetten en installeren van 

patiënten, helpen met eten, (hulp bij) wassen / douchen, (hulp bij) aan- en uitkleden, (hulp bij) 

uiterlijke verzorging, mondverzorging, verschonen van incontinente patiënten, katheterzakken 

legen, wisselligging geven, controle van vitale tekens, bedden opmaken, het uitwerken van 

visite afspraken en het rapporteren in het verpleegdossier.  

 

C. Onvoorspelbaar / niet uitstelbaar / verwacht: werkzaamheden waarvan aan het begin van de 

dag vaststaat dat zij zich zullen aandienen, maar waarvan het precieze tijdstip onvoorspelbaar 

is. Wanneer zij zich echter aandienen, moeten zij onmiddellijk worden uitgevoerd. De 

belangrijkste werkzaamheden op de verpleegafdeling Neurologie die in deze categorie vallen, 

zijn: werkzaamheden die voortvloeien uit spoedopnames of overnames, het klaarmaken, 

wegbrengen en ophalen van patiënten naar de operatiekamers, het klaarmaken, wegbrengen en 

ophalen van patiënten van onderzoeken, visite lopen en ondersteunen van artsen, 

werkzaamheden die voortvloeien uit hulpvragen van andere disciplines (fysiotherapeut, 

ergotherapeut, diëtist, logopedist, revalidatiearts, transfer verpleegkundige), en 

werkzaamheden m.b.t. het (verwachte) ontslag van een patiënt. 

 

D. Onvoorspelbaar / niet uitstelbaar / onverwacht: werkzaamheden waarvan aan het begin van de 

dag noch vaststaat of zij zich zullen aandienen, noch bekend is op welke momenten dat kan 

gebeuren. Wanneer zij zich aandienen moeten zij onmiddellijk worden uitgevoerd. De 

belangrijkste werkzaamheden op de verpleegafdeling Neurologie die in deze categorie vallen, 

zijn: werkzaamheden m.b.t. het (onverwachte) ontslag van een patiënt, werkzaamheden m.b.t. 

het overlijden van een patiënt, werkzaamheden die volgen uit de hulpvraag van een patiënt 

(bellen), werk dat zich aandient omdat de vitale tekens van een patiënt niet in orde zijn, 

beantwoorden van telefoon en werkzaamheden die daaruit voorvloeien, beantwoorden van 

vragen van familie tijdens het bezoekuur. 

 

De werkzaamheden uit de categorieën A en B vormen hierbij de kern van de dagelijkse werkstroom op 

de verpleegafdeling Neurologie. De werkzaamheden uit categorie A zijn als het ware in te plannen en 

men houdt hier dan ook rekening mee in de uitvoering van werkzaamheden uit categorie B. Hierbij 

moet opgemerkt worden dat de tijd die men aan deze werkzaamheden besteedt afhankelijk is van de 

complexiteit van de patiëntenpopulatie. Zo zullen er de ene dag meer patiënten op de verpleegafdeling 

zijn opgenomen die wisselligging en sondevoeding moeten krijgen dan op een andere dag. De 

werkzaamheden uit categorieën C en D zijn daarentegen onvoorspelbaar en hebben altijd voorrang. 

Bovendien zijn de mate waarin deze werkzaamheden voorkomen en de omvang (in termen van 

tijdduur) van deze werkzaamheden aan het begin van een dag niet bekend. Afhankelijk van de 

invulling van de categorieën C en D en de complexiteit van de patiëntenmix, kan de werkstroom er per 

dag heel verschillend uitzien. 
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De dagelijkse werkstroom van de verpleegafdeling Neurologie kan schematisch worden weergegeven 

in Figuur 1.2. Dit figuur is daarbij overgenomen van Bodt (1995) en aangepast voor de 

verpleegafdeling Neurologie.  

 

 

 

Figuur 1.2: De dagelijkse werkstroom van de verpleegafdeling Neurologie 

1.4. Relevante ontwikkelingen 

De laatste jaren is er veel veranderd in de gezondheidszorg. De vraag naar zorg neemt toe als gevolg 

van de vergrijzing, patiënten worden steeds mondiger en er is een tekort aan verpleegkundigen en 

medici. Er zijn daarom een aantal initiatieven genomen om marktwerking en transparantie in de 

gezondheidszorg te introduceren. De belangrijkste initiatieven zijn de invoering van Diagnose 

Behandel Combinaties (DBC’s), de invoering van de Zorgverzekeringswet en het opstellen van 

prestatie-indicatoren als een graadmeter voor ziekenhuisprestaties door onder andere de Inspectie voor 

de Gezondheidszorg (IGZ) en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). Mede door deze 

initiatieven focussen gezondheidszorginstellingen zich steeds meer op de efficiëntie van processen en 

op de productiviteit van middelen. Dit is ook het geval in het CZE en binnen de functiegroep 

Neurologie. Naast bovengenoemde ontwikkelingen, hebben zich binnen de functiegroep de volgende 

specifieke ontwikkelingen voorgedaan: 

� Inkrimping van het aantal bedden voor neurologische patiënten in Eindhovense ziekenhuizen: 

in 2000 is de verpleegafdeling Neurologie van het CZE samengevoegd met de 

verpleegafdeling Neurologie van het Diaconessenhuis (nu Máxima Medisch Centrum). Het 

beddenbestand voor neurologische patiënten in Eindhoven werd daarbij ingekrompen tot 32 

bedden in het CZE en de opnamecriteria werden verzwaard. 

� De functiegroep Neurologie heeft, net zoals alle andere functiegroepen, in de afgelopen jaren 

meer autonomie over de eigen bedrijfsvoering gekregen. Aan de hand van een door de 

functiegroep opgestelde (en door de organisatie getoetste) begroting wordt jaarlijks een budget 

toegekend. Met dat budget moet de functiegroep alle personele, materiële en ruimtelijke 

kosten dekken, maar ook alle onderzoeken en behandelingen die ze in de loop van het 

budgetjaar denken uit te voeren. De functiegroepen zijn zelf verantwoordelijk voor de 

besteding en dus ook voor de bewaking van het budget. Het hoofd kliniek moet echter wel 

verantwoording afleggen aan het sectormanagement over onder andere de volgende zaken: 

besteding van het budget, doorlooptijden, kwaliteit van de zorg en het sluiten van bedden. 
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� Invoering van de Stroke Unit: sinds 2002 heeft de verpleegafdeling een Stroke Unit. Dit is een 

apart gedeelte op de afdeling (zes bedden) waar patiënten met een beroerte (CVA) intensief 

bewaakt en behandeld worden door een multidisciplinair team. Patiënten krijgen zo een 

snellere diagnostiek en behandeling, waardoor een snellere doeltreffende revalidatie mogelijk 

is. Patiënten worden daarbij behandeld volgens de Neuro Developmental Treatment (NDT) 

methode. Het doel van deze behandelmethode is om de patiënt weer zo zelfstandig mogelijk te 

maken met een optimale inschakeling van de aangedane zijde.  

� DOORBRAAKproject CVA-ketenzorg: in 2002 is de afdeling samen met zijn zorgpartners 

gestart met dit project. Het gaat bij CVA-ketenzorg om de logistieke en inhoudelijke 

afstemming tussen en binnen de deelnemende zorginstellingen, zodanig dat de patiënt de juiste 

zorg, op het juiste moment, op de juiste plaats, van de juiste hulpverlener krijgt.  

1.5. Aanleiding en initiële opdrachtformulering 

Door het DOORBRAAKproject CVA-ketenzorg is de ligduur van CVA-patiënten teruggebracht tot 

ongeveer twee weken ten opzichte van enkele maanden tien jaar geleden. Om deze korte doorlooptijd 

te realiseren, moeten verpleegkundigen naast het verzorgen en verplegen van patiënten, ook intensief 

met artsen en andere disciplines samenwerken. Verpleegkundigen moeten ook meer tijd spenderen aan 

het regelen van opnames en ontslagen, omdat er op jaarbasis meer patiënten op de afdeling kunnen 

worden opgenomen. Het verzwaren van de opnamecriteria heeft er bovendien voor gezorgd dat de 

complexiteit van zorg per patiënt en de complexiteit voor de totale patiëntenpopulatie is toegenomen. 

Dit alles heeft geleid tot een hogere belasting van verpleegkundigen. Daarbij komt dat 

verpleegkundigen verschillend omgaan met werkdruk en dat zij een bepaalde rolopvatting hebben over 

‘goede zorg’ leveren. Deze rolopvatting houdt in dat verpleegkundigen altijd de maximale zorg willen 

leveren aan alle patiënten. Het is de vraag of deze rolopvatting overeenkomt met de rolverwachting die 

de organisatie heeft ten aanzien van deze verpleegkundigen.  

 

Om meer inzicht te krijgen in bovengenoemde situatie heeft de opdrachtgever de volgende 

onderzoeksvragen geformuleerd: 

1. In welke mate wordt werkdruk/stress ervaren bij de verpleegkundigen?  

Welke factoren veroorzaken werkdruk/stress bij verpleegkundigen? 

2. Welke activiteiten worden uitgevoerd door verpleegkundigen en hoeveel tijd wordt besteed 

aan deze activiteiten? De focus wordt gelegd op: 

� lichamelijke verzorging van patiënten 

� transport van patiënten 

� administratie uitgevoerd door verpleegkundigen (registreren in het patiëntendossier, 

verwijzingen, aanvragen et cetera) 

3. Kunnen we een model ontwikkelen waarbij helder wordt hoe lang een activiteit mag duren en 

aan welke kwaliteitscriteria deze activiteit dient te voldoen? 

 

De nadruk lag hierbij op vraag 2 en 3. De doelstelling was dat het hoofd kliniek een instrument in 

handen zou krijgen, waarmee hij er voor zou kunnen zorgen dat de balans tussen de rolopvatting van 

de verpleegkundigen en rolverwachting van de organisatie in evenwicht is. 

1.6. Opzet afstudeerproject 

In dit afstudeerproject stond de dagelijkse werkstroom op de verpleegafdeling Neurologie centraal. In 

dit afstudeerproject zijn daarom allereerst knelpunten in de dagelijkse uitvoering van de zorg in kaart 

gebracht. Hieruit kwamen twee knelpuntverhalen (een verzameling van knelpunten die in verband met 

elkaar staan) naar voren: knelpuntverhaal spanning en knelpuntverhaal patiëntentevredenheid en het 

sluiten van bedden. Op basis van deze knelpuntverhalen en de invloedsfeer van dit afstudeerproject is 

beslist om de volgende kernproblemen aan te pakken: verschillen in time management vaardigheden, 

verschillen in coördinatie van patiëntenzorg, en verschillen in rolopvatting en rolverwachting. Om 

deze problemen te kunnen aanpakken is een opzet ontworpen voor een aantal bijeenkomsten die als 

doel hebben om de rolopvatting van verpleegkundigen en de rolverwachting van het 

afdelingsmanagement met elkaar te laten overeenkomen om uiteindelijk regelmogelijkheden te 
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creëren. Daarnaast hebben de bijeenkomsten als doel om verpleegkundigen die snel een hoge 

werkdruk ervaren te laten inzien hoe zij hun werk anders zouden kunnen aanpakken. De input voor de 

bijeenkomsten is verkregen door het uitvoeren van een werkbelevingsonderzoek en het bijhouden van 

een tijdregistratie door verpleegkundigen. In Figuur 1.3 wordt de opzet van dit afstudeerproject 

weergegeven. 

 

 
 

Figuur 1.3. Opzet afstudeerproject 

 

Dit verslag is als volgt opgebouwd: in hoofdstuk 2 wordt de methodiek van de knelpuntenanalyse 

besproken. In hoofdstuk 3 worden de resultaten van de knelpuntenanalyse en de opdrachtformulering 

voor de ontwerpfase gepresenteerd. In hoofdstuk 4 wordt de methodiek van de ontwerpfase besproken. 

In hoofdstukken 5, 6 en 7 worden respectievelijk de resultaten van het werkbelevingsonderzoek, de 

resultaten van de tijdregistratie en de opzet van de discussiebijeenkomsten gepresenteerd. In hoofdstuk 

worden tenslotte de conclusies en aanbevelingen gepresenteerd. 
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Hoofdstuk 2. Methodiek knelpuntenanalyse 

 

Uit hoofdstuk 1 blijkt dat verpleegkundigen in de uitvoering van hun werk te maken hebben met een 

hogere belasting dan tien jaar geleden, dat verpleegkundigen verschillend omgaan met werkdruk en 

dat de rolopvatting van verpleegkundigen over ‘goede zorg’ leveren mogelijk niet overeenkomt met de 

rolverwachting van het afdelingsmanagement. Om meer inzicht te krijgen in deze situatie heeft de 

opdrachtgever drie onderzoeksvragen geformuleerd met betrekking tot werkdruk, tijdduur van 

activiteiten en de kwaliteit van activiteiten. Problemen met betrekking tot deze aspecten kunnen 

volgens Bodt (1995) mogelijk ook veroorzaakt worden door een gebrek aan regelmogelijkheden 

(flexibiliteit) bij een hoge onzekerheid vanuit de omgevingsafdelingen (spoedeisende hulp, artsen, 

behandel- en onderzoeksafdelingen). Problemen op het gebied van werkdruk, efficiëntie en 

zorgkwaliteit kunnen dus mogelijk veroorzaakt worden door een gebrek aan regelmogelijkheden, maar 

ook door de manier waarop verpleegkundigen met werkdruk omgaan en de overeenstemming tussen 

de rolopvatting van verpleegkundigen met de rolverwachting van het afdelingsmanagement. Hoewel 

de initiële opdrachtformulering betrekking heeft op deze aspecten, is er geen onderzoeksvraag 

geformuleerd die betrekking heeft op de regelmogelijkheden van verpleegkundigen. Het is onduidelijk 

welk bedrijfskundig probleem opgelost moet worden met de beantwoording van de onderzoeksvragen, 

hoe de onderzoeksvragen precies samenhangen en in welke mate een gebrek aan regelmogelijkheden 

een rol speelt.  

 

Om duidelijkheid te krijgen over de precieze problematiek op de verpleegafdeling Neurologie, wordt 

een probleemdiagnose opgesteld. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het onderdeel probleemdiagnose 

van de Porras stroomanalyse (1987). Deze methode is gekozen, omdat het de gebruiker in staat stelt 

om op een systematische wijze knelpunten te identificeren en oorzaak-gevolg relaties tussen deze 

knelpunten te leggen. Bovendien maakt deze methode direct inzichtelijk op welk gebied zich de 

meeste knelpunten voordoen. Knelpunten op het gebied van werkdruk, efficiëntie, zorgkwaliteit, 

rolverwachting en rolopvatting, en de manier waarop verpleegkundigen met werkdruk omgaan, zijn in 

kaart gebracht door middel van interviews, observatie en bedrijfsdocumentatie. Dit zijn methoden die 

Porras (1987) aanraadt in de eerste stap van de probleemdiagnose, het verzamelen van knelpunten. Om 

knelpunten te identificeren op het gebied van de regelmogelijkheden die verpleegkundigen hebben, is 

gebruik gemaakt van het werkorganisatiemodel van Bodt (1995). Dit model is specifiek gericht op de 

regelmogelijkheden van verpleegafdelingen. Dit model wordt gebruikt om de huidige situatie met 

betrekking tot de werkorganisatie te vergelijken met de theorie. Knelpunten in de werkorganisatie zijn 

geïdentificeerd op basis van een misfit tussen praktijk en theorie. Informatie over de werkorganisatie 

is daarbij verzameld uit de bovengenoemde interviews, observatie en bedrijfsdocumentatie. Op basis 

van de probleemdiagnose worden oplossingsrichtingen verkend en wordt een definitieve 

opdrachtformulering opgesteld.  

 

De onderzoeksopzet voor de analysefase van dit project, dat wil zeggen de knelpuntenanalyse wordt 

weergegeven in Figuur 2.1 op de volgende bladzijde. De weergave van de onderzoeksopzet is ontleend 

aan Verschuren en Doorewaard (1995).  

 

Dit hoofdstuk is verder als volgt opgebouwd: in paragraaf 2.1 worden de stappen in de Porras 

probleemdiagnose (Porras, 1987) beschreven en in paragraaf 2.2 wordt de achterliggende theorie van 

het werkorganisatiemodel van Bodt (1995) beschreven. 
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Figuur 2.1: Onderzoeksopzet knelpuntenanalyse 

2.1. Probleemdiagnose van de Porras stroomanalyse 

De probleemdiagnose van de Porras stroomanalyse (Porras, 1987) is onder te verdelen in vijf stappen: 

het verzamelen van knelpunten, de keuze voor knelpunten, de relaties tussen knelpunten, het 

stroomdiagram en de knelpuntverhalen.  

 

Het verzamelen van knelpunten kan volgens Porras (1987) op verschillende manieren gedaan worden. 

Als voorbeelden noemt hij het interviewen van medewerkers, het observeren van medewerkers, het 

afnemen van vragenlijsten en het analyseren van bedrijfsdocumentatie. Op basis van de initiële lijst 

met knelpunten kan vervolgens een iteratieslag gemaakt worden, waarna op basis van zelf te bepalen 

criteria een keuze gemaakt kan worden voor de definitieve knelpunten. De relaties tussen knelpunten  

worden in kaart gebracht door te bepalen of er een verband is tussen knelpunten en door de richting 

van het verband te bepalen. De belangrijkste stap in de probleemdiagnose is het stroomdiagram. Het 

stroomdiagram is een schematische weergave van de verbanden tussen knelpunten. Het 

stroomdiagram is verdeeld in kolommen, waarbij elke kolom een dimensie representeert die van 

belang is voor de maker van het diagram. Een knelpunt wordt in het stroomdiagram weergegeven door 

een blok. De verbanden tussen de knelpunten worden door pijlen tussen de blokken afgebeeld. Na het 

aangeven van de verbanden is het mogelijk om kernproblemen, problemen en symptomen van elkaar 

te onderscheiden. 

� Een kernprobleem is een knelpunt dat alleen andere knelpunten veroorzaakt en zodoende 

alleen uitgaande pijlen heeft. 

� Een probleem is een knelpunt dat zowel een oorzaak als een gevolg heeft en zodoende 

ingaande en uitgaande pijlen heeft. 

� Een symptoom is een knelpunt dat alleen oorzaken heeft en zodoende alleen ingaande pijlen 

heeft. 

 

De laatste stap in de probleemdiagnose is het onderscheiden van knelpuntverhalen. Een 

knelpuntverhaal is een verzameling van knelpunten die in verband met elkaar staan. Volgens Porras 

(1987) kan een knelpuntenverhaal gevonden worden door vanuit symptomen terug te redeneren naar 

de kernproblemen.  
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2.2. Werkorganisatiemodel van Bodt 

In het werkorganisatiemodel van Bodt (1995) wordt een verband gelegd tussen de omgevings- en 

structuurkenmerken van de verpleegafdeling. Omgevingsonzekerheid is daarbij het belangrijkste 

omgevingskenmerk en flexibiliteit het belangrijkste kenmerk van de organisatiestructuur. Daarbij 

wordt onderscheid gemaakt tussen externe en interne flexibiliteit. Externe flexibiliteit refereert naar de 

werkrelaties tussen de verpleegafdeling en haar omgevingsafdelingen, en interne flexibiliteit heeft 

betrekking op de interne werkorganisatie van de afdeling. De kerngedachte van het model is dat er 

evenwicht of een fit dient te zijn tussen de omgevingsonzekerheid en de flexibiliteit van een 

verpleegafdeling. Naarmate er meer sprake is van evenwicht zal een verpleegafdeling naar 

verwachting minder worden geconfronteerd met problemen op het gebied van efficiency, effectiviteit, 

kwaliteit van de dienstverlening en kwaliteit van de arbeid. Figuur 2.1 geeft een schematische 

weergave van het model. 

 

Figuur 2.2: Werkorganisatiemodel voor verpleegafdelingen (Bodt, 1995) 

 

Omgevingsonzekerheid is, zoals hierboven vermeld, het belangrijkste omgevingskenmerk. De 

omgevingsafdelingen van een verpleegafdeling (SEH, onderzoek- en behandelafdelingen, OK-

afdeling, artsen) initiëren werk in de vorm van het sturen van patiënten, opdrachten of het verzoeken 

om bepaalde diensten. De werkzaamheden die hieruit volgen voor het verpleegteam zijn onzeker 

wanneer dit werkaanbod onzeker is. Deze onzekerheid wordt vooral bepaald door de 

onvoorspelbaarheid qua aard, timing en omvang van opdrachten en verzoeken en de 

onvoorspelbaarheid met betrekking tot het moment van arriveren van nieuw opgenomen patiënten.  

 

De interne flexibiliteit, dat wil zeggen de flexibiliteit van de interne werkorganisatie, wordt bepaald 

door de wijze waarop de taakverdeling, besluitvorming en coördinatie zijn gestructureerd per type 

werkzaamheid. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt naar verzorgende werkzaamheden 

(bijvoorbeeld wassen en helpen met eten), verpleegtechnische werkzaamheden (bijvoorbeeld 

medicijnen uitdelen en toedienen, inbrengen van een sonde of katheter) en omgevingsgerichte 

werkzaamheden (bijvoorbeeld visite lopen, opname van een patiënt verzorgen en patiënten naar een 

onderzoek brengen). In de taakverdelingsstructuur is per type werkzaamheid vastgelegd hoe de 

verschillende taken zijn verdeeld. Deze structuur kan in principe twee vormen aannemen: 

ongedifferentieerd, dat wil zeggen dat iedere verpleegkundige voor alle werkzaamheden bij alle 

patiënten beschikbaar is, of gedifferentieerd, dat wil zeggen dat een verpleegkundige een bepaald 

aantal werkzaamheden bij alle patiënten uitvoert (functionele differentiatie) of dat een 

verpleegkundige alle werkzaamheden bij een bepaald aantal patiënten uitvoert (productgerichte 

differentiatie cq. patiëntentoewijzing). In de besluitvormingscultuur is vastgelegd op welke wijze de 

regelbeslissingen met betrekking tot de uitvoerende werkzaamheden verdeeld zijn binnen de afdeling. 

De besluitvorming kan centraal plaatsvinden, dat wil zeggen dat alle regelbeslissingen in één hand 

liggen (bijvoorbeeld bij teamleider of senior verpleegkundige) of decentraal, dat wil zeggen dat de 
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regelbeslissingen verdeeld zijn over een groter aantal medewerkers. Tussen deze twee uitersten zijn 

verschillende varianten mogelijk. De coördinatie op de afdeling kan op verschillende manieren 

plaatsvinden: formeel, dat wil zeggen dat zij tot stand komt via vaste richtlijnen of informeel, op ad 

hoc basis, na kort overleg op de gewenste momenten. 

 

Bodt (1995) stelt dat een flexibele interne werkorganisatie noodzakelijk is voor de soepele opvang van 

onzeker werkaanbod en voor een flexibele inpassing van de werkzaamheden. Dit is vooral belangrijk 

bij een hoge omgevingsonzekerheid, en zeker als die omgevingsonzekerheid nauwelijks te 

beïnvloeden is. Volgens Bodt (1995) is de werkorganisatie intern flexibel als: 

� de taakverdeling minder gedifferentieerd is. Dat wil zeggen dat het personeel breder inzetbaar 

is.  

� de besluitvorming betreffende verzorgende en verpleegtechnische werkzaamheden minder 

centraal plaatsvindt. Dat wil zeggen dat regelbeslissingen met betrekking tot de uitvoering van 

het werk lager in de organisatie genomen kunnen worden. 

� de besluitvorming betreffende omgevingsgerichte werkzaamheden centraal (in één hand) 

plaatsvindt. 

� de coördinatie van werkzaamheden een informeel karakter heeft. Dat wil zeggen dat er 

gemakkelijker op elk gewenst moment ad hoc overleg tussen de afdelingsmedewerkers 

gevoerd kan worden. 

 

Externe flexibiliteit heeft betrekking op de afstemmingsbehoefte tussen de verpleegafdeling en de 

omgevingsafdelingen. Het gaat hier vooral om de dagprogramma’s van de verschillende afdelingen en 

op het naleven van overeengekomen afspraken met betrekking tot het grensverkeer tussen de 

afdelingen (bijvoorbeeld afspraken over het tijdstip waarop artsen visite komen lopen). Bodt (1995) 

onderscheidt zes gebieden waarop afstemming dient plaats te vinden: reguliere opnameplanning, 

personeelsplanning, planning van operaties, planning van onderzoeken en behandelingen, planning 

van artsenvisites en opvang van spoedopnamen. Daarnaast stelt Bodt (1995) dat er vier manieren, 

afstemmingsmechanismen genoemd, zijn om de relatie tussen de verpleegafdeling en de 

omgevingsafdelingen te structureren en daardoor afstemming te bewerkstelligen. Deze 

afstemmingsmechanismen zijn: 

� Buffering: dit is het gebruik maken van werkvoorraden, zoals patiënten wachtlijsten, en 

capaciteitsvoorraden, zoals het inzetten van personeel of middelen op het moment dat daar 

behoefte aan is. Dit is vaak een dure oplossing. 

� Leveling: leveling wil zeggen dat door overleg en het maken van afspraken met de 

omgevingsafdelingen de verpleegafdeling invloed kan uitoefenen op onzekerheden uit de 

omgeving (bijvoorbeeld het tijdstip van visite lopen). 

� Predicting: predicting houdt in dat de afdeling vooruit loopt op het verwachte werkaanbod 

vanuit de omgeving, door daar extra capaciteit voor vrij te maken. 

� Selecting: selecting is het selecteren van werkaanbod dat zich vanuit de omgeving aandient. 

Dit kan door een aantal van tevoren met de omgeving afgesproken voorwaarden te hanteren 

ten aanzien van de acceptatie van het werk. 
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Hoofdstuk 3. De uitdaging voor de verpleegafdeling Neurologie 

 
In dit hoofdstuk worden de resultaten van de analysefase beschreven. In paragraaf 3.1 wordt de 

huidige werkorganisatie van de verpleegafdeling beschreven. In paragraaf 3.2 zijn de stappen van de 

Porras probleemdiagnose uitgewerkt. Het hoofdstuk wordt afgesloten met paragrafen 3.3 en 3.4, 

waarin de oplossingsrichtingen voor de knelpunten en een opdrachtformulering voor de ontwerpfase 

van het afstudeeronderzoek worden gepresenteerd. 

3.1. De werkorganisatie van de verpleegafdeling 

In deze paragraaf worden de omgevingsonzekerheid (3.1.1), interne flexibiliteit (3.1.2) en de externe 

flexibiliteit (3.1.3) van de verpleegafdeling Neurologie besproken. De paragraaf sluit af met een 

conclusie en de benoeming van knelpunten in de werkorganisatie (3.1.4). 

3.1.1. Omgevingsonzekerheid  

Het werkaanbod vanuit de omgeving van de verpleegafdeling Neurologie bestaat voornamelijk uit 

werkzaamheden die voortvloeien uit drie factoren: spoedopnamen, artsenvisites en de behandel- en 

onderzoeksafdelingen. Deze werkzaamheden worden omgevingsgerichte werkzaamheden genoemd. 

 

Spoedopnamen 

Patiënten die op de verpleegafdeling Neurologie worden opgenomen, komen in ongeveer 85% van de 

gevallen van de Spoed Eisende Hulp (SEH). Het gaat hier voornamelijk om CVA-patiënten of 

traumata patiënten. De overige 15% van de patiënten komen op de afdeling door overname van een 

andere verpleegafdeling of zorginstelling, of op afspraak (hernia patiënten). De afdeling heeft te 

maken met een hoog, maar wisselend aantal spoedopnamen per dag. Dit betekent dat er dagelijks veel 

onzekerheid bestaat over de vraag hoeveel nieuwe patiënten opgenomen worden en wat hun zorgvraag 

is. Hierdoor is het ook moeilijk te voorspellen hoeveel tijd verpleegkundigen per dag moeten besteden 

aan werkzaamheden ten behoeve van de opvang van spoedpatiënten. Het gaat hierbij om 

werkzaamheden zoals het inrichten van een plek voor de patiënt (en eventueel verplaatsen van andere 

patiënten), het ophalen van de patiënt op de SEH (alleen overdag), opvangen van familie, uitleg geven 

over ziekte en gang van zaken op de afdeling, het afnemen van een kort anamnesegesprek et cetera. 

Daarnaast is met elke onzekere patiëntenopname ook het aantal verschillende soorten onderzoeken en 

consulten (van disciplines zoals logopedist) dat direct na opname moet worden aangevraagd onzeker. 

Van al deze werkzaamheden is het duidelijk hoe ze uitgevoerd moeten worden, maar de aard en 

omvang zijn telkens weer anders. Elke spoedopname geeft dus veel onzekerheid. 

 

Invloed van artsenvisites 

Op de verpleegafdeling wordt visite gelopen door de eigen arts-assistenten en/of neuroloog en door 

specialisten van vreemde specialismen (bijvoorbeeld interne geneeskunde). De eigen arts-assistenten 

en/of neuroloog lopen visite op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag en bezoeken daarbij alle 

patiënten. Zij starten meestal rond 09.00u en beginnen op de achterkant van de verpleegafdeling 

(kamers 60-65). Vervolgens lopen ze visite op de Stroke Unit (kamers 58-59) en als laatste op de 

voorkant (kamers 51-57) van de afdeling. De artsen worden daarbij ondersteund door één van de 

verpleegkundigen die op de betreffende kamers is ingedeeld. De artsen worden dus elke dag door drie 

of meer verpleegkundigen ondersteund, waarbij de verpleegkundigen het van elkaar moeten 

overnemen op het moment dat men op bepaalde kamers klaar is met visite lopen. De onzekerheid van 

het werkaanbod zit daarom niet zo zeer in het tijdstip waarop de artsen op de afdeling komen, maar 

meer in hoe uitgebreid de visite per kamer zal zijn en daarmee in de tijdstippen waarop 

verpleegkundigen het visite lopen van elkaar over moeten nemen. De verpleegkundigen die op een 

bepaalde dag visite gaan lopen, moeten ervoor zorgen dat zij meteen beschikbaar zijn als de artsen 

zich melden. Deze verpleegkundigen moeten daarom in hun planning rekening houden met het visite 

lopen en ervoor zorgen dat ze met werkzaamheden bezig zijn die ze gemakkelijk kunnen onderbreken. 

De onzekerheid van het werkaanbod wordt tevens veroorzaakt door de beslissingen die de artsen 
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nemen. Verpleegkundigen moeten opvolging geven aan beslissingen die tijdens het visite lopen 

worden gemaakt (bijvoorbeeld sonde verwijderen, ander specialisme in consult roepen) en zijn daarom 

afhankelijk van het aantal en soort afspraken dat wordt gemaakt, veel of weinig tijd kwijt met 

werkzaamheden die volgen uit de beslissingen die de artsen hebben genomen. Ook kan een arts tijdens 

of na het visite lopen, vaak na overleg, beslissen een patiënt later op de dag (nogmaals) te bezoeken. 

De onzekerheid van het werkaanbod zit daarbij in het tijdstip waarop dit gebeurt, welke patiënten het 

betreft en of daarbij een beroep zal worden gedaan op een verpleegkundige.  

 

Op woensdag vindt vanaf 09.00u de zogenoemde papieren visite plaats. Dit houdt in dat drie of meer 

verpleegkundigen om de beurt de artsen bezoeken in de artsenkamer, waarbij aan de hand van het 

medisch dossier en verpleegkundig dossier de patiënten besproken worden. Hierbij zijn ook altijd een 

neuroloog en co-assistenten aanwezig. Indien nodig brengen de arts-assistenten na de papieren visite 

nog een bezoek aan sommige patiënten op de afdeling. De onzekerheid in het werkaanbod zit hier in 

hoe uitgebreid de bespreking per patiënt zal zijn en daarmee in de tijdstippen waarom 

verpleegkundigen elkaar moeten aflossen, in de tijd die verpleegkundigen kwijt zijn met 

werkzaamheden die volgen uit de beslissingen van artsen, en in het tijdstip waarop de artsen een 

patiënt later op de dag zullen bezoeken.  

 

Op de verpleegafdeling liggen ook enkele patiënten die onder behandeling zijn van een specialist van 

een vreemd specialisme, zoals patiënten van interne geneeskunde, de longarts of cardioloog. Deze 

specialisten lopen ook visite op de afdeling, maar het tijdstip is vaak onzeker, omdat deze artsen ook 

visite lopen op de eigen verpleegafdeling en daar prioriteit aan geven. 

 

Artsen komen niet alleen uit eigen initiatief op de verpleegafdeling, verpleegkundigen bellen de artsen 

(zowel eigen artsen als artsen van een vreemd specialisme) ook regelmatig met het verzoek om naar 

een bepaalde patiënt te komen kijken (bijvoorbeeld als er complicaties zijn). Het tijdstip waarop de 

arts vervolgens op de afdeling komt en een beroep doet op de verpleegkundige is onzeker, maar 

afhankelijk van de urgentie van het verzoek. 

 

Invloed van behandel- en onderzoeksafdelingen  

De verpleegafdeling Neurologie heeft dagelijks te maken met verschillende onderzoeksafdelingen: de 

afdeling radiologie (CT-scan, MRI-scan, Thorax), endoscopie, klinische neuro-fysiologie (EEG, 

EMG, ENG en duplex) en het Algemeen Klinisch Laboratorium (AKL). Voor sommige patiënten die 

voor onderzoek naar de afdeling radiologie, endoscopie of klinisch neuro-fysiologie moeten, wordt 

een tijdstip afgesproken. Het gaat hier vaak om patiënten die al langer op de verpleegafdeling liggen 

en voor wie bekend is dat bepaalde onderzoeken over enkele dagen uitgevoerd moet worden. Vanwege 

het hoge percentage spoedopnamen worden veel onderzoeken echter op korte termijn aangevraagd, 

waardoor het vaak niet meer mogelijk is om een exact tijdstip af te spreken, maar wel een dag of 

dagdeel. De meeste patiënten kunnen daarom op oproep naar een onderzoek komen. De onzekerheid 

in het werkaanbod zit daarom vaak in het tijdstip waarop een patiënt naar een onderzoek moet worden 

gebracht. Patiënten worden over het algemeen in bed of in een rolstoel naar een onderzoek gebracht. 

Verpleegkundigen
1
 kunnen voor het vervoer van patiënten naar een onderzoek gebruik maken van de 

diensten van de dienst patiëntenvervoer. In de regel worden patiënten in een rolstoel door de dienst 

patiëntenvervoer weggebracht en patiënten in bed door één persoon van de dienst patiëntenvervoer en 

een verpleegkundige. De dienst patiëntenvervoer heeft echter niet altijd iemand (op korte termijn) 

beschikbaar, waardoor één of twee verpleegkundigen een patiënt moeten wegbrengen. Dit betekent dat 

verpleegkundigen in de planning van de eigen werkzaamheden rekening moet houden met de 

onderzoeken voor bepaalde patiënten. Het tijdstip waarop een patiënt kan worden opgehaald van een 

onderzoek wordt enigszins voorspelbaar als bekend is op welk tijdstip een patiënt onderzocht wordt en 
als een verpleegkundige weet hoe lang een onderzoek ongeveer duurt. Verpleegkundigen kunnen hier 

dan op korte termijn rekening mee houden. 

 

                                                
1
 Voor verpleegkundige kan hier ook leerling, verzorgende of senior verpleegkundige gelezen worden. 
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Het Algemeen Klinisch Laboratorium laat zijn functionarissen bloed prikken op de 

verpleegafdelingen. De functionarissen maken daartoe zogenaamde prikrondes langs de 

verpleegafdelingen om 8.00u (gewone bloedafname), 10.00u (glucose dagcurve) en 15.00u (glucose 

dagcurve). Het exacte tijdstip waarop men komt prikken is echter onzeker, omdat dit afhankelijk is van 

de volgorde waarin de functionarissen de verpleegafdelingen bezoeken. Het kan daarom voorkomen 

dat het prikken samenvalt met andere werkzaamheden die aan de patiënt moeten worden uitgevoerd 

(bijvoorbeeld als het prikken tijdens een wasbeurt plaatsvindt), waardoor verpleegkundigen worden 

gestoord en vaak worden opgehouden in hun werkzaamheden.  

 

De verpleegafdeling heeft ook dagelijks te maken met verschillende behandelafdelingen: de 

operatiekamers (OK), fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, diëtiek en de revalidatie-arts. De 

patiënten die geopereerd moeten worden zijn meestal hernia patiënten (HNP patiënten) of patiënten 

van een ander specialisme (bijvoorbeeld cardiologie). HNP patiënten worden in de regel op maandag 

geopereerd. Meestal wordt een dagdeel afgesproken. Vanwege spoedgevallen kan het echter ook zo 

zijn dat de patiënt later op de dag of pas op dinsdag wordt geopereerd. De onzekerheid in de 

werkzaamheden, dat wil zeggen een patiënt gereed maken voor operatie en wegbrengen naar de OK, 

zit in het tijdstip waarop de patiënt naar de OK mag worden gebracht. Bij opname van een CVA-

patiënt worden op dag 1 van de opname de fysiotherapeut, de ergotherapeut, logopedist, diëtist en 

indien noodzakelijk de revalidatie-arts in consult geroepen. In Bijlage 4 worden de werkzaamheden 

van deze disciplines toegelicht. De disciplines komen op de eerstvolgende dag die ze in het ziekenhuis 

werken op de verpleegafdeling. Het tijdstip waarop zij op de afdeling komen om naar de patiënt te 

kijken en te overleggen met een verpleegkundige over de te nemen maatregelen is vaak 

onvoorspelbaar. Gedurende de opnameperiode van een CVA-patiënt komen deze disciplines op de 

afdeling om de voortgang van een patiënt te bepalen of om met de patiënt te oefenen. Ze doen dit 

meestal op tijden die zij voor de verpleegafdeling Neurologie hebben ingeroosterd. Zo komt de 

fysiotherapeut bijvoorbeeld dagelijks om 11.00u oefenen met de patiënten op kamer 63. Dit heeft geen 

invloed op de taken die verpleegkundigen op een dag moeten uitvoeren, maar het betekent wel dat 

verpleegkundigen de patiënten op deze kamer voor 11.00u verzorgd moeten hebben.  

 

Uit het bovenstaande blijkt dat onderzoeken of verrichtingen die niet volgens een geplande tijd worden 

uitgevoerd kunnen samenvallen met andere onderzoeken of verrichtingen. Op al deze momenten wordt 

een beroep gedaan op het improvisatievermogen van de verpleegkundige, maar ook op de flexibiliteit 

van de onderzoek- en behandelafdelingen. Verpleegkundigen moet in hun planning rekening houden 

met onderzoeken en behandelingen en moeten er daarom voor zorgen dat ze het werk gemakkelijk 

kunnen onderbreken en dat de coördinatie in het team soepel verloopt.  

 

Conclusie 

De verpleegafdeling Neurologie heeft te maken met een hoge omgevingsonzekerheid. Deze 

onzekerheid wordt grotendeels veroorzaakt door het hoge aantal spoedopnamen, de invloed van de 

artsenvisites, de invloed van de OK en de onderzoek- en behandelafdelingen. 

3.1.2. Interne flexibiliteit 

De flexibiliteit van de interne werkorganisatie wordt bepaald door de wijze waarop de taakverdeling, 

besluitvorming en coördinatie zijn gestructureerd voor alle verzorgende, verpleegtechnische en 

omgevingsgerichte werkzaamheden. 

 

Taakverdeling en besluitvorming 

De taakverdeling op de verpleegafdeling is in principe ongedifferentieerd en patiëntgericht. Op de 

afdeling wordt namelijk gewerkt volgens het systeem van kamergericht verplegen. Dit houdt in dat 

verpleegkundigen, verzorgenden en leerlingen worden ingedeeld op bepaalde kamers aan de voorkant 

(kamers 51-57), achterkant (kamers 60-65) of op de Stroke Unit (kamers 58 en 59) van de afdeling en 

daarbij de totale zorg voor de patiënten op die kamers krijgen toegewezen. De kamertoewijzing 

gebeurt meestal één dag van tevoren door de aanwezige verpleegkundigen, verzorgenden en leerlingen 

en gebeurt in onderling overleg. De afweging die daarbij voornamelijk wordt gemaakt is in welke 
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mate een verpleegkundige of verzorgende op de hoogte is van de situatie van de patiënten op bepaalde 

kamers. In de praktijk resulteert dit in teams bestaande uit minstens één verpleegkundige en 1 à 2 

leerlingen / verzorgenden die verantwoordelijk zijn voor patiënten op een bepaald aantal kamers. Elk 

team voert alle verzorgende en verpleegtechnische werkzaamheden uit voor de patiënten op de aan het 

team toegewezen kamers en men regelt onderling wie wat wanneer doet. Daarnaast zorgt elk team 

voor het transport van patiënten van en naar de onderzoeksafdelingen en operatiekamers. Bij de 

taakverdeling van de verzorgende en verpleegtechnische werkzaamheden dient men echter wel 

rekening te houden met het volgende: 

� Leerlingen kunnen en mogen, afhankelijk van hun voortgang, bepaalde werkzaamheden wel 

of niet zelfstandig uitvoeren. 

� Verzorgenden mogen alleen standaard verpleegtechnische handelingen uitvoeren. Zij mogen 

bijvoorbeeld sommige medicijnen niet via een infuus toedienen.  

� De verpleegkundige die als laatste artsenvisite heeft gelopen, draait de medicatielijsten uit, 

zodat de medicijnen voor de komende 24 uur uitgezet kunnen worden. Het uitdelen van 

medicijnen dient in de regel door een andere verpleegkundige of verzorgende te worden 

gedaan dan de verpleegkundige of verzorgende die de medicijnen heeft uitgezet.  

 

Sommige omgevingsgerichte werkzaamheden, zoals het visite lopen en de opname van patiënten, 

mogen alleen worden uitgevoerd door verpleegkundigen. Verpleegkundigen die op een bepaalde kant 

van de afdeling zijn ingedeeld, mogen zelf bepalen wie op welke kamers visite loopt. Ze bepalen dit 

altijd voordat ze beginnen met de ochtendverzorging. In de regel is het zo dat een verpleegkundige die 

op de kamers 51-54, 55-57, 58-59,60-62, of 63-65 is ingedeeld ook visite loopt op die kamers. Door 

omstandigheden kan het echter voorkomen dat de verdeling van kamers over verpleegkundigen 

hiervan afwijkt. Artsen melden zich in principe bij de verpleegkundigen. De opname en het ontslag 

van patiënten wordt door de artsen in principe ruim van te voren gemeld aan de teamleider of 

stipdienst. Deze bepaalt in overleg met de verpleegkundigen op welke kamer de patiënt komt te liggen 

(in geval van een opname) en welke verpleegkundige de opname of het ontslag van de patiënt zal 

uitvoeren. In de regel wordt dit gedaan door een verpleegkundige die op de betreffende kamer staat 

ingedeeld. De besluitvorming met betrekking tot het transport naar onderzoeken ligt bij de 

afdelingssecretaresse en de verpleegkundigen zelf. De onderzoeksafdelingen bellen namelijk naar de 

secretaresse, die aan de verpleegkundigen doorgeeft dat een patiënt naar een onderzoek mag of mag 

worden opgehaald. 

 

Coördinatie  

Op de verpleegafdeling bestaat op de werkvloer veel gelegenheid tot ad hoc overleg tussen de 

verpleegkundigen. Dat wil zeggen dat behalve de reguliere overlegmomenten zoals de overdrachten 

(bij dienstwisseling en pauzes) ook tussendoor veel overlegd kan worden. Bij de reguliere 

overlegmomenten wordt gebruik gemaakt van een standaard overdrachtsformulier dat mondeling 

wordt toegelicht. De overdracht vindt plaats aan de hand van een aantal vaste onderwerpen:  

� Diagnose van de patiënt 

� Verpleegkundige anamnese wel of niet afgenomen 

� Medisch beleid van de patiënt (wel of niet reanimeren) 

� Bijzonderheden ten aanzien van voeding en continentie  

� Controles die uitgevoerd moeten worden 

� Bijzonderheden 

 

Conclusie 

De verpleegafdeling wordt gekenmerkt door een ongedifferentieerde functionele taakverdeling 

(kamergerichte verpleging), een decentrale besluitvorming met betrekking tot verpleegtechnische en 

verzorgende werkzaamheden, een decentrale besluitvorming met betrekking tot omgevingsgerichte 

werkzaamheden en een informele coördinatie. Dit betekent dat het personeel breed ingezet kan 

worden, dat regelbeslissingen met betrekking tot de uitvoering van het werk laag in de organisatie 

genomen kunnen worden en dat er op de gewenste momenten overleg gepleegd kan worden. De 

verpleegafdeling kent dus een hoge interne flexibiliteit, welke mogelijk nog verhoogd kan worden 
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door de besluitvorming omtrent omgevingsgerichte werkzaamheden (zoals spoedopnamen en visite 

lopen) aan één persoon (bijvoorbeeld een senior verpleegkundige) toe te kennen.  

3.1.3. Externe flexibiliteit 

Om het werkaanbod vanuit de omgevingsafdelingen te beïnvloeden dient afstemming met de 

omgevingsafdelingen plaats te vinden op de volgende gebieden: opvang van spoedopnamen, reguliere 

opnameplanning, personeelsplanning, planning van operaties, planning van onderzoeken en 

behandelingen en planning van artsenvisites. Hieronder wordt voor elk gebied besproken in welke 

mate er sprake is van afstemming.  

 

Opvang van spoedopnamen 

De meeste patiënten (ongeveer 85%) komen op de verpleegafdeling via de SEH. Bij binnenkomst op 

de SEH beslist de dienstdoende neuroloog of de patiënt al dan niet wordt opgenomen. De 

beschikbaarheid van een bed in het ziekenhuis is hierbij doorslaggevend. Er wordt in mindere mate 

rekening gehouden met de impact die de opname heeft op de werklast voor verpleegkundigen. De 

verpleegafdeling kan hier geen invloed op uitoefenen. Indien de patiënt moet worden opgenomen op 

de verpleegafdeling Neurologie, stelt men de verpleegafdeling hiervan zo snel mogelijk op de hoogte 

zodat men de opname kan voorbereiden. Het regelen van een beschikbaar bed op de juiste kamer 

gebeurt door patiënten op een andere kamer te leggen of aan een andere verpleegafdeling over te 

dragen. Men probeert in het laatste geval vaak eerst de patiënten die onder behandeling zijn van een 

ander specialisme over te dragen aan de eigen verpleegafdeling en maakt daartoe vaak de afspraak dat 

de patiënt kan worden overgedragen op het moment dat de andere afdeling weer een bed beschikbaar 

heeft.  

 

Reguliere opnameplanning 

De verpleegafdeling heeft te maken met een klein aantal electieve opnamen. Het gaat hierbij 

voornamelijk om hernia patiënten (HNP patiënten) die geopereerd moeten worden. Men heeft, op 

basis van prognoses, met de specialisten en de OK afgesproken dat er elke maandag (bij uitloop op 

dinsdag) maximaal vier HNP patiënten geopereerd kunnen worden. Deze patiënten worden op vrijdag 

op de afdeling opgenomen. De verpleegafdeling heeft daarom op vrijdag maximaal vier bedden 

gereserveerd. De artsen bepalen in principe in welke week een bepaalde patiënt geopereerd wordt. 

Men weet daarom ruim van tevoren hoeveel HNP patiënten men in een week kan verwachten en 

hoeveel bedden er gereserveerd moeten worden. In uitzonderlijke gevallen (bijvoorbeeld een erg hoge 

werkdruk) heeft het hoofd kliniek of de teamleider de mogelijkheid om met de artsen te overleggen of 

een opname al dan niet uitgesteld moet worden.  

 

Personeelsplanning 

Het dienstrooster wordt door de teamleider gemaakt en komt onafhankelijk van de zorgvraag tot stand. 

Het rooster is minimaal vier weken van tevoren beschikbaar en wordt voor ongeveer twee maanden 

opgeleverd. Bij het maken van het dienstrooster wordt de volgende richtlijn gebruikt: 

� Dagdienst: 1 verpleegkundige op 4 patiënten 

� Avonddienst: 1 verpleegkundige op 8 patiënten  

� Nachtdienst: 1 verpleegkundige op 12 patiënten 

 

In elke dienst zijn ook een aantal leerlingen werkzaam. Zij worden boventallig ingepland. Uit 

bovengenoemde richtlijn blijkt dat men in de planning rekening houdt met verschillen in de 

werkbelasting gedurende de dag, maar niet met verschillen in de werkbelasting van dag tot dag. Het is 

echter ook nauwelijks mogelijk om rekening te houden met verschillen in de dagelijkse werkbelasting. 

Vanwege het hoge percentage spoedopnamen is het moeilijk te voorspellen hoe de patiëntenmix (qua 

aantal en zorgzwaarte) er de volgende dag uit zal zien. Het is daarom al helemaal niet mogelijk om 

hier op lange termijn en dus in het dienstrooster rekening mee te houden. Het gebruik van 

personeelsbuffercapaciteit is daarom belangrijk. Op de verpleegafdeling wordt men name gebruik 

gemaakt van personeelsbuffercapaciteit om zieken op te vangen. Op de korte termijn doet men een 

beroep op verpleegkundigen die eigenlijk vrij zijn, door te schuiven met diensten of door een beroep te 
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doen op het personeel van andere verpleegafdelingen. Afhankelijk van de omstandigheden wordt in 

deze gevallen wel of geen vervanger gevonden. Op de lange termijn maakt men gebruik van de 

diensten van het intern personeelsbureau (IPB). Personeelstekorten die ontstaan doordat het 

werkaanbod plotseling extreem hoog is worden in veel mindere mate opgevangen. In de nacht werkt 

men met een bereikbaarheidsdienst, maar overdag niet. Men kan voor één of een aantal dagen meestal 

ook geen beroep doen op het IPB, omdat deze mensen eerst ingewerkt moeten worden. Men zou wel 

een beroep kunnen doen op verpleegkundigen die vrij zijn of op verpleegkundigen van andere 

afdelingen, maar dat gebeurt meestal alleen ter opvanging van zieken. 

 

Planning van operaties 

Op de verpleegafdeling Neurologie liggen in vergelijking met andere verpleegafdelingen weinig 

patiënten die een operatie moeten ondergaan. Zoals eerder vermeld gaat het hier veelal om HNP 

patiënten. Elke maandag worden er maximaal vier patiënten geopereerd. Vooraf worden afspraken 

gemaakt met betrekking tot het dagdeel waarop de patiënt geopereerd wordt, maar als gevolg van 

spoedgevallen op de OK, kunnen deze afspraken niet altijd nagekomen worden en komt het voor dat 

patiënten later op de dag of op dinsdag geopereerd moeten worden. De verpleegafdeling kan hier geen 

invloed op uitoefenen. 

 

Planning van onderzoeken en behandelingen 

De werklast en de planning van de onderzoeksafdelingen is bepalend voor de inplanning van patiënten 

voor onderzoeken. Men wordt op de hoogte gesteld van het dagdeel of de dag waarop het onderzoek 

plaats zal vinden, maar meestal niet van het exacte tijdstip. Invloed van de verpleegafdeling is dus 

nauwelijks aanwezig en het is waarschijnlijk ook niet mogelijk om de onderzoekstijden te 

beïnvloeden, omdat men vanwege het hoge aantal spoedopnamen pas op zeer korte termijn weet welke 

onderzoeken aangevraagd moeten worden. De verpleegafdeling heeft met de behandelafdelingen wel 

concrete afspraken gemaakt. Zo zijn er een beperkt aantal fysiotherapeuten, ergotherapeuten, diëtisten, 

logopedisten en transfer verpleegkundigen die werkzaam zijn op de verpleegafdeling. Zodoende is het 

voor verpleegkundigen overzichtelijk wie men moet raadplegen voor welke patiënt. De disciplines 

worden op de eerste dag van de opname van een CVA-patiënt in consult geroepen. De disciplines 

komen dan naar de afdeling als ze die dag nog tijd hebben en anders op één van de vaste dagen die met 

de verpleegafdeling is afgesproken. Op die dagen oefenen ze ook met de patiënten. De fysiotherapeut 

komt elke dag oefenen met patiënten. Men heeft met de fysiotherapeuten afgesproken dat zij elke dag 

(behalve in het weekend) tussen 11.00u en 12.00u met de patiënten kunnen oefenen.  

 

Planning van artsenvisites 

De verpleegafdeling heeft goede afspraken gemaakt met de eigen arts-assistenten als het gaat om visite 

lopen. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag start men altijd rond 09.00u met visite lopen en op 

woensdag begint men rond 09.00u met de papieren visite. In de praktijk houdt men zich ook aan deze 

afspraken. Op de verpleegafdeling wordt ook visite gelopen door specialisten van vreemde 

specialismen. Deze visitetijden zijn in het algemeen vrij onvoorspelbaar omdat er geen afspraken over 

zijn gemaakt. Zoals eerder beschreven, komt het voor dat de arts-assistenten of specialisten van 

vreemde specialismen patiënten later op de dag nog eens bezoeken op verzoek van verpleegkundigen 

of omdat men dat zelf noodzakelijk acht. Ook deze bezoeken zijn qua tijdstip minder voorspelbaar.  

 

Conclusie 

De mate waarin de verpleegafdeling gebruik maakt van afstemmingsmechanismen met betrekking tot 

de opvang van spoedopnamen, reguliere opnameplanning, personeelsplanning, planning van operaties, 

planning van onderzoeken en behandelingen en planning van artsenvisites kan als volgt beoordeeld 

worden: 
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Tabel 3.1: Beoordeling afstemmingsmechanismen 

Gebied Beoordeling Argumentatie 
Opvang van spoedopnamen - Beschikbaarheid van een bed is doorslaggevend. Er wordt 

alleen in extreme situaties rekening gehouden met de 

werklast van verpleegkundigen. 

Reguliere opnameplanning en 

planning van operaties 

+ Men heeft duidelijke afspraken gemaakt over de opname en 

operatie van HNP patiënten en reserveert daartoe capaciteit.  

Personeelsplanning +/- Men probeert bij kortdurig of langdurig ziekteverzuim op 

verschillende manieren vervanging te regelen. Onder 

omstandigheden van een extreem hoge werklast (door hoge 

complexiteit van patiëntenmix) worden overdag en ’s 

avonds vaak geen maatregelen genomen, waardoor bedden 

gesloten moeten worden. ’s Nachts werkt men met een 

bereikbaarheidsdienst.  

Planning van onderzoeken en 

behandelingen 

+/- 

 

Patiënten worden naar onderzoeken gebracht op vooraf 

afgesproken dagdelen. Behandelaars komen zowel op vaste 

als op onvoorspelbare tijden op de verpleegafdeling. 

Planning van artsenvisites +/- Arts-assistenten komen zowel op voorspelbare als 

onvoorspelbare tijdstippen visite lopen. Specialisten van 

andere specialismen komen vaak op onvoorspelbare 

tijdstippen visite lopen. 

3.1.4. Conclusie werkorganisatie 

De verpleegafdeling Neurologie heeft te maken met een hoge omgevingsonzekerheid. Deze 

onzekerheid wordt grotendeels veroorzaakt door het hoge aantal spoedopnamen, de invloed van de 

artsenvisites en de invloed van de OK en de onderzoek- en behandelafdelingen. Om deze onzekerheid 

het hoofd te bieden is het volgens Bodt (1995) van belang dat de verpleegafdeling het werk afstemt 

met de omgevingsafdelingen, en indien dat niet lukt dat de interne werkorganisatie flexibel is. Uit de 

beschrijving van de werkorganisatie blijkt dat de verpleegafdeling in beperkte mate gebruik maakt van 

afstemmingsmechanismen. Verbetering is mogelijk met betrekking tot de opvang van spoedopnamen, 

de personeelsplanning, planning van onderzoeken en behandelingen en de planning van artsenvisites. 

De verpleegafdeling komt hier aan tegemoet doordat de verpleegafdeling een hoge interne flexibiliteit 

kent, welke mogelijk nog wel verhoogd kan worden door de besluitvorming omtrent 

omgevingsgerichte werkzaamheden (zoals spoedopnamen en visite lopen) aan één persoon 

(bijvoorbeeld een senior verpleegkundige) toe te kennen.  

 

Aan de hand van het werkorganisatiemodel van Bodt (1995) kunnen de volgende knelpunten in de 

omgeving en werkorganisatie van de verpleegafdeling Neurologie worden geïdentificeerd: 

1. Veel spoedopnamen. 

2. Grote invloed van artsenvisites. 

3. Grote invloed van behandel- en onderzoeksafdelingen. 

4. Hoge onzekerheid vanuit omgevingsafdelingen. 

5. Weinig afstemming mogelijk met betrekking tot spoedopnamen. 

6. Matige afstemming met betrekking tot de personeelsplanning. 

7. Matige afstemming met betrekking tot onderzoeken en behandelingen. 

8. Matige afstemming met betrekking tot de planning van artsenvisites. 

9. Decentrale besluitvorming met betrekking tot omgevingsgerichte werkzaamheden. 

3.2. Porras probleemdiagnose 

In deze paragraaf worden de vijf stappen van de Porras probleemdiagnose uitgewerkt: verzamelen van 

knelpunten (3.2.1), keuze voor knelpunten (3.2.2), relaties tussen knelpunten (3.2.3), het 

stroomdiagram (3.2.4) en de knelpuntverhalen (3.2.5). 
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3.2.1. Verzamelen van knelpunten  

Het verzamelen van knelpunten is gedaan door de werkorganisatie van de verpleegafdeling te 

vergelijken met het model van Bodt (1995). Informatie over de werkorganisatie van de 

verpleegafdeling is verkregen uit interviews, observaties en bedrijfsdocumentatie. De vergelijking van 

deze informatie met het werkorganisatiemodel heeft geresulteerd in de identificatie van negen 

knelpunten (zie paragraaf 3.1.4). Daarnaast zijn uit dezelfde interviews, observaties en 

bedrijfsdocumentatie knelpunten geïdentificeerd op het gebied van werkdruk, efficiëntie en 

zorgkwaliteit. Hieronder wordt per informatiebron een toelichting gegeven: 

� Interviews: Er zijn interviews gehouden met het hoofd kliniek, de teamleider, de 

praktijkopleider, drie verpleegkundigen en één verzorgende. 

� Observatie: Verpleegkundigen en verzorgenden zijn geobserveerd door twee dagdiensten en 

één nachtdienst met steeds één verpleegkundige of verzorgende mee te lopen. Daarbij is steeds 

met iemand anders meegelopen. Ook zijn verpleegkundigen en verzorgenden geobserveerd 

door rond te lopen op de afdeling. 

� Bedrijfsdocumentatie: Inzicht in knelpunten is verkregen door de analyse van het 

kwaliteitshandboek, analyse van informatie in Cognos (informatiesysteem), het bekijken van 

enkele verpleegdossiers en overdrachtsformulieren, het bekijken van evaluaties van 

ontslaggesprekken en door het bekijken van de verslagen van het 

medewerkersmotivatieonderzoek (MMO) en het patiëntentevredenheidsonderzoek (PTO).  

 

De interviews, observaties en bedrijfsdocumentatie leverden naast de knelpunten in de werkorganisatie 

een lijst op met achttien knelpunten op het gebied van werkdruk, efficiëntie en zorgkwaliteit. Deze lijst 

wordt weergegeven in Tabel B.1 in Bijlage 6. Voor elk knelpunt wordt aangegeven uit welke bron 

deze verkregen is. 

3.2.2. Keuze voor knelpunten 

De definitieve lijst met knelpunten is tot stand gekomen door uit de lijst met initiële knelpunten 

conclusies te trekken en die conclusies als knelpunten te benoemen. Een voorbeeld: op basis van de 

initiële knelpunten ‘aantal patiënten verschilt per dag’ en ‘aantal patiënten dat veel zorg nodig heeft 

verschilt per week’ is geconcludeerd dat de patiëntenmix op de verpleegafdeling variabel is. Dit heeft 

geresulteerd in het definitieve knelpunt ‘variabele patiëntenmix’. In Tabel B.2 van Bijlage 6 wordt 

aangegeven welke initiële knelpunten de basis vormen voor elk van de definitieve knelpunten. 

 

Op basis van de interviews, observaties en bedrijfsdocumentatie zijn uiteindelijk achttien knelpunten 

in de werkorganisatie en op het gebied van werkdruk, efficiëntie en zorgkwaliteit geïdentificeerd. Bij 

het leggen van relaties tussen deze knelpunten bleek echter dat sommige knelpunten niet direct 

gerelateerd konden worden. Dit heeft geresulteerd in de definitie van de volgende vier extra 

knelpunten: 

� Variatie in de werklast van een verpleegkundige. 

� Verschillen in efficiëntie in gebruik van tijd. 

� Verschillen in coördinatie van de patiëntenzorg. 

� Negatieve effecten op spanning en welbevinden van verpleegkundigen. 

 

De definitie van deze knelpunten wordt toegelicht in Tabel B.3 in Bijlage 6. 

 

De definitieve lijst met knelpunten ziet er als volgt uit: 

� Veel spoedopnamen [1] 

� Invloed van artsenvisites [2] 

� Invloed van behandel- en onderzoeksafdelingen [3] 

� Hoge onzekerheid vanuit omgevingsafdelingen [4] 

� Weinig afstemming m.b.t. spoedopnamen [5] 

� Matige afstemming m.b.t. personeelsplanning [6] 

� Matige afstemming m.b.t. onderzoeken en behandelingen [7] 

� Matige afstemming m.b.t. visites [8] 
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� Decentrale besluitvorming m.b.t. omgevingsgerichte werkzaamheden [9] 

� Invloed extra hulpvraag patiënt [10] 

� Invloed vragen van familie [11] 

� Variabele patiëntenmix [12] 

� Basisproces aan verstoringen onderhevig [13] 

� Variatie in werklast van een verpleegkundige [14] 

� Verschillen in toepassing van time management vaardigheden [15] 

� Verschillen in coördinatie van patiëntenzorg [16] 

� Verschillen in rolverwachting en rolopvatting [17] 

� Verschillen in werkdrukbeleving [18] 

� Negatieve effecten op spanning bij verpleegkundigen [19] 

� Verschillen in efficiënt gebruik van tijd [20] 

� Zorgkwaliteit onder druk [21] 

� Verpleegkundigen moeten zorg aan bed onderbreken [22] 

� Negatieve effecten op patiëntentevredenheid [23] 

� Sluiten van bedden noodzakelijk [24] 

3.2.3. Relaties tussen knelpunten 

Het leggen van oorzakelijke verbanden tussen knelpunten is gedaan door eerst te bepalen of er een 

verband is tussen twee knelpunten en vervolgens te bepalen wat de richting van het verband is. 

Verbanden tussen knelpunten zijn daarbij gelegd op basis van interviews en op basis van 

verwachtingen. De verbanden worden weergegeven in Tabel 3.2. 

Tabel 3.2: Kruistabel met verbanden tussen knelpunten 

24                     X    

23                      X   

22             X            

21              X      X     

20               X X X        

19              X    X       

18                    X     

17                         

16                         

15                         

14      X      X X            

13    X X  X X X X X              

12 X                        

11                         

10                         

9                         

8                         

7                         

6                         

5                         

4 X X X                      

3                         

2                         

1                         
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3.2.4. Het stroomdiagram 

De belangrijkste stap in de Porras probleemdiagnose is het stroomdiagram. Het stroomdiagram wordt 

weergegeven in Figuur 3.1. Het stroomdiagram is verdeeld in kolommen, waarbij elke kolom een 

dimensie representeert die van belang is voor de verpleegafdeling Neurologie.  

 

De volgende dimensies worden in het stroomdiagram gebruikt: 

� Omgeving: de kolom omgeving bevat alle knelpunten in het werkaanbod vanuit de 

omgevingsafdelingen (spoedeisende hulp (SEH), artsen, behandel- en onderzoeksafdelingen). 

� Werkdruk, efficiëntie en zorgkwaliteit: deze kolom bevat knelpunten met betrekking tot 

werkdruk, efficiëntie en zorgkwaliteit. 

� Vaardigheden: de kolom vaardigheden bevat knelpunten in de individuele vaardigheden en 

groepsvaardigheden van verpleegkundigen. 

� Organisatiestructuur: de kolom organisatiestructuur bevat alle knelpunten in de interne en 

externe flexibiliteit van de verpleegafdeling. 

 

De kernproblemen, problemen en symptomen worden in Figuur 3.1 met verschillende kleuren 

aangegeven. De vier extra knelpunten zijn in het stroomdiagram omkaderd met een gestippelde lijn. 

De verwachte relaties tussen deze knelpunten en andere knelpunten worden met een gestippelde lijn 

aangegeven. 

 

Figuur 3.1: Het stroomdiagram 
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3.2.5. Knelpuntverhalen 

Een knelpuntverhaal kan gevonden worden door vanuit symptomen terug te redeneren naar de 

kernproblemen die hieraan ten grondslag liggen. In het stroomdiagram betekent dit vanuit de 

symptomen de pijlen tegen de stroom in tot de kernproblemen volgen.  

 

Er kunnen zodoende twee knelpuntverhalen worden onderscheiden: 

� Knelpuntverhaal spanning  

� Knelpuntverhaal patiëntentevredenheid en sluiten van bedden 

 

De knelpuntverhalen worden hieronder toegelicht.  

 

Knelpuntverhaal spanning  

Het stroomdiagram met het knelpuntverhaal spanning wordt weergegeven in Figuur 3.2. Het 

knelpuntverhaal is rood omlijnd. 

 

Het knelpuntverhaal spanning vertelt het volgende: Verpleegkundigen verschillen in hun time 

managementgedrag [15] en in de mate waarop ze werkzaamheden coördineren met collega 

verpleegkundigen [16]. Het coördineren van werkzaamheden met collega’s is vooral belangrijk op het 

moment dat een verpleegkundige te maken krijgt met een verstoring in de basiswerkzaamheden 

(categorie A en B van de dagelijkse werkstroom). Als een verpleegkundige aan time management doet 

en de patiëntenzorg goed coördineert met collega’s zal dit over het algemeen resulteren in een efficiënt 

tijdgebruik van die verpleegkundige. Verpleegkundigen die verschillen in time managementgedrag 

[15] en /of verschillen in coördinatiegedrag [16] zullen daarom ook verschillen in de efficiëntie van 

hun tijdgebruik [20]. Het managen van tijd en het goed coördineren van de patiëntenzorg leidt niet per 

definitie tot een efficiënt gebruik van tijd. Verpleegkundigen moeten ook de juiste prioriteiten kunnen 

stellen. Hier is echter niet altijd sprake van. Verpleegkundigen hebben met betrekking tot sommige 

activiteiten namelijk een rolopvatting die niet overeenkomt met de rolverwachting van het 

afdelingsmanagement [17].Dit zal per verpleegkundige verschillen, waardoor sommige 

verpleegkundigen wel de juiste prioriteiten stellen en sommige verpleegkundigen niet. Verschillen in 

rolopvatting en rolverwachting [17] veroorzaken zodoende verschillen in de efficiëntie van het 

tijdgebruik van verpleegkundigen [20]. De efficiëntie van de werkwijze van verpleegkundigen is 

bepalend voor de manier waarop een verpleegkundige het werk beleeft in termen van werkdruk. 

Verschillen in efficiëntie [20] veroorzaken dan ook verschillen in de werkdrukbeleving [18] van 

verpleegkundigen. Verpleegkundigen die de werkdruk vrij snel als hoog ervaren, zullen wellicht 

langer nodig hebben om bij te komen van het werk (herstelbehoefte) en zullen misschien meer 

piekeren (Van Veldhoven en Meijman, 1994). Een hoge werkdrukbeleving kan dus negatieve effecten 

hebben op de werkspanning (uitgedrukt in herstelbehoefte en piekeren) die een verpleegkundige 

ervaart [19].  

 

Verpleegkundigen hebben ook te maken met een variërende werklast (hier wordt de werklast van één 

verpleegkundige bedoeld) [14]. Deze variërende werklast kan negatieve effecten op de werkbeleving 

van verpleegkundigen [19], vooral als de werklast hoog is. De variërende werklast wordt veroorzaakt 

door een variërend aantal verstoringen per dag [13], een variabele patiëntenmix (qua aantal en 

zorgzwaarte) [12] en een matige afstemming met betrekking tot de personeelsplanning [6]. De 

patiëntenmix is erg variabel doordat men te maken heeft met veel spoedopnamen [1] en dus 

nauwelijks invloed kan uitoefenen op het aantal patiënten dat op de verpleegafdeling ligt en de 

zorgzwaarte van die patiënten. Het variërend aantal verstoringen per dag [13] is het gevolg van 

alarmbellen van patiënten [10], telefoontjes van familie en vragen van familie tijdens het bezoekuur 

[11], een hoge onzekerheid in het werkaanbod vanuit de omgevingsafdelingen [4], een gedeeltelijke 

afstemming met de omgevingsafdelingen met betrekking tot de artsenvisites, onderzoek en 

behandelingen en de opvang van spoedopnamen [5,7,8] en een decentrale besluitvorming met 

betrekking tot de uitvoering van omgevingsgerichte werkzaamheden [9]. De onzekerheid in het 

werkaanbod bestaat uit de tijdstippen waarop het werk vanuit de omgeving zich aandient en hoe vaak 
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dat op een dag gebeurt. De belangrijkste factoren zijn het aantal spoedopnames [1], de artsenvisites [2] 

en de behandel- en onderzoeksafdelingen [3].  

 

Figuur 3.2: Knelpuntverhaal spanning 

Knelpuntverhaal patiëntentevredenheid en sluiten van bedden 

Het stroomdiagram met het knelpuntverhaal patiëntentevredenheid en sluiten van bedden wordt 

weergegeven in Figuur 3.3. Het knelpuntverhaal is rood omlijnd. 

 

Het knelpuntverhaal patiëntentevredenheid en sluiten van bedden vertelt het volgende: 

Verpleegkundigen hebben in de uitvoering van de patiëntenzorg vaak met verstoringen te maken [13] 

als gevolg van een hoge onzekerheid in het werkaanbod vanuit de omgevingsafdelingen [4], een 

gedeeltelijke afstemming met de omgevingsafdelingen met betrekking tot de artsenvisites, onderzoek 

en behandelingen en de opvang van spoedopnamen [5,7,8] en een decentrale besluitvorming met 

betrekking tot de uitvoering van omgevingsgerichte werkzaamheden [9]. De onzekerheid in het 

werkaanbod bestaat uit de tijdstippen waarop het werk vanuit de omgeving zich aandient en hoe vaak 

dat op een dag gebeurt. De belangrijkste factoren zijn het aantal spoedopnames [1], de artsenvisites [2] 

en de behandel- en onderzoeksafdelingen [3]. Verpleegkundigen hebben ook met verstoringen te 

maken door alarmbellen van patiënten [10], telefoontjes van familie en vragen van familie tijdens het 

bezoekuur [11]. Het feit dat het basisproces op de verpleegafdeling onderhevig is aan verstoringen, 

betekent dat verpleegkundigen hun werkzaamheden aan het bed moeten onderbreken [22]. Indien zich 

veel verstoringen voordoen, zal de zorg aan het bed vaker onderbroken moeten worden. Dit kan 

negatieve gevolgen hebben voor de patiëntentevredenheid [23], omdat patiënten het niet prettig vinden 

als de zorg vaak onderbroken wordt. De verpleegafdeling heeft ook te maken met een variërende 

werklast (hier wordt de werklast van één verpleegkundige bedoeld) [14]. Deze variërende werklast 



    

 
 

De uitdaging voor de verpleegafdeling Neurologie 24

wordt veroorzaakt door een variërend aantal verstoringen per dag [13], een variabele patiëntenmix 

(qua aantal en zorgzwaarte) [12] en een matige afstemming met betrekking tot de personeelsplanning 

[6]. De patiëntenmix is erg variabel doordat men te maken heeft met veel spoedopnamen [1] en dus 

nauwelijks invloed kan uitoefenen op het aantal patiënten dat op de verpleegafdeling ligt en de 

zorgzwaarte van die patiënten. De variatie in de werklast [14] en de verschillen in efficiëntie in het 

tijdgebruik van verpleegkundigen [20] zorgen ervoor dat de zorgkwaliteit onder druk staat [21]. De 

werkomstandigheden zijn namelijk soms zodanig dat er geen verantwoorde zorg kan worden geleverd. 

Hierdoor is men genoodzaakt om beschikbare bedden te sluiten [24]. Bovendien kan dit negatieve 

effecten hebben op de patiëntentevredenheid [23]. Verpleegkundigen verschillen in het efficiënt 

gebruiken van tijd [20], omdat zij over verschillende time management en coördinatievaardigheden 

beschikken [15] en [16]. Bovendien stellen niet alle verpleegkundigen de prioriteiten die het 

afdelingsmanagement in bepaalde omstandigheden verlangt [17], waardoor niet alle verpleegkundigen 

hun tijd even efficiënt gebruiken.  

 

 
Figuur 3.3: Knelpuntverhaal patiëntentevredenheid en sluiten van bedden 

3.3. Exploratie van oplossingsrichtingen 

Het stroomdiagram met de knelpuntverhalen is het aanknopingspunt voor oplossingsrichtingen. Bij 

zowel het knelpuntverhaal patiëntentevredenheid en het sluiten van bedden als het knelpuntverhaal 

spanning zijn alle kernproblemen betrokken. Voordat oplossingsrichtingen kunnen worden 

onderscheiden, moet eerst duidelijk zijn in hoeverre de kernproblemen, en daarmee de problemen en 

symptomen, door een afstudeerproject beïnvloedbaar zijn.  

 

Het hoge aantal spoedopnamen [1] is typerend voor de ziektebeelden die bij het specialisme 

Neurologie horen. Het aantal spoedopnamen [1] is daarom niet te beïnvloeden. Het aantal artsenvisites 

[2], onderzoeken en behandelingen [3] kan ook niet verminderd worden, omdat dit negatieve gevolgen 
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zou hebben voor de zorgkwaliteit en de doorlooptijd. Ook de invloed van alarmbellen [10] en invloed 

van familie [11] is nauwelijks te verminderen. Het creëren van een betere afstemming met betrekking 

tot de opvang van spoedopnamen, artsenvisites en onderzoeken en behandeling [5,8,7] is enigszins 

mogelijk. Het creëren van een betere afstemming zou echter betekenen dat ook gekeken moet worden 

naar alle andere werkzaamheden van de SEH, artsen, en behandel- en onderzoekafdelingen, zodat 

suboptimalisatie voorkomen wordt. Dit ligt echter buiten de scope van het afstudeerproject. Bovendien 

is een afstudeerder niet bevoegd om afspraken te maken met de SEH, artsen en de behandel- en 

onderzoeksafdelingen. Het creëren van een meer centrale besluitvorming met betrekking tot de 

uitvoering van omgevingsgerichte werkzaamheden [9] en een beter afgestemde personeelsplanning [6] 

is mogelijk, omdat deze kernproblemen alleen betrekking hebben op de verpleegafdeling Neurologie, 

waardoor gerekend kan worden op voldoende commitment van de belanghebbenden. Hetzelfde geldt 

voor de kernproblemen verschillen in toepassing van time managementvaardigheden [15], verschillen 

in coördinatie van patiëntenzorg [16], en verschillen in rolverwachting en rolopvatting [17]. 

 

Het bovenstaande betekent dat het probleem variabele patiëntenmix [12] in zijn geheel niet kan 

worden aangepakt en dat de problemen basisproces aan verstoringen onderhevig [13], variatie in 

werklast van een verpleegkundige [14], zorgkwaliteit onder druk [21] en verpleegkundigen moeten 

zorg aan bed onderbreken [22] gedeeltelijk opgelost kunnen worden. De problemen verschillen in 

werkdrukbeleving [18] en verschillen in efficiënt gebruik van tijd [20] kunnen daarentegen wel 

volledig opgelost worden. 

 

In Figuur 3.4 wordt aangegeven welke kernproblemen en problemen niet beïnvloedbaar zijn, omdat de 

aard van de kernproblemen het niet toelaat om ze aan te pakken of omdat de kernproblemen buiten de 

scope van dit afstudeerproject vallen. De betreffende knelpunten zijn doorkruist. 

 

 
Figuur 3.4: Stroomdiagram met beïnvloedbare en niet-beïnvloedbare knelpunten 
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Om de knelpuntverhalen zo goed mogelijk op te lossen, wordt er voor gekozen om die kernproblemen 

aan te pakken die samen resulteren in het volledig oplossen van één of meerdere problemen. Dit 

impliceert dat de kernproblemen verschillen in toepassing van time managementvaardigheden [15], 

verschillen in coördinatie van patiëntenzorg [16], en verschillen in rolverwachting en rolopvatting [17] 

aangepakt zullen worden. Het aanpakken van deze kernproblemen zal ertoe bijdragen dat 

verpleegkundigen hun tijd efficiënter gaan besteden [20] waardoor verpleegkundigen minder snel een 

hoge werkdruk zullen ervaren [18] en waardoor de zorgkwaliteit minder aan druk staat [21]. Hierdoor 

zullen er minder negatieve effecten optreden op spanning bij verpleegkundigen [19]. Bovendien zullen 

er minder negatieve effecten op de patiëntentevredenheid zijn [23] en zal het sluiten van bedden 

minder vaak noodzakelijk zijn [24]. De knelpuntverhalen worden dus geprobeerd op te lossen door te 

productiviteit van verpleegkundigen te verhogen. Het verhogen van de productiviteit van 

verpleegkundigen is zeer belangrijk, omdat in de toekomst een tekort aan verpleegkundig personeel 

verwacht wordt.  

3.4. Definitieve opdrachtformulering 

Uit de bespreking van bovengenoemde bevindingen met de bedrijfsbegeleiders en TU/e begeleiders is  

beslist om de kernproblemen verschillen in toepassing van time managementvaardigheden [15], 

verschillen in coördinatie van patiëntenzorg [16], en verschillen in rolverwachting en rolopvatting [17] 

aan te pakken, om zodoende de productiviteit van verpleegkundigen te verhogen. Daarbij wordt het 

volgende verwacht: 

� Verpleegkundigen die meer aan time management doen, ervaren een lagere werkdruk en 

kunnen met betrekking tot een bepaalde zorgactiviteit in een kortere tijd dezelfde kwaliteit 

leveren dan verpleegkundigen die minder aan time management doen.  

� Verpleegkundigen die de zorg beter coördineren, ervaren een lagere werkdruk en kunnen met 

betrekking tot een bepaalde zorgactiviteit in een kortere tijd dezelfde kwaliteit leveren dan 

verpleegkundigen die minder aan time management doen.  

� Verpleegkundigen die een rolopvatting hebben die meer overeenkomt met de rolverwachting 

van het afdelingsmanagement zijn in staat om de juiste prioriteiten te stellen in hun werk en 

ervaren een lagere werkdruk dan verpleegkundigen die een rolopvatting hebben die in mindere 

mate overeenkomt met de rolverwachting van het afdelingsmanagement. 

 

De definitieve opdrachtformulering is daarom als volgt: 

 

1. Breng in kaart hoe verpleegkundigen (vaste staf) het werk beleven en welke rol het time 

managementgedrag, coördinatiegedrag en de mate waarin er overeenstemming is tussen de 

rolverwachting van het afdelingsmanagement en de rolopvatting van verpleegkundigen 

daarbij spelen. 

 

2. Breng in kaart hoeveel tijd verpleegkundigen (van de vaste staf) per keer aan een aantal voor 

de opdrachtgever relevante activiteiten besteden en op welke wijze, in termen van kwaliteit 

en/of efficiëntie, zij die activiteit hebben uitgevoerd.  

 

3. Beschrijf hoe de bevindingen uit opdracht 1 en 2 teruggekoppeld kunnen worden om de 

rolopvatting van verpleegkundigen en de rolverwachting van het afdelingsmanagement met 

betrekking tot een bepaalde zorgactiviteit met elkaar te laten overeenkomen. Met andere 

woorden: beschrijf hoe de bevindingen kunnen worden teruggekoppeld om consensus te 

creëren over hoe bepaalde activiteiten uitgevoerd moeten worden. Beschrijf daarnaast hoe de 

bevindingen gebruikt kunnen worden om verpleegkundigen die snel een hoge werkdruk 

ervaren te laten inzien hoe zij hun werk anders zouden kunnen aanpakken. 
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Hoofdstuk 4. Methodiek ontwerpfase 

 

Op basis van de definitieve opdrachtformulering kan de ontwerpfase van dit afstudeerproject in drie 

onderdelen worden onderscheiden: het werkbelevingsonderzoek (opdracht 1), de tijdregistratie 

(opdracht 2) en de terugkoppeling van de bevindingen (opdracht 3). In dit hoofdstuk wordt de 

methodiek van elk van deze onderdelen besproken. In paragraaf 4.1 wordt de opzet van het 

werkbelevingsonderzoek gepresenteerd, in paragraaf 4.2 de opzet van de tijdregistratie en in paragraaf 

4.3 de opzet van de terugkoppeling. 

4.1. Werkbelevingsonderzoek 

Bij werkbeleving wordt meestal gedacht aan begrippen als werkdruk en werkstress. Werkdruk in enge 

zin, dat wil zeggen het tempo en de hoeveelheid van het werk, wordt door Van Veldhoven, Broersen 

& Fortuin (1999) gezien als een mogelijke oorzakelijke factor van werkstress. Werkstress wordt 

daarbij omschreven als de combinatie van lichamelijke en emotionele reacties op overbelasting in het 

werk. Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de werkbeleving van verpleegkundigen moet 

echter ook rekening worden gehouden met andere aspecten van de arbeidsinhoud en de arbeidssituatie 

die werkstress kunnen veroorzaken. De verzameling van deze aspecten wordt door Van Veldhoven 

(1996) omschreven als psychosociale arbeidsbelasting (PSA). De precieze definitie van PSA luidt: de 

verzameling van aspecten van de arbeidsinhoud en de arbeidssituatie, die (mede via de beleving van 

en beoordeling door de werknemer) op het cognitieve, maar vooral ook op het motivationele en 

emotionele vlak invloed uitoefent op werknemers. In het werkbelevingsonderzoek zal dan ook 

onderzoek worden gedaan naar PSA en werkstress. In deze paragraaf worden het doel en de opzet van 

het onderzoek naar PSA en werkstress (4.1.1), de constructie van de vragenlijst (4.1.2) en de 

afnameprocedure (4.1.3) besproken. 

4.1.1. Doel en onderzoeksopzet 

Het doel van het onderzoek naar PSA en werkstress is tweeledig. Ten eerste is het onderzoek bedoeld 

om in kaart te brengen hoe verpleegkundigen het werk beleven en welke rol het time 

managementgedrag, coördinatiegedrag en de mate waarin er overeenstemming is tussen de 

rolverwachting van het afdelingsmanagement en de rolopvatting van verpleegkundigen daarbij spelen.  

Daarbij wordt verwacht dat: 

� Verpleegkundigen die meer aan time management doen minder PSA en werkstress ervaren 

dan verpleegkundigen die minder aan time management doen.  

� Verpleegkundigen die de zorg beter coördineren minder PSA en werkstress ervaren dan 

verpleegkundigen die de zorg minder goed coördineren.  

� Verpleegkundigen die een rolopvatting hebben die meer overeenkomt met de rolverwachting 

van het afdelingsmanagement minder PSA en werkstress ervaren dan verpleegkundigen die 

een rolopvatting hebben die in mindere mate overeenkomst met de rolverwachting van het 

afdelingsmanagement. 

 

Er wordt verwacht dat time managementgedrag, coördinatiegedrag en de mate waarin de rolopvatting 

overeenkomt met de rolverwachting werkstress zowel direct als indirect (via PSA) beïnvloeden en dat 

time managementgedrag, coördinatiegedrag en de mate waarin er overeenstemming is tussen de 

rolverwachting van het afdelingsmanagement en de rolopvatting van verpleegkundigen ieder 

verschillende PSA –en werkstressvariabelen beïnvloeden. In hoofdstuk 5 wordt dit verder toegelicht.  

 

De verpleegafdeling Neurologie is een kleine verpleegafdeling. Om de rol van het time 

managementgedrag, coördinatiegedrag en consensus te bepalen wordt het werkbelevingsonderzoek 

daarom ook uitgevoerd bij een tweede verpleegafdeling, de verpleegafdeling Inwendige Geneeskunde. 

Daarbij wordt aangenomen dat de rol die bovengenoemde factoren spelen kenmerkend zijn voor alle 

verpleegkundigen. De verpleegafdeling Inwendige Geneeskunde is gekozen als controlegroep om de 

volgende redenen: 
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� Inwendige Geneeskunde is, net als Neurologie, een beschouwend specialisme. 

� De verpleegafdeling Inwendige Geneeskunde is qua gemiddelde leeftijd en vergelijkbaar met 

de verpleegafdeling Neurologie (33,1 jaar versus 34,2 jaar). Hetzelfde geldt voor de 

gemiddelde werkervaring in het CZE (7,4 jaar versus 7,8 jaar). 

� De verpleegafdeling Inwendige Geneeskunde is qua aantal FTE per bed vergelijkbaar met de 

verpleegafdeling Neurologie (1,10 FTE per bed versus 1,09 FTE per bed). Hetzelfde geldt 

voor het percentage spoedopnamen (80% versus 85%). 

 

De resultaten zullen gebruikt worden om verpleegkundigen die een hoge PSA en werkstress ervaren te 

laten inzien hoe zij het werk anders kunnen aanpakken. 

 

Ten tweede is het onderzoek bedoeld om te toetsen of verpleegkundigen die een hoge werkdruk 

ervaren het werk als gevolg van de terugkoppeling (opdracht 3) anders zijn gaan aanpakken en of dit 

samen met het creëren van consensus over de uitvoering van activiteiten effect heeft gehad op PSA en 

werkstress. Om te bepalen of de veranderingen in PSA en werkstress daadwerkelijk het gevolg zijn 

van de terugkoppeling, wordt de verpleegafdeling Inwendige Geneeskunde als controlegroep 

beschouwd. Om het effect van de terugkoppeling te meten dient zowel voor de terugkoppeling 

(nulmeting) als na de terugkoppeling (vervolgmeting) gemeten te worden in welke mate 

verpleegkundigen op de verpleegafdeling Neurologie en Inwendige Geneeskunde PSA en werkstress 

ervaren.
2
  

 

Er is gekozen om PSA en werkstress te meten met behulp van een vragenlijst. De vragenlijstmethode 

is gekozen, omdat vragenlijsten uitermate geschikt zijn als het gaat om het vaststellen van de 

subjectieve ervaring van mensen, zoals werkbeleving (Van Veldhoven & Meijman, 1994). Daarnaast 

leent de vragenlijstmethode zich goed om het werkbelevingsonderzoek snel en systematisch bij 

meerdere verpleegkundigen uit te voeren.  

4.1.2. Constructie van de vragenlijst 

Voor de ontwikkeling van de vragenlijst is gekozen voor bestaande vragenlijstschalen uit bestaande 

vragenlijsten. Een schaal is een verzameling van verschillende bij elkaar horende vragen die samen 

een probleemgebied bestrijken (Van Veldhoven, Meijman, Broersen & Fortuin, 2002).  Het voordeel 

van bestaande schalen is dat is aangetoond dat ze een hoge mate van validiteit en betrouwbaarheid 

hebben. Het nadeel van bestaande schalen is dat ze vaak niet gemaakt zijn voor de specifieke situatie 

van verpleegafdelingen (Heuts, 2005). Het is echter mogelijk om deze schalen enigszins aan te passen 

voor de situatie op verpleegafdelingen. Als uitgangspunt voor de vragenlijst wordt de Vragenlijst 

Beleving en Beoordeling van de Arbeid (VBBA; Van Veldhoven & Meijman, 1994) gebruikt. 

Daarvoor zijn drie redenen: 1) de VBBA meet PSA en werkstress 2) de betrouwbaarheid en validiteit 

van de schalen is aangetoond 3) de VBBA wordt vaak gebruikt om de werkbeleving in de 

gezondheidszorg te meten. Zodoende bestaan er veel referentiegegevens. 

 

De vragenlijst is opgebouwd uit de VBBA-Kern, drie aanvullende VBBA-schalen, twee schalen uit 

andere vragenlijsten en een zelfontwikkelde schaal. De keuze voor de schalen wordt hieronder 

toegelicht. 

 

De VBBA is een uitgebreide vragenlijst waarmee onderzoek kan worden gedaan naar PSA en de 

relatie met werkstress. De structuur van de VBBA is opgebouwd uit zeven thema’s (ook wel 

dimensies genoemd): taakeisen, veelzijdigheid, regelmogelijkheden, sociaal-organisatorische aspecten, 

arbeidsvoorwaarden, welbevinden en spanning. Binnen deze thema’s worden verschillende schalen 

onderscheiden. De schalen staan allemaal voor één afgebakend probleemgebied. Deze schalen bestaan 

weer uit verschillende vragen (Van Veldhoven et al., 2002). De complete vragenlijst wordt aangeduid 

met de term VBBA-Uitgebreid. Om de vragenlijst niet onnodig lang te maken, zijn alleen de schalen 

                                                
2
 Het uitvoeren van de vervolgmeting en het toetsen van het effect van de terugkoppeling maakt geen deel uit 

van het afstudeerproject. Er zal in dit rapport echter wel worden beschreven hoe dit effect getoetst kan worden. 
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van de VBBA-Kern in de vragenlijst opgenomen. Deze versie van de VBBA bevat namelijk het 

minimum aantal schalen dat nodig is om PSA en werkstress goed te kunnen meten. De structuur van 

beide versies wordt weergegeven in Tabel B.4 in Bijlage 7.  

 

Afhankelijke variabelen 

Werkstress is gemeten door alle werkstressschalen uit de VBBA-Kern (gevolgen in Tabel B.4): 

herstelbehoefte, piekeren, plezier in het werk en betrokkenheid bij de afdeling. Bij de 

werkstressschalen is aan de respondenten gevraagd of bepaalde uitspraken op hen van toepassing zijn. 

Daarbij konden de respondenten de antwoordmogelijkheden ‘nee’ en ‘ja’ invullen. 

 

Onafhankelijke variabelen 

PSA is gemeten door alle PSA-schalen uit de VBBA-Kern (oorzaken in Tabel B.4): werktempo en 

werkhoeveelheid, emotionele belasting, afwisseling in het werk, leermogelijkheden, zelfstandigheid in 

het werk, inspraak, relatie met collega’s en relatie met directe leiding. Tevens zijn twee PSA-schalen 

uit de VBBA-Uitgebreid toegevoegd: ‘onduidelijkheid over de taak’ en ‘problemen met de taak’. Deze 

schalen zijn toegevoegd, omdat de terugkoppeling (opdracht 3) mogelijk leidt tot veranderingen in de 

manier waarop verpleegkundigen het werk beleven of beoordelen. Zo zullen verpleegkundigen 

waarschijnlijk minder taakonduidelijkheid ervaren en minder problemen hebben met de wijze waarop 

ze taken moeten uitvoeren. Bij de PSA-schalen is aan de respondenten gevraagd hoe vaak bepaalde 

zaken aan de orde zijn. Daarbij is gebruik gemaakt van een 4-punt Likert schaal met de 

antwoordmogelijkheden nooit, soms, vaak en altijd. 

 

Om te bepalen welke rol het time managementgedrag en het coördinatiegedrag spelen in de 

werkbeleving van verpleegkundigen zijn de vragenlijstschalen time managementgedrag en 

coördinatiegedrag toegevoegd. Time managementgedrag en coördinatiegedrag zijn gemeten door twee 

vragenlijstschalen uit andere vragenlijsten. De schaal time management is overgenomen van Peeters & 

Rutte (2005) en naar het Nederlands vertaald. De antwoordcategorieën zijn aangepast van een 5-punt 

Likert schaal variërend van zelden tot erg vaak naar een 4-punt Likert schaal met antwoordcategorieën 

nooit, soms, vaak en altijd. De respondenten zijn daarbij gevraagd aan te geven hoe vaak zij op de 

beschreven manier handelen. De schaal coördinatiegedrag is overgenomen van De Jong (2007). De 

antwoordcategorieën zijn aangepast van een 5-punt Likert schaal variërend van helemaal mee oneens 

tot helemaal mee eens naar een 4-punt Likert schaal met antwoordcategorieën nooit, soms, vaak en 

altijd. De respondenten zijn daarbij gevraagd om aan te geven hoe vaak het voorkomt dat zij in een 

team werken waarop de stellingen van toepassing zijn. De schaal time managementgedrag heet in de 

vragenlijst ‘aanpak van het werk’, omdat de benaming ‘time managementgedrag’ zou kunnen 

resulteren in sociaal wenselijke antwoorden. 

 

Om te bepalen welke rol het de mate waarin er overeenstemming is tussen de rolverwachting van het 

afdelingsmanagement en de rolopvatting van verpleegkundigen speelt in de werkbeleving van 

verpleegkundige, is de vragenlijstschaal consensus ontwikkeld. Deze schaal bestaat uit tien items, met 

twee items voor elk van de volgende aspecten: tijd en kwaliteit, kwaliteit onder omstandigheden van 

normale werkdruk, kwaliteit onder omstandigheden van een hoge werkdruk, efficiëntie waarmee 

gewerkt wordt en prioriteiten. Alle items zijn positief geformuleerd, om toevallige correlaties uit te 

sluiten. Verpleegkundigen zijn gevraagd om aan te geven in welke mate de stellingen van toepassing 

zijn op hun verpleegafdeling. Daarbij konden ze kiezen uit de antwoordcategorieën: helemaal niet van 

toepassing, nauwelijks van toepassing, enigszins van toepassing en helemaal van toepassing. 

 

Achtergrondvariabelen 

In de vragenlijst zijn de volgende zes achtergrondvariabelen opgenomen: geslacht, functie, leeftijd, 

werkervaring op de verpleegafdeling, aantal contracturen en negatieve affectiviteit. Deze variabelen 

leiden mogelijk tot een vertekend beeld en zijn opgenomen in de vragenlijst om te controleren voor 

hun invloed. Negatieve affectiviteit wordt daarbij gemeten door de schaal ‘emotionele reacties’ uit de 

VBBA-Uitgebreid. Negatieve affectiviteit houdt de gemoedstoestand van iemand in. Iemand die op 

het moment van invullen bijvoorbeeld erg verdrietig is zal geneigd zijn om de vragen negatiever te 
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beantwoorden. Van Veldhoven (1996) gebruikt daarom de schaal ‘emotionele reacties’. Deze schaal is 

daarom overgenomen. Hierbij is gebruik gemaakt van een 4-punt Likert schaal met 

antwoordcategorieën helemaal niet, nauwelijks, enigszins en helemaal. Aan respondenten is gevraagd 

om aan te geven hoe zij zich in de afgelopen week op hun werk voelden. 

 

In Tabel 4.1 wordt een overzicht gegeven van de vragenlijstschalen, het aantal items per schaal. 

Tevens wordt voor elke schaal een voorbeelditem gegeven.  

Tabel 4.1: Overzicht van vragenlijstschalen 

Variabele / vragenlijstschaal Voorbeelditem Aantal 

items 
   

Afhankelijke variabelen   

Plezier in het werk (VK) Ik doe mijn werk omdat het moet. 9 

Betrokkenheid bij de afdeling (VK) Ik voel me thuis op deze afdeling. 8 

Herstelbehoefte (VK) Ik kom meestal pas op een tweede vrije dag tot rust. 11 

Piekeren (VK) Ik kan mijn werk heel gemakkelijk van me afzetten. 4 

   

Onafhankelijke variabelen   

Werktempo en werkhoeveelheid (VK) Moet u erg snel werken? 11 

Emotionele belasting (VK) Is uw werk emotioneel zwaar? 7 

Afwisseling in het werk (VK) Is uw werk gevarieerd? 6 

Leermogelijkheden (VK) Leert u nieuwe dingen in het werk? 4 

Zelfstandigheid in het werk (VK) Kunt u zelf bepalen hoe u uw werk uitvoert? 11 

Inspraak (VK) Kunt u meebeslissen over dingen die met uw werk te 

maken hebben? 

8 

Relatie met collega’s (VK) Heerst er tussen u en uw collega’s een prettige sfeer? 9 

Relatie met directe leiding (VK) Doen zich tussen u en uw directe leiding vervelende 

gebeurtenissen voor? 

9 

Problemen met de taak (VU) Moet u uw werk op een andere manier doen dan u zelf 

zou willen? 

6 

Duidelijkheid over de taak (VU) Weet u wat anderen op uw werk van u verwachten? 5 

Consensus over het werk  Op onze afdeling denken we hetzelfde over hoe goed een 

bepaalde activiteit moet worden uitgevoerd als het heel 

druk is. 

10 

Time management gedrag Ik zoek naar mogelijkheden om de efficiency waarmee ik 

mijn werkzaamheden uitvoer te verhogen. 

10 

Coördinatiegedrag In het team zijn teamleden vooral geneigd om zich te 

concentreren op hun eigen taken. 

9 

   

Achtergrondvariabelen   

Emotionele reacties tijdens het werk 

(negatieve affectiviteit) 

Optimistisch 12 

VK = VBBA-Kern, VU = VBBA-Uitgebreid 

 

De vragenlijst werkbeleving bestaat uit 18 vragenlijstschalen met in totaal 149 vragen. De complete 

vragenlijst is opgenomen in Bijlage 8. In deze bijlage is tevens per schaal aangegeven hoe de 

antwoorden op de vragen gecodeerd zijn. Een hoge score op de vragenlijstschalen time 

managementgedrag, coördinatiegedrag en consensus is gunstig, terwijl bij de overige 

vragenlijstschalen een lage score juist gunstig is. Een hoge score op de PSA en werkstressschalen 

betekent dat er veel problemen op dat gebied zijn. 

4.1.3. Afname van de vragenlijst 

De vragenlijst is op beide verpleegafdelingen uitgedeeld aan alle verzorgenden, verpleegkundigen en 

senior verpleegkundigen die in vaste dienst zijn en die niet langdurig ziek of met zwangerschapsverlof 

zijn. In totaal zijn er 24 vragenlijsten uitgedeeld op de verpleegafdeling Neurologie en 44 op de 
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verpleegafdeling Inwendige Geneeskunde. De respondenten hadden drie weken om de vragenlijst in te 

vullen en in te leveren. De respondenten werd gevraagd de vragenlijst in een gesloten enveloppe te 

deponeren in een doos bij hun afdelingssecretaresse. Na twee weken werden 

neurologieverpleegkundigen die de vragenlijst nog niet hadden ingeleverd persoonlijk aangesproken. 

Op de verpleegafdeling Inwendige Geneeskunde werd na twee weken een reminder geplaatst in de 

wekelijkse nieuwsbrief. Het uitzetten van de vragenlijst wordt weergegeven in onderstaande tabel. 

Tabel 4.2: Uitzetten van vragenlijst werkbeleving 

Actie Datum Respondenten 
Uitdelen vragenlijst werkbeleving Donderdag 20 september Verpleegafdeling Neurologie 

Uitdelen vragenlijst werkbeleving Maandag 24 september Verpleegafdeling Inwendige 

Geneeskunde 

Persoonlijk aanspreken 4 t/m 11 oktober Verpleegafdeling Neurologie 

Herinnering in nieuwsbrief Vrijdag 5 oktober Verpleegafdeling Inwendige 

Geneeskunde 

Uiterste inleverdatum 12 oktober Verpleegafdeling Neurologie 

Uiterste inleverdatum 19 oktober Verpleegafdeling Inwendige 

Geneeskunde 

De resultaten van het werkbelevingsonderzoek worden gepresenteerd in hoofdstuk 5. 

4.2. De tijdregistratie 

Om in kaart te brengen hoeveel tijd verpleegkundigen in de huidige situatie besteden aan het uitvoeren 

van een bepaalde activiteit en de wijze (in termen van efficiëntie en / of kwaliteit) waarop ze dat doen, 

wordt een tijdregistratie uitgevoerd. De resultaten van de tijdregistratie zullen gebruikt worden om 

consensus te creëren over hoe bepaalde activiteiten uitgevoerd moeten worden en indien van 

toepassing hoe ze onder bepaalde omstandigheden (in termen van werkdruk) uitgevoerd moeten 

worden.  

 

Verpleegkundigen voeren dagelijkse veel verschillende activiteiten uit. Dit zij de meest voorkomende: 

overdracht van de nachtdienst op de ochtenddiensten, installeren van patiënten voor etensronde, 

medicijnen uitdelen en toedienen, medicijnen uitzetten, wasbeurt (wassen en uiterlijke verzorging), 

helpen met eten, sondevoeding toedienen, controles, visite lopen, wisselligging geven, rapportage over 

verzorging, voorlichting geven, opname regelen, ontslag regelen, en transport van patiënt naar en van 

omgevingsafdelingen. Om de wijze waarop activiteiten uitgevoerd worden nauwkeurig in kaart te 

kunnen brengen is gekozen om niet alle zorgactiviteiten, maar een beperkt aantal van deze activiteiten 

in de tijdregistratie te betrekken. De activiteiten zijn geselecteerd op basis van de volgende criteria: 

� Verpleegkundigen kunnen de tijdduur van de activiteit beïnvloeden. 

� Voor de activiteit moet een duidelijke relatie tussen tijd en kwaliteit en/of efficiëntie bestaan.  

 

Voor de activiteiten die verpleegkundigen dagelijks uitvoeren zijn aan de hand van 

beheersmaatregelen (protocollen, afspraken over activiteiten en richtlijnen) kwaliteitscriteria bepaald.  

In Tabel B.5 in Bijlage 9 worden de beheersmaatregelen en kwaliteitscriteria per activiteit 

weergegeven. Op basis van de kwaliteitscriteria en bovengenoemde criteria is beslist om de volgende 

activiteiten in de tijdregistratie mee te nemen: 

� Overdracht van nachtdienst op ochtenddiensten. 

� Wasbeurt. 

� Rapportage over de ochtendverzorging hierbij is een onderscheid gemaakt naar rapportage 

over de ochtendverzorging en rapportage over de middagverzorging. 

� Helpen met eten: hierbij is een onderscheid gemaakt naar helpen met ontbijt en helpen met 

lunch. 

� Transport van een patiënt naar omgevingsafdelingen: hierbij is een onderscheid gemaakt naar 

het wegbrengen van een patiënt en het ophalen van een patiënt. 
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Om binnen een korte tijd zoveel mogelijk data te verzamelen is gekozen voor een handmatige 

tijdregistratie, waarbij verpleegkundigen voor elk van de bovenstaande activiteiten een aantal vragen 

worden gesteld. Er is gekozen voor een handmatige tijdregistratie in plaats van een tijdregistratie met 

barcodepennen, omdat de antwoorden op de bijbehorende vragen gemakkelijker aan de juiste tijdduur 

gekoppeld kunnen worden. Bovendien kunnen verpleegkundigen het tijdregistratieformulier 

gemakkelijker met zich meenemen dan een barcodepen en een barcodelijst. Naast de bovengenoemde 

activiteiten om ook de activiteiten medicijnen uitzetten en medicijnen uitdelen mee te nemen in de 

tijdregistratie. Dit zijn activiteiten die elke dag veel tijd vergen en die uitgevoerd moeten worden op de 

piekmomenten van de dag, waarbij verpleegkundigen vaak gestoord worden in het werk. Om de 

registratielast te beperken, worden voor deze activiteit geen vragen gesteld. Tenslotte wordt 

verpleegkundigen gevraagd naar een beoordeling van de tijddruk op verschillende momenten van de 

dag. De vragen bij de vijf bovengenoemde activiteit zijn gebaseerd op de kwaliteitscriteria in Tabel 

B.5. In de Tabellen 4.3 tot en met 4.8 hieronder staan de vragen per activiteit. 

Tabel 4.3: Vragen bij overdracht 

Overdracht nachtdienst op ochtenddienst (Het is mogelijk om je antwoorden toe te lichten aan het einde van de vragenlijst) 

1. Hoe heeft de overdracht vandaag 

plaatsgevonden? 

(   ) Van de nachtdienst op mij    

(   ) Van de nachtdienst op een collega.   

(   ) Anders, namelijk………….............................................. 

2a. Hoe tevreden ben je over de manier 

waarop de overdracht is verlopen? 

(   ) Erg ontevreden  

(   ) Tamelijk ontevreden  

(   ) Noch ontevreden, noch tevreden    

(   ) Tamelijk tevreden     

(   )  Erg tevreden 

2b. Je kunt je keuze voor 3a hier 

toelichten indien je dat wilt. 

Toelichting: 

3a. Hoe tevreden ben je over de 

informatie die aan jou is 

overgedragen m.b.t. de patiënten 

waar jij vandaag verantwoordelijk 

voor bent? 

(   ) Erg ontevreden  

(   ) Tamelijk ontevreden 

(   ) Noch ontevreden, noch tevreden   

(   ) Tamelijk tevreden     

(   )  Erg tevreden 

3b. Je kunt je keuze voor 4a hier 

toelichten indien je dat wilt. 

Toelichting: 

4. Is alle noodzakelijke informatie 

m.b.t. de patiënten waar jij vandaag 

verantwoordelijk voor bent aan je 

overgedragen? (Het kan voorkomen 

dat zowel antwoord 2 als antwoord 3 

van toepassing is. Kruis in dat geval 

beide opties aan) 

(   ) Ja, alle noodzakelijke informatie is aan mij overgedragen. 

(   ) Nee, sommige noodzakelijke informatie is niet aan mij    

       overgedragen,  maar ik   heb deze  informatie terug kunnen vinden  

       in het zorgdossier.  

(   ) Nee, sommige noodzakelijke informatie is niet aan mij   

       overgedragen,  bovendien kon ik deze informatie niet terugvinden  

        in het zorgdossier.  

(   ) Anders,…………………………………………………… 

Tabel 4.4: Vragen bij wasbeurt 

Wasbeurt patiënt (Het is mogelijk om je antwoorden aan het einde van de vragenlijst toe te lichten) 

1. Hoe heb je de patiënt gewassen en verzorgd /  Hoe heeft de 

patiënt zich gewassen en verzorgd?                                                                                  

(   ) Volledig op bed         (   ) Volledig in badkamer  

(   ) Onderwassing op bed / bovenwassing op  

      badkamer 

2a. Welke aspecten heb je samen met een collega uitgevoerd of 

heeft de patiënt met hulp/toezicht van jullie beide uitgevoerd? 

(   ) Geen     (   ) Wassen onder     (   ) Wassen boven   

(   ) Scheren                 (   )Haarverzorging    

(   ) Nagelverzorging   (   ) Mondverzorging   

(   ) Aan- en uitkleden  (   ) Bed opmaken 

2b. Met wie heb je de patiënt gewassen en verzorgd / geholpen met 

wassen en de uiterlijke verzorging? 

(   ) Leerling                (   ) Verzorgende  

(   ) Verpleegkundige  (   ) Sr. Verpleegkundige 

(   ) N.v.t. 

 

3. Welke aspecten heb je alleen of heeft de patiënt met alleen 

jouw hulp uitgevoerd? 

(   ) Geen     (   ) Wassen onder     (   ) Wassen boven   

(   ) Scheren                 (   )Haarverzorging    

(   ) Nagelverzorging   (   ) Mondverzorging   

(   ) Aan- en uitkleden  (   ) Bed opmaken 
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4. Welke aspecten heeft de patiënt zelfstandig en zonder jouw 

aanwezigheid uitgevoerd? 

(   ) Geen     (   ) Wassen onder     (   ) Wassen boven   

(   ) Scheren                 (   )Haarverzorging    

(   ) Nagelverzorging   (   ) Mondverzorging   

(   ) Aan- en uitkleden  (   ) Bed opmaken 

5. Zijn de volgens jouw noodzakelijke aspecten aan bod gekomen? (   ) Ja, meer hoefde er niet te gebeuren.                      

(   ) Nee, sommige aspecten zijn  vandaag niet     

       uitgevoerd.          

(   ) Nee, omdat………… 

6. Heeft de patiënt alle handelingen die hij / zij zelf kon en wilde 

uitvoeren ook uitgevoerd? 

(   ) Ja, alle handelingen die hij/zij kon en wilde  

      uitvoeren.   

(   ) Dit is niet van toepassing. 

(   ) Nee, ik heb een aantal handelingen  

       overgenomen.        

(   ) Nee, omdat……………                                                                            

7 Hoe vaak moest je / moesten jullie…………………… 

a. de telefoon opnemen? 

b. een andere patiënt helpen? 

c. iets pakken in een andere ruimte en wat moest je pakken? 

a. (  ) 0 keer   ( ) 1 keer    (   ) 2 keer   (   ) 3 keer of  

    meer 

b (  ) 0 keer   ( ) 1 keer    (   ) 2 keer   (   ) 3 keer of  

    meer 

c (  ) 0 keer   ( ) 1 keer    (   ) 2 keer   (   ) 3 keer of  

Geef hier aan wat je moest pakken:…..................... 

8. Kwamen de artsen tijdens het wassen en de uiterlijke verzorging 

van deze patiënt visite lopen bij de patiënt? 

(   ) Ja      (    ) Nee 

9. Moest jij of je collega (indien van toepassing) visite gaan lopen 

tijdens het wassen en de uiterlijke verzorging van deze patiënt?  

(   ) Ja, ik moest visite gaan lopen.         

(   ) Nee. 

(   ) Ja, mijn collega moest visite gaan lopen. 

10. Heb je tijdens het wassen en de uiterlijke verzorging een praatje 

met de patiënt kunnen maken? 

(   ) Ja, alleen tijdens de wasbeurt.            

(   ) Nee, daar had ik het te druk voor. 

(   ) Ja, zowel tijdens als na de wasbeurt.      

(   ) Nee, want dit kan niet met deze patiënt.  

(   ) Ja, alleen na de wasbeurt.                      

(   ) Nee, omdat……………………………… 

11. Hoe tevreden ben je over het wassen en de uiterlijke verzorging 

van deze patiënt?  

(   ) Erg ontevreden     

(    ) Tamelijk ontevreden   

(   ) Noch ontevreden, noch tevreden   

(   ) Tamelijk tevreden 

(   )  Erg tevreden 

12. Welke activiteiten heb je tijdens het wassen en de uiterlijke 

verzorging van deze patiënt nog meer (bij deze patiënt) 

uitgevoerd? 

 

(   ) Wondverzorging.               

(   ) Controles. 

(   ) Sondevoeding geven.        

(   ) Anders, namelijk:………   

Tabel 4.5: Vragen bij rapportage 

Ochtendrapportage / middagrapportage (Het is mogelijk om je antwoorden aan het einde van de vragenlijst toe te 

lichten) 

1. Heb je aan bed gerapporteerd? (   ) Ja         (   ) Nee 

2. Heb je aan de patiënt gevraagd hoe hij/zij de 

ochtendverzorging heeft beleefd en hoe hij/zij tegen 

zijn/haar beperkingen aankijkt? 

(   ) Ja , voor zover mogelijk    (   ) Gedeeltelijk  

(   ) Nee, maar had wel gekund.      (   ) N.v.t 

3. Heb je met de patiënt overlegd over de inhoud van 

de rapportage? 

(   ) Ja , voor zover mogelijk    (   ) Gedeeltelijk  

(   ) Nee, maar had wel gekund.      (   ) N.v.t 

4. Heb je gerapporteerd m.b.t. alle verpleegdoelen uit 

het zorgplan die voor de ochtendverzorging 

relevant zijn? 

(   ) Ja       (   )  Gedeeltelijk      (   ) Nee 

5. Heb je voor interventies die niet tot het zorgplan 

van de patiënt behoren, toegelicht waarom je die 

interventie hebt uitgevoerd en wat er verder moet 

gebeuren? 

(   ) Ja       (   ) Gedeeltelijk      (   ) Nee 

(   ) Ik heb geen andere interventies uitgevoerd. 

6a.  Hoe tevreden ben je in het algemeen over de 

rapportage m.b.t. de verzorging?   

(   ) Erg ontevreden  (   ) Tamelijk ontevreden    

(   ) Noch ontevreden, noch tevreden      

(   ) Tamelijk tevreden  (   ) Erg tevreden 

6b. Je kunt je keuze voor 6a hier toelichten:  
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Tabel 4.6: Vragen bij helpen met ontbijt of lunch 

Helpen met ontbijt / lunch patiënt  (Het is mogelijk om je antwoorden aan het einde van de vragenlijst toe te lichten) 

1. Heeft de patiënt een slikstoornis? (   ) Ja           (   ) Nee 

2. Heb je eerst voor een juiste houding moeten 

zorgen? 

(   ) Ja, patiënt moest rechtop worden gezet in bed. 

(   ) Ja, patiënt moest aan tafel worden gezet. 

(   ) Nee, patiënt zat al goed. 

3. Heeft de patiënt zijn/haar eten zelf gesneden 

en gesmeerd? 

(   ) Ja, onder toezicht.   (   ) Ja, maar ik moest meesturen.     

(   ) Nee, heb ik gedaan. (   ) Nee, was al gebeurd.  

(   ) N.v.t 

4. In welke mate heb je de patiënt moeten 

helpen met eten en drinken / dik vloeibaar? 

(   ) Veel facilitatie   (   ) Gemiddelde facilitatie 

(   ) Meesturen 

5. Heeft de patiënt de handelingen die hij/ zij 

zelf kon en wilde uitvoeren ook uitgevoerd?  

(   ) Ja, alle handelingen die hij/zij kon en wilde  uitvoeren.   

(   ) Nee, ik heb een aantal handelingen overgenomen. 

(   ) Nee, anders…………............................................     

6. Hoe vaak heb tijdens het helpen…. 

a. de telefoon beantwoord? 

b. een andere patiënt geholpen? 

c. iets gepakt in een andere ruimte?   

a. (   ) 0 keer  (   ) 1 keer   (   ) 2 keer   (   ) 3 keer of meer 

b. (   ) 0 keer  (   ) 1 keer   (   ) 2 keer   (   ) 3 keer of meer 

c. (   ) 0 keer  (   ) 1 keer   (   ) 2 keer   (   ) 3 keer of meer 

7. Had je de mogelijkheid om de patiënt 

sondevoeding te geven? 

(   ) Ja     (   ) Nee, de patiënt heeft geen sonde. 

8. Heb je de patiënt moeten bijvoeden ? (   ) Ja     (   ) Nee 

9a. Hoe tevreden ben je over de uitvoering? (   ) Erg ontevreden    (   ) Tamelijk ontevreden     

(   ) Noch ontevreden, noch tevreden    

(   ) Tamelijk tevreden (   ) Erg tevreden                 

9b. Je kunt je keuze voor 9a hier toelichten. Toelichting: 

10. Zijn er patiënten geweest, die je continue 

aanwezigheid nodig hadden bij het ontbijt, 

maar die je niet hebt kunnen helpen vanwege 

de tijd? 

(   ) Ja, die patiënt(en) is / zijn geholpen door een collega.                         

(   ) Ja, die patiënt(en) is / zijn geholpen door de  

      voedingsassistente. 

(   ) Ja, ik heb ervoor gekozen om die patiënt  

      sondevoeding te geven.      

(   ) Nee, ik heb iedereen kunnen helpen. 

Tabel 4.7: Vragen bij wegbrengen patiënt 

Wegbrengen van patiënt (Het is mogelijk om je antwoorden aan het einde van de vragenlijst toe te lichten) 

 

1. Naar welke afdeling moest de patiënt worden 

gebracht? 

(   ) Röntgen (1e etage)    (   ) KNF    (   ) MRI    

(   ) OK   (   ) Anders, nl………………………… 

2. Had de patiënt een afspraak? (   ) Ja, om……..……………………uur 

(   ) Nee, de patiënt kon op oproep komen. 

(   ) Nee, want……………………................... 

3. Betrof het een patiënt die in bed of in een rolstoel 

moest worden weggebracht? 

(   ) In bed   (   ) In rolstoel   (   ) Anders, nl……… 

4. Hoe lang heb je op de heenweg bij de (bedden)lift 

moeten wachten? 

(   ) Vrijwel niet       (   ) 1-3 minuten   

(   ) 3-5 minuten      (   ) Langer dan 5 minuten 

5. Heb je de transportdienst gebeld? (   ) Ja       (   ) Nee ���� Beantwoord vraag 8 t/m 11. 

6. Hoe laat heb je de transportdienst ongeveer gebeld?  

…………………uur 

7. Hoe laat was de transportdienst ongeveer op de 

afdeling? 

(   ) Ik heb niet op de transportdienst gewacht. 

(   ) Om……………………………………uur 

8. Met wie heb je de patiënt weggebracht? (   ) Alleen     (   ) Met de transportdienst 

(   ) Met een collega, nl  een vpk /  vz  /  ll 

      (doorhalen wat n.v.t. is). 

9. Hoe lang heb je bij de balie van de betreffende 

afdeling moeten wachten om de patiënt aan te 

melden? 

(   ) Vrijwel niet       (   ) 1-3 minuten    

(   ) 3-5 minuten       (   ) Langer dan 5 minuten. 

10. Ben jij bij de patiënt gebleven totdat hij/zij geholpen 

werd? 

(   ) Nee, ik ben direct terug gegaan naar de afdeling. 

(   ) Ja en ik ben zonder de patiënt teruggegaan. 

(   ) Ja en ik ben ook tijdens het onderzoek gebleven. 

11. Hoe lang heb je op de terugweg bij de (bedden)lift 

moeten wachten? 

(   ) Vrijwel niet       (   ) 1-3 minuten   

(   ) 3-5 minuten       (   ) Langer dan 5 minuten 
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12. Hoe tevreden ben je over het wegbrengen van de 

patiënt? 

(   ) Erg ontevreden   (   ) Tamelijk ontevreden                            

(   ) Noch ontevreden, noch tevreden. 

(   ) Tamelijk tevreden  (   ) Erg tevreden 

[[����������������������

 Tabel 4.8: Vragen bij ophalen patiënt 

Ophalen van patiënt (Het is mogelijk om je antwoorden aan het einde van de vragenlijst toe te lichten) 

 

1. Van welke afdeling moest de patiënt worden 

opgehaald? 

(   ) KNF    (   ) Röntgen (1e etage)    (   ) MRI     

(   ) SEH    (   ) OK      (   ) Anders,  nl……………                                              

2. Betrof het een patiënt in bed of in een rolstoel? (   ) In bed    (   ) In rolstoel  (   ) Anders, nl…… 

3. Waar moest je vandaan komen? (   ) Verpleegafdeling   (   ) Personeelsrestaurant  

(   ) Anders, namelijk………………… 

4. Hoe lang heb je op de heenweg bij de lift moeten 

wachten? 

(   ) Niet van toepassing. (   ) Vrijwel niet   

(   ) 1-3 minuten              (   ) 3-5 minuten  

(   ) Langer dan 5 minuten. 

5. Met wie heb je de patiënt opgehaald? (   ) Alleen (   ) Met de transportdienst   

(   ) Met een collega, nl een vpk / vz / ll  

      (doorhalen wat n.v.t. is)  

6. Heb je op de patiënt moeten wachten, omdat deze 

nog niet klaar was? 

(   ) Nee   (   ) Ja, ongeveer………min 

7. Heb je met de patiënt op de transportdienst / je 

collega moeten wachten? 

(   ) Niet van toepassing     (   ) Nee     

(   ) Ja, ongeveer…………..min 

8. Hoe lang heb je op de (bedden) lift moeten 

wachten om terug te gaan naar de 

verpleegafdeling? 

(   ) Niet van toepassing. (   ) Vrijwel niet   

(   ) 1-3 minuten              (   ) 3-5 minuten  

(   ) Langer dan 5 minuten. 

9. Hoe tevreden ben je over het ophalen van de 

patiënt?  

(   ) Ontevreden   (   ) Tamelijk ontevreden  

(   ) Noch ontevreden, noch tevreden.                                     

(   ) Tamelijk tevreden    (   ) Erg tevreden 

 

Het tijdregistratieformulier staat in Bijlage 10 en de gehele vragenlijst is opgenomen in Bijlage 11. 

 

De tijdregistratie wordt gedurende een periode van twee weken, met uitzondering van de weekenden 

uitgevoerd. Er is gekozen voor een periode van twee weken, omdat verwacht wordt dat binnen deze 

periode voldoende gegevens verzameld kunnen worden. Er wordt elke doordeweekse dag van 07.30u 

tot 17.00u door drie medewerkers van de vaste staf (verzorgenden, verpleegkundigen en senior 

verpleegkundigen) gemeten. Er is gekozen om de tijdregistratie overdag uit te voeren, omdat 

bovengenoemde activiteiten vooral overdag worden uitgevoerd. Er is gekozen om alleen de vaste staf 

leden in de tijdregistratie te betrekken, omdat dit het verpleegteam is waarmee in de toekomst gewerkt 

gaat worden. Tenslotte is gekozen om elke dag drie leden van de vaste staf de tijdregistratie te laten 

uitvoeren, omdat dit het mogelijk maakt om de deelnemers ‘vrije tijd’ te geven zodat ze alle vragen 

nauwkeurig kunnen beantwoorden. 

 

De resultaten van de tijdregistratie worden gepresenteerd in hoofdstuk 6. 

4.3. Terugkoppeling 

Om verpleegkundigen die snel een hoge werkdruk ervaren te laten inzien hoe zij hun werk anders 

zouden kunnen aanpakken en om consensus te creëren over hoe bepaalde activiteiten uitgevoerd 

moeten worden (eventueel onder wisselende omstandigheden van werkdruk), dienen de resultaten van 

het werkbelevingsonderzoek en de tijdregistratie niet alleen teruggekoppeld te worden aan het 

afdelingsmanagement, maar ook aan de vaste staf. De terugkoppeling wordt vanwege de doorlooptijd 

van het afstudeerproject niet uitgevoerd. In dit afstudeerrapport wordt echter wel beschreven hoe de 

terugkoppeling opgezet kan worden. De opzet van de terugkoppeling is daarbij gebaseerd op de 

principes van ProMES en gaat uit van een problem-solving benadering. ProMES staat voor 

Productivity Measurement and Enhancement System en is een prestatiesturingssysteem. Er is gekozen 

om de opzet van de terugkoppeling te baseren op de principes van ProMES, omdat bij ProMES ook 

consensus moet worden bereikt tussen het management en de mensen op de werkvloer. Bij ProMES 
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worden de volgende principes gehanteerd: grote mate van participatie van de medewerkers, discussion 

until consensus en het aanstellen van een facilitator die het proces begeleidt. Discussion until 

consensus staat voor het gebruik maken van groepsdiscussies om consensus te bereiken. De facilitator 

heeft daarbij als rol om de discussie op gang te brengen en te houden. De facilitator moet er daarbij 

voor zorgen dat iedereen aan het woord komt en voorstellen kan inbrengen. Op basis van deze 

voorstellen wordt vervolgens een gedeeld besluit genomen (Van Tuijl, 1997). 

 

De opzet van de terugkoppeling wordt per activiteit gepresenteerd in hoofdstuk 7. 

 



    

 
 

Resultaten werkbelevingsonderzoek 37

Hoofdstuk 5. Resultaten werkbelevingsonderzoek 

 

Het doel van het onderzoek naar PSA en werkstress was tweeledig. Ten eerste was het onderzoek 

bedoeld om in kaart te brengen hoe verpleegkundigen het werk beleven en welke rol het time 

managementgedrag, coördinatiegedrag en de mate waarin er overeenstemming is tussen de 

rolverwachting van het afdelingsmanagement en de rolopvatting van verpleegkundigen (consensus) 

daarbij spelen. De verpleegafdeling Neurologie is een kleine verpleegafdeling. Om de rol van het time 

managementgedrag, coördinatiegedrag en consensus te bepalen is het werkbelevingsonderzoek ook 

uitgevoerd bij een tweede verpleegafdeling, de verpleegafdeling Inwendige Geneeskunde. Daarbij 

werd aangenomen dat de rol die bovengenoemde factoren spelen kenmerkend zijn voor alle 

verpleegkundigen.  

 

De resultaten zullen gebruikt worden om verpleegkundigen die een hoge PSA en werkstress ervaren te 

laten inzien hoe zij het werk anders kunnen aanpakken. 

 

Ten tweede was het onderzoek bedoeld om te toetsen of verpleegkundigen die een hoge werkdruk 

ervaren het werk als gevolg van de terugkoppeling anders zijn gaan aanpakken en of dit samen met het 

creëren van consensus over de uitvoering van activiteiten effect heeft gehad op PSA en werkstress. 

Om te bepalen of de veranderingen in PSA en werkstress daadwerkelijk het gevolg waren van de 

terugkoppeling, werd de verpleegafdeling Inwendige Geneeskunde als controlegroep beschouwd. Het 

toetsen van dit effect maakte echter geen deel uit van het afstudeerproject. Daarom wordt in dit 

hoofdstuk met betrekking tot het tweede doel van het werkbelevingsonderzoek volstaan met de 

verschillen tussen de verpleegafdeling Neurologie en Inwendige Geneeskunde (deze verschillen 

moeten berekend worden om het effect van de terugkoppeling te kunnen bepalen) en een beschrijving 

van de aanpak. 

 

Dit hoofdstuk is verder als volgt opgebouwd: in paragraaf 5.1 worden allereerst de data gepresenteerd 

die als uitgangspunt dienen voor de analyses. In paragraaf 5.2 worden de resultaten gepresenteerd met 

betrekking tot het eerste doel van het werkbelevingsonderzoek en in paragraaf 5.3 worden tenslotte de 

verschillen tussen beide verpleegafdelingen gepresenteerd en wordt de aanpak beschreven waarmee 

het effect van de terugkoppeling op PSA en werkstress bepaald kan worden. 

5.1. Basisresultaten 

In deze paragraaf worden de respondentengegevens (5.1.1), de resultaten van de factoranalyse van de 

vragenlijstschaal consensus (5.1.2) en de beschrijvende statistieken en correlaties (5.1.3) 

gepresenteerd.  

5.1.1. Respondentengegevens 

In totaal zijn 39 van de 68 vragenlijsten geretourneerd. Dit betekent een responsepercentage van 

57,4% (75% Neurologie, 47,7% Inwendige Geneeskunde). De respondentengegevens worden 

weergegeven in Tabel 5.1. Voor de achtergrondvariabelen leeftijd, werkervaring op de 

verpleegafdeling, aantal contracturen en negatieve affectiviteit zijn independent samples t-testen 

uitgevoerd om te kijken of de verpleegafdelingen statistisch significant van elkaar verschillen. Uit de t-

testen blijkt dat de verpleegafdelingen op geen van de vier achtergrondvariabelen verschillen. Daarom 

kan geconcludeerd worden dat de verpleegafdelingen vergelijkbaar zijn qua achtergrondvariabelen. De 

t-testen worden weergegeven in Tabel B.6 in Bijlage 12. 
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Tabel 5.1: Respondentengegevens 

Afdeling Respons 

 (%) 

Gem. 

leeftijd  

(sd) 

Gem. werkervaring 

op afdeling in jaren 

(sd) 

Gem. # 

contracturen 

 (sd) 

% 

vrouw

en 

%  

vpk 

NEU 75,0 % 

(18 van 24) 

 

33,56 

(8,50) 

6,8 

(5,0) 

30,11 

(7,3) 

100% 66,7 % 

IG 47,7 % 

(21 van 44) 

 

31,67 

(9,79) 

6,9 

(5,9) 

27,3 

(9,1) 

85,7% 57,1 % 

Totaal 57,4 % 

(39 van 68) 

 

32,54 

(9,15) 

6,9 

(5,4) 

28,63 

(8,3) 

92,3% 61,4 % 

5.1.2. Factoranalyse vragenlijstschaal consensus 

De vragenlijstschaal consensus  had tot doel om de volgende vijf aspecten te meten: tijd en kwaliteit 

(items 1 en 6), kwaliteit onder normale werkdruk (items 2 en 8),  kwaliteit onder hoge werkdruk 

(items 3 en 7), efficiëntie waarmee gewerkt wordt (items 4 en 9) en prioriteiten (items 5 en 10). Om te 

bepalen of de vragenlijstschaal in de analyses als één schaal of als meerdere subschalen meegenomen 

moest worden, is een factoranalyse uitgevoerd. De tien items van de vragenlijstschaal zijn 

geanalyseerd door middel van principal component analysis en een Oblimin met Kaiser Normalization 

rotatie procedure. In Tabellen B.7 en B.8 in Bijlage 13 worden de correlatiematrix en de totale 

verklaarde variantie weergegeven. De geroteerde oplossing resulteerde in drie factoren. Uit de 

structuurmatrix in Tabel B.9 in Bijlage 13 is op te maken dat de items 3,4,5,7 en 10 tot factor 1 

behoren, items 6,8 en 9 tot factor 2 behoren, en items 1 en 2 tot factor 3 behoren. Factor 1 zorgde 

daarbij voor 48,2% van de item variantie, factor 2 voor 13,1% en factor 3 voor 10,8%. De 

vragenlijstschaal consensus bestaat dus uit drie factoren. Voor twee van de gevonden factoren kon 

echter geen plausibele verklaring gevonden worden. Dit is mogelijk te wijten aan het kleine aantal 

respondenten (N=39). De complete vragenlijstschaal had een hoge betrouwbaarheid, Cronbach’s alpha 

is namelijk 0,87. De vragenlijstschaal consensus wordt daarom als één schaal meegenomen in de 

analyses. 

5.1.3. Beschrijvende statistieken en correlaties 

Bij de berekening van de statistieken en correlaties zijn de vragenlijstgegevens van alle 39 

respondenten gebruikt. Het gemiddelde (M), standaard deviatie (SD), het bereik en de Cronbach’s 

alpha is voor iedere variabele berekend. De standaard deviatie is een maat om de spreiding (de mate 

waarin de scores van elkaar verschillen) van de scores aan te geven. Cronbach’s alpha is een maat 

voor de schaalkwaliteit van een vragenlijstschaal en meet de interne consistentie van een schaal. 

Cronbach’s Alpha kan een waarde hebben van 0 (totaal geen samenhang tussen de items) tot 1 (items 

overlappen volledig). Een Cronbach’s Alpha boven 0,6 geeft een redelijke betrouwbaarheid aan, 

boven 0,7 ruim voldoende en boven 0,8 een hoge betrouwbaarheid (Cronbach, 1982). Daarnaast zijn 

de correlaties tussen de variabelen berekend op basis van Pearson product-moment correlation. In 

Tabel 5.2. worden de gemiddelden, standaard deviatie en correlaties tussen de variabelen 

weergegeven. Een hoge waarde van de correlatiecoëfficiënt betekent een sterker verband. Een 

minteken betekent dat het verband negatief is. Hierbij moet opgemerkt worden dat een hoge score op 

de vragenlijstschalen time managementgedrag, coördinatiegedrag en consensus gunstig is, terwijl bij 

de overige vragenlijstschalen een lage score juist gunstig is. Een hoge score op de PSA en 

werkstressschalen betekent dat er veel problemen op dat gebied zijn. Het teken ** achter de 

correlatiecoëfficiënt betekent dat de correlatie statisch significant is op het 0,01 niveau, een * betekent 

dat de correlatie statisch significant is op het 0,05 niveau. De Cronbach’s alpha’s worden in Tabel 5.2. 

weergegeven op de diagonaal. Uit de tabel blijkt dat de vragenlijstschaal emotionele belasting (T2) een 

lage betrouwbaarheid heeft. Verwijdering van item 3 (wordt er door anderen een persoonlijk beroep op 

u gedaan in uw werk?) leverde een verbetering op. De betrouwbaarheid wordt dan matig, namelijk α = 
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0,56. Van Veldhoven (1996) heeft uitgebreid onderzoek gedaan met de VBBA en heeft voor de schaal 

T2 een alpha van 0,81 gevonden. De vragenlijstschaal T2 wordt daarom in zijn oorspronkelijke vorm 

in de analyses meegenomen. De vragenlijstschalen plezier in het werk (W1) en betrokkenheid bij de 

afdeling (W2) hebben een uiterst lage betrouwbaarheid. Verwijdering van de items leverde geen 

aanzienlijke verbetering op. De vragenlijstschaal (piekeren) S2 heeft zelfs een negatieve 

betrouwbaarheid. Een verklaring voor deze bevindingen is dat er voor de schalen nauwelijks variatie 

in de antwoorden is opgetreden. Dit komt vermoedelijk doordat de schalen W1, W2 en S2 maar twee 

antwoordcategorieën hebben. De variabelen W1, W2 en S2 worden in de verdere analyses niet 

meegenomen. In de analyse wordt dus alleen herstelbehoefte (S1) als werkstressvariabele 

meegenomen. 

 

In Tabel B.10 in Bijlage 14 worden de beschrijvende statistieken (behalve de Cronbach’s alpha’s) en 

correlaties voor de verpleegafdeling Neurologie apart weergegeven.  

 

In Tabel 5.2 zijn ook de achtergrondvariabelen leeftijd, werkervaring, contracturen en negatieve 

affectiviteit opgenomen. Voor de achtergrondvariabelen geslacht en functie konden geen correlaties 

worden berekend. Voor de achtergrondvariabele functie is daarom een ANOVA (Analysis of 

Variance) test uitgevoerd. De resultaten zijn te vinden in Tabel B.11 in Bijlage 15. Voor geslacht is 

geen ANOVA uitgevoerd, omdat de groep vrouwen veel groter is.  
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       Tabel 5.2: Beschrijvende statistieken en correlaties 

 

      ** Correlatie is statistisch significant op 0,01 niveau 

                       * Correlatie is statistisch significant op 0,05 niveau 

                       NA alpha = 0,85 

 

 M SD Bereik  T1 T2 V1 V2 R1 R2 SO1 SO2 SO3 SO4 C W1 W2 S1 S2 G1 G2 

T1 2,34 0,39 1-4 (,90)                 

T2 2,01 0,22 1-4 ,45** (,44)                

V1 2,03 0,40 1-4 ,03 -,20 (,83)               

V2 2,00 0,53 1-4 -,03 -,12 ,42** (,87)              

R1 2,34 0,36 1-4 ,37* -,13 ,12 -,20 (,82)             

R2 2,32 0,37 1-4 -,26 -,01 ,23 ,33* ,14 (,79)            

SO1 1,51 0,25 1-4 ,36* ,33* ,21 ,27 ,09 ,23 (,62)           

SO2 1,41 0,30 1-4 -,08 ,13 ,08 ,47** -,16 ,42** ,41* (,75)          

SO3 1,65 0,26 1-4 ,02 ,02 ,30 ,10 ,10 ,04 ,25 ,08 (,66)         

SO4 1,83 0,36 1-4 ,14 ,05 ,27 ,27 ,10 ,15 ,39* ,25 ,11 (,66)        

C 3,01 0,35 1-4 -,16 -,10 -,16 -,15 ,10 ,03 -,26 ,11 -,36* -,17 (,87)       

W1 1,06 0,08 1-2 ,37* ,27 ,05 ,18 ,28 ,22 ,35* ,31 ,28 ,21 -,29 (,24)      

W2 1,19 0,11 1-2 ,50** -,07 ,21 ,02 ,42* -,17 ,17 -,18 ,14 ,30 -,26 ,28 (,25)     

S1 1,24 0,24 1-2 ,52** ,07 ,38* ,07 ,48** -,13 ,38* -,20 ,09 ,07 -,38* ,46** ,57** (,78)    

S2 1,05 0,11 1-2 ,06 -,21 ,01 -,25 -,02 -,24 ,17 -,16 -,11 -,05 -,11 -,28 ,15 ,18 (-,11)   

G1 2,53 0,32 1-4 ,21 ,13 -,17 -,23 ,20 -,08 ,04 ,03 -,02 ,07 ,22 ,09 ,11 -,18 -,00 (,61)  

G2 3,03 0,22 1-4 -,32 ,05 -,21 -,17 -,15 -,00 -,51** -,05 -,26 -,13 ,53** -,31 -,35* -,55** -,45** ,09 (,69) 

LT 32,54 9,15 n.v.t ,20 -,04 -,10 ,10 ,17 -,10 ,02 ,01 ,20 -,31 ,04 ,14 -,07 0,27 -,20 -,16 -,03 

WE 6,88 5,41 n.v.t ,19 ,24 ,02 ,20 -,08 ,04 ,35* ,24 ,17 -,05 -,22 ,22 -,14 0,25 -,20 -,27 -,05 

CU 28,63 8,32 n.v.t -,10 ,05 -,02 -,33 -,04 -,14 -,26 -,16 ,12 ,13 -,06 ,18 ,01 -,17 -,04 ,32* ,19 

NA 1,54 0,39 1-4 ,61** ,23 ,11 -,11 ,44** -,07 ,45** -,20 ,14 ,24 -,29 ,10 ,42** ,44** ,24 ,10 -,27 

T1 = Werktempo en werkhoeveelheid         SO4 = Duidelijkheid over de taak  WE = Werkervaring   

T2 = Emotionele belasting  C = Consensus over het werk  CU = Contracturen   

V1 = Afwisseling in het werk  W1 = Plezier in het werk   NA = Negatieve affectiviteit  

V2 = Leermogelijkheden   W2 = Betrokkenheid bij de afdeling   

R1 = Zelfstandigheid in het werk  S1 = Herstelbehoefte     

R2 = Inspraak    S2 = Piekeren     

SO1 = Relatie met collega’s  G1= Time managementgedrag  

SO2 = Relatie met directe leiding  G2 = Coördinatiegedrag 

SO3 = Problemen met de taak  LE = Leeftijd    
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5.2. Resultaten eerste doel 

In deze paragraaf worden de resultaten gepresenteerd met betrekking tot het eerste doel van het 

werkbelevingsonderzoek, namelijk de factoren die van invloed zijn op werkstress (5.2.1) , de rol van 

het time managementgedrag, coördinatiegedrag en consensus (5.2.2) en de vergelijking van de 

resultaten van alleen de verpleegafdeling Neurologie vergeleken met referentiegegevens, zodat een 

waardeoordeel gegeven kan worden over de werkbeleving van neurologieverpleegkundigen (5.2.3). 

De paragraaf wordt afgesloten met conclusies (5.2.4). 

5.2.1. Relaties tussen onafhankelijke variabelen en herstelbehoefte 

Zoals beschreven in subparagraaf 5.1.3 wordt in de verdere analyses alleen gekeken naar 

herstelbehoefte als werkstressvariabele. Uit Tabel 5.2 blijkt dat het werktempo en werkhoeveelheid 

(T1), afwisseling in het werk (V1), zelfstandigheid in het werk (R1), relatie met directe leiding (SO1), 

en negatieve affectiviteit (NA) significant en positief gecorreleerd zijn aan herstelbehoefte (S1). Dit 

betekent dat problemen op T1, V1, R1, SO1 en NA leiden tot een hoge herstelbehoefte. Uit Tabel 5.2 

blijkt tevens dat consensus (C) en coördinatiegedrag (G2) significant en negatief gecorreleerd zijn aan 

herstelbehoefte. Dit betekent dat verpleegkundigen die meer consensus ervaren en beter coördineren 

minder herstelbehoefte hebben. Sommige van bovengenoemde variabelen zullen meer invloed hebben 

op herstelbehoefte dan andere variabelen. Om een duidelijk beeld te krijgen van de variabelen die 

meer invloed hebben op herstelbehoefte wordt een multiple linear regressieanalyse uitgevoerd met 

herstelbehoefte als afhankelijke variabele en de variabelen die significant correleerden met 

herstelbehoefte als onafhankelijke variabelen. Een regressieanalyse werkt het beste wanneer elke 

onafhankelijke variabele sterk correleert met de afhankelijke variabele, maar niet of weinig correleert 

met de andere onafhankelijke variabelen. Bovendien is voor een betrouwbaar resultaat een N van 

minimaal 50 + 8 maal het aantal variabelen gewenst (Tabachnick & Fidell, 2001). Aangezien N = 39 

wordt niet aan deze voorwaarde voldaan. De regressieanalyse is daarom verkennend van aard en niet 

bedoeld als een toetsend onderzoek.  

 

Als eerste zijn alle variabelen die met herstelbehoefte correleren als onafhankelijke regressievariabelen 

ingevoerd (model 1: R
2
 = 0,58, aangepaste R

2
 = 0,47, F(7,26) = 5,09, P <0,01). Geen van de 

predictoren bleek een significante voorspeller van herstelbehoefte te zijn. Vervolgens zijn alleen de 

variabelen werktempo en werkhoeveelheid (T1), afwisseling in het werk (V1) en zelfstandigheid in het 

werk (R1) als onafhankelijke variabelen ingevoerd (model 2: R
2
 = 0,44, aangepaste R

2
 = 0,39, F(3,30) 

= 7,9, P <0,01), omdat deze variabelen in het eerste model bijna een significante voorspeller was. 

Tenslotte zijn alleen de variabelen werktempo en werkhoeveelheid (T1) en afwisseling in het werk 

(V1) als onafhankelijke regressievariabelen ingevoerd (model 3: R
2
 = 0,40, aangepaste R

2
 = 0,36, 

F(2,32) = 10,6, P <0,01), omdat zelfstandigheid in het werk (R1) geen significante voorspeller was in 

het tweede model en omdat zelfstandigheid in het werk (R1) correleert met werktempo en 

werkhoeveelheid. Werktempo en werkhoeveelheid (T1) en afwisseling in het werk  (V1) bleken ook in 

het derde model significante voorspellers van herstelbehoefte (T1: β = 0,50; p < 0,001; V1: β = 0,36; p 

< 0,013). Werktempo en werkhoeveelheid en de afwisseling in het werk zijn dus factoren die, als zich 

veel problemen voor doen, leiden tot een hoge herstelbehoefte van verpleegkundigen. 

 

De complete regressieanalyse kan worden teruggevonden in Tabel B.12 in Bijlage 16. 

5.2.2. De rol van time managementgedrag, coördinatiegedrag en consensus 

Met betrekking tot de rol van time managementgedrag, coördinatiegedrag en de mate waarin er 

overeenstemming is tussen de rolverwachting van het afdelingsmanagement en de rolopvatting van 

verpleegkundigen (consensus) werd verwacht dat:  

� Verpleegkundigen die meer aan time management doen minder PSA en werkstress ervaren 

dan verpleegkundigen die minder aan time management doen.  

� Verpleegkundigen die de zorg beter coördineren minder PSA en werkstress ervaren dan 

verpleegkundigen die de zorg minder goed coördineren.  
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� Verpleegkundigen die meer consensus ervaren minder PSA en werkstress ervaren dan 

verpleegkundigen die minder consensus ervaren. 

 

Er werd verwacht dat time managementgedrag, coördinatiegedrag en consensus werkstress zowel 

direct als indirect (via PSA) beïnvloeden en dat time managementgedrag, coördinatiegedrag en 

consensus ieder verschillende PSA –en werkstressvariabelen beïnvloeden. Voor time 

managementgedrag werd verwacht dat verpleegkundigen die meer aan time management (G1) doen, 

vooral minder problemen ervaren op de PSA variabele werktempo en werkhoeveelheid (T1), waardoor 

zij minder herstelbehoefte (werkstressvariabele S1) hebben. Voor coördinatiegedrag (G2) werd 

verwacht dat verpleegkundigen die de zorg beter coördineren, minder problemen ervaren op de PSA 

variabele werktempo en werkhoeveelheid (T1), waardoor zij minder herstelbehoefte hebben 

(werkstressvariabele S1). Daarnaast werd voor coördinatiegedrag (G2) verwacht dat verpleegkundigen 

die de zorg beter coördineren, minder problemen ervaren op de PSA variabele relatie met collega’s 

(SO1), waardoor zij minder herstelbehoefte hebben (werkstressvariabele S1), minder piekeren 

(werkstressvariabele S2), meer plezier hebben in het werk (werkstressvariabele W1) en meer 

betrokken zijn bij de afdeling (werkstressvariabele W2). Tenslotte werd voor consensus (C) verwacht 

dat verpleegkundigen die meer consensus ervaren, minder problemen ervaren op de PSA variabele 

problemen met de taak (SO3), waardoor zij minder herstelbehoefte hebben (werkstressvariabele S1), 

minder piekeren (werkstressvariabele S2), meer plezier hebben in het werk (werkstressvariabele W1) 

en meer betrokken zijn bij de afdeling (werkstressvariabele W2). Dezelfde relaties werden verwacht 

voor de PSA-variabele duidelijkheid over de taak (SO4), relatie met directe leiding (SO2), en relatie 

met collega’s (SO1). De verwachte relaties voor time managementgedrag, coördinatiegedrag en 

consensus worden weergegeven in respectievelijk Figuur 5.1, Figuur 5.2 en Figuur 5.3. 

 

 

    Figuur 5.1: Verwachte relaties voor time managementgedrag 

 

 

   Figuur 5.2: Verwachte relaties voor coördinatiegedrag 

 

   

Figuur 5.3: Verwachte relaties voor consensus 
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Bovenstaande figuren zijn zogenoemde mediatie modellen. In elk van de modellen wordt de relatie 

tussen time managementgedrag, coördinatiegedrag en consensus met werkstress gemedieerd door een 

PSA-variabele. De rol van een mediator wordt schematisch weergegeven in onderstaande figuur. 

 

 

Figuur 5.4: Rol van een mediator (Baron & Kenny, 1986)  

 

Baron & Kenny (1986) beschrijven de volgende methode om mediatie te testen: 1) het regressen van 

de mediator op de onafhankelijke variabele (vergelijking 1) 2) het regressen van de afhankelijke 

variabele op de onafhankelijke variabele (vergelijking 2) en 3) het regressen van de afhankelijke 

variabele op zowel de onafhankelijke variabele als de mediator (vergelijking 3). Baron & Kenny 

(1986) stellen dat een variabele als volledige mediator functioneert als aan de volgende condities is 

voldaan: 1) de onafhankelijke variabele moet de mediator significant beïnvloeden in de eerste 

vergelijking 2) de onafhankelijke variabele moet de afhankelijke variabele significant beïnvloeden in 

de tweede vergelijking 3) de mediator moet de afhankelijke variabele significant beïnvloeden in de 

derde vergelijking en de onafhankelijke variabele mag de afhankelijke variabele niet langer significant 

beïnvloeden 4) de relaties moeten de voorspelde richting hebben en de onafhankelijke variabele en de 

mediator moeten met elkaar correleren. 

 

Zoals beschreven in subparagraaf 5.1.3 is er nauwelijks variatie op de werkstressvariabelen piekeren 

(S2), plezier in het werk (W1) en betrokkenheid bij de afdeling (W2). De relaties waarbij deze drie 

werkstressvariabelen betrokken zijn, zijn dan ook niet getest. Op basis van het criterium dat de relaties 

de voorspelde richting moeten hebben en dat de onafhankelijke variabele en de mediator moeten 

correleren zijn de volgende relaties voor de werkstressvariabele herstelbehoefte (S1) getest: 

� Coördinatiegedrag als onafhankelijke variabele, werktempo en werkhoeveelheid als mediator 

en herstelbehoefte als afhankelijke variabele (de correlatie tussen G2 en T1 is niet significant, 

maar wel hoog -0,32). 

� Coördinatiegedrag als onafhankelijke variabele, relatie met collega’s als mediator en 

herstelbehoefte als afhankelijke variabele (correlatie is -0,51). 

� Consensus als onafhankelijke variabele, problemen met de taak als mediator en 

herstelbehoefte als afhankelijke variabele (correlatie is -0,36). 

 

De geteste modellen worden schematisch weergegeven in Figuren 5.5 tot en met 5.7. 

 

 

 

Figuur 5.5: Mediatie model 1    Figuur 5.6: Mediatie model 2 
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Figuur 5.7: Mediatie model 3 

 

De rol van time managementgedrag is niet getest, omdat time managementgedrag niet significant 

correleerde met de PSA-variabele werktempo en werkhoeveelheid. Bovendien was de correlatie niet in 

de verwachte richting (correlatie is 0,21. Deze positieve correlatie houdt in dat verpleegkundigen die 

aan time management doen veel problemen ervaren met het werktempo en de werkhoeveelheid). Time 

managementgedrag correleerde overigens met geen enkele PSA-variabele en werkstressvariabele en 

ook niet met coördinatiegedrag en consensus. 

 

De resultaten van de mediatie testen worden weergegeven in onderstaande tabel. Als 

significantieniveau is P = 0,05 gehanteerd. De significante p-waarden zijn in de tabel vet gedrukt. 

Tabel 5.3: Resultaten mediatie testen 

Model 1: T1 als mediator, G2 als onafhankelijke variabele en S1 als afhankelijke variabele 

  Mediator   Onafhankelijke variabele 

  β T1 P   β G2 P   

1. T1 op G2    -0,32 0,06   

2. S1 op G2    -0,55 0,001   

3. S1 op T1 en G2 0,39 0,01   -0,43 0,004   

       

Model 2: SO1 als mediator, G2 als onafhankelijke variabele en S1 als afhankelijke variabele 

  Mediator   Onafhankelijke variabele 

  β SO1 P   β G2 P   

1. SO1 op G2    -0,51 0,001   

2. S1 op G2    -0,55 0,001   

3. S1 op SO1 en G2 0,16 0,34   -0,47 0,008   

       

Model 3: SO3 als mediator, C als onafhankelijke variabele en S1 als afhankelijke variabele 

  Mediator   Onafhankelijke variabele 

  β SO3 P   β C P   

1.SO3 op C    -0,355 0,03   

2.S1 op C    -0,379 0,03   

3.S1 op SO3 en C -0,031 0,858   -0,389 0,03   

 

Uit de tabel blijkt dat voor geen enkel mediatie model aan de eerste drie condities van Baron & Kenny 

(1986) is voldaan en dat voor de drie modellen dus geen sprake was van volledige mediatie. Uit de 

tabel blijkt ook dat er geen sprake was van gedeeltelijke mediatie (in dat geval zouden alle p-waarden 

significant moeten zijn en zou er een significante afname moeten zijn in de β-waarde van de 

onafhankelijke variabele in vergelijk 3 ten opzichte van vergelijking 2). Een mogelijke verklaring 

hiervoor is het kleine aantal respondenten. 

 

Het feit dat de mediatie modellen niet werden bevestigd, deed vermoeden dat de PSA-variabelen in de 

drie modellen niet de rol van mediator hadden, maar van onafhankelijke variabele. Bovendien bleken 
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consensus en coördinatiegedrag sterk met elkaar te correleren (correlatie is 0,53). Daarom zijn vijf 

extra mediatie modellen getest. Deze mediatie modellen worden schematisch weergegeven in Figuren 

B.4 tot en met B.8 in Bijlage 17. De resultaten van de aanvullen mediatie testen worden weergegeven 

in Tabel B.13 in Bijlage 17. Uit Tabel B.13 is op te maken dat volledige mediatie voor twee modellen 

bevestigd werd, namelijk voor het mediatie model met coördinatiegedrag als mediator en relatie met 

collega’s als onafhankelijke variabele en het mediatie model met coördinatiegedrag als mediator en 

consensus als onafhankelijke variabele. Voor de overige modellen was geen sprake van gedeeltelijke 

mediatie. 

 

In Figuren 5.8 en 5.9 worden de twee mediatie modellen weergegeven met de richting van de relaties 

erbij. 

 

 

Figuur 5.8: Mediatie model 5 met richting van           Figuur 5.9: Mediatie model 8 met richting van                        

       de relaties       de relaties     

 

Hierbij moet opgemerkt worden dat een hoge score op consensus en coördinatiegedrag positief is en 

een hoge score op relatie met collega’s en herstelbehoefte negatief. Mediatie model 5 beschrijft nu het 

volgende: hoe beter de relatie met collega’s, hoe beter de coördinatie in de teams en hoe minder 

herstelbehoefte men heeft. Mediatie model 8 beschrijft het volgende: hoe meer consensus er is over 

het werk, hoe beter de coördinatie in teams en hoe minder herstelbehoefte men heeft.  

 

Om na te gaan of de gevonden mediatie relaties niet het gevolg zijn van overlappende 

vragenlijstschalen zijn de schalen consensus en coördinatiegedrag en relatie met collega’s en 

coördinatiegedrag samengevoegd. Dit resulteerde in twee gecombineerde vragenlijstschalen met een 

Cronbach’s alpha van respectievelijk 0,87 en 0,14. De hoge Cronbach’s alpha voor de gecombineerde 

schaal relatie met collega’s en coördinatiegedrag doet vermoeden dat beide schalen hetzelfde 

meten. De items van beide schalen zijn echter zeer verschillend.   

5.2.3. Verschillen met andere zorginstellingen 

Om de werkbeleving van verpleegkundigen te kunnen beoordelen zijn de resultaten op de PSA-

variabelen en herstelbehoefte vergeleken met verschillende referentiegegevens: 

� Referentiegegevens van organisatie A: twee verpleegafdelingen van een algemeen ziekenhuis. 

Het gaat om resultaten uit 2004 met betrekking tot herstelbehoefte en alle PSA-variabelen, 

behalve duidelijkheid over de taak en problemen met de taak.  

� Referentiegegevens van organisatie B: verschillende verpleegafdelingen van een verzorgings-

en verplegingstehuis. Het gaat om resultaten uit 2007 met betrekking tot de PSA-variabelen 

werktempo en werkhoeveelheid, emotionele belasting, relatie met collega’s, relatie met directe 

leiding en duidelijkheid over de taak. 

� Referentiegegevens VBBA van de Gezondheidszorg: het gaat hier om een groot bestand met 

referentiegegevens van verschillende afdelingen uit alle typen zorginstellingen. Het gaat om 

resultaten uit 1997 met betrekking tot herstelbehoefte en alle PSA-variabelen. 

 

Zowel de scores van de verpleegafdeling Neurologie als de scores van het CZE (verpleegafdelingen 

Neurologie en Inwendige Geneeskunde samen) zijn vergeleken met deze referentiegegevens. De 

scores zijn daarbij omgerekend volgens de methode van Van Veldhoven et al. (2002) om de scores te 

kunnen vergelijken met de referentiegegevens van organisatie B en de gezondheidszorg. De resultaten 

worden weergegeven in Tabellen B.14 en B.15 in Bijlage 18. Hieronder wordt alleen ingegaan op de 

resultaten voor de verpleegafdeling Neurologie, omdat deze verpleegafdeling in dit afstudeerproject 
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centraal staat. Hierbij zal een onderscheid worden gemaakt naar recente referentiegegevens 

(organisatie A en B) en gedateerde referentiegegevens (Gezondheidszorg). 

 

Vergelijking met recente referentiegegevens 

In vergelijking met organisatie A (2004) had men op de verpleegafdeling minder behoefte aan herstel 

na het werk (∆M = -13,43, bereik 0-100, p < 0,01). In vergelijking met organisatie B (2007) ervoer 

men op de verpleegafdeling Neurologie een lager werktempo en werkhoeveelheid (∆M = 0,32, bereik 

1-4, p < 0,01) en beoordeelde men de relatie met collega’s beter (∆M = 0,17, bereik 1-4, p < 0,01). 

Voor de overige PSA-variabelen bestond geen verschil tussen de verpleegafdeling Neurologie en 

Organisaties A en B. 

 

Vergelijk met gedateerde referentiegegevens 

In de initiële opdrachtformulering werd gesteld dat neurologieverpleegkundigen een hogere 

werkbelasting ervaren in vergelijking met tien jaar geleden. Tien jaar geleden is echter geen nulmeting 

gedaan met betrekking tot de werkbeleving. Het is daarom niet te beoordelen of de hogere belasting 

ook een negatieve invloed heeft gehad op de werkbeleving. Het vergelijken van de resultaten met 

referentiegegevens van de gezondheidszorg uit 1997 kan echter helpen. Uit de analyse blijkt dat men 

op de verpleegafdeling Neurologie meer inspraak (∆M = -14,90, bereik 0-100, p < 0,01) ervoer dan 

tien jaar geleden normaal was in de gezondheidszorg. Bovendien beoordeelde men de relatie met 

collega’s (∆M = -8,05, bereik 0-100, p < 0,05) en de relatie met de directe leiding (∆M = -6,88, bereik 

0-100, p < 0,05) beter en had men minder behoefte aan herstel ((∆M = -19,73, bereik 0-100, p < 0,01). 

Voor de overige PSA-variabelen bestond geen verschil tussen de verpleegafdeling Neurologie anno 

2007 en de gezondheidszorg anno 1997. 

5.2.4. Conclusie 

Het eerste doel van het onderzoek naar PSA en werkstress was om in kaart te brengen hoe 

verpleegkundigen het werk beleven en welke rol het time managementgedrag, coördinatiegedrag en 

consensus daarbij spelen. Daartoe is een multiple regressie analyse uitgevoerd om de relaties tussen 

PSA en werkstress in kaart te brengen, zijn mediatie modellen getest om de rol van time 

managementgedrag, coördinatiegedrag en consensus te bepalen en zijn de gegevens van de 

verpleegafdeling Neurologie vergeleken met referentiegegevens om een waardeoordeel over de 

werkbeleving van neurologieverpleegkundigen te kunnen geven.  

 

Uit de correlatiematrix in Tabel 5.2 kan geconcludeerd worden dat problemen met betrekking tot het 

werktempo en de werkhoeveelheid, afwisseling in het werk, zelfstandigheid in het werk en relatie met 

collega’s samenhangen met een hoge herstelbehoefte van verpleegkundigen. Daarnaast kan 

geconcludeerd worden dat verpleegkundigen die meer negatieve emoties hebben ook een hoge 

herstelbehoefte hebben. Uit de multiple regressieanalyse kan geconcludeerd worden dat vooral als zich 

problemen met betrekking tot het werktempo en werkhoeveelheid en afwisseling in het werk voordoen 

verpleegkundigen een hoge herstelbehoefte hebben. Uit Tabel B.10 in Bijlage 14 blijkt dat 

neurologieverpleegkundigen op bovengenoemde PSA-variabelen gemiddeld een score lager dan 2,5 

hadden. Dit betekent dat zich bij neurologieverpleegkundigen soms problemen voordoen op deze 

PSA-variabelen. Dit levert aanwijzingen dat de mate waarin neurologieverpleegkundigen PSA en 

werkstress ervaren, meevalt.  

 

Met betrekking tot de rol van time managementgedrag, coördinatiegedrag en consensus werd verwacht 

dat verpleegkundigen die respectievelijk meer aan time management doen, de zorg beter coördineren 

en meer consensus ervaren minder PSA en werkstress ervaren dan verpleegkundigen die dit minder 

doen. Er werd verwacht dat time managementgedrag, coördinatiegedrag en consensus werkstress 

zowel direct als indirect (via PSA) beïnvloeden en dat time managementgedrag, coördinatiegedrag en 

consensus ieder verschillende PSA –en werkstressvariabelen beïnvloeden. De verwachte mediatie 

relaties werden echter niet bevestigd. Aanvullende mediatie testen lieten zien dat coördinatiegedrag de 

relatie tussen relatie met collega’s en herstelbehoefte volledig medieert en dat coördinatiegedrag de 

relatie tussen consensus en herstelbehoefte volledig medieert. Er kan geconcludeerd worden dat de 

mediatie testen aanwijzingen leveren dat niet het individuele gedrag, namelijk time 
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managementgedrag, maar het groepsgedrag, dat wil zeggen coördinatiegedrag, van invloed is op de 

herstelbehoefte van verpleegkundigen en dat goede relatie met collega’s en consensus belangrijke 

voorwaarden zijn om de zorg goed te kunnen coördineren.  

 

Uit Tabel B.10 in Bijlage 14 blijkt dat de vaste staf op de verpleegafdeling Neurologie hoog scoort op 

de variabelen time managementgedrag (M = 2,57, SD =0,34), coördinatiegedrag (M=3,16, SD = 0,17)  

en consensus (M =3,13, SD =0,38). Het feit dat vooral coördinatiegedrag van invloed is op 

herstelbehoefte en de hoge score van de verpleegafdeling Neurologie op deze variabele impliceert dat 

men op de verpleegafdeling vooral gebruik zal moeten maken van de coördinatiemogelijkheden om 

met de werkdruk om te kunnen gaan. 

 

Uit de vergelijking van de gegevens van de verpleegafdeling Neurologie met de huidige 

referentiegegevens kan geconcludeerd worden dat men qua PSA en werkstress minder problemen 

ervaart dan wat tegenwoordig normaal is op verpleegafdelingen. Uit de vergelijking met de 

referentiegegevens van tien jaar geleden kan geconcludeerd worden dat men op de verpleegafdeling 

Neurologie tegenwoordig meer inspraak ervaart, de relatie met collega’s en de relatie met de directe 

leiding beter beoordeelt en dat men minder behoefte heeft aan herstel vergeleken met wat normaal was 

tien jaar geleden. Dit levert aanwijzingen dat de hogere werkbelasting waarmee 

neurologieverpleegkundigen te maken hebben weinig effect hebben gehad op de mate waarin 

neurologieverpleegkundigen PSA en werkstress ervaren. 

5.3. Resultaten tweede doel 

In deze paragraaf wordt voor alle PSA-variabelen, de werkstressvariabele herstelbehoefte, consensus, 

time managementgedrag en coördinatiegedrag of de verpleegafdeling Neurologie en Inwendige 

Geneeskunde van elkaar verschillen (5.3.1) en wordt beschreven hoe het toetsen van het effect van de 

terugkoppeling aangepakt moet worden (5.3.2). 

5.3.1. Verschillen tussen de afdelingen op onafhankelijke variabelen en herstelbehoefte 

Een independent samples t-test is uitgevoerd voor elke onafhankelijke variabele en de afhankelijke 

variabele herstelbehoefte om te bepalen op welke variabelen de verpleegafdelingen van elkaar 

verschillen. De resultaten van alle t-testen worden weergegeven in Tabel B.16 in Bijlage 19. Vanwege 

het kleine aantal respondenten is het beter om een significantieniveau van 0,01 aan te houden. Uit de t-

testen blijkt dan dat de verpleegafdeling Neurologie significant lager en daardoor gunstiger scoort op: 

werktempo en werkhoeveelheid (t (37) = -2,58; ∆M = -0,30; P = 0,01) en herstelbehoefte (t (26,645) = 

-3,72; ∆M = -0,26; P = 0,00). De verpleegafdeling Neurologie scoort hoger en daarom gunstiger op de 

volgende coördinatiegedrag (t (35) = 3,78; ∆M = 0,23; P = 0,00). Opgemerkt moet worden dat de 

absolute verschillen nooit groter dan 0,30 zijn. Aangezien het schaalbereik 1-4 is, zijn deze verschillen 

zeer klein. 

 

De verschillen tussen de afdelingen kunnen niet verklaard worden door de achtergrondvariabelen 

leeftijd, werkervaring, contracturen en negatieve affectiviteit (t (37) = -,168; ∆M = -0,21; P = 0,10), 

omdat de verpleegafdelingen vergelijkbaar zijn op deze variabelen. Ook kunnen de verschillen niet 

verklaard worden door een verschillend percentage vrouwen of door verschillen in de percentages 

verzorgenden, verpleegkundigen en senior verpleegkundigen. De verpleegafdelingen zijn namelijk ook 

vergelijkbaar met betrekking tot deze achtergrondvariabelen.  

5.3.2. Bepalen van het effect van de terugkoppeling 

Om te bepalen of de terugkoppeling effect heeft gehad op de werkbeleving van verpleegkundigen 

dient de vragenlijst werkbeleving enige tijd na de terugkoppeling nogmaals te worden afgenomen op 

zowel de verpleegafdeling Neurologie als de verpleegafdeling Inwendige Geneeskunde. Daarbij moet 

worden gestreefd na een zo hoog mogelijk responspercentage. Bij de analyse dienen namelijk alleen 

de resultaten van die verpleegkundigen te worden meegenomen die de vragenlijst zowel bij de 

nulmeting als de vervolgmeting hebben ingevuld. Voor de verpleegafdeling Neurologie geldt 

daarnaast dat alleen de gegevens van verpleegkundigen die deel hebben genomen aan de 
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terugkoppeling moeten worden meegenomen. Het werkbelevingsonderzoek is met betrekking tot het 

tweede doel daarom te typeren als een pretest-posttest, quasi-experimenteel onderzoek met een 

onderzoeksgroep en een vergelijkingsgroep (Cook & Campbell, 1979). Het onderzoek is quasi-

experimenteel, omdat de respondenten niet willekeurig aan een groep zijn toegewezen. In Figuur 5.10 

is het onderzoek schematisch weergegeven. 

 

 

Figuur 5.10: Opzet pretest-posttest, quasi-experimenteel onderzoek (Cook & Campbell, 1979) 

 

De metingen zullen resulteren in vier waarden voor alle PSA-variabelen, time managementgedrag, 

coördinatiegedrag, consensus over het werk en voor herstelbehoefte: 

� Een waarde voor de verpleegafdeling Neurologie op T1 (E1). 

� Een waarde voor de verpleegafdeling Inwendige Geneeskunde op T1 (C1). 

� Een waarde voor de verpleegafdeling Neurologie op T2 (E2). 

� Een waarde voor de verpleegafdeling Inwendige Geneeskunde op T2 (C2). 

 

Voor elke verpleegafdeling dienen de verschilscores (E2- E1 en C2- C1) voor elke variabele met elkaar 

vergeleken te worden door middel van een paired samples t-test. Indien deze test geen significant 

verschil laat zien, kan worden gestopt met de analyse voor de betreffende variabele. Indien de test 

significant is kan voor de vergelijking van de vier waarden op de variabele het beste een 2x2 

MANOVA (Multivariate Analysis of Variance) test met herhaalde metingen worden uitgevoerd, 

omdat deze verschillende waarden tegelijk kan vergelijken, waardoor de betrouwbaarheid van de test 

stijgt (Hair, Black, Babin, Anderson & Tatham, 2006).  

 

Bij de toepassing van een MANOVA wordt de tijdsontwikkeling in de te analyseren variabele 

vergeleken tussen de verpleegafdeling Neurologie en de verpleegafdeling Inwendige Geneeskunde. Bij 

een dergelijke toetsing kunnen drie effecten optreden (Klein Hesselink, 2002): 

� Een hoofdeffect voor de onderzoeksconditie: er is een verschil tussen de scores van beide 

verpleegafdelingen voor allebei de metingen (nulmeting en vervolgmeting). 

� Een hoofdeffect voor de tijdsontwikkeling: bij beide verpleegafdelingen stijgen of dalen de 

scores gedurende de twee metingen in dezelfde mate en in dezelfde richting. 

� Een interactie-effect: er ontstaat een verschil in de scores van beide verpleegafdelingen in de 

loop van de twee metingen.  

 

In Figuur 5.11 worden deze effecten grafisch weergegeven. 
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Figuur 5.11: Effecten bij MANOVA 

 

Om te bepalen of de terugkoppeling effect heeft gehad op de werkbeleving van verpleegkundigen is 

vooral het interactie-effect van belang. Om te bepalen of één van bovengenoemde effecten is 

opgetreden, dienen de vier waarden die uit de MANOVA komen vergeleken te worden. De test die 

hiervoor het meeste gebruikt wordt, is Wilks’ Lambda, ook wel U-statistiek genoemd. De Wilks’ 

Lambda vergelijkt het gedeelte van de variantie dat is toe te schrijven aan de afhankelijke variabele 

(bijvoorbeeld één van de PSA-variabelen) met het gedeelte dat is toe te schrijven aan de factor 

(bijvoorbeeld de verpleegafdeling of het tijdstip van de meting). Wanneer een groot gedeelte van de 

variantie is toe te schrijven aan de factor is het waarschijnlijk dat de verpleegafdelingen verschillende 

gemiddelde waarden hebben en dus significant verschillen op de betreffende factor (Hair et al, 

2006).Tenslotte dienen de uitkomsten van de MANOVA testen gekoppeld te worden aan de resultaten 

van de regressieanalyse. Stel dat uit de MANOVA testen blijkt dat er significante interactie-effecten 

zijn opgetreden op de variabelen herstelbehoefte en werktempo en werkhoeveelheid en dat men op de 

verpleegafdeling Neurologie minder behoefte aan herstel heeft en een lager werktempo en 

werkhoeveelheid ervaart. Uit de resultaten van de regressieanalyse kan nu geconcludeerd worden dat 

de ervaring van een lager werktempo en werkhoeveelheid waarschijnlijk heeft geresulteerd in minder 

herstelbehoefte en dat de terugkoppelsessies dus een gunstig effect hebben gehad op werkdruk en 

werkstress. 
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Hoofdstuk 6. Resultaten tijdregistratie 

 

De tijdregistratie had tot doel om in kaart te brengen hoeveel tijd verpleegkundigen in de huidige 

situatie besteden aan het uitvoeren van een bepaalde activiteit en de wijze (in termen van efficiëntie en 

/ of kwaliteit) waarop ze dat doen. De resultaten van de tijdregistratie zullen gebruikt worden om 

consensus te creëren over hoe bepaalde activiteiten uitgevoerd moeten worden en indien van 

toepassing hoe ze onder bepaalde omstandigheden (in termen van werkdruk) uitgevoerd moeten 

worden.  

 

Gedurende de periode van 8 oktober tot en met 19 oktober 2007 elke doordeweekse dag van 07.30u tot 

17.00u door drie leden van de vaste staf een tijdregistratie uitgevoerd voor de volgende activiteiten: 

� Overdracht van nachtdienst op ochtenddiensten. 

� Wasbeurt. 

� Rapportage over de ochtendverzorging  

� Rapportage over de middagverzorging. 

� Helpen met ontbijt 

� Helpen met lunch  

� Wegbrengen van een patiënt naar omgevingsafdelingen 

� Ophalen van een patiënt van omgevingsafdelingen 

� Medicijnen uitdelen 

� Medicijnen uitzetten 

 

In totaal hebben 16 van de 24 vaste staf medewerkers de tijdduur van bovengenoemde activiteiten 

geregistreerd. Deelnemers zijn gevraagd de begintijd en eindtijd van elke activiteit op een 

tijdregistratieformulier te noteren en de bijbehorende vragen te beantwoorden. De teamleider gaf de 

deelnemers elke dag de gelegenheid om de vragenlijst in te vullen. In verband met een hoge werkdruk 

is op één dag maar door twee medewerkers gemeten en op een andere dag door maar één medewerker. 

 

De tijdregistratie heeft geresulteerd in een variërend aantal bruikbare metingen per activiteit. In 

onderstaande tabel wordt per activiteit het aantal bruibare metingen weergegeven. 

Tabel 6.1: Aantal bruikbare metingen per activiteit 

Activiteit Aantal metingen 
Overdracht van nachtdienst op ochtenddiensten 6 

Helpen met ontbijt 9 

Wasbeurt 63 

Ochtendrapportage 72 

Helpen met lunch 6 

Middagrapportage 45 

Wegbrengen van patiënt  8 

Ophalen van patiënt  5 

Medicijnen uitzetten 11 

Medicijnen uitdelen 36 

 
In verband met het tegenvallende aantal bruikbare metingen voor de activiteiten helpen met ontbijt, 

helpen met lunch, wegbrengen van patiënt en ophalen van patiënt worden deze activiteiten in dit 

afstudeerproject niet verder meegenomen. De gemiddelden tijdduren en de standaard deviatie van de 

tijdduren zijn wel berekend en worden gepresenteerd in Tabel B.17 tot en met B.20 in Bijlage 20.  

 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van de activiteiten overdracht van nachtdienst op ochtenddienst 

(6.1), wasbeurt (6.2), ochtendrapportage en middagrapportage (6.3), medicijnen uitzetten (6.4) en 

medicijnen uitdelen (6.5) gepresenteerd. Daarbij worden de activiteiten ook omschreven. In paragraaf 

6.6 worden conclusies getrokken met betrekking tot de resultaten van de tijdregistratie. 
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6.1. Overdracht van nachtdienst op ochtenddiensten 

De overdracht gebeurt aan de hand van het overdrachtsformulier. De nachtdienst dient over te dragen 

aan één verpleegkundige, die op haar beurt de relevante informatie overdraagt aan de overige 

ochtenddiensten. De verpleegkundige aan wie de nachtdienst overdraagt, dient na de overdracht van de 

nachtdienst eerst de medicijnen op de Stroke Unit uit te delen, voordat ze gaat overdragen aan de 

overige ochtenddiensten. Voor deze activiteit zijn de volgende gegevens verzameld aan de hand van 

het tijdregistratieformulier en de bijbehorende vragen (zie Tabel 4.3): 

� Tijdduur overdracht nachtdienst op één ochtenddienst en tevredenheid over deze overdracht 

� Tijdduur overdracht van één ochtenddienst op de andere ochtenddiensten en tevredenheid over 

deze overdracht 

� De mate waarin alle noodzakelijke informatie is overgedragen.  

 

De resultaten met betrekking tot de overdracht staan in Tabel 6.2. 

Tabel 6.2: Resultaten overdracht van nachtdienst op ochtenddiensten 

Wat 

M 

(in min) 

SD  

(in min) N 

Gem. 

aantal 

patiënten 

Per 

patiënt 

(in 

min) 

Kortste 

tijdduur 

(in min) 

Langste 

tijdduur 

(in min) 

 

 

Tevreden 

heid 
Overdracht nacht op 1 

OD-dienst 17,00 3,65 6 28,3 0,60 10 20 

4,2 

Overdracht van 1 OD-

dienst op andere 

ochtenddiensten 17,00 5,92 6 28,3 0,60 10 25 

4,1 

Complete overdracht 

(nettotijd)* 34,00 6,72 6 28,3 1,21 30 45 

n.v.t. 

Complete overdracht 

(brutotijd)** 45,00 7,07 6 28,3 1,59 40 60 

n.v.t 

  *Nettotijd = tijd die men daadwerkelijk aan overdracht spendeert. 

**Brutotijd = tijdsinterval van begin overdracht van nachtdienst totdat degene die de overdracht van  

   de nachtdienst heeft gekregen aan de laatste collega heeft overgedragen. 

 

Uit Tabel 6.2. blijkt dat men aan nettotijd 17 minuten aan zowel de overdracht van de nachtdienst als 

de overdracht aan de overige ochtenddiensten besteedde en dat tussen de overdracht van de 

nachtdienst en de overdracht naar de overige ochtenddiensten gemiddeld genomen 11 minuten (45-34) 

aan andere activiteiten werd gespendeerd. In één geval heeft men medicijnen op de Stroke Unit 

uitgedeeld en in een ander geval heeft men geholpen met het uitdelen van het ontbijt. Men was over 

het algemeen ook tamelijk tevreden met zowel de overdracht van de nachtdienst (M = 4,17 op een 5-

punt Likertschaal met 1 = erg ontevreden en 5 = erg tevreden; N =6) als met de overdracht van de 

verpleegkundige aan wie de nachtdienst heeft overgedragen (M=4,1; N=20). In 68% van de gevallen 

(N= 19) was volgens de deelnemers alle noodzakelijke informatie overgedragen, terwijl dit in 32% 

van de gevallen niet zo was. Daarbij kon de informatie wel worden teruggevonden in het 

verpleegdossier. Een voorbeeld van informatie die niet was overgedragen zijn de dagcurves. 

Bovenstaande conclusies zijn voorlopige conclusies. Om definitieve conclusies te trekken zijn meer 

waarnemingen nodig. 

6.2. Resultaten wasbeurt 

De activiteit wasbeurt omvat de volgende handelingen: wassen onderlichaam, wassen bovenlichaam, 

legen katheters, scheren, tanden poetsen, haarverzorging, nagelverzorging, mondverzorging en het 

opmaken / verschonen van het bed.  

 

Voor de activiteit wasbeurt zijn de volgende gegevens verzameld aan de hand van het 

tijdregistratieformulier en de bijbehorende vragen (zie Tabel 4.4): 

� Tijdduur 
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� Type wasbeurt: volledig op bed, volledig op badkamer, onderwassing bed / bovenwassing 

badkamer. 

� Uitgevoerde aspecten door twee personen: wassen onder, wassen boven, aan- en uitkleden, 

haarverzorging, nagelverzorging, mondverzorging, scheren en bed opmaken. 

� Uitgevoerde aspecten door één persoon: idem. 

� Noodzakelijkheid van de aspecten. 

� Mate waarin de patiënt de handelingen die hij zelf kon en wilde uitvoeren ook daadwerkelijk 

heeft uitgevoerd. 

� Aantal verstoringen door alarmbellen en telefoon. 

� Tevredenheid over de uitvoering: gemeten met een 5-punt Likert schaal variërend van erg 

ontevreden tot erg tevreden 

� Subjectieve tijddruk (tijddruk zoals die ervaren wordt): gemeten met een 5 -punt Likert schaal 

variërend van erg laag tot erg hoog. 

 

Het hoofd kliniek heeft een duidelijke rolverwachting van de verpleegkundigen met betrekking tot de 

wasbeurt. Hij verwacht dat zij in omstandigheden van een hoge werkdruk een trade-off  maken tussen 

kwaliteit en tijd. Dit houdt bijvoorbeeld in dat verpleegkundigen bepaalde aspecten van de wasbeurt 

niet uitvoeren of een aantal handelingen van de patiënt overnemen om tijd te besparen. Op deze 

manier kunnen verpleegkundigen tijd besteden aan andere activiteiten, waardoor de productiviteit van 

de verpleegkundige verhoogd wordt. Het hoofd kliniek streeft na dat voor elke patiënt 5% van de 

wasbeurten van minimale kwaliteit zijn, 80% van gemiddelde kwaliteit en 15% van maximale 

kwaliteit. Kwaliteit wordt daarbij uitgedrukt in het aantal en type aspecten dat is uitgevoerd. In 

onderstaande tabel wordt weergegeven welke aspecten volgens het hoofd kliniek uitgevoerd moeten 

worden om aan een bepaalde kwaliteitskwalificatie te voldoen. 

Tabel 6.3: Aspecten per kwaliteitskwalificatie 

          Kwalificatie Maximaal Gemiddeld Minimaal 

    
Doel 15% 80% 5% 

Aspect    

    

Volledig gewassen X X X 

Scheren  

(indien van toepassing) 

X X  

Haarverzorging X X  

Nagelverzorging X   

Mondverzorging X X X 

Bed opmaken X   

 

Op basis van de verzamelde gegevens met betrekking tot de aspecten en Tabel 6.3 is voor elke 

wasbeurt bepaald met welke kwaliteit deze is uitgevoerd (1 = minimaal, 2 = gemiddeld en 3 = 

maximaal). 

 

Daarnaast is een objectieve maat voor de tijddruk bepaald (objectieve tijddruk). Hiertoe is voor elke 

deelnemer de ratio patiënten / verpleegkundigen vastgesteld. Hierbij is gekeken naar het aantal 

verpleegkundigen (boventallig ingeplande medewerkers zijn hierin niet meegenomen) en patiënten op 

de kamers van de deelnemer. In de planning houdt men de richtlijn aan van vier patiënten per 

verpleegkundige. De objectieve tijddruk voor een deelnemer is daarom als normaal beoordeeld als de 

ratio 3,5 tot 4,5 was, als laag als de ratio lager dan 3,5 was en als hoog als de ratio hoger dan 4,5 was.  

 

In het vervolg van deze paragraaf worden de beschrijvende statistieken en correlaties (6.2.1) en de 

tijdduren per soort wasbeurt (6.2.2) gepresenteerd. Daarnaast wordt gekeken of het overslaan van 

aspecten en het overnemen van handelingen van invloed is op de tijdduur van een wasbeurt (6.2.3) en 

wat de relaties tussen tijdduur, kwaliteit en tevredenheid (6.2.4) zijn. 
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6.2.1. Beschrijvende statistieken en correlaties 

Voor de variabelen tijdduur, verstoringen door alarmbellen, verstoringen door telefoon, tevredenheid, 

kwaliteit, subjectieve werkdruk en objectieve werkdruk zijn de gemiddelden (M), standaard deviaties 

(SD) en correlaties bepaald. Deze worden weergegeven in Tabel 6.4. 

Tabel 6.4: Beschrijvende statistieken en correlaties 

 M SD 

Tijd 

duur Bellen 

Tele- 

foon 

Tevreden 

heid Kwaliteit 

Subjectieve 

tijddruk 

Tijdduur 29,76 11,34       

Bellen 0,75 1,66 0,07      

Telefoon 0,66 0,81 0,11 -0,02     

Tevredenheid 3,89 1,44 0,04 -0,03 0,01    

Kwaliteit 1,94 0,44 0,21 -0,05 0,01 -0,12   

Subjectieve 

tijddruk 3,49 0,96 0,07 0,18 0,13 -0,40** -0,16  

Objectieve 

tijddruk 2,21 0,86 0,13 0,08 -0,08 -0,14 -0,09 0,73* 

** Correlatie is significant op het 0,01 niveau (tweezijdig); N = 63 

*  Correlatie is significant op het 0,05 niveau (tweezijdig) 

 

Uit de statistieken blijkt dat men gemiddeld ongeveer 30 minuten over een wasbeurt deed en dat men 

tijdens een wasbeurt gemiddeld 0,75 keer door een alarmbel en 0,66 keer door de telefoon gestoord 

werd. Daarnaast blijkt dat men tamelijk tevreden (3,89 op 5 punt schaal) was over de uitvoering van 

de wasbeurten en dat er over het algemeen een gemiddelde kwaliteit (1,94 op 3 punt schaal) werd 

geleverd. Tenslotte blijkt dat de tijddruk als normaal tot erg hoog werd ervaren, terwijl de objectieve 

tijddruk gemiddeld genomen normaal was. 

 

Uit de correlaties blijkt dat subjectieve tijddruk negatief correleerde met tevredenheid. Dit houdt in dat 

als verpleegkundigen
3
 de tijddruk als hoog ervoeren over het algemeen minder tevreden waren over de 

uitvoering van de wasbeurt en vice versa. Subjectieve tijddruk correleerde daarnaast positief met 

objectieve tijddruk. Dit houdt in dat men bij een hoge objectieve tijddruk over het algemeen ook een 

hoge tijddruk ervoer en vice versa. Impliciet betekent dit dat verpleegkundigen de tijddruk goed 

kunnen beoordelen. Opvallend is dat het aantal verstoringen door alarmbellen en het aantal 

verstoringen door telefoon een lage correlatie vertoonde met de tijdduur van een wasbeurt. Een 

mogelijke verklaring hiervoor is dat verpleegkundigen een strategie hebben om het tijdverlies als 

gevolg van verstoringen te compenseren, bijvoorbeeld door sneller te werken. 

6.2.2. Tijdduur van een wasbeurt 

De tijdduur is ook berekend voor verschillende soorten wasbeurten. Verpleegkundigen zijn namelijk, 

in tegenstelling tot het afdelingsmanagement, van mening dat verschillende type wasbeurten (volledig 

op bed, volledig in badkamer, onderwassing op bed / bovenwassing in badkamer) en wasbeurten voor 

patiënten met een verschillende diagnose (CVA en niet-CVA) een verschillende tijdbesteding vergen. 

In Tabel 6.5 wordt het gemiddelde (M), de standaard deviatie (SD) en het aantal waarnemingen (N) 

per soort wasbeurt weergegeven. 

 

 

 

 

 

                                                
3
 Voor verpleegkundigen kan ook verzorgenden of senior verpleegkundigen gelezen worden.  
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Tabel 6.5: Verschillen tussen soorten wasbeurten 

Nr. Wat M 

(in min) 

SD 

(in min) 

N 

1. Alle wasbeurten samen 29,76 11,3 63 

2. Wasbeurt CVA-patiënt 28,82 9,5 38 

3. Wasbeurt niet CVA-patiënt 33,24 13,6 17 

4. Wasbeurt volledig op bed 32,30 11,9 37 

5. Wasbeurt volledig in badkamer 26,67 9,6 24 

6. Wasbeurt onderwassing bed / bovenwassing badkamer 20,00 7,1 2 

7. Wasbeurt volledig op bed voor CVA-patiënt  30,42 9,1 24 

8. Wasbeurt volledig op bed voor niet CVA-patiënt  36,00 15,1 10 

9. Wasbeurt volledig in badkamer voor CVA-patiënt 25,00 10,0 12 

10. Wasbeurt volledig in badkamer voor niet CVA-patiënt  33,00 10,4 5 

11. Wasbeurt onderwassing bed / bovenwassing  badkamer voor CVA-

patiënt  
25,00 n.v.t. 1 

12. Wasbeurt onderwassing bed / bovenwassing  badkamer voor niet 

CVA-patiënt 
15,00 n.v.t. 1 

13. Wasbeurt volledig op bed: aspecten wassen en bed opmaken met 

collega  
28,33 7,5 12 

14. Wasbeurt volledig op bed: aspecten wassen en bed opmaken niet met 

collega 
32,50 10,4 12 

 

Een independent samples t-test liet zien dat wasbeurten voor patiënten met een verschillende diagnose 

(2 en 3) statistisch niet significant in tijdduur verschillen (t(23,37) = -1,22, ∆M = -4,42, P = 0,24). Een 

ANOVA (Analysis of Variance) liet zien dat verschillende type wasbeurten (4, 5 en 6) ook niet 

significant in tijdduur verschillen (F (2,60) = 2,70, P = 0,08. Post hoc testen voor ongelijke varianties 

lieten geen significante verschillen zien). Een ANOVA liet zien dat wasbeurten per type wasbeurt per 

type diagnose (7 t/m 10, 11 en 12 zijn niet meegenomen omdat N = 1) niet significant in tijdduur 

verschillen ((F (3,47) =1,20, P = 0,13). Tenslotte liet een independent samples t-test zien dat 

wasbeurten (volledig op bed) waarbij de aspecten wassen en bed opmaken met een collega werden 

uitgevoerd (13) niet in tijdduur verschillen van wasbeurten waarbij deze aspecten niet met een collega 

(14) werden uitgevoerd (t(22) = -1,13, ∆M = -4,17, P = 0,27). 

6.2.3. Noodzakelijke aspecten en het overnemen van handelingen 

Uit Tabel 6.4 blijkt dat verpleegkundigen over het algemeen minder tevreden waren over een wasbeurt 

als ze een hoge tijddruk ervoeren. Daarbij wordt verwacht dat men minder tevreden was, omdat men 

niet alle noodzakelijke aspecten heeft kunnen uitvoeren en/of omdat men handelingen van de patiënt 

heeft overgenomen die de patiënt wel zelf had kunnen uitvoeren met enige aanmoediging. Een viertal 

independent samples t-testen zijn uitgevoerd om te bepalen of deze twee variabelen de tevredenheid en 

tijdduur beïnvloeden. In Tabel 6.6 worden het aantal waarnemingen, de gemiddelden en standaard 

deviaties weergegeven. 

Tabel 6.6: Invloed van handelingen en noodzakelijke aspecten op tevredenheid en tijdduur 

  Tevredenheid  Tijdduur 

Handelingen N M 

(in min) 

SD 

(in min) 

 M 

(in min) 

SD 

(in min) 

Niet overgenomen 35 3,91 1,48  29,71 11,94 

Wel 

overgenomen 

10 4,10 1,10  27,00 7,52 

       

Noodzakelijke 

Aspecten 

      

Wel aan bod 56 3,95 1,46  30,09 11,62 

Niet aan bod 4 3,00 1,41  22,50 8,66 
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Uit de t-testen blijkt dat het overnemen van handelingen en het wel of niet uitvoeren van de 

noodzakelijke aspecten geen invloed had op de tevredenheid (t(43) = -3,67, ∆M = -0,19, P = 0,72 voor 

handelingen en t(58) =1,26, ∆M = 0,95, P = 0,21 voor noodzakelijke aspecten). Beide variabelen 

hadden ook geen invloed op de tijdduur (t(43) = 0,68, ∆M = 2,7, P = 0,50 voor handelingen en t(58) 

=1,28, ∆M = 8,0, P = 0,207 voor noodzakelijke aspecten). Het aantal waarnemingen waarbij de 

noodzakelijke aspecten niet aan bod zijn gekomen en het aantal waarnemingen waarbij handelingen 

zijn overgenomen is echter klein. Definitieve conclusies kunnen dan ook pas getrokken worden na een 

uitgebreidere meting.  

6.2.4. Tijdduur, kwaliteit en tijddruk 

Om te bepalen in hoeverre de rolopvatting van de vaste staf medewerkers aan de rolverwachting van 

het hoofd kliniek voldeed, is in kaart gebracht hoe lang het duurde om een wasbeurt onder wisselende 

omstandigheden (lage tijddruk, normale tijddruk, hoge tijddruk) met respectievelijk minimale, 

gemiddelde of maximale kwaliteit uit te voeren en hoe tevreden verpleegkundigen daarover waren. 

Daarbij is de objectieve tijddruk meegenomen. In Tabel 6.7 wordt een overzicht gegeven. In elke cel 

stelt het eerste getal de tijdduur in minuten voor, het tweede getal de mate van tevredenheid 

(1=ontevreden, 2 = noch ontevreden, noch tevreden, 3 = tevreden) en het derde getal het aantal 

waarnemingen. De getallen tussen haakjes stellen de standaard deviaties voor.  

Tabel 6.7: Tijdduur, tevredenheid, kwaliteit en objectieve tijddruk 

         Kwaliteit 

Tijddruk 
Minimaal Gemiddeld Maximaal Totaal 

Laag         Tijd 

                  Tevr 

                   N 

25,00 (0) 

3,00 (0) 

N = 1 

 

28,75 (11,9) 

2,81 (0,54) 

N=16 

 

30,00 (0) 

1,00 (0) 

N=1 

 

28,61(11,2)  

2,72 (0,67) 

N=18 

28,6% 

Normaal    Tijd 

                   Tevr 

                   N 

20,00 (7,1) 

3,00(0) 

N=4 

 

25,71 (6,1) 

1,86 (1,1) 

N=7 

 

40,00 (8,7) 

3,00 (0) 

N=3 

 

27,14 (9,8) 

2,43 (0,94) 

N=14 

22,2% 

Hoog          Tijd 

                   Tevr 

                   N 

33,33 (5,8) 

2,33 (1,2) 

N=3 

 

31,43(12,6) 

2,43 (0,84) 

N=28 

 

-0 31,61 (12,07) 

2,42 (0,85) 

N=31 

49,2% 

Totaal       Tijd 

                  Tevr 

                    N 

25,63 (8,6) 

2,75 (0,71) 

N=8 

12,7% 

29,80 (11,7) 

2,47 (0,83) 

N=51 

80,9% 

37,5 (8,7) 

2,50 (1,0) 

N=4 

6,3% 

29,76 (11,34) 

2,51 (0,82) 

N=63 

100% 

Norm 5% 80% 15%  

 

Uit Tabel 6.7 blijkt dat men in 80,9% van de gevallen gemiddelde kwaliteit leverde, in 12,7% van de 

gevallen minimale kwaliteit en in 6,3% van de gevallen maximale kwaliteit en dat dit enigszins 

overeenkomst met de verwachting van het hoofd kliniek. Uit de tabel blijkt ook dat de wasbeurt bij 

zowel een lage tijddruk als een hoge tijddruk over het algemeen met een gemiddelde kwaliteit werd 

uitgevoerd. Dit is in tegenstelling met de verwachting. Er werd namelijk verwacht dat 

verpleegkundigen bij een hoge tijddruk de wasbeurt vaker met een minimale kwaliteit zouden. 

Uitvoeren. Tenslotte blijkt uit de tabel dat men tijdwinst kan behalen door de wasbeurt met minder 

kwaliteit uit te voeren. Het uitvoeren van een wasbeurt met minimale kwaliteit en gemiddelde 

kwaliteit in plaats van maximale kwaliteit leidt tot een gemiddelde tijdwinst van respectievelijk twaalf 

minuten (37,5 min – 25,63 min) en acht minuten (37,5 min – 29,80 min).  

 

In Figuren 6.1 en 6.2 op de volgende bladzijde worden de resultaten uit Tabel 6.7 grafisch 

weergegeven. Uit Figuur 6.1 blijkt dat men in omstandigheden van normale tijddruk er langer over 

doet om een betere kwaliteit te leveren. Hetzelfde geldt in omstandigheden van een lage tijddruk, 

alleen neemt de tijdduur steeds minder toe naarmate men een hogere kwaliteit levert. Uit Figuur 6.2 

blijkt dat tevredenheid niet direct samenhangt met objectieve werkdruk en kwaliteit. Dit kan verklaard 
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worden door het feit dat men op de verpleegafdeling Neurologie zowel onder omstandigheden van 

lage tijddruk (83,3% tevreden), normale tijddruk (71,4% tevreden) of hoge tijddruk (64,5% tevreden) 

grotendeels tevreden zijn over de uitvoering van de wasbeurt. Dit wordt geïllustreerd in Tabel 6.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Figuur 6.1: Tijdduur, kwaliteit en   

objectieve tijddruk                               

Tabel 6.8: Kruistabel objectieve tijddruk en tevredenheid 

  
  Tevredenheid Totaal 

 Tijddruk 

objectief  

ontevreden 

noch 

ontevreden 

noch tevreden tevreden   

 Laag Aantal 
2 1 15 18 

  %   11,10% 5,60% 83,30% 100,00% 

 Normaal Aantal 4 0 10 14 

  %  28,60% 0,00% 71,40% 100,00% 

 Hoog Aantal 7 4 20 31 

  %  22,60% 12,90% 64,50% 100,00% 

 Totaal Aantal 13 5 45 63 

  %  
20,60% 7,90% 71,40% 100,00% 

6.3. Rapporteren over de ochtend / middagverzorging 

Deze activiteit omvat het schrijven over de bevindingen met betrekking tot de verzorging en 

verpleging van patiënten. Het afdelingsmanagement verwacht van verpleegkundigen dat zij zoveel 

mogelijk aan bed rapporteren, zodat zij minder gestoord worden tijdens het rapporteren en zodat zij 

gemakkelijk met de patiënt kunnen overleggen over de inhoud van de rapportage. Voor de activiteit 

rapporteren over de ochtendverzorging en rapporteren over de middagverzorging zijn de volgende 

gegevens verzameld aan de hand van het tijdregistratieformulier en de bijbehorende vragen (zie Tabel 

4.5): 

� Tijdduur. 

� Wel of niet aan bed gerapporteerd. 

� Patiënt wel of niet naar beleving gevraagd. 

� Wel of niet overlegd met de patiënt over de inhoud van de rapportage.  

Figuur 6.2: Tijdduur, tevredenheid 

objectieve tijddruk  
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De resultaten met betrekking tot het rapporteren over de ochtendverzorging en het rapporteren over de 

middagverzorging staan in Tabellen 6.9 en 6.`10 

 

Tabel 6.9: Rapportage ochtendverzorging      Tabel 6.10: Rapportage middagverzorging 

Rapportage 

per patiënt 

M 

(in min) 

SD 

(in min) 

N  Rapportage 

per patiënt 

M 

(in min) 

SD 

(in min) 

N 

Totaal 8,43 5,22 72  Totaal 6,80 3,85 45 

Aan bed 6,88 4,76 25  Aan bed 4,44 0,96 3 

Niet aan bed 9,36 5,22 47  Niet aan bed 6,89 3,95 41 

 

Independent samples t-testen lieten zien dat zowel voor de ochtendrapportage (t(70) = -2,14,∆M = -

2,48, P =0,04) als de middagrapportage ((t(9,23)= 2,95, ∆M = -2,45, P =0,02) geldt dat een rapportage 

aan bed significant minder lang duurde dan een rapportage die ergens anders werd geschreven. Uit 

Tabellen 6.9 en 6.10 blijkt dat voor 65,3% (47/72) van de ochtendrapportages en voor 93,2% (41/44) 

van de middagrapportages niet aan bed werd gerapporteerd.  

In Tabellen 6.11 en 6.12 wordt weergegeven in welke mate verpleegkundigen de patiënten (bij wie dat 

mogelijk is) naar hun beleving hebben gevraagd en in welke mate is overlegd met de patiënten over de 

inhoud van de rapportage. 

Tabel 6.11: Kruistabel vragen naar beleving            Tabel 6.12: Kruistabel overleg met patiënt 

ochtendverzorging      ochtendverzorging   

 

Uit Tabellen 6.11 en 6.12 blijkt dat als er in de ochtend aan bed gerapporteerd werd vaker met de 

patiënt overleg werd over de inhoud van de rapportage (80% versus 48,3%), maar dat het niet veel 

uitmaakte of men wel of niet aan bed rapporteert als het gaat om de beleving van de patiënt (94,7% 

versus 72%). Een verklaring hiervoor kan zijn dat verpleegkundigen op een ander moment, 

bijvoorbeeld tijdens de wasbeurt, al naar de mening van de patiënt hebben gevraagd met betrekking tot 

zijn voortgang. 

6.4. Medicijnen uitzetten 

Het medicijnen uitzetten vindt plaats in de Medimath nadat de artsen visite hebben gelopen, mutaties 

zijn doorgevoerd en de medicijnlijsten zijn uitgedraaid. Medicijnen worden klaargezet, dat wil zeggen 

in bakjes gedaan, voor elk van de medicijnrondes in de komende 24 uur. Dit wordt gedaan per kant 

van de afdeling (kamers 51-57, kamers 58-59 en kamers 60-65). Van deze activiteit is de tijdduur 

gemeten. Daarnaast is verpleegkundigen gevraagd aan te geven voor welke kamers zij medicijnen 

hebben uitgezet. Verpleegkundigen hebben in de ruimte in de vragenlijst die gereserveerd was voor 

opmerkingen bij de activiteiten bovendien een aantal opmerkingen over de uitvoering geplaatst. 

 

De resultaten van de tijdregistratie worden weergegeven in Tabel 6.13.  

 

Aan bed 

rapporteren 

  Nee Ja 

Gevraagd naar 

beleving 

Nee, maar 

had gekund 
7 1 

  Gedeeltelijk 9 3 

  Ja 9 15 

Totaal 25 19 

Percentage  

(gedeeltelijk )gevraagd naar 

mening patiënt  

 

72 % 

 

94,7% 

 Aan bed rapporteren 

  Nee Ja 

Overlegd 

met patient 

Nee, maar had 

wel gekund 
15 4 

  Gedeeltelijk 9 7 

  Ja 5 9 

Totaal 29 20 

Percentage (gedeeltelijk) 

overlegd met patiënt  
48,3% 80% 



       

Resultaten tijdregistratie 58

Tabel 6.13: Resultaten medicijnen uitzetten 

Ronde 

M 

(in min) 

SD 

(in min) N 

Aantal bezette 

bedden (per kant) 

Per patiënt 

( in min) 
Alle rondes 

samen 43,27 16,06 11 9,8 4,42 

51-57 53,20 5,19 5 12 4,43 

58-59 18,33 2,36 3 4,3 4,26 

60-65 51,67 6,24 3 11,7 4,42 

 

Uit Tabel 6.13 blijkt dat men per patiënt gemiddeld 4,4 minuten deed om medicijnen uit te zetten. 

Daarbij maakt het nauwelijks uit voor welk deel van de afdeling dit werd gedaan. Verschillende 

verpleegkundigen hebben in de vragenlijst opgemerkt dat zij tijdens het uitzetten regelmatig door 

telefoon of vragen van collega’s gestoord werden. 

6.5.  Medicijnen uitdelen 

Het medicijnen uitdelen gebeurt om 07.00u, 12.00u, 15.00u (17,00u, 22.00u en 00.00u). Voor elke 

kant van de afdeling (kamers 51-57, kamers 58-59 en kamers 60-65) gebruikt men een aparte 

medicijnkar. Het uidelen van de medicijnen gebeurt dan ook per kant van de afdeling en omvat alle 

handelingen vanaf het moment dat een verpleegkundige de medicijnkar pakt tot het moment waarop 

men de medicijnkar weer terug zet op zijn plek. Van deze activiteit is de tijdduur gemeten. Daarnaast 

is verpleegkundigen gevraagd aan te geven voor welke kamers zij medicijnen hebben uitgedeeld. 

Verpleegkundigen hebben in de ruimte in de vragenlijst die gereserveerd was voor opmerkingen bij de 

activiteiten bovendien een aantal opmerkingen over de uitvoering geplaatst. 

 

De resultaten van de tijdregistratie worden weergegeven in Tabel 6.14.  

Tabel 6.14: Resultaten medicijnen uitdelen 

Ronde 

M 

(in min) 

SD 

(in min) N 

Aantal 

bezette 

bedden 

(per kant) 

(in min) 

Tijd per patiënt 

(in min) 

Totaal 27,08 18,83 36 9,1 2,98 

51-57 37,00 20,52 10 12,5 2,96 

58-59 15,77 6,75 13 4,5 3,50 

60-65 30,77 19,89 13 11,0 2,80 

7.00 43,33 18,50 15 9,6 4,51 

12.00 17,31 7,75 12 8,7 2,00 

15.00 11,11 3,14 9 9,0 1,23 

7.00 op 51-57 60,00 9,35 4 13,5 4,44 

7.00 op 58-59 21,00 7,35 5 4,6 4,57 

7.00 op 60-65 50,85 9,75 6 11,2 4,54 

12.00 op 51-57 26,25 4,15 4 11,8 2,22 

12.00 op 58-59 14,00 2,00 5 4,6 3,04 

12.00 op 60-65 16,67 2,36 3 11,3 1,48 

15.00 op 51-57 12,50 2,50 2 12,0 1,04 

15.00 op 58-59 10,00 4,08 3 4,3 2,33 

15.00 op 60-65 11,25 2,17 4 11,0 1,02 

 

Uit Tabel 6.14 blijkt dat verpleegkundigen gemiddeld drie minuten per patiënt besteden aan het 

uitdelen van medicijnen. Daarbij valt op dat aan het medicijnen uitdelen om 7.00 uur per patiënt meer 

tijd werd besteed dan op de overige tijdstippen. Dit kan gedeeltelijk verklaard worden door het feit dat 

patiënten ’s ochtends de meeste van hun medicijnen krijgen Twee verpleegkundigen hebben 
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opgemerkt dat zij tijdens het medicijnen uitzetten terug moesten naar de Medimath, omdat een aantal 

medicijnen niet uitgezet waren. Daarnaast is door observatie opgevallen dat verpleegkundigen tijdens 

het medicijnen uitdelen vaak gestoord worden door zowel patiënten als collega’s.  

6.6. Conclusie 

De tijdregistratie had tot doel om in kaart te brengen hoeveel tijd verpleegkundigen in de huidige 

situatie besteden aan het uitvoeren van een bepaalde activiteit en de wijze (in termen van efficiëntie en 

/ of kwaliteit) waarop ze dat doen. De resultaten van de tijdregistratie zullen gebruikt worden om 

consensus te creëren over hoe bepaalde activiteiten uitgevoerd moeten worden en indien van 

toepassing hoe ze onder bepaalde omstandigheden (in termen van werkdruk) uitgevoerd moeten 

worden.  

 

Vanwege het tegenvallende aantal bruikbare metingen van de activiteiten helpen met ontbijt, helpen 

met lunch, wegbrengen van patiënt en ophalen van patiënt zijn in dit hoofdstuk alleen de resultaten 

gepresenteerd van de activiteiten overdracht van de nachtdienst op de ochtenddiensten, wasbeurt, 

rapporteren over de ochtendverzorging, rapporteren over de middagverzorging, medicijnen uitzetten 

en medicijnen uitdelen.  

 

Overdracht 

In de huidige situatie duurt het gemiddeld 17 minuten voordat de nachtdienst aan één ochtenddienst 

heeft overgedragen en duurt het gemiddeld 17 minuten om aan de overige ochtenddiensten over te 

dragen. Tussen het einde van de overdracht van de nachtdienst en het begin van de overdracht aan de 

overige ochtenddiensten wordt gemiddeld 11 minuten aan andere activiteiten besteed, meestal het 

uitdelen van de medicijnen op de Stroke Unit. Bij de huidige manier van overdragen duurt het 

gemiddeld 45 minuten vanaf het begin van de overdracht van de nachtdienst totdat aan de laatste 

ochtenddienst is overgedragen. Daarbij leidt de overdracht van degene die de overdracht heeft 

gekregen van de nachtdienst aan de overige ochtenddiensten er toe dat de overige ochtenddiensten 

krijgen overgedragen tijdens de verzorging en dus gestoord worden in hun werk. Uit de resultaten kan 

geconcludeerd worden dat de overdracht van de nachtdienst aan alle ochtenddiensten efficiënter kan 

worden uitgevoerd als de nachtdienst aan alle ochtenddiensten tegelijkertijd overdraagt. In dat geval is 

in ongeveer 20 minuten aan alle ochtenddiensten overgedragen en zijn alle verpleegkundigen direct op 

de hoogte over de toestand van hun patiënten. Bovendien hoeven verpleegkundigen nu niet meer 

tijdens de verzorging gestoord te worden. Op de verpleegafdeling Neurologie starten de 

ochtenddiensten om 07.30 uur en om 08.15 uur. De nachtdienst eindigt om 07.45 uur. Hieruit kan 

opgemaakt worden dat de overdracht efficiënter kan worden uitgevoerd als alle ochtenddiensten om 

7.30 uur zouden beginnen.  

 

Wasbeurt 

Uit de resultaten van de wasbeurt kan geconcludeerd worden dat men gemiddeld 30 minuten over de 

wasbeurt doet en dat het daarbij geen verschil maakt of de wasbeurt volledig op bed, volledig in de 

badkamer of op bed en in de badkamer (onderwassing op bed / bovenwassing in badkamer) wordt 

uitgevoerd. Daarnaast lijkt het niet uit te maken of de patiënt die gewassen moet worden een CVA 

patiënt is. Tenslotte lijkt het niet uit te maken of de aspecten wassen onder, wassen boven en aan- en 

uitkleden wel of niet met twee personen worden uitgevoerd.  

 

Uit de resultaten kan tevens worden opgemaakt dat het aantal verstoringen door alarmbellen en 

telefoon geen invloed heeft op de tijdduur. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat verpleegkundigen 

strategieën hanteren om het tijdverlies in te halen. Het lijkt erop dat het hier niet gaat om strategieën 

waarbij noodzakelijke aspecten worden overgeslagen of waarbij handelingen van de patiënt worden 

overgenomen. Het overslaan van aspecten en het overnemen van handelingen bleek namelijk geen 

effect op de tijdduur te hebben. 

 

Het hoofd kliniek verwachtte dat 80% van de wasbeurten met gemiddelde kwaliteit zou worden 

uitgevoerd en dat verpleegkundigen een trade-off maken tussen tijd en kwaliteit in omstandigheden  
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van een hoge tijddruk. Met betrekking tot deze verwachting kan worden geconcludeerd dat 80% van 

de wasbeurten ook daadwerkelijk met een gemiddelde kwaliteit wordt uitgevoerd, maar dat 

verpleegkundigen geen trade-off lijken te maken tussen tijd en kwaliteit in omstandigheden van hoge 

tijddruk. In omstandigheden van een hoge tijddruk werd namelijk 90 % (28 / 31) van de wasbeurten 

met gemiddelde kwaliteit in plaats van minimale kwaliteit uitgevoerd. Het maken van deze trade-off is 

echter wel belangrijk. Uit de resultaten blijkt namelijk dat het uitvoeren van een wasbeurt met 

minimale kwaliteit en gemiddelde kwaliteit in plaats van maximale kwaliteit leidt tot een gemiddelde 

tijdwinst van respectievelijk twaalf minuten en acht minuten. 

 

Het bovenstaande levert aanwijzingen dat er regelmogelijkheden bestaan met betrekking tot de 

tijdduur van de activiteit wasbeurt.  

 

Rapportage over ochtendverzorging en rapportage over middagverzorging 

Uit de resultaten van de rapportage kan geconcludeerd worden dat in tegenstelling tot wat verwacht 

wordt vrij weinig aan bed wordt gerapporteerd. Dit kan verklaard worden door het feit dat 

verpleegkundigen van mening zijn dat het met betrekking tot het aantal verstoringen niet uitmaakt of 

wel of niet aan bed wordt gerapporteerd. Een andere verklaring zou kunnen zijn dat het rapporteren 

aan bed niet altijd mogelijk is, omdat artsen, familie of behandelaars bij de patiënt zijn. Uit de 

resultaten blijkt echter dat verpleegkundigen die aan bed rapporteren ongeveer drie minuten minder 

per patiënt nodig hebben om de rapportage te schrijven en dat het dus wel degelijk uitmaakt of men 

aan bed rapporteert of niet. Uit de resultaten kan tevens geconcludeerd worden dat het voor het vragen 

naar de beleving van de patiënt niet uitmaakt of wel of niet aan bed gerapporteerd wordt. Dit is 

logisch, omdat verpleegkundigen dit ook tijdens de verzorging kunnen vragen. Uit de resultaten kan 

tevens geconcludeerd worden dat verpleegkundigen die aan bed rapporteren vaker overleggen met de 

patiënt over de inhoud van de rapportage. Uit het bovenstaande kan opgemaakt worden dat de 

verpleegafdeling erbij gebaat is als er vaker aan bed wordt gerapporteerd.  

 

Medicijnen uitzetten en medicijnen uitdelen 

Uit de resultaten van het medicijnen uitzetten kan geconcludeerd worden dat het per patiënt ongeveer 

vier tot vijf minuten duurt om medicijnen uit te zetten en dat het daarbij niet uitmaakt op welk deel 

van de afdeling de patiënt ligt of wat de diagnose van de patiënt is. Het feit dat het uitzetten van 

medicijnen per patiënt vier tot vijf minuten duurt, kan mogelijk verklaard worden door het feit dat 

verpleegkundigen tijdens het uitzetten van medicijnen vaak gestoord worden door alarmbellen en 

vragen van collega’s. Uit de resultaten van het medicijnen uitdelen kan geconcludeerd worden dat het 

gemiddeld drie minuten per patiënt duurt om medicijnen uit te delen en dat verpleegkundigen 

regelmatig naar de Medimath terug moeten omdat een medicijn niet is uitgezet. Verwacht wordt dat 

verstoringen één van de factoren is die er toe leidt dat met het uitzetten medicijnen worden vergeten of 

dat er fouten worden gemaakt. Dit kan dus gevolgen hebben voor de collega die de medicijnen uitdeelt 

en in uitzonderlijke gevallen voor de patiënt. Het is daarom belangrijk dat hierover gediscussieerd 

wordt en dat op basis van deze discussie bepaald wordt of er acties ondernomen moeten worden om 

het aantal verstoringen tijdens het uitzetten van medicijnen terug te dringen. Daarnaast zou men 

kunnen discussiëren over mogelijkheden om de tijd die verpleegkundigen bij het medicijnen uitdelen 

kwijt zijn met het teruggaan naar de Medimath te reduceren. Een mogelijkheid die daarbij overwogen 

kan worden is het uitdelen van medicijnen met behulp van een mobiele medicijnkar met een laptop. 

Verpleegkundigen kunnen op die manier aan het bed van de patiënt controleren waarom een medicijn 

niet is uitgezet en zullen daardoor minder vaak terug moeten gaan naar de Medimath.  
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Hoofdstuk 7. Terugkoppeling 

 
De terugkoppeling heeft als doel om consensus te creëren over hoe bepaalde activiteiten uitgevoerd 

moeten worden. Daarnaast heeft de terugkoppeling als doel om verpleegkundigen die snel een hoge 

werkdruk ervaren te laten inzien hoe zij hun werk anders zouden kunnen aanpakken. Daarbij worden 

de resultaten van de tijdregistratie en de bevinding dat coördinatiegedrag mogelijk een belangrijke rol 

speelt in de werkbeleving van verpleegkundigen als uitgangspunt genomen. De terugkoppeling wordt 

vanwege de doorlooptijd van het afstudeerproject niet uitgevoerd. Daarom wordt volstaan met een 

beschrijving van de opzet van de terugkoppeling.  

 

De terugkoppeling dient plaats te vinden voor de activiteiten: overdracht van de nachtdienst op de 

ochtenddiensten, wasbeurt, rapporteren over de ochtendverzorging / middagverzorging, medicijnen 

uitzetten en medicijnen uitdelen. Om consensus te kunnen creëren, moeten bij de terugkoppeling 

zowel het afdelingsmanagement als zoveel mogelijk vaste staf leden betrokken worden. Zoals in 

hoofdstuk 4 beschreven, dient de terugkoppeling plaats te vinden door middel van bijeenkomsten 

waarbij participatie en discussion until consensus centraal staan. De bijeenkomsten dienen daarbij te 

worden begeleid door een facilitator die een discussie op gang brengt en houdt door het stellen van 

vragen en het presenteren van bevindingen. Het is daarbij de bedoeling dat iedereen zijn of haar 

mening kan geven en / of voorstellen kan doen. De facilitator dient hetgene dat besproken wordt 

samen te vatten zodat de deelnemers tot een gezamenlijke beslissing kunnen komen. De facilitator 

moet bij voorkeur niet werkzaam zijn op de verpleegafdeling Neurologie, zodat hij of zij het proces 

objectief kan begeleiden. Er dienen minimaal drie bijeenkomsten van anderhalf uur gepland te worden, 

zodat men zich specifiek kan richten op één of twee activiteiten. Daarbij moeten in ieder geval de 

activiteiten medicijnen uitzetten en medicijnen uitdelen samen teruggekoppeld worden, omdat fouten 

in het uitzetten van medicijnen van de tijd beïnvloeden die men aan het medicijnen uitdelen besteed. 

Daarnaast moeten de activiteiten wasbeurt en rapporteren over de ochtendverzorging / 

middagverzorging samen teruggekoppeld worden, zodat geïnventariseerd kan worden wanneer 

verpleegkundigen die niet aan bed rapporteren de patiënten naar hun beleving vragen.  

 

In het vervolg van dit hoofdstuk wordt voor elk van bovengenoemde activiteiten beschreven wat de 

uitkomst van de terugkoppeling zou moeten zijn, welke bevindingen de facilitator zou moeten 

presenteren en welke vragen hij of zij daar bij zou moeten stellen.   

7.1. Terugkoppeling overdracht 

De overdracht van de nachtdienst op de ochtenddiensten vindt nu als volgt plaats: de nachtdienst 

draagt over aan één dagdienst die op haar beurt overdraagt aan de kameroudsten op de kamers 60-62, 

63-65, 58-59, 51-54 en 55-57. Een overdracht van de nachtdienst op alle kameroudsten is wellicht 

efficiënter en zou tot minder fouten kunnen leiden doordat het aantal overdrachtsmomenten 

gereduceerd wordt. Het doel van de terugkoppeling is dan ook om te bepalen of de wijze waarop de 

overdracht plaatsvindt, veranderd moet worden. De facilitator kan daartoe allereerst de resultaten uit 

paragraaf 6.1 presenteren en de conclusies met betrekking tot de overdracht in paragraaf 6.6. De 

facilitator kan vervolgens de volgende vragen stellen: 

� Wat zijn de voordelen en nadelen van de huidige wijze van overdragen? 

� Wat zijn de voordelen en nadelen van een overdracht van de nachtdienst op alle 

ochtenddiensten? 

� Welke aanpassingen zijn nodig in de werkdiensten en zijn we bereid die aanpassingen te 

doen? (de ochtenddienst die om 8.15 uur begint is in het leven geroepen, zodat de 

avonddiensten die om 14.30 uur beginnen gezamenlijk kunnen gaan eten).  

7.2. Terugkoppeling wasbeurt 

Uit de resultaten van de wasbeurt is gebleken dat verpleegkundigen onder omstandigheden van een 

hoge tijddruk meestal een gemiddelde kwaliteit leveren. Hierdoor bestaat de kans dat 

verpleegkundigen problemen gaan ervaren met betrekking tot PSA, vooral met betrekking tot het 
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werktempo en werkhoeveelheid. Uit de resultaten is tevens gebleken dat men een tijdwinst kan 

behalen door de wasbeurt met een mindere kwaliteit uit te voeren. Het is daarom belangrijk dat 

verpleegkundigen inzien dat ze ervoor kunnen kiezen om een wasbeurt met minder kwaliteit uit te 

voeren als ze met een hoge tijddruk te maken hebben en dat hier gericht op gestuurd gaat worden. De 

terugkoppeling van de wasbeurt heeft dan ook als doel om tot regelmogelijkheden te komen met 

betrekking tot de kwaliteit waarmee de wasbeurt moet worden uitgevoerd. Daarbij is het de bedoeling 

dat men richtlijnen opstelt op basis waarvan kan worden besloten met welke kwaliteit de wasbeurt op 

een bepaalde dag moet worden uitgevoerd. Uit de resultaten bleek tevens dat het aantal verstoringen 

door alarmbellen en telefoon geen invloed heeft op de tijdduur. Als verklaring werd hiervoor gegeven 

dat verpleegkundigen strategieën hanteren om het tijdverlies in te halen. Het leek erop dat het hier niet 

gaat om strategieën waarbij noodzakelijke aspecten worden overgeslagen of waarbij handelingen van 

de patiënt worden overgenomen. Het overslaan van aspecten en het overnemen van handelingen bleek 

namelijk geen effect op de tijdduur te hebben. De terugkoppeling van de wasbeurt heeft daarom ook 

als doel om in kaart te brengen op welke manieren verpleegkundigen het tijdverlies door verstoringen 

proberen te compenseren. De facilitator kan allereerst de resultaten uit paragraaf 6.2 presenteren en de 

conclusies uit paragraaf 6.6. De facilitator kan vervolgens de volgende vragen stellen: 

� Zijn jullie het met de volgende stelling eens: een patiënt is gebaat bij een wasbeurt die niet 

onderbroken wordt door verstoringen? 

� Welke strategieën gebruiken jullie om een eventueel tijdverlies door verstoringen te 

compenseren? 

� In welke mate stem je je werk met collega’s af (coördinatiegedrag) zodat je de wasbeurt 

zonder gestoord te worden kunt uitvoeren? 

� Onder welke omstandigheden moet er respectievelijk maximale, gemiddelde of minimale 

kwaliteit worden geleverd? 

7.3. Terugkoppeling rapporteren over de verzorging 

Op de verpleegafdeling Neurologie wordt vrij weinig aan bed gerapporteerd. Het rapporteren aan bed 

blijkt echter minder tijd te kosten en als aan bed gerapporteerd wordt, wordt vaker met de patiënt 

overlegd over de inhoud van de patiënt. Het doel van de terugkoppeling met betrekking tot het 

rapporteren is dan ook om verpleegkundigen te laten inzien dat het beter is om aan bed te rapporteren 

en om duidelijk te krijgen waarom er weinig aan bed wordt gerapporteerd en wat er gedaan kan 

worden om het rapporteren aan bed te stimuleren. De facilitator kan daartoe eerst de resultaten uit 

paragraaf 6.3 en de conclusies uit paragraaf 6.6 presenteren. De facilitator kan vervolgens de volgende 

vragen stellen: 

� Wat zijn mogelijke redenen waardoor er niet aan bed gerapporteerd wordt? 

� Hoe verklaren jullie dat het rapporteren aan bed minder tijd vergt dan het rapporteren in 

bijvoorbeeld de verpleegunit? 

� Hoe vaak wordt je gestoord tijdens het rapporteren aan bed? Hoe vaak wordt je gestoord als je 

in de verpleegunit rapporteert? 

� Welke strategieën gebruiken jullie om de tijd die aan verstoringen worden besteed te 

compenseren? 

� In welke mate stem je je werk met collega’s af (coördinatiegedrag) zodat je zonder gestoord te 

worden kunt rapporteren? 

7.4. Terugkoppeling medicijnen uitzetten en medicijnen uitdelen 

De terugkoppeling met betrekking tot het medicijnen uitzetten en medicijnen uitdelen heeft tot doel 

om verpleegkundigen te laten inzien dat het zowel met betrekking tot tijd als met betrekking tot fouten 

belangrijk is dat men zo weinig mogelijk wordt gestoord tijdens deze activiteiten. Daarnaast heeft de 

terugkoppeling tot doel om te bepalen welke acties verpleegkundigen kunnen ondernemen om het 

aantal verstoringen tijdens deze activiteiten terug te dringen. Tenslotte heeft de terugkoppeling tot doel 

om te discussiëren of verpleegkundigen tijdens het medicijnen uitdelen veel tijd kwijt zijn met het 

terug gaan naar de Medimath en welke mogelijkheden er zijn om die tijd terug te dringen. De 

facilitator kan daartoe eerst de resultaten uit paragraaf 6.4 en 6.5 en de conclusies uit paragraaf 6.6 

presenteren. De facilitator kan vervolgens de volgende vragen stellen: 
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� Zijn jullie het met deze stelling eens: verstoringen leiden mogelijk tot meer fouten tijdens het 

medicijnen uitzetten of medicijnen uitdelen? 

� In welke mate laat je toe dat je gestoord wordt tijdens het medicijnen uitzetten of medicijnen 

uitdelen? 

� In welke mate stem je je werk met collega’s af (coördinatie) zodat je ongestoord de 

medicijnen kunt uitzetten of uitdelen? 

� Hoe vaak komt het voor dat je terug moet lopen naar de Medimath om te controleren waarom 

voor een bepaalde patiënt een medicijn niet is uitgezet? Ben je van mening dat dit verbeterd 

moet worden? Zo ja, welke voorstellen hebben jullie om dit te verbeteren? 

7.5. Conclusie 

Het terugkoppelen van de resultaten zoals beschreven in dit hoofdstuk maximaliseert de kans dat 

overeenstemming wordt bereikt om de activiteiten overdracht, wasbeurt, rapporteren, medicijnen 

uitdelen en medicijnen uit te gaan voeren zoals voorgesteld. Het uitvoeren van de activiteiten zoals 

voorgesteld zal leiden tot een tijdwinst met betrekking tot de activiteiten overdracht, wasbeurt, 

rapporteren, medicijnen uitzetten en medicijnen uitdelen. Voor de activiteiten overdracht, rapporteren, 

medicijnen uitzetten en medicijnen uitdelen wordt verwacht dat de kwaliteit waarmee deze activiteiten 

worden uitgevoerd hetzelfde blijft of verhoogd wordt. Dit houdt in dat deze activiteiten efficiënter 

worden uitgevoerd en dat de productiviteit van verpleegkundigen verhoogd wordt. Voor de activiteit 

wasbeurt geldt dat verpleegkundigen over een extra regelmogelijkheid zullen beschikken om met 

tijddruk om te gaan. Ze zullen mogelijk vaker een trade-off maken tussen tijd en kwaliteit. Hierbij 

moet de kwaliteit die men gemiddeld levert wel gemonitord worden. Indien er te vaak een minimale 

kwaliteit geleverd wordt, zullen er andere maatregelen moet worden genomen, zoals het inzetten van 

extra personeel.  
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Hoofdstuk 8. Conclusies en aanbevelingen 

 

In dit afstudeerproject zijn met behulp van de probleemdiagnose van Porras (1987) twee 

knelpuntverhalen onderscheiden: knelpuntverhaal spanning en knelpuntverhaal patiëntentevredenheid 

en sluiten van bedden. Er is beslist om deze knelpuntverhalen aan te pakken door te kijken naar het 

time managementgedrag, het coördinatiegedrag en consensus. Daartoe was de volgende 

opdrachtformulering opgesteld: 

 

1. Breng in kaart hoe verpleegkundigen (vaste staf) het werk beleven en welke rol het time 

managementgedrag, coördinatiegedrag en de mate waarin er overeenstemming is tussen de 

rolverwachting van het afdelingsmanagement en de rolopvatting van verpleegkundigen daarbij 

spelen. 

 

2. Breng in kaart hoeveel tijd verpleegkundigen (van de vaste staf) per keer aan een aantal voor 

de opdrachtgever relevante activiteiten besteden en op welke wijze, in termen van kwaliteit 

en/of efficiëntie, zij die activiteit hebben uitgevoerd.  

 

3. Beschrijf hoe de bevindingen uit opdracht 1 en 2 teruggekoppeld kunnen worden om de 

rolopvatting van verpleegkundigen en de rolverwachting van het afdelingsmanagement met 

betrekking tot een bepaalde zorgactiviteit met elkaar te laten overeenkomen. Met andere 

woorden: beschrijf hoe de bevindingen kunnen worden teruggekoppeld om consensus te 

creëren over hoe bepaalde activiteiten uitgevoerd moeten worden. Beschrijf daarnaast hoe de 

bevindingen gebruikt kunnen worden om verpleegkundigen die snel een hoge werkdruk 

ervaren te laten inzien hoe zij hun werk anders zouden kunnen aanpakken. 

 

Op basis van de definitieve opdrachtformulering zijn in dit afstudeerproject drie onderdelen 

onderscheiden: het werkbelevingsonderzoek, de tijdregistratie en de terugkoppeling. In dit hoofdstuk 

worden de conclusies per onderdeel gepresenteerd (8.1). Daarnaast worden aanbevelingen gedaan voor 

de verpleegafdeling Neurologie en voor wetenschappelijk onderzoek (8.2). 

8.1. Conclusies 

In deze paragraaf worden de conclusies voor het werkbelevingsonderzoek (8.1.1), de tijdregistratie 

(8.1.2) en de terugkoppeling (8.1.3) gepresenteerd. 

8.1.1. Werkbelevingsonderzoek 

Het doel van het onderzoek naar PSA en werkstress was tweeledig. Ten eerste was het onderzoek 

bedoeld om in kaart te brengen hoe verpleegkundigen het werk beleven en welke rol het time 

managementgedrag, coördinatiegedrag en consensus daarbij spelen. Daarbij werd verwacht dat time 

managementgedrag, coördinatiegedrag en consensus werkstress direct en indirect (via PSA) 

beïnvloeden. Omdat de verpleegafdeling Neurologie een kleine verpleegafdeling is, werd het 

onderzoek ook uitgevoerd bij de verpleegafdeling Inwendige Geneeskunde. Ten tweede was het 

onderzoek bedoeld om te kunnen toetsen of verpleegkundigen die een hoge werkdruk ervaren het werk 

als gevolg van de terugkoppeling anders zijn gaan aanpakken en of dit samen met het creëren van 

consensus over de uitvoering van activiteiten effect heeft gehad op PSA en werkstress. Om te bepalen 

of veranderingen in PSA en werkstress daadwerkelijk het gevolg waren van de terugkoppeling, werd 

de verpleegafdeling Inwendige Geneeskunde als controlegroep beschouwd. Het toetsen van dit effect 

maakte echter geen deel uit van het afstudeerproject. Uit het onderzoek kunnen de volgende conclusies 

worden getrokken: 

 

� De vragenlijst werkbeleving is een goede methode om PSA en herstelbehoefte op 

verpleegafdelingen in kaart te brengen. 
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� De mate waarin neurologieverpleegkundigen PSA en werkstress (uitgedrukt in 

herstelbehoefte) ervaren, valt mee: verpleegkundigen op de verpleegafdelingen Neurologie en 

Inwendige Geneeskunde blijken vooral een hoge herstelbehoefte te hebben als zich problemen 

met het werktempo en werkhoeveelheid en afwisseling in het werk voordoen. 

Neurologieverpleegkundigen hadden op de genoemde PSA-variabelen gemiddeld een score 

lager dan 2,5. Dit betekent dat zich bij neurologieverpleegkundigen soms problemen voordoen 

op deze PSA-variabelen.  

 

� Niet het individuele gedrag, namelijk time managementgedrag, maar het groepsgedrag, 

namelijk coördinatiegedrag, is van invloed op de herstelbehoefte van verpleegkundigen. Een 

goede relatie met collega’s en consensus zijn belangrijke voorwaarden om de zorg goed te 

kunnen coördineren. 

 

� Op de verpleegafdeling zou men in staat moeten zijn om de zorg goed te kunnen coördineren, 

omdat men consensus ervaart over het werk (M =3,13, SD =0,38, bereik 1-4; hoge score is 

gunstig) en de relatie met collega’s goed beoordeelt (M=1,42, SD=0,28, bereik 1-4; lage score 

is gunstig) 

 

� De verpleegafdeling Neurologie is vergeleken met verpleegafdelingen in twee andere 

organisaties en de verpleegafdeling Inwendige Geneeskunde een goede verpleegafdeling om 

te werken met betrekking tot PSA en werkstress. 

 

� De toename van de werkbelasting in de afgelopen tien jaar heeft weinig effect gehad op de 

mate waarin neurologieverpleegkundigen PSA en werkstress ervaren. 

Neurologieverpleegkundigen beoordelen het werktempo en de werkhoeveelheid hetzelfde als 

wat tien jaar geleden normaal was in de gezondheidszorg. Bovendien ervaart men in 

vergelijking met wat tien jaar geleden normaal was meer inspraak en beoordeelt men de relatie 

met collega’s en de directe leiding beter. Daarnaast heeft men minder herstelbehoefte. Dit kan 

mogelijk verklaard worden door veranderingen in het afdelingsmanagement. 

8.1.2. De tijdregistratie 

De tijdregistratie had tot doel om in kaart te brengen hoeveel tijd verpleegkundigen in de huidige 

situatie besteden aan het uitvoeren van een bepaalde activiteit en de wijze (in termen van efficiëntie en 

/ of kwaliteit) waarop ze dat doen, zodat door de terugkoppeling van de verzamelde informatie 

overeenstemming kon worden bereikt over hoe bepaalde activiteiten uitgevoerd moeten worden. De 

tijdregistratie is uitgevoerd voor de activiteiten overdracht van de nachtdienst op de ochtenddiensten, 

wasbeurt, rapporteren over de ochtendverzorging / middagverzorging, medicijnen uitdelen en 

medicijnen uitzetten. Vanwege het tegenvallende aantal bruikbare metingen zijn de resultaten van de 

tijdregistratie van de activiteiten helpen met ontbijt, helpen met lunch, wegbrengen van patiënt en 

ophalen van patiënt niet meegenomen in dit afstudeerproject. Uit de resultaten van de tijdregistratie 

kunnen de volgende conclusies getrokken worden: 

 

� Het tijdregistratieformulier en de vragenlijst tijdregistratie vormen een degelijke methode om 

de tijdduur en de wijze waarop de activiteiten overdracht, wasbeurt en rapporteren worden 

uitgevoerd vast te stellen. 

 

� De overdracht van de nachtdienst op de ochtenddiensten kan efficiënter worden uitgevoerd als 

de nachtdienst aan alle ochtenddiensten tegelijkertijd overdraagt. Het duurt dan ongeveer 20 

minuten in plaats van 45 minuten voordat aan de laatste ochtenddienst is overgedragen, zonder 

dat dit gevolgen heeft voor de kwaliteit van de overdracht. 

 

� Neurologieverpleegkundigen besteden onafhankelijk van het type wasbeurt, de diagnose van 

de patiënt en het feit of ze een deel van de wasbeurt wel of niet met twee personen uitvoeren 

gemiddeld 30 minuten aan de wasbeurt van een patiënt.  
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� Verpleegkundigen voeren, zoals verwacht, 80% van de wasbeurten met een gemiddelde 

kwaliteit uit, maar lijken in tegenstelling tot wat verwacht wordt geen trade-off te maken 

tussen tijd en kwaliteit in omstandigheden van hoge tijddruk.  

 

� Met betrekking tot de wasbeurt kan een tijdwinst worden geboekt ten kosten van de kwaliteit 

waarmee de wasbeurt wordt uitgevoerd. Het uitvoeren van een wasbeurt met minimale 

kwaliteit en gemiddelde kwaliteit in plaats van maximale kwaliteit leidt namelijk tot een 

gemiddelde tijdwinst van respectievelijk twaalf minuten en acht minuten. 

 

� Op de verpleegafdeling Neurologie wordt vrij weinig aan bed gerapporteerd. Dit is niet 

wenselijk, omdat er dan minder vaak met de patiënt wordt overlegd over de inhoud van de 

rapportage en omdat het schrijven van een rapportage anders dan aan het bed van een patiënt 

gemiddeld langer duurt dan wanneer de rapportage aan het bed wordt geschreven.  

 

� Het medicijnen uitzetten duurt per patiënt gemiddeld vier tot vijf minuten, onafhankelijk van 

de diagnose van de patiënt. Het medicijnen uitzetten kan efficiënter gebeuren. Als 

verpleegkundigen zich minder vaak laten storen door alarmbellen en telefoon kan de tijdduur 

per patiënt gereduceerd worden en worden er mogelijk minder fouten in het uitzetten van 

medicijnen gemaakt.  

 

� Het medicijnen uitdelen duurt gemiddeld drie minuten per patiënt en kan mogelijk zowel met 

betrekking tot tijd als kwaliteit efficiënter worden uitgevoerd als de kans op fouten bij het 

uitzetten van de medicijnen geminimaliseerd wordt en/of als verpleegkundigen de 

mogelijkheid hebben om aan het bed van de patiënt te kunnen controleren waarom een 

bepaald medicijn niet is uitgezet.  

8.1.3. De terugkoppeling 

De terugkoppeling van de resultaten uit het werkbelevingsonderzoek en de tijdregistratie zal als doel 

hebben om consensus te creëren over hoe bepaalde activiteiten uitgevoerd moeten worden. Daarnaast 

zal de terugkoppeling als doel hebben om verpleegkundigen die snel een hoge werkdruk ervaren te 

laten inzien hoe zij hun werk anders zouden kunnen aanpakken. De terugkoppeling is vanwege de 

doorlooptijd van dit afstudeerproject niet uitgevoerd. Er is echter wel beschreven hoe de 

terugkoppeling opgezet zou moeten worden. De opzet werd gebaseerd op de principes participatie, 

discussion until consensus en het gebruiken van een facilitator. Daarnaast werden de resultaten van de 

tijdregistratie en de bevinding dat coördinatiegedrag mogelijk een belangrijke rol speelt in de 

werkbeleving van verpleegkundigen als uitgangspunt genomen. Met betrekking tot de opzet van de 

terugkoppeling kunnen de volgende conclusies worden getrokken: 

 

� Het terugkoppelen van de resultaten zoals beschreven in dit hoofdstuk maximaliseert de kans 

dat overeenstemming wordt bereikt om de activiteiten overdracht, wasbeurt, rapporteren, 

medicijnen uitdelen en medicijnen uit te gaan voeren zoals voorgesteld. Het terugkoppelen 

van de resultaten zorgt er zodoende indirect voor dat de productiviteit van verpleegkundigen 

verhoogd wordt met betrekking tot de activiteiten overdracht, rapporteren, medicijnen 

uitzetten en medicijnen uitdelen. Bovendien zorgt het terugkoppelen van de resultaten er 

indirect voor dat verpleegkundigen over extra regelmogelijkheden beschikken om met tijddruk 

om te gaan tijdens de ochtendverzorging van patiënten.  

8.2. Aanbevelingen 

In deze paragraaf worden aanbevelingen gedaan voor de verpleegafdeling Neurologie en het 

Catharina-ziekenhuis (CZE) in het algemeen (8.2.1). Daarnaast worden aanbevelingen gedaan voor 

verder onderzoek (8.2.2). 
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8.2.1. Aanbevelingen verpleegafdeling Neurologie en CZE 

Voor de verpleegafdeling Neurologie en het CZE worden de volgende aanbevelingen gedaan: 

 

� Het afdelingsmanagement van de verpleegafdeling dient met betrekking tot de werkwijze van 

verpleegkundigen vooral het coördinatiegedrag van verpleegkundigen te stimuleren. 

 

� Om de productiviteit van verpleegkundigen te verhogen, wordt het afdelingsmanagement 

aanbevolen om de terugkoppeling met betrekking tot de activiteiten overdracht, wasbeurt, 

rapporteren, medicijnen uitzetten en medicijnen uitdelen, uit te voeren zoals beschreven in 

hoofdstuk 7. 

 

� Om het effect van de terugkoppeling en de daaruit voortvloeiende veranderingen in de 

uitvoering van de activiteiten te evalueren, wordt het CZE aanbevolen om de vragenlijst 

werkbeleving ongeveer drie maanden na de doorvoering van de laatste veranderingen opnieuw 

af te nemen op de verpleegafdelingen Neurologie en Inwendige Geneeskunde. Daarbij wordt 

aanbevolen om de analyse van de vragenlijstgegevens uit te voeren zoals beschreven in 

paragraaf 5.3.2. De analyse kan het beste uitgevoerd worden door een eventuele volgende 

afstudeerder of de dienst HRM. 

 

� Na de evaluatie kan de verpleegafdeling overwegen om de tijdregistratie voor de activiteit 

helpen met ontbijt/ helpen met lunch opnieuw uit te voeren. Daarbij wordt aanbevolen om de 

vragen uit de vragenlijst tijdregistratie te gebruiken en gedurende een periode van twee weken 

alle verpleegkundigen de tijdregistratie uit te laten voeren. 

 
� Tijdens het afstudeerproject is gebleken dat de transportdienst met betrekking tot de uitvoering 

van de activiteiten wegbrengen van patiënt en ophalen van patiënt een bottleneck vormt. Het 

vermoeden bestaat dat dit niet alleen geldt voor de verpleegafdeling Neurologie, maar voor 

alle verpleegafdelingen. Het CZE wordt daarom aanbevolen om de processen van de dienst 

Patiëntentransport in kaart te brengen en samen met de interne klanten, zoals de 

verpleegafdeling Neurologie, knelpunten te identificeren en deze op te lossen, zodat het 

transport van patiënten van en naar onderzoeken efficiënter kan plaatsvinden. 

 

� Het knelpuntverhaal spanning en het knelpuntverhaal patiëntentevredenheid en sluiten van 

bedden kunnen, zoals blijkt uit hoofdstuk 3, verder aangepakt worden door de besluitvorming 

met betrekking tot de omgevingsgerichte werkzaamheden nog verder te centraliseren. Het 

centraliseren van de besluitvorming met betrekking tot de omgevingsgerichte werkzaamheden 

houdt in dat er één persoon is, bijvoorbeeld de teamleider of de stipdienst, die al het verkeer 

met de omgevingsafdelingen in de gaten houdt. In de huidige situatie ligt alleen de 

besluitvorming met betrekking tot de opnames en de ontslagen in één hand. De besluitvorming 

met betrekking tot het visite lopen en het transport naar onderzoeken en de SEH ligt 

respectievelijk in de hand van de verpleegkundigen en van de afdelingssecretaresse. Het 

verdient de aanbeveling om de besluitvorming met betrekking tot het visite lopen en het 

transport te centraliseren en onder te brengen bij de teamleider. Dit zou inhouden dat de 

onderzoeksafdelingen en de artsen zich altijd melden bij de teamleider of de stipdienst, 

waardoor de teamleider op elk moment een duidelijk beeld heeft van het aantal opnamen, 

ontslagen, onderzoeken en artsen die visite komen lopen. Daarnaast blijkt uit hoofdstuk 3 dat 

de knelpuntverhalen aangepakt kunnen worden door de personeelsplanning beter af te 

stemmen op de zorgvraag. De verpleegafdeling Neurologie wordt aanbevolen om na te denken 

over mogelijkheden om het personeel flexibeler in te zetten. Daarbij kan gedacht worden aan 

het invoeren van een bereikbaarheidsdienst voor de dagdiensten, het inzetten van mensen van 

het intern personeelsbureau op korte termijn, of het maken van afspraken met andere 

verpleegafdelingen om verpleegkundigen te ‘lenen’.  
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� Tenslotte wordt het afdelingsmanagement aanbevolen om de resultaten van de tijdregistratie te 

gebruiken ter ondersteuning van beslissingen zoals het sluiten van bedden of het aannemen 

van personeel. De resultaten kunnen bovendien meegenomen worden in de vaststelling van de 

kosten voor Diagnose Behandel Combinaties waarbij de verpleegafdeling Neurologie 

betrokken is. 

8.2.2. Aanbevelingen voor verder onderzoek 

Op basis van dit afstudeerproject kunnen de volgende aanbevelingen worden gedaan voor verder 

onderzoek: 

 

� De vragenlijstschaal Consensus over het werk uit de vragenlijst werkbeleving is opgebouwd 

uit tien items met twee items voor de volgende aspecten: tijd en kwaliteit, kwaliteit onder 

normale werkdruk,  kwaliteit onder hoge werkdruk, efficiëntie waarmee gewerkt wordt en 

prioriteiten. Uit de analyse bleek dat de vragenlijstschaal niet uit vijf, maar uit drie factoren 

bestaat. Een logische verklaring voor deze factoren kon echter niet gevonden worden. 

Daarnaast zijn met behulp van de vragenlijstresultaten een aantal mediatie modellen getoetst 

waarbij verwacht werd dat PSA variabelen de relatie tussen consensus, time 

managementgedrag en coördinatiegedrag met werkstress zouden beïnvloeden. Geen van deze 

modellen werd echter bevestigd. Het aantal respondenten (N=39) was echter zeer klein. Het 

verdient daarom de aanbeveling om de vragenlijst werkbeleving op verschillende 

verpleegafdelingen af te nemen, zodat bepaald kan worden uit hoeveel factoren de 

vragenlijstschaal Consensus bestaat en de mediatie modellen uitgebreider getest kunnen 

worden. Indien mogelijk dient de vragenlijst op verpleegafdelingen van het CZE afgenomen te 

worden. 

 

� Groepsgedrag blijkt een belangrijke rol te spelen met betrekking tot de werkbeleving van 

verpleegkundigen. Het is echter onbekend hoe dit zich precies manifesteert. Het verdient 

daarom de aanbeveling om verder onderzoek te doen naar de coördinatie binnen 

verpleegkundige teams en de relatie met werkbeleving. Hierbij dient gekeken te worden naar 

de wijze waarop verpleegkundigen gebruik maken van elkaars mogelijkheden. 
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Verklarende woordenlijst 

 

Begrip Omschrijving 

  

Consensus Overeenstemming. 

Coördinatiegedrag Gedrag dat erop gericht is om de zorgactiviteiten die uitgevoerd 

moeten worden te coördineren.  

Psychosociale arbeidsbelasting De verzameling van aspecten van de arbeidsinhoud en de 

arbeidssituatie, die (mede via de beleving van en beoordeling 

door de werknemer) op het cognitieve, maar vooral ook op het 

motivationele en emotionele vlak invloed uitoefent op 

werknemers. 

Standaard deviatie Een maat om de spreiding, de mate waarin de scores van elkaar 

verschillen, van de scores aan te geven. 

Time managementgedrag Gedrag dat gericht is op een effectief gebruik van tijd om 

bepaalde doelgerichte activiteiten uit te voeren. 

Trade-off Afweging waarbij het ene aspect ten koste gaat van het andere 

aspect. 

Werkstress De combinatie van lichamelijke en emotionele reacties op 

overbelasting in het werk. 
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AGNIO Arts-assistent niet in opleiding 

AKL Algemeen Klinisch Laboratorium 

ANOVA Analysis of Variance 

BMO Bureaus Management Ondersteuning 

CVA Cerebro Vasculair Accident 

CZE Catharina-ziekenhuis Eindhoven 

DBC Diagnose Behandel Combinatie 

EEG Elektro encefalogram 

EMG Elektromyogram 

ENG Elektroneurogram 

FTE Full-time equivalent 

HNP Hernia Nuclei Pulposi 

HRM Human Resource Management 

IGZ Inspectie voor de Gezondheidszorg 

IPB Intern personeelsbureau 

KNF Klinische Neurofysiologie 

MANOVA Multivariate Analysis of Variance 

MMO Medewerkers Motivatie Onderzoek 

NDT Neuro Developmental Treatment 

NVZ Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen 
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ProMES Productivity Measurement and Enhancement System 
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TIA Transient Ischaemic Attack 

VBBA Vragenlijst Beleving en Beoordeling van de Arbeid 
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