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Abstract 
This graduation report describes the implementation of a ProMES-system (and Measurement 
Enhancement System) at the Revalidatiecentrum Amsterdam. By having a feedback meeting every six 
weeks the employees were focused on the right indicators. The productivity was measured before and 
during this feedback period. It is demonstrate that the productivity had increased due to the use of 
feedback. 
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Voorwoord 

Dit verslag beschrijft mijn afstudeerproject van de studie Technische Bedrijfskunde aan de Technische 
Universiteit Eindhoven. Dit afstudeerproject is uitgevoerd bij het Revalidatiecentrum Amsterdam op 
de afdeling waar revalidanten met een niet-aangeboren hersenletsel behandeld worden. Het onderwerp 
van dit afstudeerproject is het meten en verhogen van de productiviteit van het behandelteam. Bij het 
uitvoeren van dit project heb ik van vele kanten steun gehad. Hiervoor wil ik een aantal mensen 
bedanken. 

Van het Revalidatiecentrum Amsterdam wil ik als eerste Mattie Schinkel bedanken. Zij is de 
zorgmanager en tevens mijn begeleider tijdens dit project. Bij haar kon ik altijd terecht voor 
inhoudelijke adviezen en aanwijzingen. Daamaast wil ik het afdelingshoofd behandeling, Arjan Baan, 
bedankten voor de hulp bij de praktische uitvoering van het geheel. Dankzij hem werden behandelaren 
vrij geroosterd om mij te ondersteunen en heeft het ProMES-systeem een vaste plek in het 
werkoverleg gekregen. De !eden van de ProMES-ontwikkelgroep waren cruciaal voor het ontwikkelen 
van het ProMES-systeem. Ondanks de grote drukte van deze !eden wisten ze toch steeds tijd vrij te 
maken om dee! te nemen aan de bijeenkomsten. Bedankt! Verder wil ik graag Ronald van den Broek, 
projectleider IT, van harte bedanken. Dankzij zijn hulp is het mogelijk gemaakt om de juiste 
informatie uit het informatiesysteem te halen. Verder wil ik alle overige medewerkers van het RCA 
bedanken die mij op ter woord wilde staan tijdens het uitvoeren van mijn project. Vooral Jae van 
Rheenen, Petran Geurts, Marleen Lannoo en Monique Wessels hebben mij meerdere keren geholpen. 

Van de Technische Universiteit Eindhoven bedank ik als eerste mijn begeleider Harrie van Tuijl. 
Tijdens de vele en lange besprekingen die wij met elkaar hadden bleek zijn enthousiasme over mijn 
afstudeeronderwerp. Hij heeft mij meerdere keren de juiste richting opgestuurd door zijn positieve en 
deskundigheid benadering. Van Eric van der Geer, promovendus, heb ik geleerd hoe het ProMES
systeem in het Revalidatiecentrum Breda is ingevoerd. Vee! praktische zaken die komen kijken bij het 
invoeren van het ProMES-systeem heb ik zo snel onder de knie gekregen, hiervoor mijn dank. 

Verder wil ik graag mijn familie bedanken voor feit dat ze mij de gehele studie hebben gesteund en 
vertrouwen in mij hebben gehouden. Mijn vrienden wil ik vooral bedanken voor de nodige 
ontspanning gedurende dit project. Vooral Peter V oogt wist ervoor te zorgen dat ik genoeg 
ontspanning kreeg, maar ook dat ik voldoende tijd besteedde aan dit project. 

Hans van der V oort van der Kleij 
Utrecht, augustus 2007 
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Samenvatting 

Deze samenvatting beschrijft in het kort de opdrachtformulering, de gevolgde methode, de resultaten, 
de conclusies en de aanbevelingen van het uitgevoerde afstudeerproject. 

Opdrachtform ulering 
De opdracht bestaat uit vijf deelopdrachten. 

• Het uitvoeren van stap 3 en 4 van het ProMES-systeem 
o Stap 3: Het ontwikkelen van prestatiewaarderingscurven 
o Stap 4: Het ontwikkelen van de opzet van het feedbackrapport en van de 

feedbackbij eenkomsten 
• (Automatisering van de) lnformatievoorziening 

Hoe kunnen gegevens hiervoor worden gegenereerd, verzameld en opgeslagen, om vervolgens 
op een snelle en handige manier de informatie hieruit te halen om het feedbackrapport op te 
stellen. 

• Feedback geven en bespreken 
Er moet periodiek feedback gegeven worden aan de medewerkers van cluster 2. 

• Effectiviteitmeting 
Het effect van het ProMES-systeem wordt gemeten, zodat bepaald kan worden of het 
ProMES-systeem succesvol is en kan worden ingevoerd bij andere teams van het RCA. 

• Barging van het ProMES-systeem 
Hoe veranker je ProMES zodanig dat het een onderdeel wordt van de reguliere procedures van 
de organisatie (en dus beklij ft). 

De gevolgde methode 
Stap 3 en 4 van het ProMES-systeem. 
Zeven medewerkers van cluster 2 vormen samen de ProMES-ontwikkelgroep. Deze groep kwam elke 
twee a drie weken bij elkaar om het ProMES-systeem te ontwikkelen. 

Stap 3 bestaat uit drie deelstappen. De eerste deelstap (stap 3a) van stap 3 is het identificeren van de 
maximale, minimale en verwachte score per indicator. De tweede deelstap (stap 3b) is het benoemen 
van de maximale en minimale effectiviteitwaarde van de indicatoren. De derde deelstap (stap 3c) is 
het maken van de prestatiewaarderingscurven. Per indicator worden de effectiviteitwaarden uitgezet 
tegen de indicatorscores. 

In stap 4 worden de volgende vragen beantwoord: 
• Wat wordt de terugkoppelperiode (hoe vaak en wanneer wordt de feedback gegeven)? 
• Wat is de inhoud van het feedbackrapport (welke indicatoren, welke periode, detailniveau)? 
• Hoe ziet de lay-out van het feedbackrapport eruit? 
• Op welke manier wordt de feedback gegeven? Door middel van bijeenkomsten, of via e-mail, 

of op een prikbord? Of een combinatie van deze drie? 
• Wie krijgt wanneer welke feedback? 
• Hoe, waar en door wie worden de indicatorscores verzameld? 
• Wie leidt de feedbackbijeenkomsten? 
• Wat wordt er besproken op een feedbackbijeenkomst? Alleen de indicatorscores, of ook de 

oorzaken van hoge en !age scores? En welke maatregelen er genomen kunnen worden om tot 
verbeteringen komen? 

(Automatisering van de) Jnformatievoorziening 
Per indicator wordt bepaald hoe deze exact gemeten kan worden. Van belang hierbij is dat het 
verzamelen van de gegevens per indicator weinig tijd kost. Het is zaak om dit verzamelen zoveel 
mogelijk te automatiseren. 
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Feedback geven en bespreken 
Tijdens <lit project wordt feedback gegeven aan de medewerkers van cluster 2. Hiervoor moet 
periodiek de informatie verzameld worden om de indicatorscores en effectiviteitwaarde te genereren. 
Deze scores en waarden worden vervolgens omgezet in een overzichtelijk feedbackrapport <lat elke zes 
weken in het werkoverleg van cluster 2 wordt besproken 

Ejfectiviteitmeting 
Om een mogelijk effect van ProMES aan te kunnen tonen, zal er feedback gegeven worden en bepaald 
worden of de indicatorscores daardoor stijgen. Indicatoren worden opgesplitst in een controle groep 
(Ecaris B indicatoren, waar geen feedback over gegeven wordt) en een experimentele groep (Ecaris A 
indicatoren, waar wel feedback over gegeven wordt). 

De hypotheses zijn: 
• HI: Omdat de 2e niveau indicatoren pas op lange termijn beYnvloedbaar zijn, is de eerste 

hypothese <lat ondanks het geven van feedback vanaf 2/4/2007 de gemiddelde behandelduur 
niet zal veranderen. 

• H2: De Ecaris A indicatoren zijn wel direct te beYnvloeden. Daarom wordt verwacht <lat de 
prestaties op deze indicatoren sinds het feedback gegeven beter zijn dan voor de feedback 
(tijdens de baseline). 

• H3: Over de Ecaris B indicatoren wordt geen feedback gegeven en de prestatie hierover zal 
dan ook niet stijgen. 

• H4: De richtingscoefficient van de Ecaris A indicatoren vanaf2-4-2007 is positief. 
• H5: De richtingscoefficient van de Ecaris B indicatoren vanaf2-4-2007 is neutraal. 
• H6: De scores van de Ecaris A indicatoren vanaf 4-6-2007 zijn hoger dan in de laatste 8 

weken van de baselineperiode. 
• H7: De scores van de Ecaris B indicatoren vanaf 4-6-2007 zijn gelijk aan de scores in de 

laatste 8 weken van de baselineperiode. 
• H8: De totale effectiviteitwaarden van de Ecaris A indicatoren vanaf 4-6-2007 > De totale 

effectiviteitwaarden van de laatste 7 weken van de baselineperiode. 
• H9: De totale effectiviteitwaarden van de Ecaris B indicatoren vanaf 4-6-2007 = De totale 

effectiviteitwaarden van de laatste 7 weken van de baselineperiode. 

Barging van het ProMES-systeem 
Bepaald client te worden wie die deze feedback gaat verzorgen als de afstudeerder vertrokken is. 

De resultaten 
Stap 3 en 4 van het ProMES-systeem 
Deze stappen zijn beide volledig doorlopen. Voor stap 3 heeft <lit geresulteerd in een tabel met de 
maximale, verwachte en minimale scores (tabel 8), een tabel met de effectiviteitwaarden per indicator 
(tabel 9) en de prestatiewaarderingscurve voor elke indicator 
Bij stap 4 is het volgende besloten: 

• Elke drie weken wordt er feedback gegeven, afwisselend per e-mail en in een bijeenkomst. 
• Van de Ecaris A indicatoren, de exitgesprekindicator en de gemiddelde behandelduur wordt 

feedback gegeven. 
• Alle medewerkers van cluster 2 krijgen dezelfde feedback. 
• De afstudeerder genereert en presenteert het feedbackrapport 

(Automatisering van de) Informatievoorziening 
Acht indicatoren kunnen automatisch via het Ecaris systeem gemeten worden. De indicator "Mate 
waarin elke betrokken behandelaar aanwezig is bij de planbespreking" kan ook via het Ecaris systeem 
gemeten worden, maar dan geheel handmatig. Drie indicatoren worden via het exitgesprek gemeten. 
De trainers van de behandelcommunicatie methode gaan elke zes weken negen planbesprekingen 
beoordelen op de inhoud. Hiermee kan de indicator "mate waarin het definitieve 
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planbesprekingsformulier volgens de handleiding van het 'behandelcommunicatie RCA' is ingevuld' 
gemeten worden. Het is nog onbekend hoe de overige indicatoren gemeten kunnen worden. 

Feedback geven en bespreken 
Sinds 2 april 2007 wordt er periodiek feedback gegeven. Er is twee keer schriftelijk feedback gegeven 
en er zijn 4 feedbackbijeenkomsten geweest. De feedback werd tijdens de bijeenkomsten goed 
ontvangen. Verschillende verbeteracties zijn ingevoerd. Zo is afgesproken dat ook als de hulpvraag 
onbekend is, de reden hiervan ingevuld moet worden ingevuld. En per behandelteam is afgesproken 
welke discipline verantwoordelijk is voor het invullen van de hulpvragen. Verder is de 
afstemmingsbijeenkomst van het communicatieteam verplaatst naar de vrijdag 

Effectiviteitmeting 
Het effect van het ProMES-systeem is gemeten aan de hand van de hypotheses. Hieruit blijkt dat als 
de hele baselineperiode wordt vergeleken met de hele feedbackperiode de indicatoren waarover geen 
feedback is gegeven beter zijn gaan scoren dan de indicatoren waarover wel feedback is gegeven. Dit 
is tegen de verwachting in. 
Omdat de verbeteracties die zijn ingevoerd door het geven van de feedback niet meteen werden 
uitgevoerd, maar pas sinds begin juni 2007 zijn de indicatorscores van de maanden juni en juli 
vergeleken met de laatste twee maanden van de baselineperiode. Hieruit blijkt <lat de scores van de 
indicatoren waarover feedback is gegeven wel sterk zijn gestegen en van de andere indicatoren 
gemiddeld gelijk zijn gebleven. 

Barging van het ProMES-systeem 
Tot en met begin augustus heeft de afstudeerder alle taken uitgevoerd om de indicatorscores te 
genereren en de feedbackbijeenkomst te begeleiden. Deze taken zijn in augustus overgedragen aan 
drie personen. 

Conclusies 

• Stap 3 en 4 van het ProMES-systeem zijn volledig uitgevoerd door de ProMES
ontwikkelgroep. De eerste bijeenkomst van stap 3 was op I 0 oktober 2006 en op 2 maart 2007 
werden deze stappen met de afstemmingsbijeenkomst afgerond. Inclusief de 
introductiebijeenkomst en de afstemmingsbijeenkomst waren er 11 bijeenkomsten nodig die 
totaal 13 uur duurde. 

• Een deel van de indicator is via het Ecaris systeem meetbaar gemaakt. Maar door de vele 
query's die nodig zijn om de detailinformatie te generen kost het twee uur per zes weken om 
deze scores te krijgen. Drie indicatoren worden via het exitgesprek gemeten en een indicator 
via de trainers. De overige indicatoren moeten nog meetbaar gemaakt worden. 

• Het is gelukt om per 2 april 2007 periodiek feedback te geven aan het behandelteam. Hier zijn 
verschillende verbeteracties uit voort gekomen. 

• Het is duidelijk geworden dat de indicatorscores door het feedback geven stijgen, maar dat <lit 
effect niet meteen zichtbaar is maar pas nadat de verbeteracties door het hele team worden 
uitgevoerd. 

• De feedbackbijeenkomsten zullen ook blijven plaats vinden na dit afstudeerproject. Het 
management en het afdelingshoofd zijn enthousiast genoeg om hier tijd voor vrij te maken. 
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Aanbevelingen 
• Samen met de ProMES-ontwikkelgroep moet een jaar na het begin van het feedback gegeven 

nog eens kritisch gekeken worden naar de prestatiewaarderingscurven. 
• Om de Ecaris indicatoren helemaal automatisch te gaan meten moet hiervoor door de 

projectleider IT een programma geschreven worden. 
• Vanwege het succes van de feedbackbijeenkomsten is het aan te bevelen om door te blijven 

gaan met deze bijeenkomsten. 
• Per indicator zal bekeken moeten worden of deze gebruikt kan worden in andere teams. En per 

activiteit van andere teams zal bekeken moeten worden of deze ook in cluster 2 voor komt en 
ofhier een nieuwe indicator voor opgesteld moet worden 
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Hoofdstuk 1: lnleiding 
Dit hoofdstuk bevat de aanleiding tot de opdracht en de opdrachtformulering. 

1.1. Aanleiding tot de opdracht 
De aanleiding van de opdracht komt van twee kanten: de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) 
en het Revalidatiecentrum Amsterdam (RCA). 

De overheid wil de marktwerking bij zorginstellingen stimuleren, zodat de zorginstelling meer moeite 
moeten doen om een goed product te leveren. Hierdoor zal de kwaliteit van de zorg omhoog gaan en 
de kosten omlaag. Zorginstellingen moeten met elkaar vergeleken worden. V anuit Revalidatie 
Nederland wordt elk revalidatiecentrum gevraagd om een lijst van indicatoren in te vullen. Deze lijst is 
nog volop in ontwikkeling. Het RCA wil niet alleen deze lijst invullen, maar ook zelf het initiatief 
nemen tot het opstellen van indicatoren. Daarom is er voor gekozen om het ProMES-systeem 
(Productivity Measurement and Enhancement Systeem) te gaan gebruiken (in bijlage 2 staat een korte 
uitleg van het ProMES-systeem). Met dit systeem worden indicatoren opgesteld om zo de 
productiviteit te meten. Dat het verhogen van de productiviteit in de zorg noodzakelijk is blijkt ook uit 
het volgende citaat: "Facing ageing populations and rising aspiration levels, the supply of health-care 
services needs to be increased. This can basically be done through increasing resources and/or 
spending them more wisely, that is, improving productivity" (Lillrank en Liukko, 2004 ). 

V anuit de universiteit komt de interesse voor dit onderzoek van het promotieonderzoek van Eric van 
der Geer. Eric van der Geer onderzoekt of het type feedback dat gebruikt dient te worden bij een 
behandelteam met grote onzekerheid anders is dan bij een behandelteam met lage onzekerheid. Het 
RCA heeft verschillende behandelteams met verschillende mate van onderzekerheid. Interessant is om 
te zien of deze verschillende behandelteams verschillende prestatie-indicatoren gaan ontwikkelen. 

Begin 2006 was Ceryl van Nisselroij (toenmalige studente Technische Bedrijfskunde aan de TU/e) 
begonnen met haar afstudeerproject bij het RCA (zie bijlage 1 ). 

Haar opdracht was om te bepalen of het ProMES-systeem binnen het RCA kon worden ingevoerd. In 
november 2006 was dit project afgerond en waren de eerste twee stappen van het ProMES-systeem 
uitgevoerd. Gedurende dit project behielden het management en de ProMES ontwikkelgroep hun 
motivatie en overtuiging dat ProMES succesvol bij het RCA kan worden ingevoerd. Dit was reden 
voor het management om al tijdens het project van Ceryl bij de TU/e aan te geven dat ze graag nog 
een afstudeerder wilde hebben om het ProMES-systeem verder in te gaan voeren. 

In oktober is dit vervolgafstudeerproject gestart, twee maanden voordat het eerste afstudeerproject 
klaar was, zodat er genoeg tijd was om de zaken over te dragen. Dit vervolgafstudeerproject wordt in 
dit rapport beschreven. 

1.2. Opdracht formulering 
Door de bedrijfsbegeleider (zorgmanager), universiteitsbegeleider en de afstudeerder is, gezamenlijk, 
de opdracht geformuleerd. De opdracht bestaat uit vijf delen: 

• Het uitvoeren van stap 3 en 4 van het ProMES-systeem 
• (Automatisering van de) informatievoorziening 
• Feedback geven en bespreken 
• Effectiviteitmeting 
• Borging van het ProMES-systeem 
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Deze deelopdrachten staan hieronder verder uitgewerkt. 

Het uitvoeren van stap 3 en 4 van bet ProMES-systeem 
Samen met de ProMES-ontwikkelgroep worden de laatste twee stappen van het ProMES-systeem 
uitgevoerd. 

Stap 3: Het ontwikkelen van prestatiewaarderingscurven 
Per prestatie-indicator wordt bepaald wat de verwachte, minimale en maximale score is. Deze score 
wordt de indicatorscore genoemd. Vervolgens wordt per indicator bepaald hoe belangrijk die is voor 
de organisatie. Hoe belangrijker een indicator is, hoe groter de effectiviteitwaarde van die indicator is. 
Per indicator worden deze indicatorscore en effectiviteitwaarde tegen elkaar uitgezet in een grafiek, 
deze grafiek is de prestatiewaarderingscurve. 

Stap 4: Het ontwikkelen van de opzet van het feedbackrapport en van de feedbackbijeenkomsten 
Hier moet bepaald worden hoe het feedbackrapport en de feedbackbijeenkomsten emit komen te zien. 
Hiervoor worden de volgende vragen beantwoord: 

• Wat wordt de temgkoppelperiode (hoe vaak en wanneer wordt de feedback gegeven)? 
• Wat is de inhoud van het feedbackrapport (welke indicatoren, welke periode, detailniveau)? 
• Hoe ziet de lay-out van een feedbackrapport emit? 
• Op welke manier wordt de feedback gegeven? Door middel van bijeenkomsten, of via e-mail? 

Of op een prikbord? Of een combinatie van deze drie? 
• Wie krijgt wanneer welke feedback? 
• Hoe, waar en door wie worden de indicatorscores verzameld? 
• Wie leidt de feedbackbijeenkomsten? 

(Automatisering van de) Informatievoorziening 
Duidelijk moet worden hoe de prestatie-indicatoren gemeten kunnen worden. 
Hoe kunnen gegevens hiervoor worden gegenereerd, verzameld en opgeslagen, om vervolgens op een 
snelle en handige manier de informatie hiemit te halen om het feedbackrapport op te stellen. 
Een hulpmiddel hiervoor zal kunnen zijn het Elektronisch Patienten Dossier (EPD). Het EPD is een 
virtueel dossier waar bevoegde hulpverleners vanuit verschillende locaties informatie uit kunnen halen 
of kunnen invoeren. Dit systeem is op <lit moment in ontwikkeling en er moet onderzocht worden of 
de informatievoorziening voor de prestatie-indicatoren gekoppeld kan worden aan het EPD. 
Om deze informatievoorziening te continueren na afloop van <lit afstudeerproject zal er een 
handleiding geschreven worden waarin staat hoe per indicator de prestatie gemeten kan worden. 

Feedback geven en bespreken 
Door de invoering van het ProMES-systeem krijgen de medewerkers te maken met meer en 
gedetailleerdere feedback dan ze gewend zijn. Onderzocht moet daarom worden hoe de medewerkers 
hiermee om moeten gaan. Hoe moet de feedback vorm en inhoud krijgen? Hoe verschilt dit bij non
routinematige teams ten opzichte van routinematige teams? Wat stelt dat voor eisen aan de facilitator? 
Deze feedback moet periodiek gegeven worden aan de medewerkers van cluster 2. 

Effectiviteitmeting 
Om het effect van het ProMES-systeem te meten, kan er op verschillende niveaus gemeten worden. 
Het eerste niveau is <lat van de prestatie-indicatoren op procesniveau. Wordt er, na verloop van tijd, na 
de invoering van het ProMES-systeem beter gescoord op deze indicatoren. Het tweede niveau is die 
van het organisatieresultaat. Wordt er bijvoorbeeld beter en efficienter (tegen minder kosten) gewerkt? 
Zo kan op het eerste niveau blijken dat het percentage volledig ingevulde planbesprekingsformulieren 
gestegen is, maar dit hoeft niet te betekenen <lat hierdoor de kwaliteit van het werk ook gestegen. 
Van beide niveaus zal het effect gemeten worden, zodat bepaald kan worden ofhet ProMES-systeem 
succesvol is en kan worden ingevoerd bij andere teams van het RCA. 
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Borging van bet ProMES-systeem 
Hoe veranker je ProMES zodanig <lat het een onderdeel wordt van de reguliere procedures van de 
organisatie (en dus beklijft). Tijdens <lit afstudeerproject verzorgt de afstudeerder de 
feedbackbijeenkomst, inclusief het verzamelen van de indicatorscores. Deze taken zullen na afloop 
van <lit project moeten worden overgenomen. Bepaald dient te worden wie deze taken in welk format 
zal overnemen. 
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Hoofdstuk 2: Bedrijfsbeschrijving 
Dit hoofdstuk beschrijft het bedrijf en de cluster waar dit afstudeerproject plaats heeft gevonden. 
Van de betreffende cluster worden onder andere de overlegmomenten en het behandelproces 
toegelicht. 

2.1. Revalidatiecentrum Amsterdam 
In Nederland zijn 24 revalidatie-instellingen. Twee daarvan bevinden zich in Amsterdam: het Jan van 
Breemen Instituut (JBI) en het Revalidatiecentrum Amsterdam (RCA). 
Het RCA biedt zowel poliklinische als klinische revalidatie aan, terwijl het JBI alleen poliklinische 
revalidatie aanbiedt. 

2.1.1. De organisatie 

Het RCA is in 1989 ontstaan na een fusie tussen de Revalidatiekliniek Overtoom en Revalidatie 
Instituut Muiderpoort en richt zich op de revalidatie van mensen die minder zijn gaan functioneren als 
gevolg van ziekte, aangeboren afwijkingen of een ongeval. De doelgroep is mensen uit de 
gezondheidsregio Amsterdam en mensen buiten deze regio met specifieke vragen. 
( www .revalidatie-amsterdam.nl) 

De leiding van het RCA is in handen van de Raad van Bestuur (RvB). De Raad van Bestuur bestaat uit 
twee personen, een revalidatiearts (Peter Koppe) en de voorzitter (Jos Buijs). Peter Koppe werkt 50% 
als revalidatiearts en 50% als lid van de RvB waarin hij verantwoordelijk is voor het zorginhoudelijke 
beleid. Jos Buijs werkt fulltime als voorzitter van de RvB en is verantwoordelijk voor het strategisch 
en algemeen beleid. 
Daarnaast is er een Raad van Toezicht (bestaande uit zes deskundigen van buiten het RCA) die 
toezicht houden op en advies geven aan de Raad van Bestuur. 

De Dienst Revalidatie Zorg (DRZ) is de grootste afdeling van het RCA en bestaat uit behandelaren en 
de verpleging en wordt geleid door een zorgmanager. Deze afdeling is onderverdeeld in zeven 
subafdelingen, clusters genoemd. Aan het hoofd van elk cluster staat een afdelingshoofd behandeling, 
afdelingshoofd verpleging ( alleen bij klinische revalidatie) en een revalidatiearts. 

Deze zeven clusters zijn: 

• "Cluster 1: klinische en poliklinische revalidatie van mensen met een dwarslaesie of een 
chronisch neurologische aandoening, of ALS (Amyotrofische Lateraal Sclerose). 

• Cluster 2: klinische en poliklinische revalidatie van mensen met niet-aangeboren hersenletsel 
(NAH). 

• Cluster 3: klinische en poliklinische revalidatie van mensen met een amputatie, een multi
trauma of een niet-aangeboren hersenletsel. En poliklinische revalidatie met mensen met het 
chronische vermoeidheidsyndroom (CVS). 

• Cluster 4: poliklinische kinderrevalidatie. En de Mytyl en tytyl school 
• Cluster 5: revalidatie in het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, ziekenhuis BovenIJ en ziekenhuis 

Amstelland. 
• Cluster 6: revalidatie gericht op maatschappelijke re-integratie; advisering door het 

Adviesbureau RCA (ARCA). 
• Cluster 7: poliklinische revalidatie voor mensen met chronische pijn. En mensen met 

complexe hartproblemen." (www.rcamsterdam.nl) 

Revalidanten met een niet-aangeboren hersenletsel komen nu cluster 2 of 3 terecht. Dit komt omdat 
deze groep revalidanten te groot is voor cluster 2. In de toekomst worden alle revalidanten met een 
niet-aangeboren hersenletsel in hetzelfde cluster geplaatst. 
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Naast de DRZ bestaan er nog de Dienst Inteme Bedrijfsvoering (DIB) en Personeel, Organisatie en 
Communicatie (PO&C). De medische staf, ondememingsraad en clientenraad adviseren de Raad van 
Bestuur. In totaal werken er bij het RCA ongeveer 530 medewerkers verdeeld over 50 beroepen. Deze 
530 medewerkers zijn goed voor 336 FTE's, waarvan 251 in de Dienst Revalidatiezorg, 68 in de DIB, 
11 bij PO&C en 6 in de Raad van Bestuur. Van de 251 FTE's in de DRZ, zijn er 131 voor de 
behandeling, 9 voor de artsen en 111 voor de verpleging. Cluster 2 is de grootste cluster met 34 FTE 
voor de behandeling, 1,2 FTE aan artsen en 31.7 FTE verpleging. In bijlage 3 staat het organogram 
vanhetRCA. 

Het RCA is onderdeel van de volgende zorgketen: ziekenhuizen - RCA - nazorginstellingen 
(verpleeghuis, thuiszorg). Binnen deze keten heeft het RCA samenwerkingsverbanden met de andere 
zorginstellingen, zowel met andere revalidatiecentra als met ziekenhuizen en nazorginstellingen 
Op het gebied van onderzoek werkt het RCA nauw samen met enkele academische centra ( onder 
andere: de Faculteit der Bewegingswetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam) en andere 
revalidatie-instellingen 
Op het gebied van advisering werkt het RCA samen met de gemeente Amsterdam, het centrum 
indicatiestelling zorg (CIZ) en nazorginstellingen. 
Sinds 1 februari 2007 werkt het RCA ook samen met het transferbureau. Dit bureau is gevestigd in het 
RCA en bestaat uit verschillende organisaties die een rol spelen bij de zorg v66r en na opname bij het 
RCA. Het transferbureau helpt de revalidanten met het aanvragen van de voorzieningen die na ontslag 
nodig zijn. Dit kan bijvoorbeeld een rolstoel, een aangepaste woning ofthuiszorg zijn. 

2.1.2. Financien RCA 
De grootste inkomstenbron van het RCA is de vergoeding die het krijgt van de verzekeraars voor de 
"gemaakte productie." De productie is 'de directe activiteit aan een revalidant in het kader van het 
opstellen of uitvoeren van het revalidatieplan'. Deze productie wordt uitgedrukt in het aantal RBU's 
(Revalidatie Behandel Uren). Een behandelduur is alleen een RBU als de revalidant daar fysiek bij 
aanwezig is, overlegmomenten waarbij de revalidant niet aanwezig is tellen niet als RBU's. Bij 
groepstherapieen wordt een behandeluur geteld als 1,5 RBU per behandelaar. Als er bij een 
groepstherapie van 2 uur 4 revalidanten en 3 behandelaren aanwezig zijn, dan telt <lit als 9 RBU's 
Voor elk RBU <lat wordt gedraaid, krijgt bet RCA een vaste vergoeding van de verzekeraars. Voor elk 
jaar maken het RCA en de verzekeraars afspraken hoeveel RBU's het RCA mag factureren, er worden 
geen afspraken gemaakt over het aantal RBU's per revalidant. Wei moet het RCA zich verantwoorden 
voor het aantal RBU's per revalidant. Voor bepaalde behandelingen zal het RCA eerst toestemming 
moeten vragen aan de verzekeraars, omdat anders de kans bestaat <lat de verzekeraars deze 
behandeling niet nodig achten en de behandeling niet vergoeden. Als het RCA meer RBU's gaat 
draaien dan was afgesproken, dan moet <lit overlegd worden met de verzekeraars, als het RCA deze 
uren kan verantwoorden dan worden deze uren alsnog uitbetaald. Het maakt voor de hoogte van de 
vergoeding niet uit of een RBU door een fysiotherapeut of door een arts gedraaid wordt, terwijl de 
kosten van een arts wel hoger liggen. Een behandelaar kost ongeveer € 52, een psycholoog ongeveer € 
54 en een arts€ 135 per uur. Per RBU brengt het RCA€ 105 in rekening bij de verzekeraars. Op een 
RBU uitgevoerd door een behandelaar maakt het RCA dus winst. Wordt <lat door een arts uitgevoerd 
dan draait het RCA verlies. Voor het RCA is het van belang om zoveel mogelijk RBU's te draaien die 
vergoed worden door de verzekeraars. 

Een andere inkomstenbron is de vergoeding voor de eerste consulten door de arts. Echter kost een arts 
meer dan het RCA krijgt vergoed. Per verpleegdag krijgt het RCA ook een vergoeding van de 
verzekeraars, deze is echter ook kleiner dan de kosten hiervoor. 

Veruit de grootste kostenpost voor het RCA is de personeelskosten. 
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Voor het financiele resultaat van het RCA is het van belang om: 
• Het aantal RBU's <lat wordt vergoed daadwerkelijk ook te produceren. (Dit lukt elkjaar) 
• Zoveel mogelijk in groepen te werken. Het RCA hoeft dan per behandeluur maar een uur uit 

te betalen, maar krijgt wel 1,5 uur vergoed. Hier moet wel worden opgepast dat de kwaliteit 
niet achteruit gaat doordat er minder aandacht is per revalidant. 

• De verhouding tussen het aantal FTE en het aantal RBU's zonder groepsfactor zo klein 
mogelijk te laten zijn. 

In bijlage 4 staat aanvullende informatie betreffende de financien van het RCA. 

2.1.3. Kengetallen 

Binnen het RCA zijn 112 bedden beschikbaar voor revalidanten. In tabel 1 staat de 
productieontwikkeling vanaf 2000 van alle clusters samen. Het aantal RBU's is uitgesplitst voor 
klinische en poliklinische revalidanten. 
Het beoogde aantal verpleegdagen in 2006 was 40.000, met 40.249 daadwerkelijke verpleegdagen zat 
het RCA daar afgelopen jaar boven. Toch bleven de personeelskosten op de verpleegafdeling ruim 
binnen het budget. Het aantal opnames in 2006 kon stijgen ten opzichte van 2005 omdat de 
gemiddelde behandelduur daalde (van 83 naar 78 dagen). Het aantal klinische RBU was in 2006 lager 
dan in 2005 en ook lager dan het geplande aantal. Dit komt door langdurige uitval van een aantal 
medewerkers op belangrijke plekken en doordat het RCA efficienter is gaan werken, waardoor het 
aantal RBU's per opname daalde van 138 naar 125. (Revalidatiecentrum Amsterdam, 2007b) 

Tabel 1: Productieontwikkeling vanaf 2000 (Revalidatiecentrum Amsterdam, 2007b) 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Verpleegdagen 39.510 39.195 38.249 39.533 39.709 40.141 40.249 
Aantal opnames 442 404 456 438 543 483 518 
Aantal Klinische RBU 49.963 57.559 59.615 62.308 65.228 66.683 65.067 
Aantal Poliklinische 54.934 59.068 62.553 66.787 66.105 65.538 68.803 
RBU 
Eerste consulten 1.875 1.678 1.688 1.715 1.833 1.764 1.908 

2.2. Deelnemend team vanuit het RCA, Cluster 2 
Zoals in paragraaf 2. l.1 staat bestaat het RCA uit verschillende clusters (verschillende 
revalidantengroepen). In cluster 2 worden revalidanten met een niet-aangeboren hersenletsel 
behandeld, <lit gebeurt zowel klinisch als poliklinisch. Dit project heeft betrekking op cluster 2 
klinisch, welke in deze paragraaf beschreven wordt. 

2.2.1. Algemene beschrijving cluster 2 

Cluster 2 biedt zowel klinische als poliklinische behandelingen aan, aan revalidanten met een niet -
aangeboren herstelletsel (NAH). Een voorbeeld van een NAH is een beroerte. In de missie van cluster 
2 is de doelgroep en de behandelwijze als volgt beschreven: 

"Cluster 2 van het RCA biedt revalidatiegeneeskundige diagnostiek, advisering en behandeling aan 
mensen met verandering van functioneren in het bewegingsvermogen, de communicatie, de cognitie, 
het gedrag en/of de emotie ten gevolge niet-aangeboren hersenletsel (NAH). 

Cluster 2 biedt klantgerichte, hoogwaardige behandeling op doelmatige wijze aan zowel klinische als 
poliklinische revalidanten. Het leren omgaan met (resterende) beperkingen en het (op-)nieuw leren 
van activiteiten dienen ertoe te leiden dat de revalidant met NAH sociaal-maatschappelijk zo optimaal 
mogelijk kan participeren." (Revalidatiecentrum Amsterdam, 2007c) 

Elke niet-aangeboren hersenafwijking verschilt. Hierdoor is de diagnose, prognose en behandeling van 
elke revalidant verschillend en krijgt elke revalidant een op maat gemaakt behandelprogramma. Een 
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behandelprogramma geeft weer wanneer en hoe vaak een revalidant een bepaalde therapie krijgt. De 
stoornissen die de revalidanten hebben, hebben betrekking op beperkingen op bet gebied van 
mobiliteit, communicatie en cognitie. Vaak is het zo dat bij een revalidant beperkingen in een van deze 
drie gebieden vooral op de voorgrond staan. Voor elke van deze drie beperkinggebieden bestaat er een 
behandelsubgroep. Binnen een subgroep krijgen revalidanten groepsbehandelingen. Een revalidant 
krijgt of een individueel behandelprogramma, of wordt geplaatst in een van de drie subgroepen, 
waarin de revalidatie in de vorm van keuzegroepsmodules wordt aangeboden. Een revalidant krijgt 
alleen een individueel behandelprogramma aangeboden als het niet mogelijk is om hem/haar in een 
groepsprogramma te plaatsen. Deze drie groepsprogramma's zijn: 

• Beweeggroep: Subgroep NAH waarbij beperkingen als gevolg van verstoorde mobiliteit op de 
voorgrond staan. 

• Communicatiegroep: Subgroep NAH waarbij beperkingen als gevolg van verstoorde 
communicatie op de voorgrond staan. 

• Cognitiegroep: Subgroep NAH waarbij beperkingen als gevolg van verstoorde 
cognitie/gedrag/emotie op de voorgrond staan. 

De revalidant kiest zelfwelke modules hij gaat volgen, de behandelaren hebben hierin een adviserende 
rol. Voorbeelden van modules zijn de zitgroep, schrijfgroep en zwemgroep. Veel van deze modules 
worden, aangepast op de doelgroep, in elk behandelprogramma aangeboden. Er zijn ook groepen 
waarin revalidanten deelnemen uit verschillende groepsprogramma's. 

2.2.2. Kerncijfers cluster 2 klinisch 
Tabel 2 geeft de productie weer van cluster 2 in 2005 en 2006. 

Tabel 2: Geplande en gerealiseerde productie cluster 2 voor 2005 en 2006 (Revalidatiecentrum 
Amsterdam, 2006a) en (Revalidatiecentrum Amsterdam, 200 7a) 

2005 2006 
Aantal bedden 38 38 
Aantal ontslagen 112 125 
revalidanten 
Gemiddelde 116 105 
behandelduur 
(dagen) 
Geplande RBU's 23.100 23.450 
Gerealiseerde RBU 24.492 24.321 
% van totale productie 36,7 37,3 
RCA 
Aantal verpleegdagen 13.340 13.340 

2.2.3. Samenstelling 
Cluster 2 is de grootste cluster van het RCA. In deze cluster werken verschillende disciplines samen 
binnen een bepaald behandelteam. Het team heeft zo een interdisciplinaire werkwijze. Tabel 3 geeft 
een overzicht van de verschillende disciplines binnen cluster 2 en toont uit hoeveel FTE's deze 
discipline bestaat op 1/1/2007. Naast de genoemde disciplines in tabel 3 heeft cluster 2 nog 
ondersteuning van andere disciplines. Zo zijn er drie planners voor cluster 2. Verder kan cluster 2 
desgewenst beroep doen op de dietetiek, de rijschool, de arbeidsrevalidatie en de afdeling 'Sport en 
Bewegen'. 
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Tabet 3: Aantal FTE line in cluster 2 
Aantal FTE 

9 
8,7 
2,8 
2,8 
8,5 
1,2 

Arts en 1,2 
ecialist 2 

31,7 

Een dee! van deze medewerkers werk vast in een behandelteam, een dee! werkt vast in meerdere 
behandelteams en een dee! werkt de ene week in het ene team en de andere week in het andere team. 
Deze verdeling kan per week veranderen, omdat de verhouding van de revalidanten in de 
verschillende groepen ook per week verschilt. Op 13 juli 2007 was de verdeling zoals in tabel 4. Als 
een medewerker in twee teams werkt, dan is voor beide teams een halve medewerker geteld. 

Tbl4Bb di I t 2 a e : e an e aren c us er oer b b d It e an e earn 
Beweegteam Cognitieteam Communicatieteam 

Fvsiotherapeut 5 3 4 
Ergotherapie 5,5 4 3 
Logopedist 0 0,5 4 
Maatschanneliik Werk 0,5 1,5 2 
Psvchologie 2,5 I 0,5 
Groepsbegeleider 0 0,5 0 
Artsen 0,75 0,38 0,38 
Arts in opleiding tot I 0,5 0,5 
specialist 
Totaal 15,25 11,38 14,38 

2.2.4. Behandelproces 
Het klinische behandelproces van cluster 2 is beschreven in het document 'Klinische 
Behandelprogramma's NAH' (Revalidatiecentrum Amsterdam, 2006b). Deze paragraaf beschrijft dit 
behandelproces. 
Voordat de revalidant wordt opgenomen in het RCA bevindt de revalidant zich in de pre-opname fase. 
Daarna volgen 3 fases gedurende het behandelproces: onderzoeksfase, behandelfase en ontslagfase. 
Deze fases staan schematisch weergegeven in bijlagen 5 tot met 9. In deze paragraafwordt de inhoud 
van elke fase beschreven. Bij de activiteiten die gemeten worden door een prestatie-indicator van het 
ProMES-systeem, staat deze prestatie-indicator er cursieftussen haakjes achter. 

Pre-opnamefase 
Vanuit het ziekenhuis wordt een revalidant door een arts (het RCA heeft ook enkele artsen in dienst in 
het ziekenhuis) doorverwezen naar het RCA. De opnamecoordinator en een arts bepalen vervolgens in 
welk behandelteam deze revalidant terugkomt. Vervolgens wordt in het opnameoverleg, waar de 
artsen, hoofd verpleging en hoofd behandeling van dat behandelteam aanwezig zijn, besproken 
wanneer de revalidant kan worden opgenomen. De opnamecoordinator zorgt er vervolgens voor dat de 
revalidant de juiste informatie krijgt en dat binnen het RCA de belanghebbenden weten wanneer welke 
revalidant komt. Een week voor opname wordt de revalidant kort gepresenteerd door de arts aan de 
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verpleging en de behandelaren tijdens een planbespreking (in paragraaf 2.2.5 wordt verder ingegaan 
op planbesprekingen). Er wordt dan besproken welke activiteiten van het onderzoeksprotocol in de 
onderzoeksfase door wie gedaan zullen worden. Niet elke activiteit uit het onderzoeksprotocol hoeft 
bij elke revalidant uitgevoerd worden. Zo hoeft een 5-meter looptest bij een revalidant die niet kan 
lopen niet uitgevoerd worden. (Prestatie-indicator (PI) I.I meet hoeveel van de geplande activiteiten 
v66r de eerste planbespreking daadwerkelijk zijn uitgevoerd). 

Onderzoeksfase 
Nadat de revalidant is opgenomen in het RCA, start de onderzoeksfase. Deze fase duurt twee a drie 
weken en wordt afgesloten met de eerste planbespreking. In deze fase zien alle betrokken disciplines 
de revalidant en worden de afgesproken onderzoeksactiviteiten uit het onderzoeksprotocol uitgevoerd. 
Niet altijd kunnen alle afgesproken onderzoeksactiviteiten daadwerkelijk uitgevoerd worden. 
Behandelaren kunnen ziek worden, testen kunnen langer duren dan gepland of het kan voor een 
revalidant te vermoeiend zijn om meerdere activiteiten achter elkaar te doen (als <lit wel zo gepland 
was, dan kan de volgende activiteit niet doorgaan en is er geen tijd om deze activiteit in te halen). 
De behandelaren rapporteren hun bevindingen op een tijdelijk behandelcommunicatie formulier op het 
computemetwerk. 
In de eerste planbespreking (meestal in week 3) wordt het vervolgtraject besproken. Er wordt 
afgesproken in welk behandelprogramma de revalidant het beste past, welke modules de revalidant 
binnen <lit behandelprogramma gaat volgen, wat de behandeldoelen zijn, wat de prognose is (qua 
ontslagdatum/bestemming, mogelijkheden revalidant) en of en wat voor vervolgonderzoek er nog 
nodig is. 

Het is de bedoeling <lat ( een dee!) van wat er is besproken tijdens de planbespreking door de arts en 
behandelaren wordt teruggekoppeld aan de revalidant. Tijdens deze terugkoppeling kunnen nog 
wijzigingen worden ingevoerd in het voorgestelde behandelplan. Hierdoor bepaalt de revalidant zijn 
eigen revalidatieproces. (Pl: 2.2, 3,3 en 4,1 meten of deze terugkoppeling heeft plaats gevonden, of de 
revalidant zich goed heeft kunnen voorbereiden en of de revalidant ondersteund werd door een 
familielid of vriend). De exacte opzet voor deze terugkoppeling moet nog bepaald worden door het 
RCA. 

Behandelfase 
Na de onderzoeksfase volgt de behandelfase. Met de revalidant word nauwkeurig bepaald welke 
behandelmodules hij gaat volgen. De keuze van de modules hangt af van de volgende factoren: 

• Vragen en behoeften van de revalidant (PI: 2.1 meet of de hulpvraag van de revalidant is 
ingevuld op het planbesprekingsformulier). 

• De doelen in het revalidatietraject van de revalidant (PI: 1.5 meet in welke mate de 
interventies gekoppeld zijn aan de behandeldoelen.) 

• Fysieke en mentale belastbaarheid van de revalidant. 
• Het inzicht van de revalidant. 
• Het moment in het revalidatietraject. 

Voorbeelden van behandelmodules zijn: 
• Verplaatsen binnen 
• Huishoudgroep 
• Armgroep 
• Schrijven 

Bij elke module zijn verschillende disciplines betrokken en wordt er op een interdisciplinaire manier 
samen gewerkt. 

De te volgen behandelmodules kunnen in overleg met de revalidant veranderen als bijvoorbeeld de 
doelen binnen een module behaald zijn of de revalidant behoefte krijgt aan het deelnemen van een 
andere groep. 
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Tijdens de behandelfase zijn er verschillende overlegmomenten. Deze worden in paragraaf 2.2.5 
beschreven. 
Ontslagfase 
Zodra het eindniveau van de revalidatie (bijna) is bereikt, komt de revalidant in de ontslagfase. De arts 
overlegt met de revalidant wat de definitieve ontslagdatum wordt en het traject na ontslag (eventuele 
poliklinische therapie) wordt besproken. 
Vlak voor ontslag vindt er een exitgesprek plaats. Hier wordt de mening van de revalidant gevraagd 
betreffende behandelkwaliteit, communicatie en de informatieverstrekking. (Pl: 1. 7, 2.5 en 4.4 meten 
de uitkomsten van dit exitgesprek.) 

2.2.5. Overlegmomenten 
Er zijn verschillende officiele overlegmomenten waarin de behandeling van de revalidanten wordt 
bes pro ken. 
In bijlage I 0 staat welke overlegmomenten er zijn, wie er aanwezig zijn en wat de frequentie, duur en 
inhoud van deze overlegmomenten zijn. 

Planbespreking 
In de derde week van de behandeling vindt de eerste planbespreking plaats (afronding van de 
onderzoeksfase). Leidraad hierbij is het planbesprekingsformulier. De behandelaren vullen v66r de 
bespreking zo volledig mogelijk het planbesprekingsformulier in. Dit formulier wordt dan het concept 
planbesprekingsformulier genoemd. Tijdens het overleg vult een notulist de wijzigingen in het online 
planbesprekingsformulier in. De arts kan na afloop van de bespreking verdere wijzigingen doorvoeren, 
waama het formulier een definitief planbesprekingsformulier wordt. Zes weken na een planbespreking 
is de volgende planbespreking. Dit gaat door tot het eind van de behandeling van een revalidant. 
Een planbespreking duurt 15 minuten en de arts, betrokken verpleging en behandelaren dienen daarbij 
aanwezig te zijn (PI 4.2 meet in hoeverre de betrokken behandelaren aanwezig zijn). 
Tijdens deze planbesprekingen worden alle aspecten van het planbesprekingsformulier besproken, 
zodat voor iedereen voor elk aspect duidelijk is wat de stand van zaken is. 
In bijlage 11 en 12 staan twee voorbeelden van uitgewerkte definitieve planbesprekingen.(PI 1.2 meet 
in hoeverre het planbesprekingsformulier volledig is ingevuld en Pl 1.3 meet in hoeverre hetformulier 
volgens de handleiding is ingevuld.). 

Het planbesprekingsformulier bestaat uit de volgende aspecten: 
• Premorbide (voor het ongeval) situatie: Het is van belang om te weten wat de revalidant wel 

en niet kon voor het ongeval, om zo te proberen de revalidant zo dicht mogelijk bij deze 
situatie terug te brengen. 

• Hulpvraag: De hulpvraag van de revalidant en eventueel zijn familie is de basis voor de keuze 
van het te volgen behandeltraject. De klant is koning. (Pl: 2.1 meet of de hulpvraag van de 
revalidant is ingevuld in het planbesprekingsformulier) 

• Huidige situatie: Hier wordt de actuele stand van zaken weergegeven. Zo weet iedereen hoe 
goed een revalidant bijvoorbeeld gescoord heeft op de looptest. 

• Prognose: Hier wordt het verwachte eindniveau beschreven. Dit is van belang om de 'hulp en 
voorzieningen' en 'ontslag' in te kunnen vullen: 

• Hulp en voorzieningen: Welke hulp en voorzieningen heeft een revalidant nodig als hij met 
ontslag is en zijn die dan beschikbaar? Voorbeelden: rolstoel, aangepaste woning, thuiszorg. 
Deze voorzieningen moeten op tijd aangevraagd worden, omdat het soms lang kan duren 
voordat de voorziening helemaal geregeld is. Het is zonde als de revalidant wel is 
uitbehandeld, maar nog niet naar huis kan omdat er nog geen aangepaste woning is. Om dit 
proces van aanvragen beter te laten verlopen is sinds februari 2007 het transferbureau in 
werking. Dit bureau is het centrale punt betreffende de aanvragen. (PL 3.2 meet of de 
aanvragen op tijd zijn ingediend.) 
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Ontslag: Wanneer kan de revalidant met ontslag en waarheen? Het is van belang <lat op tijd te 
weten in verband van de verschillende hulpaanvragen. (PI 5.1: meet het verschil tussen de 
verwachte ontslagdatum en de werkelijke ontslagdatum) 
Het belangrijkste probleem: Wat is het belangrijkste probleem volgens de revalidant en wat 
volgens de behandelaren (PI 1.4 meet of het kernprobleem is ingevuld, PI 2.1: meet of het 
belangrijkste probleem is ingevuld). 
Doelstelling: zijn de doelen van de vorige periode behaald, en welke doelen worden gesteld 
voor de aankomende periode (6 weken) (PI 5.2: meet de verhouding tussen het aantal 
behaalde en niet behaalde doe/en). 

De arts is eindverantwoordelijk voor het correct invullen van het planbesprekingsformulier, en is dan 
ook voorzitter van <lit overleg. 

Een deel van de resultaten van de planbespreking zal in de toekomst besproken worden met de 
revalidant, waama het planbesprekingsformulier helemaal definitief gemaakt kan worden. 

Afstemmingsbijeenkomst 
Elk behandelteam (binnen cluster 2 zijn er drie behandelteams) heeft elke week een 
afstemmingsbijeenkomst. De betrokken artsen, behandelaren en een vertegenwoordiging van de 
verpleging van het behandelteam moeten hierbij aanwezig zijn. (PI 4.3 meet of de arts aanwezig is of 
niet). Dit overleg duurt 30 minuten. Hierin worden korte, lopende behandelinhoudelijke of logistieke 
zaken ten behoeve van de revalidanten besproken. De inhoud van <lit overleg, evenals welke 
revalidanten besproken worden, wordt niet van te voren gepland. Iedereen kan een revalidant ter 
sprake brengen mocht hij <lat nodig achten. 

Teamoverleg 
Elk behandelteam heeft elke week (op dinsdag) een teamoverleg. Dit vindt meestal direct na een 
planbespreking plaats. 
Een revalidant wordt ongeveer eens per twee weken besproken. Per week worden er in principe 6 
revalidanten besproken. Van te voren wordt gepland welke revalidanten besproken worden. Per 
revalidant is ongeveer acht minuten ingepland. De arts is de voorzitter van <lit overleg. De 
belangrijkste punten die besproken worden spreekt de arts in op een geluidsrecorder, die vervolgens 
door het secretariaat uitgetikt worden. Elke discipline krijgt de gelegenheid om per revalidant te 
melden of er knelpunten zijn en of er sprake is van behaalde, gewijzigde of nieuwe doelen. 

In bijlage 13 staan de notulen van een teamoverleg. 

11 



rca 
TU/e 

Hoofdstuk 3: Methode 
In dit hoofdstuk wordt per onderdeel van de opdracht beschreven welke methode is gehanteerd. 

3.1. Stap 3 en 4 van het ProMES-systeem 
Het eerste onderdeel van de opdracht was het uitvoeren van de laatste twee stappen (stap 3 en 4) van 
het ProMES-systeem. In deze paragraaf staat omschreven hoe dit aangepakt is. 

3.1.1. Voorbereiding 
De afstudeerder kreeg tijdens dit project voor het eerst te maken met het ProMES-systeem. Bij het 
invoeren van het ProMES-systeem bij het RCA had de afstudeerder de rol van facilitator. Dit houdt in 
dat de afstudeerder de ProMES bijeenkomsten voorbereidt, leidt en uitwerkt. Hij is verantwoordelijk 
voor het verloop van het ontwikkelproces. Om deze taken zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren heeft 
de afstudeerder zich op de volgende manieren voorbereidt: 

• Het bestuderen van beschikbare ProMES literatuur. 
• Het bijwonen van een van de ProMES bijeenkomsten bij het RCA, met Ceryl van 

Nisselroij als facilitator gedurende stap 2 van het ProMES-systeem). Hierdoor konden 
de leden van de ontwikkelgroep en de nieuwe facilitator vast kennis met elkaar 
maken. En kreeg de afstudeerder inzicht in hoe een ProMES bijeenkomst er in de 
praktijk uitziet. 

• Het bestuderen van de uitwerkingen van de ProMES bijeenkomsten van het SRCB. 
Op het moment dat het RCA begon met stap 3 had het SRCB stap 3 en 4 al 
uitgevoerd. Door deze uitwerkingen te bestuderen kreeg de afstudeerder een beeld hoe 
stap 3 en 4 van ProMES in de praktijk kunnen verlopen. 

V 66r de eerste ProMES bijeenkomst waarin een start werd gemaakt met stap 3 was er een 
introductiebijeenkomst. Dit was de eerste keer dat de afstudeerder als facilitator te werk ging. Tijdens 
deze bijeenkomst werd verder kennis gemaakt en werd uitgelegd wat de leden van de ontwikkelgroep 
te wachten staat in het vervolg van het ontwikkelen van het ProMES-systeem (wat houden stap 3 en 4 
in). Ceryl van Nisselroij was bij deze bijeenkomst als toeschouwer aanwezig en gaf de afstudeerder na 
atloop enkele tips om de taak als facilitator zo goed mogelijk te kunnen volbrengen. 

Na deze voorbereidingen kon begonnen worden met het uitvoeren van stap 3 en 4 van het ProMES
systeem. Deze stappen werden uitgevoerd door elke 2 a 3 weken een bijeenkomst te hebben met de 
ontwikkelgroep. 

3.1.2. Stap 3: Het bepalen van de prestatiewaarderingscurve 
In deze stap worden de prestatiewaarderingscurven opgesteld. Elke indicator heeft zijn eigen curve. In 
deze curve worden de score van een indicator uitgezet tegen de effectiviteitwaarde van de indicator. 
Hoe belangrijker een indicator voor de organisatie is, hoe groter de effectiviteitwaarde. Een voorbeeld 
een prestatiewaardingscurve staat in figuur 1. De indicatorscore wordt omgezet naar een 
effectiviteitwaarde. Aan de hand van deze curve is te zien dat bij 9000 kopieen tussen twee storingen 
er 30 effectiviteitwaarden verdiend worden. De effectiviteitwaarde van verschillende indicatoren 
kunnen bij elkaar opgeteld worden, zodat een score per verantwoordelijkheidsgebied of per team 
berekend wordt. Hierdoor kunnen verschillende teams met elkaar vergeleken worden. 
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Gemiddend aantal kopieen tussen twee storingen 

lndicatorscore 

Figuur 1: Voorbeeld van een prestatiewaarderingscurve. 

De eerste deelstap (stap 3a) van stap 3 is het identificeren van de maximale, minimale en verwachte 
score per indicator. Deze scores moeten per indicator opgesteld worden, zodat duidelijk is wat een 
goede en wat een slechte indicatorscore is. De maximale score is de score die het team maximaal zal 
kunnen halen onder de huidige situatie. Dit hoeft niet altijd I 00% te zijn. Als een indicator meet of 
iedereen aanwezig is bij een bijeenkomst, dan is de maximale score niet I 00% omdat er altijd wel 
iemand ziek kan zijn. De verwachte score is de score die niet goed en niet slecht is. En de minimale 
score is de slechtst denkbare score. Dit hoeft niet 0%, omdat er bijvoorbeeld altijd wel iemand 
aanwezig is bij een overleg. 

Om deze scores te bepalen, moet de ontwikkelgroep de volgende vragen beantwoorden. 
Voor de maximale score per indicator moet de ontwikkelgroep antwoord geven op: "Als alles perfect 
gaat, iedereen werkt zo hard mogelijk, al het gereedschap werkt goed, wat zal dan de realistische 
maximale score zijn van de indicator met het bestaande personeel en voorzieningen?". 

Voor de minimale score per indicator moet de ontwikkelgroep antwoord geven op: "Wat is de slechts 
denkbare, realistische score, gegeven de huidige omstandigheden/processen, waarbij grote negatieve 
gevolgen zouden gaan optreden?" en "Welke score zou bij herhaald voorkomen tot forse maatregelen 
van het management of van de teamleden zelfleiden?". 

Voor de verwachte score per indicator moet de ontwikkelgroep antwoord geven op: "Wat is de score, 
gegeven de huidige omstandigheden/processen, waarbij het team geen complimenten, maar ook geen 
kritiek zou ontvangen?" en "Welke score is niet goed, maar ook niet slecht." 

Als deze vragen voor elke indicator beantwoord zijn, kan de tabel met indicatorenscores ingevuld 
worden. Een voorbeeld van zo een tabel is te zien in tabel 5. 

Tabel 5: Voorbeeld van maximale, minimale en verwachte indicatorscores 
Prestatie-indicator Scores 

Max. Min. Verw. 
I. Kwaliteit 
I. I. Gemiddeld aantal kopieen tussen twee storingen I0.000 6.000 7.500 
I .2. % Correct uitgevoerd preventief onderhoud 90% 60% 75% 
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De tweede deelstap (stap 3b) is het benoemen van de maximale en minimale effectiviteitwaarde van 
de indicatoren. Een effectiviteitwaarde is de bijdrage die een indicatorscore heeft voor de organisatie. 
Hoe belangrijker een indicator voor de organisatie is, hoe groter de maximale effectiviteitwaarde. Is de 
indicatorscore zoals verwacht, dan is de effectiviteitwaarde 'O', wordt er beter dan verwacht gescoord 
dan is de effectiviteitwaarde positief, en slechter dan verwacht dan is de effectiviteitwaarde negatief. 
De maximale effectiviteitwaarde wordt verdiend als de indicatorscore ook maximaal is en de minimale 
effectiviteitwaarde als de indicatorscore minimaal is. 

Om de effectiviteitwaarde van de indicatoren te bepalen, moet de ontwikkelgroep de volgende 
deelstappen doorlopen: 

• De maximale van de verantwoordelijkheidsgebieden rangschikken 
Als er op alle verantwoordelijkheidsgebieden volgens verwachting (niet goed/slecht) gescoord wordt 
en je kunt een gebied kiezen om maximaal op te scoren, welk verantwoordelijkheidsgebied zou je dan 
kiezen? Dit gebied krijgt rang 1. En welk gebied zal je als tweede kiezen, dit gebied krijgt rang 2, etc. 

• Effectiviteitwaarden van de maxima 
Geef het verantwoordelijkheidsgebied( en) met rang 1 een effectiviteitscore van + 100. Ga vervolgens 
voor elk maximum na hoe belangrijk het is als percentage van het maximum met rang 1. Dit getal is de 
effectiviteitwaarde. 

• De minimale van de verantwoordelijkheidsgebieden rangschikken 
Maak een rangorde van de minima van de verantwoordelijkheidsgebieden. Dit gebeurt op dezelfde 
manier als voor de maxima. 

• Effectiviteitwaarden van de minima 
Het "ergste" minimum (met rang 1) krijgt niet vanzelfsprekend een effectiviteitscore van - 100. Als 
het erger is om slecht te scoren dan dat het positief is om goed te scoren dan krijgt dit gebied een 
effectiviteitscore lager dan -100 (bijvoorbeeld -200). Vervolgens krijgen de overige 
verantwoordelijkheidsgebieden een effectiviteitwaarde die in verhouding tot het laagste minimum 
staat. 

Het resultaat van deze stap kan er uit komen te zien zoals in tabel 6. In dit voorbeeld is te zien dat de 
behandelkwaliteit belangrijker is dan de kosten, en dat het erger is om slecht te scoren dan dat het 
positief is om goed te scoren. 
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Verantwoordelijkheidsgebieden en prestatie-indicatoren 
Rang 

Maxima Rang 
Minima 

maxima minima 

V's V's Pl's V's V's 

Behandelkwaliteit I + 100 1 - 150 
I. I. Gemiddeld aantal kopieen tussen twee storingen +50 

1.2. % Repeatcalls +30 

1.3. % Correct uitgevoerd preventief onderhoud + 20 
Kosten 2 + 80 2 -120 

2.1. Gemiddelde werktijd per bezoek +50 

2.2. Gemiddeld onderdelenverbruik per bezoek +30 

De derde deelstap (stap 3c) is het maken van de prestatiewaarderingscurven. Per indicator warden de 
effectiviteitwaarden uitgezet tegen de indicatorscores. Dit kan er uit komen te zien zoals in figuur 1. 
Aan de hand van deze curve is voor elke indicatorscore af te lezen welke effectiviteitwaarde daarbij 
hoort. 

3.1.3. Stap 4: Het maken van {de opzet van) het feedbackrapport 

In deze stap wordt besloten hoe het feedbackrapport eruit komt te zien. Vragen die in deze stap 
beantwoordt dienen te warden zijn: 

• Wat wordt de terugkoppelperiode (hoe vaak en wanneer wordt de feedback gegeven)? 
• Wat is de inhoud van het feedbackrapport (welke indicatoren, welke periode, detailniveau)? 
• Hoe ziet de lay-out van het feedbackrapport eruit? 
• Op welke manier wordt de feedback gegeven? Door middel van bijeenkomsten, of via e-mail, 

of op een prikbord? Of een combinatie van deze drie? 
• Wie krijgt wanneer welke feedback? 
• Hoe, waar en door wie warden de indicatorscores verzameld? 
• Wie leidt de feedbackbijeenkomsten? 
• Wat wordt er besproken op een feedbackbijeenkomst? Alleen de indicatorscores, of ook de 

oorzaken van hoge en lage scores? En welke maatregelen er genomen kunnen warden om tot 
verbeteringen komen? 

Deze vragen warden beantwoord tijdens de ProMES-bijeenkomsten van de ontwikkelgroep. Hierbij 
moet rekening gehouden warden met specifieke eigenschappen van cluster 2. Ook zijn er enkele 
richtlijnen voor een feedbackrapport: 

• Het feedbackrapport moet, zodra het rapport klaar is, zo snel mogelijk gegeven warden aan de 
juiste personen. Zo snel mogelijk omdat net behaalde scores meer tot de verbeelding spreken 
dan die van drie maanden geleden. 

• De wijze (schriftelijk, bijeenkomsten) van het geven van deze feedback moet ook bepaald 
warden. Vaak heeft een papieren versie de voorkeur, omdat deze dan later nog eens kan 
bestudeerd warden. 

• Wie krijgt het feedbackrapport (het management ook)? Iedereen die betrokken is geweest met 
het genereren van het feedbackrapport moet een kopie krijgen en weten hoe een dergelijk 
rapport gelezen en gebruikt moet warden 

• Is de feedback openbaar of prive? Individuele feedback moet prive, groepsfeedback mag 
openbaar. 

(Tuijl en Kleingeld, 1996) en (Pritchard, 1990b) 

De inhoud van bet feedbackrapport 
Bepaald moet warden welke indicatoren in het feedbackrapport komen te staan en wat er van deze 
indicatoren getoond warden (de indicatorscore en/of de effectiviteitwaarde). Ook moet besloten 
warden of de totaalscores per verantwoordelijkheidgebied en voor alle verantwoordelijkheidsgebieden 
getoond warden of niet. 
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Verder moet bepaald worden of en hoe de scores uit het verleden in het feedbackrapport komen te 
staan, en of de scores in tabelvorm of grafiekvorm (stapel of lijn) weergegeven worden. 

3.1.4. Afstemmingsbijeenkomst 
De resultaten van deze stap 3 en 4 worden tijdens de afstemmingsbijeenkomst besproken met ( een 
deel) van het management. Hier kan het management zijn mening geven over de resultaten. Tijdens 
deze bijeenkomsten moet het management en de ontwikkelgroep samen een akkoord zien te bereiken 
over de uiteindelijke uitkomsten. 

3.2. (Automatisering van de) lnformatievoorziening 
Per indicator wordt bepaald hoe deze exact gemeten kan worden. Van belang hierbij is <lat het 
verzamelen van de gegevens per indicator weinig tijd kost. Het is zaak om <lit verzamelen zoveel 
mogelijk te automatiseren. Het RCA gebruikt Ecaris als informatiesysteem. 
Ecaris is: 

• "het informatiesysteem <lat het volledige behandelproces van elke client ondersteunt 
• bij uitstek geschikt voor multidisciplinair werkende organisaties 
• geschikt voor elke zorgorganisatie, hoe groot of hoe klein ook 
• flexibel in te richten op maat van uw organisatie" 
(http://www. vir .nl/producten/index.htm) 

Ecaris wordt geleverd als standaardpakket, <lat aangepast kan worden aan de organisatie. Voor elke 
indicator wordt bekeken of de score daarvan uit Ecaris te halen is, en als <lit nog niet het geval is, of 
het mogelijk is om Ecaris aan te passen zodat het wel mogelijk is. Als het helemaal niet mogelijk is 
om een bepaalde indicator via Ecaris te meten zal bepaald worden hoe deze indicator dan wel gemeten 
kan worden. Op deze manier zal het verzamelen van de informatie weinig tijd vergen. Ronald van den 
Broek is projectleider bij IT (informatietechnologie) en onder andere verantwoordelijk voor Ecaris 
binnen het RCA. Samen met hem zal overlegd moeten worden hoe de indicatoren zo automatisch 
mogelijk gemeten kunnen worden. 

3.3. Feedback geven en bespreken 
Tijdens stap 4 van ProMES is besloten hoe feedback aan de medewerkers van cluster 2 gegeven gaat 
worden. Deze feedback wordt vervolgens al tijdens <lit project gegeven. Hiervoor moet periodiek de 
informatie verzameld worden om de indicatorscores en effectiviteitwaarde te genereren. Deze scores 
en waarden worden vervolgens omgezet in een overzichtelijk feedbackrapport <lat elke zes weken in 
het werkoverleg van cluster 2 wordt besproken 

3.4. Het effect meten van ProMES 
Het ProMES-systeem is ingevoerd om de productiviteit van de medewerkers te laten stijgen. In deze 
paragraaf wordt beschreven welke methode gehanteerd is om <lit effect aan te tonen. 

3.4.1. Experimentele en controle groep 
Om een mogelijk effect van ProMES aan te kunnen tonen, zal er feedback gegeven worden en bepaald 
worden of de indicatorscores daardoor stijgen. Hiervoor is het noodzakelijk <lat er indicatorscores 
bekend zijn van de periode voordat er feedback gegeven wordt en, uiteraard, van de periode <lat er 
feedback gegeven wordt. 

De eerste feedbackbijeenkomst was op 2 april 2007. Voor 22 ProMES-indicatoren is bepaald van 
welke indicatoren er scores te achterhalen zijn van voor 2 april 2007. Van 9 indicatoren bleek het 
mogelijk om de scores via Ecaris te achterhalen vanaf september 2006, voor sommige indicatoren 
vanaf juni/juli/augustus 2006. 
In eerst instantie werd gedacht om de scores van deze negen indicatoren van cluster 2 te vergelijken 
met een ander cluster, maar omdat deze negen indicatoren voomamelijk over de planbesprekingen 
gaan en andere cluster deze planbesprekingen pas in de loop van 2007 zijn gaan gebruiken was <lit niet 
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mogelijk. Een tweede gedachte was om niet aan het gehele cluster feedback te geven, maar aan een of 
twee behandelteams zodat het behandelteam dat geen feedback krijgt als controlegroep kan dienen. Dit 
was echter niet mogelijk, omdat er een groot verloop is van de medewerkers tussen de onderlinge 
behandelteams. Hierdoor was het niet mogelijk om de behandelteams helemaal los van elkaar te 
beoordelen, immers, verbeteracties in het behandelteam van de feedback kunnen dan worden 
meegenomen door medewerkers die van behandelteam wisselen naar het behandelteam dat geen 
feedback krijgt. 

Omdat bovenstaande methodes niet uitvoerbaar waren is er voor gekozen om de groep indicatoren, 
waarvan historische informatie via Ecaris te achterhalen is, op te splitsen in 2 groep. Over indicatoren 
in de groep Ecaris A wordt we! feedback gegeven en over die in Ecaris B zitten wordt geen feedback 
gegeven. De Ecaris A is de experimentele groep en Ecaris B de controlegroep. 

De negen Ecaris-indicatoren zijn onder verdeeld in twee zo gelijk mogelijke groepen. In beide groepen 
zitten dezelfde soort indicatoren. Een Ecaris-indicator kan een 'invulindicator' zijn, wat inhoudt dat 
wordt gemeten of 1 of meerdere regels uit het planbesprekingsformulier is ingevuld. Een Ecaris
indicator kan ook de aanwezigheid van de medewerkers meten ('aanwezigheidsindicator'), of de 
Ecaris-indicator meet hoe goed het behandelteam een prognose heeft gedaan ('prognose-indicator'). 
Om de leesbaarheid van dit verslag te vergroten worden de indicatoromschrijvingen afgekort. 
In tabel 7 staat per Ecaris- indicator tot welke categorie deze hoort, hoe deze in het vervolg wordt 
afgekort en of deze bij Ecaris A of B hoort. 

Tabel 7: Ecaris-indicatoren 
Indicator Categorie Atkorting Groep 
1.2 Mate waarin het definitieve Invulindicator Volledig Ecaris B 
planbesprekingsforrnulier volledig is ingevuld. 
1.4 Mate waarin in het definitieve Invulindicator Kemprobleem Ecaris A 
planbesprekingsforrnulier iets is ingevuld bij het 
'kemprobleem'. 
2.1 Mate waarin in het definitieve Invulindicator Hulpvraag Ecaris A 
planbesprekingsforrnulier iets is ingevuld bij de 
'hulpvraag'(bij 'revalidant' en bij 'familie/directe 
betrokkenen') en bij het 'belangrijkste 
probleem'. 
3.1 Mate waarin in het eerste Invulindicator Prognose Ecaris B 
planbesprekingsformulier iets is ingevuld bij alle 
aspecten van 'Prognose', 'Hulp en 
Voorzieningen' en 'Ontslag'. 
3.4 Mate waarin in het definitieve Invulindicator Ontslag Ecaris A 
planbesprekingsformulier iets is ingevuld bij 
'verwachte ontslagbestemming', 'verwachte 
ontslagdatum' en 'voorwaarden voor ontslag'. 
4.2 Mate waarin elke betrokken behandelaar Aanwezigheidsindicator Aanwezigheid Ecaris B 
aanwezig is bii de planbespreking. 
4.3 Mate waarin een revalidatiearts of een arts in Aanwezigheidsindicator Afstemming Ecaris A 
opleiding tot medisch specialist aanwezig is bij 
de afstemmingsbijeenkomst 
5.1 Het verschil in weken dat de werkelijke Prognose-indicator Verwachte Ecaris A 
ontslagdatum en de verwachte ontslagdatum ontslagdatum 
zoals vastgesteld in de eerste definitieve vervolg 
olanbespreking. 
5.2 De verhoudingja/nee in het definitieve Prognose-indicator Doelenja/nee Ecaris B 
vervolg planbesprekingsformulier onder 
'Doelstellingen voorafgaande periode'. 
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Er zitten 5 indicatoren in de Ecaris A ( experimentele) groep, en 4 indicatoren in de Ecaris B ( controle 
groep ). De twee aanwezigheidsindicatoren en prognose-indicatoren zijn dusdanig over de 2 groepen 
verdeeld dat in beide groepen van beide soorten indicatoren een indicator aanwezig. Van de vijf 
invulindicatoren zijn er drie in de Ecaris A groep geplaatst en twee in de Ecaris B groep. 

De indicator 'volledigheid' heeft een overlap met de andere invulindicatoren. Dit komt doordat de 
regels uit het formulier die gemeten worden bij de andere invulindicatoren ook gemeten worden bij de 
volledigheid. De ProMES-ontwikkelgroep had besloten om de indicator 'volledigheid' zo te 
omschrijven en niet om de dubbele regels eruit halen, omdat op deze manier een logische score (van 
het volledige formulier) ontstaat bij deze indicator. En niet een score die weergeeft hoe de overige 
regels ingevuld worden. 
De indicatoren 'ontslag' en 'prognose' hebben ook een overlap met elkaar. Omdat de drie 
ontslagaspecten die bij 'ontslag' gemeten worden, een gedeelte (3/11) zijn van 'prognose'. 

Van de tweede niveau indicatoren is er van de gemiddelde behandelduur informatie bekend van voor 
de eerste feedbackbijeenkomst. Van deze indicator kan dus ook bepaald worden of er een effect 
optreedt als er feedback over gegeven wordt. 

Van de indicatoren waarover geen historische informatie beschikbaar is kan geen mogelijk effect 
gemeten worden. Dit kan wel als de indicatorscore over een langere periode in 2007 of 2008 wordt 
gemeten, maar niet wordt teruggekoppeld aan het team, en er daama over een langere periode wel 
feedback wordt gegeven. Bet afdelingshoofd behandeling heeft aangegeven dat hij overtuigd is van 
het positieve effect van het ProMES-systeem. En dat hij van mening is dat het geen nut heeft om de 
overige indicatoren te gaan meten zonder dat deze teruggekoppeld worden. Op het moment dat deze 
overige indicatoren meetbaar zijn zullen deze dan ook direct worden teruggekoppeld aan het team. 

3.4.2. Hypotheses 
Omdat de 2e niveau indicatoren pas op lange termijn beYnvloedbaar zijn, is de eerste hypothese dat 
ondanks het geven van feedback vanaf2/4/2007 de gemiddelde behandelduur niet zal veranderen. 
Hl:Fl=Bl 

De Ecaris A indicatoren zijn wel direct te beYnvloeden. Daarom wordt verwacht dat de prestaties op 
deze indicatoren sinds het feedback gegeven beter zijn dan voor de feedback (tijdens de baseline). 
H2: F2 > B2 

Over de Ecaris B indicatoren wordt geen feedback gegeven en de prestatie hierover zal dan ook niet 
stijgen 
H3: B3.2 = B3.l 

Deze eerst drie hypotheses kunnen met de One-Way-Anova (Analysis of variance) getoetst worden. 

De verbeteracties, die ontstaan na de discussies in de feedbackbijeenkomsten, zijn niet direct 
operationeel. Gebleken is dat na 2 maanden (vanaf 4-6-2007 de verbeteracties helemaal waren 
ingevoerd. De prestaties tijdens de feedbackperioden zullen daarom in de laatste 2 maanden hoger zijn 
dan in de eerste 2 maanden. Er zal sprake dus sprake zijn van een stijging gedurende de 
feedbackperiode. Om te controleren of dit het geval is, is van de scores elke indicator de 
richtingscoefficient in de feedbackperiode bepaald. V oor de Ecaris A indicatoren zal hieruit moeten 
blijken dat de prestaties stijgen en voor de Ecaris B indicatoren zullen de prestaties gelijk blijven. 

H4: de richtingscoefficient van de Ecaris A indicatoren vanaf2-4-2007 is positief. 
HS: de richtingscoefficient van de Ecaris B indicatoren vanaf2-4-2007 is neutraal. 

Deze twee hypotheses kunnen met de regressieanalyse getoetst wordt. 
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Omdat de verbeteracties gedurende de feedbackperioden ingevoerd worden, zijn de echte 
verbeteringen op de indicatorscore niet al in het begin van de feedbackperiode te zien, maar pas vanaf 
4-6-2007 (het moment dat de verbeteracties zijn ingevoerd). Daarom is de volgende hypothese dat de 
scores vanaf 4-6-2007 hoger zijn dan in de baselineperiode. In de baselineperiode kan ook een stijging 
zitten van de indicatorscore door meer ervaring met Ecaris ( dit gebruikt het team sinds het begin van 
de baselineperiode). Daarom worden bij deze hypothese de scores gebruikt van de laatste weken van 
de baselineperioden. Vanaf 4-6-2007 zijn er acht weken geweest. Deze acht weken worden vergeleken 
met de laatste acht weken van de baselineperiode. De verwachting is dat de scores van de Ecaris A 
indicatoren door de feedback zijn gestegen en van de Ecaris B indicatoren gelijk zijn gebleven. 

H6: F2a> B2a 
H7: B3.2a = B3.la 

Deze twee hypotheses kunnen met One-Way-Anova getoetst worden. 

Bij de 1 • zeven hypotheses is steeds het effect per indicator gemeten, en niet per groep indicatoren. 
Met behulp van de D-toets (Hunter, Schmidt en Jackson, 1982) kan berekend worden of de totale 
effectiviteitwaarde in de feedbackperioden groter is dan in de baselineperioden. Hiervoor worden de 
laatste weken van beide perioden gebruikt. 

HS: De totale effectiviteitwaarden van F2a >De totale effectiviteitwaarden van B2a 
H9: De totale effectiviteitwaarden van B3.2a =De totale effectiviteitwaarden van B3.la 
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11612006 
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Figuur 2: Model van effect meten 
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In figuur 2 staan de drie groepen indicatoren (2• niveau, Ecaris A, Ecaris B) uitgezet tegen de tijd. Ook 
is per groep aangegeven hoe de baseline loopt, en per wanneer er feedback gegeven wordt. Over de 
Ecaris A indicatoren wordt vanaf april 2007 feedback gegeven aan het behandelteam. V anaf dat 
moment kunnen de resultaten op deze indicatoren door de gegeven feedback verbeteren. De resultaten 
van Ecaris B worden nog niet bekend gemaakt aan het team. 

3.5. Borging van het ProMES-systeem 
Bij succes van dit ProMES-project kan het management besluiten om verder te gaan met het ProMES
systeem. Dit betekent dan voor cluster 2 dat het geven van feedback door blijft gaan en dat de 
indicatoren waarover nog geen feedback gegeven wordt worden toegevoegd aan het feedbackrapport. 
Bepaald dient te worden wie die deze feedback kan gaan verzorgen. 
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Hoofdstuk 4: Motivatie theorieen 
In dit hoofdstuk wordt eerst in het kort uitgelegd wat het ProMES-systeem is. V ervolgens wordt 
uitgelegd wat de NPO theory is en hoe het ProMES-systeem op deze theorie is gebaseerd en daarmee 
dus hoe het ProMES-systeem tot hogere motivatie en productiviteit leidt. Daama worden nog drie 
andere motivatie theorieen omschreven waaruit blijkt dat de rol van het feedback geven cruciaal is. 

4.1. Het ProMES-systeem 
ProMES staat voor Productivity and Measurement Enhancement System en is een systeem voor het 
meten en bevorderen van productiviteit. De methode is de jaren '80 van de vorige eeuw ontwikkeld 
door onder andere Pritchard ({Pritchard, 2002 3 7 /id}) voor de Amerikaanse luchtmacht. Later is deze 
methode succesvol ingevoerd in andere organisaties. 

Het ProMES-systeem richt zich voomamelijk op de medewerkers van de organisatie en de manier 
waarop zij de middelen van de organisatie gebruiken. Met behulp van het ProMES-systeem wordt de 
productiviteit van de medewerkers gemeten en teruggekoppeld aan deze medewerkers. De theorie hier 
achter is dat deze metingen en terugkoppelingen zal leiden tot een verandering in motivatie die leidt 
tot gedragsverandering en vervolgens tot een verhoging van de productiviteit van de medewerkers. 
( {Tuijl, 1996 121 /id}) 

Met behulp van ProMES (Productivity Measurement and Enhancement System) kan de 
groepsprestatie meetbaar gemaakt worden. De prestaties kunnen worden terug teruggekoppeld aan de 
groep, waardoor het team een middel in handen heeft om zelfmanagement en continue verbetering te 
stimuleren. 

De theorie achter ProMES, en waarom ProMES (het geven van feedback) helpt staat in de volgende 
paragrafen beschreven. 

4.2. NPI theory 
Het ProMES-systeem is gebaseerd op de theorie over het gedrag van het personeel van Naylor, 
Pritchard en Ilgen (Naylor, Pritchard en Ilgen, 1980). In dit hoofdstuk wordt daarom deze theorie 
uitgebreid behandeld. 

Deze theorie behandelt de manier waarop een persoon omgaat met de vele stimulansen die hij krijgt 
vanuit de omgeving, en hoe daar een bepaald gedrag uit voortvloeit. 

Een persoon kan zelf kiezen welke handelingen hij uitvoert, en zal kiezen voor de handelingen 
waartoe hij het meest gemotiveerd is. Een bedrijf wil productief zijn, en daarvoor moet onder andere 
het personeel zo nuttig mogelijk gebruikt worden. Het bedrijf wil dus dat een werknemer die 
handelingen uitvoert die voor het bedrijf de grootste waarden hebben. De werknemer moet dus door 
het bedrijf gemotiveerd worden om die juiste handelingen uit te voeren. Motivatie wordt hier gezien 
als een 'resource allocation process'. Een persoon is constant bezig om zijn (beperkte) tijd en 
(beperkte) energie juist aan die handelingen toe te wijzen, waardoor hij een maximale verwachte 
tevredenheid zal krijgen. Motivatie gaat dus in eerste instantie over handelingen, en niet over het 
product (resultaat) van deze handelingen. 

Wat een maximaal effect is, verschilt per persoon. En de persoon zelfbepaalt wat voor hem maximaal 
is, en zal dan daamaar streven, En niet naar wat een ander maximaal vindt. 

De totale tijd en energie die een persoon heeft is constant en niet te bei"nvloeden. Maar een persoon 
kan wel kiezen hoeveel van deze tijd en energie hij wil gebruiken voor zijn werk en hoeveel voor zijn 
vrije tijd. Als een persoon gemotiveerder is om naar zijn werk gaat, dan zal deze persoon meer van 
zijn beschikbare tijd en energie aan werk besteden. Vervolgens verdeelt de persoon deze werktijd over 
de verschillende werkactiviteiten. Voor het bedrijfis het van belang dat de persoon tijd besteed aan die 
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activiteiten die de grootste waarden hebben voor het bedrijf. Het bedrijf moet de persoon motiveren 
om <lit te gaan doen. Daarbij moet rekening gehouden worden <lat ook activiteiten die op korte termijn 
niet leuk of nuttig zijn, wel uitgevoerd moeten worden als deze bijvoorbeeld ondersteunend werken 
voor activiteiten die op langere termijn van belang zijn. 

Als iemand meer gemotiveerd is, zal hij niet automatisch sneller/harder werken (bijvoorbeeld het 
leestempo). Maar je zult wel meer moeite doen om goed te werken, meer aandacht hebben voor 
relevante dan irrelevante taken om de handeling te voltooien (bijvoorbeeld het geconcentreerd lezen). 
Hierdoor worden de bronnen van het bedrijfbeter benut en wordt er productiever gewerkt. 

Door de werknemers te motiveren zullen zij meer tijd en energie aan hun werk besteden (in plaatst van 
aan vrije tijd). En zullen ze die tijd besteden aan de juiste handelingen, zijn ze minder afgeleid en 
zullen ze slimmer en productiever werken. 

De mate waarin iemand gemotiveerd is wordt de motivatiekracht genoemd. Motivatiekracht ontstaat 
wanneer verschillende niveaus van betrokkenheid tot de activiteit resulteert in verschillende niveaus 
van tevredenheid. Hoe groter deze verhouding is, hoe groter de motivatiekracht. Als huidige staat van 
betrokkenheid al heel hoog is en dus niet nog veel hoger kan, dan zal men ook niet gemotiveerd om 
die toch nog hoger te krijgen. 
Dus als een werknemer weet <lat zijn tevredenheid (door bijvoorbeeld een goede evaluatie en een 
bonus) zal stijgen door meer inzet/betrokkenheid te tonen, dan is de kans groot <lat de werknemer ook 
gemotiveerd is om meer inzet te tonen. De energie en tijd die de werknemer besteedt in de activiteit is 
dan lager dan de opbrengst. Het is niet zo dat de persoon totaal meer tijd en energie gaat besteden als 
hij meer betrokken en gemotiveerd is, maar wel <lat hij dan zijn tijd en energie aan die activiteiten 
besteedt waarvoor hij gemotiveerd is. 
(Naylor, Pritchard en Ilgen, l980)"our position is that the overall /eve/ of time and effort commitment 
has not changed, but that the commitment had been reallocated in a more task-efficient manner". 
Voor het bedrijf is het zaak <lat de persoon aan de juiste activiteiten veel tijd en energie besteedt, voor 
deze activiteiten moet de persoon dus zoveel mogelijk gemotiveerd worden. De werknemer gaat 
hierdoor slimmer en productiever werken, maar niet harder. 

Hoe de motivatiekracht van een persoon ontstaat is weergeven in figuur 3. 

Motivatie 
kracht 

Handeling 
ofgedrag 

~ 

Handeling 
naar product 
contingenties 

Product 
(Resultaat Evaluatie Beloning 

• (prestatie) ~ (intrinsiek, van IJ 

handeling) excentriek) 

Product naar Evaluatie naar 
evaluatie beloning 
contingenties contingenties 

Gevoel van 

t tevredenheid 

Beloning naar 
gevoelvan 
tevredenheid 
contingenties 

Figuur 3: De motivatiekracht (Pritchard, Paquin, DeCuir, McCormick en Bly, 2002a) 

Een handeling of gedrag is de daadwerkelijke activiteit van een persoon zoals het invullen van een 
planbesprekingsfomulier. De ene handeling verschilt van een andere handeling wat betreft de hoeveel 
tijd en energie die iemand doet (amplitude) en om welke activiteit het gaat (richting). 
Het product iets zichtbaars en tastbaars zoals een ingevuld planbesprekingsformulier. Dit resultaat kan 
geevalueerd worden door een collega, een baas, een klant, maar ook door de persoon die de handeling 
zelf heeft uitgevoerd. Bij het RCA wordt het planbesprekingsformulier geevalueerd door collega's 
tijdens de bespreking hiervan. En in de feedbackbijeenkomsten komt ook naar voren hoe goed <lit 
formulier is ingevuld. Deze evaluatie resulteert in een beloning. Een extrinsieke beloning komt van de 
omgeving, <lit kan in de vorm van promotie zijn, een geldbonus, een schouderklopje van de baas. Een 
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intrinsieke beloning komt van de persoon zelf, dit kan in de vorm zijn van een gevoel van trots dat je 
de taak met succes hebt volbracht. 
Bij het RCA is er geen sprake van een geldbonus als het formulier goed is ingevuld, maar collega's 
kunnen wel een schouderklopje geven. En als uit de feedbackbijeenkomsten blijkt dat de formulieren 
steeds beter worden ingevuld dan creeert dit een gevoel van trots bij de medewerkers. De beloning die 
de persoon krijgt zorgt voor een bepaald gevoel van tevredenheid. Hoe meer waarde de beloning voor 
de persoon heeft, hoe meer tevreden de persoon zal zijn. 

De motivatie gedachte is dat een persoon zal proberen om zijn gevoel van tevredenheid te 
maximaliseren. Als hij een keuze heeft tussen 2 handelingen, dan zal hij ervoor kiezen om energie en 
tijd te steken in die handeling die een groter gevoel van tevredenheid zal veroorzaken. Voor dit groter 
gevoel van tevredenheid zal elke tussenstap positief moeten zijn. Zo zal het moeten zijn dat het 
besteden van meer tijd en energie aan een bepaalde handeling zal leiden tot een beter product (in 
kwaliteit of aantallen). Dit betere product zal dan beter gewaardeerd moeten worden, wat moet leiden 
tot een intrinsieke of excentrieke beloning, waardoor het gevoel van tevredenheid wordt vergroot. De 
stappen moeten elkaar versterken, als een van deze stappen leidt tot een vermindering van de waarde 
van de volgende stap dan zal het totale effect wegvallen, of zelfs negatief zijn. Om te bepalen of je 
energie in een bepaalde handeling zal steken, is het dus van belang dat bekend is of dit zal leiden tot 
meer of minder tevredenheid. Hiervoor moeten de verbindingen, of contingenties, tussen de stappen 
bekend zijn. Dit wordt in de volgende paragraafuitgelegd. 

4.2.1. Contingenties 
Elke stap van deze motivatietheorie heeft een effect op de volgende stap. Hoe groot dit effect is, en 
wat de richting van dit effect hangt af van de contingenties. Deze contingenties werken als een soort 
vermenigvuldiging, als een contingentie negatief is, dan is de totale som ook negatief. 

Een contingentie is de verbinding tussen twee gebeurtenissen. Hoe vaker gebeurtenis A opgevolgd 
wordt door gebeurtenis B, hoe groter de verbinding. Een contingentie is hoe deze door een persoon 
wordt waargenomen, dit kan dus per persoon verschillen. 

De volgende factoren hebben invloed op hoe een contingentie wordt waargenomen door een persoon: 
• Het analytische denkvermogen van een persoon. Hoe groter dit is, beter de persoon in staat is 

om het juiste verband te zien tussen de handeling en het resultaat en hoe beter de waarneming 
van de contingentie is. 

• Of een persoon positief of negatief ingesteld is. Dit versterkt of verzwakt de contingentie. Zo 
zal een positief ingestelde persoon een kleine beloning meer waarderen dan een negatief 
ingestelde persoon, waardoor de contingentie bij een positieve houding sterker zal zijn. 

• Ervaring van de persoon. Hoe groter de ervaring, hoe preciezer de waarneming van de 
contingenties. 

• Complexiteit van de omgeving. Hoe complexer de omgeving, hoe moeilijker om de 
continenties waar te nemen. 

• De moeilijkheid van de taak. Hoe moeilijker de taak, hoe moeilijker de contingenties waar te 
nemen is. 

De contingenties kunnen lineair zijn (stijgen, of dalen), maar ook parabolisch, exponentieel, of een 
combinatie daarvan. De meeste mensen nemen, voor het gemak, aan dat contingenties lineair zijn. 
Of een persoon bereidt is tot het uitvoeren van een bepaalde activiteit, hangt af van de totale 
contingentie tussen het uitvoeren van die activiteit en het gevoel van tevredenheid. Hoe sterker elke 
losse contingentie is uit het model in figuur 3, hoe sterker de totale contingentie is. 
Ook het geven van feedback beinvloedt deze contingenties. Dit wordt in de volgende paragraaf 
uitgelegd 
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4.2.2. Hoe feedback de contingenties be"invloedt 
Bij het geven van feedback over de contingenties warden twee soorten feedback onderscheiden: 
evaluatieve en non-evaluatieve feedback. Evaluatieve feedback omschrijft of hoe goed of hoe slecht 
een taak is uitgevoerd, en non-evaluatieve feedback vertelt alleen iets over het aantal producten dat is 
uitgevoerd, of over de kwaliteit van deze producten, maar dan zonder daar een waardeoordeel aan te 
hangen. 

Bij de handeling-naar-product contingentie heeft het geven van non-evaluatieve feedback de voorkeur 
boven die van de evaluatieve. De gegeven feedback zorgt ervoor dat de persoon weet hoeveel en 
welke producten hij moet produceren, hoeveel en welke producten hij al geproduceerd en hoeveel en 
welke producten hij nog moet produceren. Zander deze informatie is het voor de persoon onduidelijk 
of extra tijd en inzet zal leiden tot producten die gewenst zijn. Door deze feedback weet de persoon 
ook of hij de juiste hoeveel tijde en energie in die activiteiten steekt. Zijn er te weinig producten 
geproduceerd, dan zal de persoon nog meer van zijn tijd en energie in deze activiteiten moeten steken 
in plaats van in andere activiteiten. 

Bij de product-naar-evaluatie contingentie zijn zowel evaluatieve als non-evaluatieve noodzakelijk. De 
evaluatie die de persoon krijgt, moet een logisch gevolg zijn van de producten die hij heeft 
geproduceerd. De persoon moet weten wat de evaluatie is, wat hij goed en wat hij slecht heeft gedaan. 
Zo kan hij zich de volgende verbeteren door andere ofbetere producten te maken. 

Bij de evaluatie-naar-beloning contingentie werkt evaluatieve feedback beter dan non-evaluatieve. De 
relatie tussen de beloning en de evaluatie moet duidelijk zijn voor de persoon. Een bonus kan 
bijvoorbeeld het gevolg zijn van goede verkoopcijfers van deze persoon. Door feedback geven wordt 
het voor de persoon duidelijk wat zijn leidinggevende van zijn prestatie vindt en welke beloning daar 
aan gekoppeld is. Als een betere prestatie zal leiden tot een hogere beloning en de persoon is op de 
hoogte van dit verband, dan zal de persoon emaar streven om de volgende keer weer een beloning te 
krijgen door ervoor te zorgen dat de prestatie goed is ofbeter wordt .. 

4.2.3. Koppeling ProMES en NPI 
In figuur 4 is schematisch weergegeven hoe de ontwikkelde aspecten van het ProMES systeem 
verbonden zijn met de componenten van de NPI-theorie. 

Ontwikkeling van het ProMES-systeem 

Verantwoordelijkheids- Indicatoren Contigenties/prestatie-
gebieden \Vaarderingscurve 

I 2 ~ , ,. 
Handelingen 7 Producten 0 Evaluaties 3 Beloningen 6 Gevoel van 

,..._~ -;• ~~ ,..._~ tevredenheid 

• • • 
6 

5 8 9 11 IL 14 15 17 

Feedbackinterventies en feedbackbijeenkomsten 

Figuur 4: ProMES en NPI, (Pritchard, Paquin, DeCuir, McCormick en Bly, 2002c) 
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Het bovenste gedeelte van de figuur geeft de ontwikkeling van het ProMES-systeem. De 
verantwoordelijkheidsgebieden, indicatoren en contingenties zijn de resultaten van het ProMES
systeem die zijn ontstaan tijdens de ontwikkelfase. Het onderste gedeelte geeft de gebeurtenissen weer 
tijdens de implementatie van het ProMES-systeem. Er vinden dan periodiek feedbackbijeenkomsten 
plaatst waarvoor de informatie verzameld is door middel van feedbackinterventies. Het middelste 
gedeelte bestaat uit de vijf componenten van het NPI-model, de pijlen tussen deze componenten 
stellen de contingenties voor. 

De ontwikkelde ProMES-indicatoren en verantwoordelijkheidsgebieden maken duidelijke welke 
producten er geproduceerd dienen te worden en hoe de prestatie daarvan gemeten wordt (1,2). De 
prestatiewaarderingscurven van ProMES verbinden het niveau van de indicator (product) met de 
effectiviteitwaarde (evaluatie) (3, 4). 
De feedback die gegeven wordt aan de hand van het ProMES-systeem. Deze feedback bestaat onder 
andere uit hoeveel van elk product is geproduceerd (de indicatorscore, 8) en hoe goed deze 
hoeveelheid is (de effectiviteitwaarde, 11 ). Deze informatie maakt de relatie tussen de producten en de 
evaluatie duidelijker (9). 
Tijdens de feedbackbijeenkomsten worden verbeteracties opgesteld en vervolgens uitgevoerd (5,6). 
Doordat het ProMES-systeem door de werknemers is ontwikkeld, wordt het als een eerlijk systeem 
beschouwd en daarom zullen de intrinsieke beloningen hoger zijn (12, 14) en zal bet gevoel van 
tevredenheid groter zijn onder een gegeven beloning (15, 17). 

Deze sterke verbindingen tussen bet ProMES-systeem en bet NPI-model wijzen erop dat door 
bet gebruik van bet ProMES- systeem de productiviteit kan stijgen door grotere motivatie. 

4.3. High Performance cycle 
Het stellen van doelen is een methode om mensen te motiveren en is het begin van de high 
performance cycle van Locke en Latham (Locke en Latham, 1990a), z1e figuur 
5. 

Moderators 

I (feedback) Rewards 

~ ~ Demands, Performance Contingent Satisfaction 
goals ---+ Rewards ---+ 

/ l 
Mediators 

Consequences 

Figuur 5: High Performance Cycle 

Er worden specifieke, moeilijke doelen gesteld, en omdat men deze wil halen, zal men beter gaan 
presteren. Deze betere prestatie wordt beloond (intrinsiek en/of excentriek) wat tot tevredenheid leidt, 
waardoor men moeilijkere doelen gaat stellen, en dus ook weer beter gaat presteren, enzovoort. 
Een van de moderators die de relatie van de doelen en de prestatie versterkt is feedback. Zonder 
feedback zal bet gebruik van doelen weinig tot geen effect hebben op de prestatie (Locke en Latham, 
1990b ). Studies hebben aangetoond dat bet gebruik van doelen effectiever is als dit samengaat met 
feedback. (Chhokar en Wallin, 1984).Door het geven van de feedback wordt duidelijk in hoeverre de 
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doelen behaald zijn. Volgens Ilies en Judge (Ilies en Judge, 2005) heeft gegeven feedback over de 
prestatie van de afgelopen periode invloed op het stellen van toekomstige doelen. Bij negatieve 
feedback ( doelen niet behaald) zal men de doelen omlaag en bij positieve feedback omhoog bijstellen. 
Zijn de doelen behaald dan zal men in de volgende periode nieuwe, hogere doelen stellen waardoor de 
prestatie blijft stijgen. Zijn de doelen niet bereikt dan zal men of acties gaan ondememen om deze 
doelen we! te halen, of zal men de doelen naar beneden bij stellen (maar nog we! boven de huidige 
prestaties) en gaat men actie ondememen om deze nieuwe doelen te halen. In beide gevallen zal de 
prestatie stijgen. (Locke en Latham, 1990b) 

Kluger en Denise (1996) vermelden dat om doelen te bereiken, mensen feedback gebruiken om hun 
prestatie in relatie tot de doelen te evalueren. 

Volgens Locke en Latham (Locke en Latham, 2006) zijn specifieke, moeilijke doelen beter dan 
abstracte doelen (doe je best) als de persoon toegewijd is tot deze doelen, bekwaam genoeg is en er 
geen tegenstrijdige doelen zijn. Als een persoon niet bekwaam genoeg is om een moeilijk doe! te halen 
en hij weet dat hij dit doe! niet kan halen, dan zal hij dit ook niet gaan proberen. Dit komt omdat de 
extra moeite en tijd die de persoon dan zal besteden aan dit doe! niet zal leiden tot het bereiken van dit 
doe! en dus niet tot een hoger gevoel van tevredenheid. Daarom moeten de doelen haalbaar zijn en niet 
te hoog. 
Moeilijke (hoge) doe I en zijn motiverend omdat er dan een betere prestatie geleverd moet worden om 
deze doelen te behalen. Zodra deze hoge doelen bedreigend werken, dan zullen ze niet tot betere 
prestaties leiden. 
Het stellen van doelen is ook voor groepen effectief, maar de situatie is hier we! complexer omdat 
groepsdoelen in strijd kunnen zijn met individuele doelen. Door het stellen van groepsdoelen, wordt er 
meer gefocust gelegd op de groepsprestatie. 

Zowel het stellen als doelen als het geven van feedback maken dee! uit van het ProMES-systeem. 
Het opstellen van doelen werkt net als het gebruik van feedback prestatieverhogend. Het gebruik van 
doelen kan pas als er een goed werkend feedbacksysteem aanwezig is. Door het gebruik van doelen 
weten de werknemers welk niveau van prestatie verwacht wordt. En omdat de mens van nature doelen 
wil halen zal hierdoor de prestatie verbeteren. (Pritchard, 1990a). 

Dat doelen opstellen werkt is bewezen: "Goal effects have been found in both laboratory and field 
settings, using both correlational and experimental designs and numerous dependent 
variables"(Locke en Latham, 2006). Door het stellen van doelen worden deze doelen behaald: "it is 
possible to increase the likelihood that the goal will be attained, rather than acting on any other 
behavioural option, by a goal-setting intervention" (Kluger en Denisi, 1996). Men gebruikt feedback 
om te weten te komen of de doelen behaald zijn: "To achieve goals or standards, people use feedback 
(whether provide by an intervention or not) to evaluate their performance relative tot their goals. The 
results of a comparison of FI to a goal or a standard creates a feedback sign (positive of negative 
evaluation of one's performance relative to the goal)" (Kluger en Denisi, 1996). 
De doelen kunnen onderverdeeld worden in leer- en prestatiedoelen en in abstracte en specifieke 
doelen. Bij leerdoelen ligt de focus op het ontwikkelen van capaciteiten van de medewerkers en bij 
prestatiedoelen is de weg naar het resultaat niet belangrijk, maar gaat het puur om het eindresultaat. 
"When pursuing mastery goals, people focus on developing their skills and define success versus 
failure with self-referential standards. When pursuing performance goals, they instead focus on 
outperforming peers and define success versus failure with normative standards" (Senko en 
Harackiewicz, 2005). 
Specifieke, moeilijke doelen zijn vrijwel altijd beter dan abstracte doelen, omdat men dan meer moeite 
moet doen om het doe! te halen en tevreden te zijn (Locke en Latham, 2006). De doelen moeten niet 
zo moeilijk zijn dat deze als bedreigend ervaren worden. De doelen moeten we! haalbaar zijn (Locke 
en Latham, 2006). Het is ook mogelijk om doelen op te stellen voor teams, hierdoor komt de focus te 
liggen op de teamprestatie (Locke en Latham, 2006). 
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Als de doelen behaald zijn dan zullen voor de volgende periode nieuwe, moeilijkere doelen opgesteld 
worden waardoor de prestatie blijft stijgen (Bandura en Locke, 2003). Als doelen niet behaald zijn en 
dit wordt negatief gebracht, dan zullen de doelen omlaag bijgesteld worden (Kluger en Denisi, 1996) 
en (Hies en Judge, 2005). 

4.4. Expectancy theory 
De expectancy theory (Vroom, 1964) stelt dat motivatie een product is (1) van het gevoel van een 
persoon dat de moeite die hij moet doen tot een bepaald hoog niveau van prestatie zal leiden, (2) de 
overtuiging dat die prestatie zal leiden tot waardevolle resultaten en (3) de waarde van deze resultaten. 
V olgens deze theorie is er dus een positief verband tussen de verwachting en de prestatie. Dus als de 
verwachting hoog is dat een doe! haalbaar, zal dit leiden tot hogere prestaties. Dit lijkt tegenstrijdig 
met de high performance cycle waar moeilijke doelen (moeilijker te halen, !age verwachting om het te 
halen) zal leiden tot hogere prestaties. Maar mensen met !age doelen, hoeven niet veel te presteren om 
deze doelen te halen, en zijn snel tevreden. Mensen met hogere doelen, moeten meer presteren om 
tevreden te zijn. En hogere prestaties worden in het !even meer gewaardeerd dan lagere prestaties 
(bijvoorbeeld door een promotie ). Het stellen van hog ere doelen leidt tot hogere tevredenheid en heeft 
daarom de voorkeur boven het stellen van lagere doelen. 

Om te meten in hoeverre de doelen behaald zijn is het gebruik van feedback noodzakelijk. Zie meer 
hierover in paragraaf 4.3. 

4.5. Geaccepteerde regelkring 
Omdat bij het ProMES-systeem de prestaties intern gemeten worden, intern teruggekoppeld worden en 
aan de hand daarvan worden intern verbeteracties opgezet, is er sprake van een 'zelfsturende 
regelkring'. Een duidelijk voorbeeld van een regelkring (Carver en Scheier, 1998) is die van een 
thermostaat van een cv (zie figuur 6). 

Ingestelde temperatuur 
van de thermostaat 

Waargenomen 
temperatuur 

Effect op het 
formulier 

Figuur 6: Geaccepteerde regelkring 

Stand 
verwarming 
aanpassen 

Zonlicht, wind, 
aanwezigheid van 
personen 

De thermostaat meet de temperatuur van de woonkamer en vergelijkt deze met de ingestelde 
temperatuur. Als het kouder is, dan wordt de verwarming hoger gezet, is het warmer dan wordt de 
verwarming lager gezet en als de temperatuur goed is dan gebeurd er niks. Vervolgens verandert de 
temperatuur in de woonkamer door deze aanpassing, en eventueel door omgevingsinvloeden (zon, 
wind). En vervolgens meet de thermostaat deze temperatuur weer, en zo is de cirkel rond. 
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Als we het voorbeeld van de therrnostaat vertalen naar menselijke motivatie, dan kan de conclusie 
worden getrokken <lat bij afwezigheid van discrepanties tussen doelwaarden en actuele waarden totale 
afwezigheid van activiteit wordt voorspeld. Echter is het menseigen om in een dergelijke situatie 
nieuwe (hogere) doelen te stellen, waardoor wel activiteit nodig is om die nieuwe doelen te behalen. 
Het volledig en goed doorlopen van deze regelkring zal niet altijd plaats vinden. Er kan op drie 
verschillende manieren gereageerd worden: accepteren, gedogen en afwijzen (Tuijl van, 1997). Bij een 
geaccepteerde regelkring weerspiegelt de regelkring volledig wat de groep nastreeft in het kader van 
het bevredigen van de eigen 'competence need'. Als de groep tegemoet komt aan de wensen, maar niet 
meer dan <lat dan is er sprake van gedogen. Bij een afgewezen regelkring ontbreekt het respect van de 
groep naar de organisatie, en is er zelfs sprake van wantrouwen. 

Door het gebruik van het ProMES-systeem wordt geprobeerd om een geaccepteerde regelkring te 
creeren. Dit gebeurt doordat ProMES vanuit de werkvloer (bottom-up) opgezet wordt. De hieruit 
voortvloeiende doelen zullen dan eerder aanvaard en nagestreefd worden. Deze doelen moeten 
vervolgens doorrniddel van het geven van feedback gemonitord worden. 

Als uit de feedback blijkt dat de prestatie onder het niveau van het gestelde doel ligt zal men reageren 
door middel van discrepantiereductie. De doelen worden dan omlaag bijgesteld, <lit nieuwe doel kan 
vervolgens vrij eenvoudig behaald worden. Omdat de mens van nature zijn competenties wilt tonen en 
voortdurend de neiging heeft discrepanties te creeren door het stellen van doelen (Bandura, 1991) zal 
men vervolgens het doel weer iets omhoog bijstellen, <lit wordt discrepantieproductie genoemd. 
Hierdoor wordt stap voor stap gestreefd naar een zo hoog mogelijk doel en een zo goed mogelijke 
prestatie. Feedback is hier nodig om te weten te komen in hoeverre de doelen wel ofniet gehaald zijn. 
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Hoofdstuk 5: Resultaten van stap 3 en 4 van het ProMES-
systeem 

Stap 1 en 2 bij het RCA zijn uitgevoerd aan de hand van de resultaten van het SRCB. Bij stap 3 en 4 is 
dit niet gebeurd, omdat de ontwikkelgroep van het RCA dacht dat zij andere eisen aan de indicatoren 
stellen dan het SRCB. 
De verpleging in de ontwikkelgroep was vertegenwoordigd door het hoofd van de verpleging en een 
verpleegkundige. Voor de overige leden van de ontwikkelgroep was de gunstige tijd om deze 
bijeenkomsten te houden op dinsdagochtend. Dit is echter ook de tijd dat de verpleegkundige niet weg 
kan van de afdeling vanwege de drukte op dat moment daar. Het hoofd was wel regelmatig aanwezig. 
Om toch de input van de verpleegkundige te krijgen is er halverwege stap 3 een extra bijeenkomst 
geweest met alleen de facilitator, verpleegkundige en het hoofd van de verpleging. 
De volledige uitwerkingen van de ProMES-bijeenkomsten staan in bijlage 14. 

5.1. De ontwikkelgroep 
Een ProMES-ontwikkelgroep moet bestaan uit vijf tot acht personen (inclusief de facilitator) 
(Pritchard, 1990a). Om een zo groot mogelijk draagvlak bij de gehele cluster te creeren en om zoveel 
mogelijk aspecten uit het werk mee te nemen is geprobeerd om van elke discipline iemand in het team 
te hebben. Het was niet gelukt om een psycholoog bij het team te betrekken (bij de start van het 
ProMES-systeem was er een onderbezetting van de psychologen), maar indirect is de psychologie wel 
vertegenwoordig omdat een van de leden van de ontwikkelgroep ook geschoold is als psycholoog. Bij 
de ontwikkelgroep was geen arts betrokken, dit omdat de artsen hiervoor geen tijd hadden. Om toch de 
input van de artsen te kunnen gebruiken hebben de artsen de tabellen met maximale, minimale en 
verwachte score en met de effectiviteitwaarde ingevuld en ingeleverd bij de facilitator. Tijdens de 
bijeenkomsten werden deze tabellen gebruikt als extra input om zo scores te krijgen waar de artsen 
ook invloed op gehad hebben. Dit werd dan tijdens de bijeenkomsten besproken. 

Het afdelingshoofd behandeling was bij de eerste zes bijeenkomsten (van stap 1 en 2) aanwezig, Het 
afdelingshoofd had het gevoel dat de leden niet vrijuit durfden te discussieren als hij bij de 
bijeenkomsten was en dat de leden vaak wachtten totdat hij wat zei. Daarom is het afdelingshoofd na 
deze zes bijeenkomsten uit de groep gestapt. Het afdelingshoofd verpleging is wel bij de groep 
gebleven. 
Toen tijdens stap drie beslissingen genomen moesten worden over hoe indicatoren gemeten kunnen 
worden is hij er weer twee bijeenkomsten bijgebleven. 
De ontwikkelgroep bestaat uit een ergotherapeut, fysiotherapeut, maatschappelijk werker, logopedist, 
verpleegkundige, afdelingshoofd verpleging en de facilitator. Deze leden horen bij de verschillende 
behandelteams van cluster 2, zodat het ProMES-systeem zo breed mogelijk gedragen wordt. In de 
ontwikkelgroep zitten zowel mensen die zowel kort als die lang in dienst zijn bij het RCA. 
Voor de gehele cluster wordt een ProMES-systeem ontwikkeld en niet per behandelteam. Hoewel 
tijdens de feedbackbijeenkomst de vraag naar voren kwam om de resultaten per behandelteam te laten 
zien heeft het afdelingshoofd behandeling aangegeven dat het achteraf een goede keuze was om het 
ProMES-systeem voor de drie behandelteams samen te ontwikkelen. Dit omdat de doelgroep van deze 
drie teams hetzelfde is (mensen met een niet-aangeboren hersenletsel) en alleen het accent verschilt 
( communicatie, bewegen en cognitie ). Hierdoor zullen de indicatoren voor de verschillende teams ook 
vrijwel helemaal hetzelfde zijn. Het zou onnodig veel tijd hebben gekost om per behandelteam een 
ProMES-systeem te ontwikkelen. Er zijn behandelaren die bij twee teams horen, of die van team 
wisselen als de grootte van de revalidantengroep verandert. De artsen zijn de eindverantwoordelijken 
van de behandelingen en zij horen beide bij twee teams ( een team doen ze samen). Hierdoor is het niet 
mogelijk om de drie teams afzonderlijk van elkaar te zien. 

In bijlage 15 is een overzicht van de leden van de ProMES-ontwikkelgroep. 

Tijdens de afstemmingsbijeenkomsten was het management vertegenwoordigd door de zorgmanager) 
en het afdelingshoofd behandeling van cluster 2. 
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5.2. Resultaten stap 3 
In oktober 2006 zijn de stappen 1 en 2 van het ProMES-systeem binnen cluster 2 van het RCA 
afgerond. De resultaten hiervan zijn te vinden in bijlage 16 en 17. 

Gedurende de uitvoering van stap 3 van het ProMES-systeem is het team erachter gekomen <lat niet 
elke indicator 100% goed omschreven was. Hiermee wordt bedoeld <lat niet van elke indicator bekend 
was hoe en door wie deze gemeten kan gaan worden. Hierdoor was het lastig om voor een indicator te 
bepalen wat de maximale, minimale en verwachte scores zijn. Dit kostte erg veel tijd. Er waren twee 
extra bijeenkomsten nodig om van alle indicatoren exact te omschrijven hoe deze gemeten kunnen 
worden. De ontwikkelgroep gaf aan <lat ze het lastig vond om de effectiviteitwaarden te bepalen. Na 
het bepalen van deze waarden bleken deze waarden aardig overeen te komen met wat de artsen 
bepaald hadden. De prestatiewaarderingscurven zijn rechte lijnen geworden, omdat het voor de 
ontwikkelgroep niet mogelijk was om te bepalen waar een eventuele kromming zal moeten komen. 
Afgesproken is <lat een aantal maanden na de eerste feedbackbijeenkomst hier nog eens naar gekeken 
wordt. 

Omdat niet elke indicator na stap 2 helemaal goed omschreven was zijn enkele 
indicatoromschrijvingen aangepast. In bijlage 18 staat hoe de omschrijving van de indicatoren 
veranderd is. Een van de indicatoren die verwijderd is "het percentage uit het scholingsplan <lat 
uitgevoerd is". De reden <lat deze indicator is verwijderd is <lat deze op <lit moment niet meetbaar is. 
Op <lit moment wordt er voor elkjaar ge1nventariseerd wie welke cursus wil en kan gaan doen. Aan de 
hand van het vastgestelde budget wordt vervolgens gepland welke cursussen door wie daadwerkelijk 
gevolgd gaat worden. Deze planning kan in de loop van het jaar aangepast worden. In de loop van het 
jaar kunnen cursussen ineens niet meer gegeven worden, of er komen nieuwe, betere, cursussen op de 
markt. Met het hoofd verpleging is hierover gesproken. Zij heeft aangegeven <lat het budget elk jaar 
helemaal gebruikt wordt. En <lat tijdens het jaar gekozen kan worden om andere cursussen te gaan 
volgen, als blijkt <lat <lit beter is. Het meten in hoeverre de geplande cursussen daadwerkelijke gevolgd 
zijn geeft hierdoor geen goed beeld van of men voldoende opgeleid is. Om toch te kunnen gaan meten 
of men voldoende opgeleid is zal deze indicator dus op een andere manier gemeten moeten gaan 
worden. Een van de mogelijkheden hiervoor is om per cluster aan te geven wat het minimale aantal 
personen is <lat in staat is om activiteit x uit te voeren. In hoeverre deze methode geschikt is voor het 
RCA is nog niet bekend. 
De uiteindelijke lijst van indicatoren, die tijdens stap 3 en 4 gebruikt is, staat in bijlage 19. 

De prestatiewaarderingscurven die volgen uit stap 3a en 3b staan in bijlage 20. In figuur 7 staat een 
prestatiewaarderingscurve als voorbeeld. Hier is te zien wat de minimale, verwachte en maximale 
indicatorscores zijn (70, 75 en 90) en welke effectiviteitwaarden daarbij horen (-25, 0, 20). En ook is 
af te lezen welke effectiviteitwaarden bij de overige indicatorscores horen. Zo hoort bij een 
indicatorscore van 80 een effectiviteitwaarde van 6. De ProMES-ontwikkelgroep heeft ervoor gekozen 
om de curven lineair te laten zijn, en eventueel later aan te passen tot non-lineair. Volgens de literatuur 
is <lit een logische denkwijze (Naylor, Pritchard en Ilgen, 1980) 
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Figuur 7: Een van de ontwikkelde prestatiewaarderingscurve 

5.3. RCA vergeleken met SRCB 
In deze paragraaf worden de resultaten van stap 3 en 4 van het ProMES-systeem van het RCA met die 
van het SRCB vergeleken. Van de 22 RCA-indicatoren komen er qua omschrijving 9 overeen met 
indicatoren van het SRCB. De maximale, minimale en verwachte scores van deze RCA-indicatoren 
zijn of gelijk of hoger gesteld dan die van het SRCB. Alie 5 verantwoordelijkheidsgebieden komen 
overeen met die van het SRCB (het SRCB heeft een extra gebied: omgevingsgerichtheid). De 
prioritering van deze gebieden zijn voor beide centra vrijwel gelijk. Alleen bij het gebied 
communicatie is een duidelijk verschil (rang 3 voor het RCA, en l voor het SRCB). Het SRCB heeft 
er voor gekozen om de negatieve effectiviteitwaarden gelijk te stellen aan de positieve. En het RCA 
heeft de negatieve effectiviteitwaarden zwaarder laten wegen dan de positieve. 

Hieruit blijkt dat het RCA hogere eisen stelt (hogere indicatorscore) en het straft als er slecht gescoord 
wordt (lagere negatieve scores). Volgens het management is dit kenmerkend voor het RCA. Hierdoor 
was het niet mogelijk om de scores en waarden van het SRCB te gebruiken bij het RCA. 

5.4. Resultaten stap 4 
Tijdens deze stap zijn door de ProMES-ontwikkelgroep de volgende vragen beantwoord: 

• Wat wordt de terugkoppelperiode (hoe vaak en wanneer wordt de feedback gegeven)? 
• Wat is de inhoud van het feedbackrapport (welke indicatoren, welke periode, detailniveau)? 
• Hoe ziet de lay-out van het feedbackrapport eruit? 
• Op welke manier wordt de feedback gegeven? Door middel van bijeenkomsten? Of via e-

mail? Of op een prikbord? Of een combinatie van deze drie? 
• Wie krijgt wanneer welke feedback? 
• Hoe, waar en door wie worden de indicatorscores verzameld? 
• Wie leidt de feedbackbijeenkomsten? 
• Wat wordt er besproken op een feedbackbijeenkomst? Alleen de indicatorscores? Of ook de 

oorzaken van hoge en lage scores? En welke maatregelen kunnen er genomen worden om tot 
verbetering te komen? 

De rol van het afdelingshoofd behandeling was hier erg belangrijk, omdat hij een goed overzicht heeft 
van alle bestaande communicatie binnen cluster 2 en zo kon aangeven hoe deze de communicatie over 
de ProMES-resultaten in deze bestaande lijnen kon worden geweven. Hierdoor krijgt cluster 2 niet te 
maken met allerlei verschillende communicatievormen. Wat tot verwarring had kunnen leiden. 
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Wat wordt de terugkoppelperiode (hoe vaak en wanneer wordt de feedback gegeven)? 
Elke drie weken wordt er feedback gegeven. Dit gebeurt afwisselend per e-mail (via het 
mededelingenblaadje) en in een feedbackbijeenkomst tijdens het werkoverleg. Als er vaker feedback 
gegeven zal worden dan kunnen de medewerkers van cluster 2 dit als 'te vaak' en daardoor storend 
ervaren, waardoor de bereidheid, om zich in te spannen om de scores te verhogen, laag zal zijn. Als de 
periode tussen het geven van de feedback langer zal worden dan kan de aandacht voor de indicatoren 
in de tussenliggende periode verslappen waardoor minder verbetering valt te verwachten. 

Wat is de inhoud van bet feedbackrapport (welke indicatoren, welke periode, detailniveau)? 
In paragraaf 3.4.1 is uitgelegd dat niet van alle indicatoren waarover gegevens bekend zijn vanaf het 
eerste feedbackmoment meteen feedback gegeven zal worden. Dit om het effect van feedback te 
kunnen bepalen. 
Van de Ecaris A indicatoren werd meteen feedback gegeven word en. Van de Ecaris B indicatoren 
wordt pas feedback gegeven als er genoeg data beschikbaar zijn om het effect van het ProMES
systeem aan te kunnen tonen. Van de tweede niveau indicator 'gemiddelde behandelduur' werd vanaf 
het eerste feedbackmoment feedback gegeven worden. Tijdens dit afstudeerproject is het 
feedbackrapport gemaakt door de afstudeerder. Na dit project zal een IT-medewerker de gegevens uit 
Ecaris halen en zullen een fysiotherapeut en een ergotherapeut het feedbackrapport maken en 
presenteren. Omdat het voor deze medewerkers al veel tijd zal kosten om deze rapporten te maken 
zullen zij waarschijnlijk geen tijd hebben om de overige indicatoren meetbaar te maken. In februari 
2008 komt een volgende afstudeerder bij het RCA zich bezig houden met het ProMES-systeem. Deze 
afstudeerder heeft onder andere de taak om deze overige indicatoren meetbaar te maken. 

De scores van de baseline werden ook getoond, zodat zichtbaar is hoe er gescoord wordt ten opzichte 
van deze baseline, en of er sprake is van een trend. 

In eerste instantie werden de scores per indicator getoond voor de cluster als geheel. De medewerkers 
gaven echter aan dat ze de voorkeur hadden om de scores per behandelteam te krijgen. Hierdoor is de 
oorzaak van goede/slechte scores beter te achterhalen, en kunnen er ook verbeteracties opgezet 
worden. Indicatoren die meten of er meerdere regels uit het planbesprekingsformulier zijn ingevuld 
werden eerst getoond als een score per week. Maar de medewerkers gaven aan dat het beter zal zijn 
om de scores per regel te tonen. 
Hierdoor werd het feedbackrapport veel groter dan verwacht. V oor bijvoorbeeld de indicator "Mate 
waarin in het definitieve planbesprekingsformulier iets is ingevuld bij de 'hulpvraag' (bij 'revalidant' 
en bij 'familie/direct betrokkene') en bij het 'belangrijkste probleem"' werden er zeven in plaats van 
een grafiek getoond. 
De eerste opzet van de grafieken was een lijngrafiek met op de horizontale as de tijd en op de verticale 
as het percentage. Omdat er niet elke week hetzelfde aantal planbesprekingen zijn geeft dit percentage 
een vertekend beeld (als er een keer iets niet was ingevuld dan heeft dit een groter effect op het 
percentage bij vier planbesprekingen dan bij acht planbesprekingen in die periode ). Om deze reden 
worden de grafieken die de scores per regel weergeven getoond in aantalien en niet in percentages. De 
grafieken die de totaalscore van meerdere regels lieten zien worden nog we! in percentages getoond, 
maar per regel wordt er we! een grafiek getoond in aantallen. 

Van elke indicator is per periode de ProMES-waarde berekend en voor elke periode zijn deze waarden 
bij elkaar opgeteld, zodat zichtbaar hoe het cluster 2 over de indicatoren samen scoren. Hiervan wordt 
een grafiek getoond met de waarden vanafhet begin van de baseline. 

Hoe ziet de lay-out van bet feedbackrapport eruit? 
In bijlage 21 is een voorbeeld van een volledig feedbackrapport. 

Op welke manier wordt de feedback gegeven? Door middel van bijeenkomsten? Of via e-mail? 
Of op een prikbord? Of een combinatie van deze drie? 
Er wordt op 3 manieren feedback gegeven: bijeenkomsten, schriftelijk en via het netwerk. 
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Uitgebreid tijdens bijeenkomsten. Elke 6 weken is er een werkoverleg met de hele cluster . 
Tijdens het werkoverleg op 2 april was tijd om het eerste feedbackrapport te presenteren en 
om hierover te discussieren. Tijdens deze bijeenkomsten worden van de indicatoren ook de 
resultaten getoond uit het verleden (vanaf het begin van de baseline). Zo kan het verloop 
bekeken worden. Tijdens deze bijeenkomsten werden de oorzaken van goede en slechte scores 
besproken en werd afgesproken welke indicatoren, welke extra aandacht zullen krijgen de 
komende periode. Er werd ook bekeken of afgesproken acties tijdens de vorige bijeenkomsten 
uitgevoerd waren en geleid hebben tot betere resultaten. 

In bet mededelingenblaadje. Het mededelingenblaadje komt onregelmatig per e-mail uit, 
ongeveer lx per maand, uit. Dit blaadje is voor heel cluster 2 (niet voor het hele RCA) en 
hierin kunnen, in het kort, de ProMES-gegevens weergeven worden. 
Het is mogelijk om een extra editie uit te laten brengen met alleen ProMES-informatie (mocht 
dit nodig zijn, voor de frequentie). Eens per 6 weken zal deze schriftelijke feedback gegeven 
gaan worden, steeds tussen de feedbackbijeenkomsten, zodat elke 3 weken of schriftelijk of 
door middel van een bijeenkomst feedback gegeven wordt. 

Op bet netwerk. Hier komt een algemene uitleg over het ProMES-systeem en de indicatoren 
op te staan. Hierdoor kunnen de medewerkers van cluster 2, wanneer het ze uitkomt, 
informatie over ProMES raadplegen op het netwerk. Tevens worden hier de resultaten van de 
indicatoren van voorgaande en huidige periode(s) vermeld. De actiepunten zoals besproken in 
de bijeenkomsten worden hier ook beschreven. Per indicatoren worden de resultaten per week 
getoond. 

Wie krijgt wanneer welke feedback? 
In de tabel 10 in hoofdstuk 6: staat wanneer er welke feedback is gegeven. Hieruit is afte lezen dater, 
zoals gepland, elke drie weken feedback is gegeven. Echter is een keer twee maal achter elkaar 
feedback gegeven via een bijeenkomst, in plaats van dat de tweede keer schriftelijk was. Dit komt 
omdat de momenten waarop er een werkoverleg is al gepland waren en hier niet te veel mee 
geschoven kan worden. 

Al deze feedback is voor alle medewerkers van cluster 2 beschikbaar. Voor een feedbackbijeenkomst 
tijdens het werkoverleg wordt iedereen van cluster 2, die op de dag van die bijeenkomst aanwezig is, 
ingepland en zal dan ook zeer waarschijnlijk aanwezig zijn (uitzonderingen daar gelaten). 
Medewerkers van de ondersteunende disciplines (zoals planning) zijn niet aanwezig. De verpleging 
werkt in ploegendienst en daarom zijn er veel die niet beschikbaar zijn op het moment van de 
feedbackbijeenkomst. Van de mensen die dan wel beschikbaar zijn, moet een aantal op de afdeling 
blijven op de revalidanten te verzorgen. In eerste instantie is met het afdelingshoofd verpleging 
afgesproken dat zij de resultaten zal doorspelen aan de verpleging. Dit is echter niet haalbaar 
gebleken. Daarom is eind juli afgesproken dat er moet worden nagedacht over hoe de verpleging wel 
betrokken kan worden bij de feedbackbijeenkomsten. 

Hoe, waar en door wie worden de indicatorscores verzameld? 
In bijlage 22 en bijlage 23 staat per indicator hoe deze gemeten kan worden. Omdat het EPD nog in de 
eerste fase van de ontwikkeling zat, was het niet mogelijk om deze te koppelen aan de indicatoren. 
Gedurende dit project zal de afstudeerder deze scores verzamelen en omzetten naar een 
feedbackrapport. Na dit project zal een IT-medewerker de gegevens uit Ecaris halen en zal een 
fysiotherapeut en een ergotherapeut het feedbackrapport maken en presenteren. 

Wie leidt de feedbackbijeenkomsten? 
Het feedbackrapport zal tijdens dit project door de afstudeerder worden verspreid per e-mail en 
besproken worden tijdens de feedbackbijeenkomsten. Hierna zullen de fysiotherapeut en ergotherapeut 
deze taak overnemen. 
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Wat wordt er besproken op een feedbackbijeenkomst? Alleen de indicatorscores? Of ook de 
oorzaken van hoge en lage scores? En welke maatregelen er genomen kunnen worden om tot 
verbetering te komen? 
Tijdens deze bijeenkomsten zullen de oorzaken van goede en slechte scores besproken worden en 
wordt afgesproken welke indicatoren, welke extra aandacht zullen krijgen de komende periode. Er 
wordt ook bekeken of afgesproken acties tijdens de vorige bijeenkomsten uitgevoerd zijn en geleid 
hebben tot betere resultaten. 

5.5. Afstemmingsbijeenkomst 
In deze paragraaf staat wat er in de afstemmingsbijeenkomst tussen het management en de 
ontwikkelgroep is besproken. 

De indicator 1.3 'Mate waarin het definitieve planbesprekingsformulier volgens de handleiding van 
het 'behandelcommunicatie RCA' is ingevuld' is toegevoegd na de vorige afstemmingsbijeenkomst. 
Het management gaat hiermee akkoord. 

De indicator 'percentage aspecten uit het scholingsplan dat uitgevoerd is' is komen te vervallen. Het 
management gaat hiermee gaat akkoord. 

Bij de indicator 'Mate waarin prognose is behaald in doelen' is de vraag of men door dit te gaan meten 
niet te lage doelen gaat stellen. Het team denkt dat <lit niet het geval is. De indicator wordt omschreven 
als: "De verhouding ja/nee in het vervolg planbesprekingsformulier onder 'Doelstellingen 
voorafgaande periode' ." 

Bij de indicator 5.1 'Aantal weken <lat de werkelijke ontslagdatum later is dan de verwachte 
ontslagdatum van week 9 ( eerste vervolg planbespreking)' kan het toch ook zo zijn dat het team de 
verwachte ontslag datum later plant dan het werkelijk zo is. Daarom wordt deze indicator gewijzigd 
in: "Het verschil in weken tussen de werkelijke ontslagdatum en de verwachte ontslagdatum zoals 
vastgesteld in de eerste vervolg planbespreking". 

Omdat indicator 'percentage aspecten uit het scholingsplan dat uitgevoerd is' is komen te vervallen, 
moeten de effectiviteitwaarden van 'ontwikkeling' opnieuw verdeeld worden. 
5.1 'verwachte ontslag vs. werkelijk ontslag' wordt +35 en -40 
5.3 'doelen behaald' wordt +40 en -55 

Het management vraagt zich af waarom het team ervoor gekozen om de negatieve effectiviteitwaarde 
voor vrijwel elke indicator 'hoger' te stellen dan de positieve waarde. Hierdoor kan het zijn dat I 
slechte score op een indicator alle goede scores van andere indicatoren teniet doet. Het team heeft dit 
voor een deel expres gedaan, maar realiseert zich nu <lat dit wellicht niet voor alle indicatoren geldt. 
De zorgmanager en de afstudeerder hebben vervolgens samen naar deze gegevens gekeken, en enkele 
waarden aangepast. Dit is voorgelegd aan de ProMES-ontwikkelgroep, die hiermee akkoord is gegaan. 
De veranderingen staan in bijlage 24. Het uiteindelijke resultaat van stap 3a, het bepalen van de 
maximale, minimale en verwachte score per indicator staat weergegeven in tabel 8 en van stap 3b, het 
benoemen van de effectiviteitwaarden in tabel 9. 
Verder is afgesproken welke indicatoren kunnen dienen als zogenaamde '2e niveau indicatoren'. Meer 
hierover in paragraaf 5.6. 
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Tb 18 M a e : ax1ma e, mm1ma e en verwac ht . d 0 t e score per m 1ca or 
Prestatie-indicator Scores 

Max. Min. Verw. 
Behandelkwaliteit 
1.1. Mate waarin activiteiten door alle disciplines volgens 90% 50% 70% 

onderzoeksorotocol worden uitgevoerd v66r de eerste olanbesoreking. 
1.2. Mate waarin het definitieve planbesprekingsformulier volledig is 90% 60% 70% 

ingevuld. 
1.3. Mate waarin het definitieve planbesprekingsformulier volgens de 80% 40% 60% 

handleiding van het 'behandelcommunicatie RCA' is ingevuld. 
1.4. Mate waarin in het definitieve planbesprekingsformulier iets is 100% 90% 95% 

ingevuld bii kemorobleem. 
1.5. Mate waarin de interventies gekoooeld ziin aan de behandeldoelen. 90% 50% 70% 
1.6. Mate waarin een intakegesprek met het revalidantensysteem heeft 100% 70% 85% 

olaats gevonden voor de eerste olanbesoreking. 
1.7. Gemiddelde score die de revalidant geeft in het exitgesprek over de 8 6 7 

behandelkwaliteit. 
Klantgerichtheid 
2.1. Mate waarin in het definitieve planbesprekingsformulier iets is ingevuld 100% 85% 95% 

bij de 'hulpvraag' (bij 'revalidant' en bij 'familie/direct betrokkene') 
en bii het 'belangrijkste probleem' 

2.2. Mate waarin het behandelplan in conceptvorm met de revalidant en 100% 80% 90% 
ziinlhaar svsteem besoroken en definitiefis gemaakt. 

2.3. Mate waarin de hoofddoelstelling met revalidant vertaald wordt naar 90% 50% 70% 
weekdoelen. 

2.4. Mate waarin de tevredenheid van revalidant over de behandeling en 95% 85% 90% 
bejegening en het contact met behandelaren is ingevuld in elke 
definitieve planbespreking. 

2.5. Gemiddelde score die de revalidant geeft in het exitgesprek over de 8 6 7 
informatieverstrekking. 

Efficientie 
3. l. Mate waarin in het eerste planbesprekingsformulier iets is ingevuld bij 80% 60% 70% 

alle asoecten van 'Prognose', 'Hulp en Voorzieningen' en 'Ontslag'. 
3.2. Aantal weken dater tussen de opnamedag van een revalidant en de dag 6 18 12 

dat de aanvraag voor voorzieningen door de revalidant is ingediend bij 
het transferbureau. 

3.3. Mate waarin een aangepaste versie van het planbesprekingsformulier is 95% 80% 90% 
vertrekt aan de revalidant een dag voordat dit samen met de arts wordt 
besoroken. 

3.4. Mate waarin in het definitieve planbesprekingsformulier iets is ingevuld 90% 70% 90% 
bij 'verwachte ontslag bestemming', 'verwachte ontslagdatum' en 
'voorwaarden voor ontslag'. 

Communicatie 
4.1. Mate waarin het revalidantensysteem aanwezig is bij de terugkoppeling 95% 80% 85% 

van de planbespreking. 
4.2. Mate waarin elke betrokken behandelaar aanwezig is bij de 90% 65% 75% 

planbesoreking. 
4.3. Mate waarin een revalidatiearts of een 'arts in opleiding tot medisch 90% 70% 75% 

specialist' aanwezig is bii de afstemmingsbijeenkomst 
4.4. Gemiddeld score die de revalidant geeft in het exitgesprek over de 8 6 7 

communicatie (begrijpelijke taal, bejegening, respectvol) van de 
behandelaren naar de revalidant toe. 

Ontwikkeling 
5.1. Het verschil in weken tussen de werkelijke ontslagdatum en de l 6 2 

verwachte ontslagdatum zoals vastgesteld in de eerste vervolg 
olanbesoreking 

5.2. De verhoudingja/nee in het vervolg planbesprekingsformulier onder 80% 40% 60% 
'Doelstellingen voorafgaande oeriode'. 
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Tabel 9: Effectiviteitwaarden van indicatoren 

Verantwoordelijkheidsgebieden en prestatie-indicatoren Rang maxima Maxima 
Rang 

Minima 
minima 

V's V's PI's V's V's PI's 

Behandelkwaliteit 1 + 100 2 - 125 
Mate waarin activiteiten door alle disciplines volgens onderzoeksprotocol worden uitgevoerd v66r de eerste planbespreking. + 20 -20 
Mate waarin het definitieve planbesprekingsformulier volledig is ingevuld. + 10 -8.75 
Mate waarin het definitieve planbesprekingsformulier volgens de handleiding van het 'behandelcommunicatie RCA' is 
ingevuld. +5 - 8.75 
Mate waarin in het definitieve planbesprekingsformulier iets is ingevuld bii kemprobleem. +5 -8.75 
Mate waarin de interventies gekoppeld zijn aan de behandeldoelen. +20 -30 
Mate waarin een intake gesprek met het revalidantensysteem heeft plaats gevonden voor de eerste planbespreking. + 10 -8.75 
Gemiddelde score die de revalidant geeft in het exitgesprek over de behandelkwaliteit. +30 -40 
Klanteerichtheid 2 + 95 1 - 180 
Mate waarin in het definitieve planbesprekingsformulier iets is ingevuld bij de 'hulpvraag' (bij 'revalidant' en bij 
'familie/direct betrokkene') en bij het 'belangrijkste probleem'. +20 - 50 
Mate waarin het behandelplan in conceptvorm met de revalidant en ziin/haar svsteem besproken en definitief is gemaakt. + 20 - 40 
Hoofddoelstelling wordt met revalidant vertaald in weekdoelen. +20 -30 
Mate waarin de tevredenheid van revalidant over de behandeling en bejegening en het contact met behandelaren is ingevuld in 
elke definitieve planbespreking. + 20 - 20 
Gemiddelde score die de revalidant geeft in het exitg;esprek over de informatieverstrekking. + 15 -40 
Efficientie 4 + 80 4 - 100 
Mate waarin in het eerste planbesprekingsformulier iets is ingevuld bij alle aspecten van 'Prognose', 'Hulp en Voorzieningen' 
en 'Ontslag'. + 20 -30 
Aantal weken dat er tussen de opnamedag van een revalidant en de <lag <lat de aanvraag voor voorzieningen door de revalidant 
is ingediend bii het transferbureau. + 40 -50 
Mate waarin een aangepaste versie van het planbesprekingsformulier is verstrekt aan de revalidant een dag voordat <lit samen 
met de arts wordt besproken. + 10 -10 
Mate waarin in het definitieve planbesprekingsformulier iets is ingevuld bij 'verwachte ontslag bestemming', 'verwachte 
ontslagdatum' en 'voorwaarden voor ontslag'. +10 -10 
Communicatie 3 +90 3 - 105 
Mate waarin het revalidantensysteem aanwezig is bii de terugkoppeling van de planbespreking.* + 10 -15 
Mate waarin elke betrokken behandelaar aanwezig is bij de planbespreking. * +20 -25 
Mate waarin een revalidatiearts of een 'arts in opleiding tot medisch specialist' aanwezig is bii de afstemming. +20 - 25 
Gemiddelde score die de revalidant geeft in het exitgesprek over de communicatie (begrijpelijke taal, bejegening, respectvol) 
van de behandelaren naar de revalidant toe. +40 -40 
Ontwikkelin2 5 + 75 5 - 90 
Het verschil in weken dat de werkelijke ontslagdatum en de verwachte ontslagdatum zoals vastgesteld in de eerste 
definitieve vervolg planbespreking. +35 - 40 
De verhouding ia/nee in het definitieve vervolg planbesprekingsformulier onder 'Doelstellingen voorafgaande periode'. +40 -50 
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5.6. 2e niveau indicatoren 
De meeste indicatoren (18 van de 22) die zijn ontwikkeld met behulp van het ProMES-systeem zijn 
procesindicatoren. Deze indicatoren meten in hoeverre het werk volgens afgesproken procedures 
gedaan wordt (bijvoorbeeld: het invullen van formulieren, aanwezig zijn bij bijeenkomsten). 

Alleen de drie exitgesprekindicatoren zijn geen procesindicatoren, maar resultaatindicatoren. Deze 
meten het resultaat van het werk (de tevredenheid van de revalidant). En de indicator "Het verschil in 
weken dat de werkelijke ontslagdatum en de verwachte ontslagdatum zoals vastgesteld in de eerste 
definitieve vervolg planbespreking" is deels een resultaatindicator en deels een procesindicator. 

Deze, door de ProMES-ontwikkelgroep ontwikkelde, indicatoren zijn allemaal op korte termijn te 
beYnvloeden door het behandelteam (de beYnvloedbaarheid is een van de eisen voor de prestatie
indicatoren, (Pritchard, 1990a). Naast deze beYnvloedbare indicatoren zijn er ook indicatoren die 
moeilijk te beYnvloeden zijn, maar die, vanuit het management, wel gezien worden als belangrijke 
indicatoren voor het RCA. De resultaten op deze groep indicatoren kan gebruikt worden om het RCA 
te vergelijken met andere revalidatiecentra. Deze groep indicatoren worden tweede niveau indicatoren 
genoemd. Het management, afdelingshoofd behandeling, hoofd financien en de ProMES
ontwikkelgroep hebben de volgende tweede niveau indicatoren ontwikkeld. 
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De gemiddelde behandelduur. Dit is uit Ecaris te halen en deze gegevens zijn vanaf 
2004 beschikbaar. Het doel van het RCA is om de behandelduur zo kort mogelijk te 
laten zijn. In figuur 8 is de gemiddelde behandelduur te zien per kwartaal van 2004, 
2005 en 2006. 
Het aantal RBU's per revalidant. Deze indicator is nu echter nog niet van belang, 
omdat het RCA het aantal RBU's 'toch wel' vergoed krijgt. Maar in de nabije 
toekomst krijgt het RCA een vaste vergoeding voor een bepaald type revalidant en 
dan is het wel interessant om het aantal RBU's van een revalidant in de gaten te 
houden. Omdat dit nu nog niet van toepassing is, wordt deze indicator voorlopig nog 
niet gemeten. 
Kwaliteit van het /even. Er bestaan verschillende testen om de kwaliteit van het leven 
te meten. Het RCA heeft gekozen om de USER (Utrecht Scale for Evaluation of 
clinical Rehabilitation) test te gaan gebruiken. Deze vragenlijst bevat vragen over de 
mobiliteit, zelfverzorging, cognitie, pijn, vermoeidheid en stemmingsproblemen van 
revalidanten. Deze test wordt aan het begin, halverwege en op het eind van de 
revalidatie door de revalidant ( eventueel met hulp) ingevuld. Deze test is nog in 
ontwikkeling in bijlage 25 is een versie van 28 februari te zien. Omdat deze test nog 
in ontwikkeling is, wordt deze test nog niet gebruikt bij het RCA. 
Het percentage van het werk dat evidence based is. Het is binnen het RCA steeds 
belangrijker geworden dat de activiteiten evidence based zijn. Hierdoor kan 
bijvoorbeeld aan de verzekeraars uitgelegd worden waarom een bepaalde therapie een 
x aantal keer gedaan wordt. Het is echter nog onbekend hoe dit gemeten kan worden. 

Gemiddelde behandelduur in dagen 

2004 2004 2004 2004 2005 2005 2005 2005 2006 2006 2006 2006 2007 
kW1 kw2 kw3 k~ kw1 kw2 kW'3 kW4 kw1 kw2 kW3 kw4 kw1 

Ontslagdatum 

Figuur 8: Gemiddelde behandelduur 
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Er zijn ook indicatoren waarvan eerst gedacht werd <lat die als 2e niveau indicator zouden kunnen 
dienen, maar die uiteindelijk toch niet gekozen zijn. Enkele voorbeelden hiervan zijn: 

• De verhouding RBU en het aantal FTE. Deze indicator was gesuggereerd door het hoofd 
financien, maar de ProMES-ontwikkelgroep en het management vinden deze indicator niet 
zinvol om te meten, omdat het aantal FTE per week verschilt. 

• Het percentage revalidanten <lat naar een zelfstandige woning gaat. Hoe meer mensen naar een 
zelfstandige woning gaat, hoe beter. Maar ofiemand wel ofniet naar een zelfstandige woning 
gaat heeft niet alleen met de kwaliteit van het RCA te maken, maar ook met de beginsituatie 
van de revalidant. Door meer revalidanten binnen te laten met een betere beginsituatie scoor je 
automatisch beter op deze indicatoren. Omdat het RCA de instroom niet op deze manier wil 
veranderen is <lit geen goede indicator. 

5.7. Aantal bijeenkomsten 
Inclusief de afstemmingbijeenkomst, had het RCA 11 ProMES-bijeenkomsten nodig om stap 3 en 4 
van het ProMES volledig te doorlopen. In bijlage 26 is te zien wanneer deze bijeenkomsten plaats 
vonden wie er bij aanwezig was en wat de inhoud was. 

Voor het doorlopen van stap 1 en 2 van het ProMES-systeem bij het NAH team heeft het SRCB 25,5 
uur per lid van de ontwikkelgroep nodig gehad en voor stap 3 en 4 was 5,5 uur nodig. Totaal had het 
SRCB dus 31 uur per lid van de ontwikkelgroep nodig om de stappen 1 tot en met 4 te doorlopen. 

Het RCA had voor stap 1 en 2 13,25 uur nodig. Ten opzichte van het SRCB had het RCA hier een 
tijdwinst van 48%. Voor stap 3 en 4 had het RCA 13 uur nodig <lit is veel meer dan de 5,5 uur die het 
SRCB nodig had. Totaal had het RCA dus 26,25 uur per lid van de ontwikkelgroep nodig om de 
stappen 1 tot en met 4 te doorlopen. Dit is 4,75 uur minder dan bij het SRCB. 

Door de uitwerkingen van de bijeenkomsten te bestuderen en te overleggen met de ProMES-facilitator 
van het SRCB is onderzocht wat de oorzaak is <lat het RCA voor stap 3 en 4 zoveel meer tijd nodig 
had dan het SRCB. Hieronder staan de mogelijke redenen van <lit verschil: 

• Tijdens het doorlopen van stap 3 bij het RCA was het voor de ontwikkelgroep vaak niet duidelijk 
wat precies met een indicator bedoeld wordt en hoe deze gemeten kan worden. Dit had na stap 2 al 
duidelijk moeten zijn, maar de indicatorenlijst die na stap 2 was opgesteld was hier niet volledig 
in. Hierdoor duurde het invullen van de tabel met maximale, minimale en verwachte scores !anger 
dan gepland. Bij het RCA was hier 3,5 uur voor nodig, terwijl het SRCB hier ongeveer 2 uur voor 
nodig had. Omdat veel indicatoren niet goed omschreven waren na stap 2 is er na stap 3a besloten 
om een gedeelte van stap 2 nog een keer uit te voeren. Dit heeft 3 uur extra gekost. Het invullen 
van de tabel met effectiviteitwaarden duurde bij zowel het RCA als bij het SRCB ongeveer 1,5 
uur. Bij het RCA is men vervolgens nog 2 uur bezig geweest om stap 4 volledig uit te voeren. Het 
SRCB had deze stap in 30 minuten gedaan. De facilitator van het SRCB heeft later aangegeven <lat 
hij zelf nog veel tijd kwijt was om deze stap 4 volledig uit te werken. 

• Bij het RCA was een andere facilitator tijdens stap 3 en 4 dan tijdens stap 1 en 2. Hierdoor is het 
mogelijk <lat er tijdens stap 3 en 4 discussies zijn geweest die ook al tijdens stap 1 en 2 geweest 
zijn. Een facilitator die het gehele proces er bij geweest was had deze discussies kunnen afkappen, 
<lat was nu niet mogelijk. 
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Hoofdstuk 6: De gegeven feedback 
In <lit hoofdstuk staat wanneer welke feedback gegeven is en hoe er met deze feedback is omgegaan. 

6.1. Wanneer welke feedback gegeven is 
Op 2 april 2007 was de eerste feedbackbijeenkomst van cluster 2. Sindsdien wordt periodiek feedback 
gegeven aan cluster 2. In <lit hoofdstuk staat wanneer, wat voor en over welke periode er feedback is 
gegeven. Zoals in paragraaf 3 .4 is aangegeven, is er bij de 1 e feedbackbijeenkomsten alleen feedback 
gegeven over Ecaris A. In tabel 7 staat welke indicatoren bij Ecaris A horen. Op 4 juni werden de 
resultaten van het exitgesprek (PI: 1.7, 2.5 en 4.4) voor het eerst gepresenteerd en besproken. 

Tabel 10 geeft een overzicht van wanneer en wat voor feedback is gegeven. In de bijlagen 27 tot en 
met 32 staan per feedbackmoment in detail de gegevens die de cluster gekregen heeft. 

Prestatie-indicator 4.3 "Mate waarin een revalidatiearts of een 'arts in opleiding tot medisch specialist' 
aanwezig is bij de afstemming" kan pas gemeten worden als bij de administratie de agenda's van de 
artsen zijn gefiatteerd. Dit gebeurt anderhalf tot twee weken na de afstemmingsbijeenkomst. Op het 
moment dat er feedback gegeven wordt, is van deze indicator niet de score bekend van de laatste 
week. Daarom wordt de informatie over deze indicator in het feedbackrapport niet getoond tot en met 
de laatste week, maar tot en met de een na laatste week. 

Tabel 10: Overzicht van de feedbackmomenten 
Feedback or. Datum Welke indicatoren Soort feedback Informatie 

f!etoond tot 
0 27 maart 2007 Ecaris A Schrifteliik 15-2-2007 
1 2 april 2007 Ecaris A Bijeenkomst 15-3-2007 
2 24 april 2007 Ecaris A Schriftelijk 15-4-2007 

(PI 4.3 tot 29-3-
2007) 

3 14 mei 2007 Ecaris A Bijeenkomst 6-5-2007 
(PI 4.3 tot 22-4-
2007) 

4 4juni2007 Ecaris A+ Bijeenkomst 27-5-2007 
exitgesprek 

5 25juni2007 Ecaris A Schriftelijk 17-6-2007 
(PI 4.3 tot 7-6-
2007) 

6 19 juli 2007 Ecaris A+ Bijeenkomst 15-7-2007 (PI 4.3 
exitgesprek tot 8-7-2006 

De schriftelijke feedback die van 27 maart werd verspreid per e-mail in de agenda voor het 
werkoverleg van 2 april. Uit navraag onder verschillende medewerkers van cluster 2 bleek <lat deze 
feedback pas werd bestudeerd tijdens het werkoverleg van 2 april. Men kon zich zodoende ook pas 
verbeteren op de indicatoren na 2 april. Vandaar <lat de feedback van 27 maart niet al apart 
feedbackmoment gezien kan worden en daarom feedback nr. 'O' gekregen heeft. 

De feedbackbijeenkomsten vinden plaats tijdens het clusteroverleg waar (in principe) iedereen van 
cluster 2 voor ingepland wordt. Er zijn dan ongeveer 30 personen aanwezig. Totaal werken er 35-40 
behandelaren bij cluster 2. Tijdens dit overleg is niet iedereen aanwezig. Medewerkers kunnen 
bijvoorbeeld ziek of met vakantie zijn of standaard niet werken op de dag van het overleg. De 
feedbackbijeenkomsten vinden afwisselend op maandag en donderdag plaats, zo heeft iedereen de 
mogelijkheid om geregeld deze bijeenkomsten bij te wonen. De feedbackrapporten worden ook op het 
netwerk geplaatst, hierdoor worden ook de afwezigen bereikt. Van de verpleging zijn er slechts drie 
tot vijf personen aanwezig, terwijl er 20-25 verpleegkundige werken in cluster 2. Deze lage opkomst 
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komt doordat de verpleging in ploegen werken en er tijdens het werkoverleg dus veel mensen niet 
werken. Van de mensen die dan wel werken moeten een aantal op de afdeling blijven op de 
revalidanten te verzorgen. Het afdelingshoofd verpleging had in eerste instantie de taak op zich 
genomen om de verpleging te informeren over de feedback, <lit is echter niet haalbaar gebleken. Er 
wordt nog gezocht naar een oplossing hiervoor. 

6.2. Wie wanneer welke indicator kan bei"nvloeden 
Op 2 april is de eerste feedback met uitleg gegeven en vanaf <lat moment kunnen de behandelaren zich 
verbeteren op de indicatorscore. Niet voor elke indicator kan men zich meteen verbeteren. Zo kan men 
zich op aanwezigheidsindicatoren pas verbeteren als de planning wordt aangepast. Bij het RCA wordt 
op woensdag de planning voor de volgende week gemaakt. Op 2 april heeft men feedback gekregen 
over de aanwezigheid van een arts bij de afstemmingsbijeenkomsten. Op zijn vroegst kan men zich 
hier op donderdag 12 april op verbeteren. Vervolgens duurt het nog 1,5 week (tot maandag 23 april) 
voordat de agenda's van de artsen zijn gefiatteerd en de score zichtbaar is in Ecaris. 
Bij de indicator "Het verschil in weken <lat de werkelijke ontslagdatum en de verwachte ontslagdatum 
zoals vastgesteld in de eerste definitieve vervolg planbespreking" is het wel direct mogelijk om in de 
volgende planbespreking de verwachte ontslagdatum nauwkeuriger proberen vast te stellen, maar het 
resultaat hiervan is pas zichtbaar als de revalidant met ontslag gaat. Dit kan na een week zijn, maar 
ook na eenjaar. 

Een compleet overzicht van de tijd die tussen het bekend worden van de indicatorscore en het kunnen 
verbeteren hierop staat in bijlage 33. 

Hieronder staat in tabel 11, voor de Ecaris A indicatoren, per wanneer het cluster zich kan verbeteren 
per indicator en tot wanneer de baseline loopt en wanneer de score zichtbaar is in Ecaris. 

Tb Ill P a e : er wanneer k . h d E . A. d. t an menz1c OD e cans m tea oren ver b t e eren 
Indicator Verbeteren mogelijk Score zichtbaar in 

vanaf Ecaris 
Mate waarin in het definitieve planbesprekingsformulier 3 april 2007 9 april 
iets is ingevuld bii kemprobleem. 
Mate waarin in het definitieve planbesprekingsformulier 3 april 2007 9 april 
iets is ingevuld bij de 'hulpvraag' (bij 'revalidant' en bij 
'familie/direct betrokkene') en bij het 'belangrijkste 
probleem' 
Mate waarin in het definitieve planbesprekingsformulier 
iets is ingevuld bij 'verwachte ontslag bestemming', 

3 april 2007 9 april 

'verwachte ontslagdatum' en 'voorwaarden voor ontslag'. 
Mate waarin een revalidatiearts of een arts in opleiding tot 12 april 2007 23 april 
medisch specialist aanwezig is bij de 
afstemmingsbi ieenkomst. 
Het verschil in weken dat de werkelijke ontslagdatum en 3 april 2007 Gemiddeld drie 
de verwachte ontslagdatum zoals vastgesteld in de eerste maanden later 
definitieve vervolg planbespreking. 

Niet elke indicator is door iedereen te bernvloeden, in bijlage 34 staat per indicator hoeveel invloed de 
verschillende discipline hebben. Voor de Ecaris A en B indicatoren hebben alle disciplines veel 
invloed op de invulindicatoren, op de aanwezigheidsindicatoren hebben alle disciplines veel invloed 
op of alle betrokken behandelaren aanwezig zijn en alleen de artsen hebben veel invloed op of er een 
arts aanwezig is bij de afsternmingsbijeenkomst. Op deze aanwezigheidsindicatoren heeft de planning 
ook veel invloed. Op de ene prognose-indicator heeft iedereen veel invloed, en op de andere indicator 
weinig invloed. 

De feedback wordt niet gegeven aan de planning, terwijl zij wel op enkele indicatoren invloed hebben. 
De reden <lat de planning geen feedback krijgt is <lat zij niet bij cluster 2 horen en dus ook niet vanuit 
cluster 2 gestuurd kunnen worden. Echter is het wel aan te raden om de planning op een manier te 
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betrekken bij deze feedback. Hoe <lit mogelijk is, is nog niet bekend en zal nog nader onderzocht 
moeten worden. 

Tijdens de bijeenkomsten kwamen er verschillende vragen vanuit het team: verhelderingvragen, maar 
er werd ook gevraagd om meer gedetailleerde informatie van de indicatorscore. Men wilde 
bijvoorbeeld weten in welke planbesprekingsformulieren geen hulpvraag van de familie was ingevuld, 
zodat men kon nagaan waarom <lit niet wat ingevuld, en men kon proberen om deze oorzaak in te 
toekomst te vermijden zodat er beter gescoord wordt op de indicator. 

6.3. Hoe er met de feedback is omgegaan 
De belangrijkste vragen/opmerkingen/afspraken staan in bijlage 35 en de volledige uitwerkingen van 
de feedbackbijeenkomsten staan in bijlagen 36 tot en met 39. In bijlage 40 staan per indicatoren de 
verbeteracties. 
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Hoofdstuk 7: Resultaten van de feedback interventies 
In dit hoofdstuk staat welk effect de gegeven feedback heeft gehad op de indicatorscores. 

7 .1. Gegevens 
De indicatorscores van de Ecaris-indicatoren staan in bijlage 41. 

7 .2. Een beschouwing van de gegevens 
In deze paragraaf staat een beschouwing van de indicatorscores van de indicatoren waarover feedback 
gegeven is. 

• Kernprobleem: In de baseline periode werd bier 98,96% op gescoord (twee keer niet van de 
192 planbesprekingen. En sinds 16-2-2007 wordt bier 100% op gescoord. Sinds de feedback 
wordt bier dus beter op gescoord dan in bet begin van de baselineperiode. Maar door de al erg 
hoge score in de baseline is dit verschil erg klein. Een mogelijk effect van feedback zal op 
deze indicator dan ook vrijwel niet zichtbaar zijn. Er is weinig ruimte om te verbeteren. 

• Hulpvraag: In de baselineperiode wordt hierop 90,87% gescoord. Er kan bier l 00% op 
gescoord worden, er is voldoende ruimte voor verbetering. Drie weken na eerste de eerste 
feedbackbijeenkomst werd twee weken lang erg laag gescoord (73,33% en 66,67%). De 
66,67% was behaald op de dag na Koninginnedag, of dit er direct mee te maken hebben kon 
bet team niet bevestigen noch ontkennen. Tijdens de feedbackbijeenkomsten zijn twee 
duidelijke verbeteracties opgezet. De eerste is dat ook als de hulpvraag onbekend is, er toch 
iets moet worden ingevuld. Dit werd voor bet eerst op 2-4-2007 afgesproken, maar op 3-6-
2007 bleek dat niet iedereen dit goed begrepen had. Op 3-6-2007 is deze afspraak vervolgens 
herhaald en daama is gebleken dat er inderdaad ook iets wordt ingevuld als de hulpvraag niet 
bekend is. Een ander verbeterpunt is dat er per behandelteam is afgesproken welke disciplines 
verantwoordelijk zijn voor bet achterhalen en bet invullen van de hulpvraag van de familie. 
Het communicatieteam had dit afgesproken in de week van 9-4-2007, bet cognitieteam in de 
week van 7-5-2007 en bet beweegteam in de week van 28-5-2007. 

• Ontslag: Hier wordt vanaf het begin van de baseline beter en beter op gescoord. In februari 
2007 is bet transferbureau opgestart, waardoor de behandelaren al in vroeg stadium van de 
behandeling gestuurd worden om de aspecten te betrekking hebben op bet ontslag te bepalen. 
In hoeverre dit een positieve invloed heeft gehad op deze indicatorscore is niet bekend. Omdat 
deze score bij bet begin van de feedback al erg hoog was, was bet niet nodig om specifieke 
verbeteracties op te starten. Voor de feedback werd 1 x de maximale score van 100% gehaald, 
sinds de start van de feedback is deze maximale score 9x gehaald (en 6x niet). Er wordt dus 
sinds de feedback duidelijk beter gescoord dan voor de feedback. 

• Afstemming: Op deze indicator wordt vanaf bet begin van de baseline tot bet einde van de 
meting matig gescoord (tijdens de baseline 76,6% aanwezigheid, en vanaf bet geven van de 
feedback 80%). Vooral bet communicatieteam scoort slecht, dit komt omdat van de 2 artsen 
van dit team, er 1 standaard niet bij kan zijn op donderdag. Als de andere arts dan afwezig is, 
dan kan dit niet worden overgenomen. Daarom is per 1-7-2007 deze afstemmingsbijeenkomst 
van bet communicatieteam verplaatst naar de vrijdag, dan kunnen wel allebei de artsen er bij 
zijn. De score van bet communicatieteam is dan ook omhoog gegaan. Maar na enkele weken 
is gebleken dat de psychologen niet aanwezig kunnen zijn op dit nieuwe moment, daarom 
wordt opnieuw bekeken of er een beter moment is. Elk halfjaar worden de AIOS's vervangen. 
Vanaf 1-6-2007 zijn er nieuwe AIOS's werkzaam bij cluster 2. Een van deze AIOS werkt 
nooit op donderdag en dat is de dag dat de afstemmingsbijeenkomsten van bet cognitie- en 
beweegteam zijn. Voor bet beweegteam zijn nog 3 andere artsen beschikbaar, maar voor bet 
cognitieteam is er nu maar een arts die aanwezig kan zijn bij de afstemming. Er wordt nog 
gekeken of de afstemmingsbijeenkomst van bet cognitieteam op een ander moment kan gaan 
plaats vinden, maar bet is erg onzeker of dit mogelijk is vanwege de drukke agenda's van de 
artsen. Tijdens de feedbackbijeenkomsten is er niemand van de planning aanwezig, omdat 
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deze niet onder het afdelingshoofd van cluster 2 vallen. Maar omdat deze indicator vooral 
over de planning gaat is het aan te bevelen om de planning hier op een manier bij te gaan 
betrekken. 

• Verwachte ontslagdatum: In de eerste maanden van de baselineperiode wordt hier slecht op 
gescoord. Vanaf 1-1-2007 wordt hier beter op gescoord. Deze scores kunnen echter nog 
veranderen. Een score in een bepaalde periode is de gemiddelde afwijking in weken van de 
verwachte ontslagdatum die in die periode is vastgesteld tijdens de planbespreking en de 
werkelijke ontslagdatum. De score is pas bekend als de revalidant met ontslag is gegaan. Dit 
kan een week na de planbespreking zijn, maar ook drie maanden later. Zo kan de score in een 
bepaalde periode drie maanden later nog aangepast moeten worden. Als de verwachting is <lat 
een revalidant over een week met ontslag kan, dan zal deze verwachting nauwkeuriger zijn 
dan verwacht wordt <lat een revalidant over 12 weken met ontslag kan. Waarschijnlijk zal de 
score van de laatste periode dan ook nog slechter worden als er meer revalidanten met ontslag 
zijn gegaan. Omdat deze scores nog geen eindscores zijn kan er nog niet bekeken worden of 
het feedback geven effect heeft gehad. 

• Volledigheid: Deze indicator wordt onder andere beinvloed door het kernprobleem en de 
hulpvraag- en ontslagaspecten. Deze aspecten zijn namelijk onderdeel van het zelfde 
planbesprekingsformulier als bij volledigheid gebruikt wordt. Een positieve verandering in 
bijvoorbeeld de hulpvraag zal ook direct leiden (bij gelijk blijvende prestatie op alle andere 
aspecten van het formulier) tot een positieve verandering van de volledigheid. De verandering 
van de volledigheid zal echter kleiner zijn dan bij de hulpvraag. 

• Prognose: Hier is sprake van een lichte stijging (81 % voor 2-4-2007 en daarna 86% ). Deze 
indicator is licht afhankelijk van de 'ontslag' indicator, omdat de ontslagaspecten hier ook 
gemeten worden. Dit zijn 3 van de 11 aspecten. Er is ruimte voor verbetering 

• Aanwezigheid betrokkenen: Hier is sprake van een lichte stijging (73% voor 2-4-2007 en 
daarna 82%). Er is ruimte voor verbetering. 

• Doe/en ja/nee: Hier is sprake van een daling. ( 61 % voor 2-4-2007 en daarna 56% ). 
• Behandelduur: Deze indicator is verschillende keren kort besproken en in de 

feedbackbijeenkomst van 19 juli 2007 uitgebreid besproken ( opgesplitst per behandelteam). 
Kijkend naar de gemiddelde klinische behandelduur per maand vanaf januari 2005 valt op <lat 
in de periode augustus 2005 tot en met juni 2006 deze behandelduur langer was dan in de 
perioden daarvoor en daarna. De revalidanten die een extreem lange behandelduur (langer dan 
300 dagen) moesten allemaal wachten op een aangepaste woning. 

7 .3. Statistiek 
De gegevens over de indicatorscores zijn verwerkt met het statistische programma SPSS (Statistical 
Package for the Social Sciences). Alleen de scores van de verwachte ontslagdatum indicatoren zijn 
niet geanalyseerd, omdat hiervan nog geen volledige informatie sinds de eerste feedback beschikbaar 
is. 

7.3.1. Gemiddelden per indicator 
Als eerste is het gemiddelde van de indicatorscores bepaald, en wel voor de periode tot 2-4-2007 (de 
baseline periode) en voor de periode vanaf 2-4-2007 (feedback periode). Deze gemiddelden staan in 
tabel 12. Van de verwachte ontslag indicator is het gemiddelde niet berekend, omdat de scores hiervan 
nog geen eindscores zijn. Van alle 4 de Ecaris A indicatoren is het gemiddelde gestegen. En van de 
Ecaris B indicatoren zijn er drie gestegen en een is gedaald. De gemiddelde behandelduur is gestegen 
(terwijl het doel is om deze te laten dalen). 
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Tabel 12: Gemiddelden van de indicatorscores 
Ecaris A Ecaris B 2e 

niveau 
Periode Kem Hulp On ts lag Afstem Volledig Prognose Aanwezig Doelen Behandel 

probleem vraag ming he id he id duur 
(dagen) 

Baseline 98.9 90.8 87.8 76.7 78.2 80.9 72.5 61.5 115 
Feedback 100 92.9 97.1 80.0 81.9 85.33 81.1 56.4 117 

Vervolgens is met behulp van de One-Way-Anova berekend of de stijging/daling van het gemiddelde 
ook significant is. 

Tabel 1 3 s· ·r. : 11!111 lCantie van d h"ll e verse l en tussen d "dd Id ee:em1 e en van d . d" e m lCatorscores. 
Ecaris A Ecaris B 2e 

niveau 
Kem Hulp Ontslag Afstem Volledig Prognose Aanwezig Doe I en Behandel 
probleem vraag ming heid he id duur 

(dagen) 
Signi- .349 .445 .000 .705 .008 .044 .014 .447 .935 
ficantie 
Bij een significantie kleiner dan .05 is er sprake van een significant verschil tussen de gemiddelden 
van de baseline periode en van de feedbackperiode. Dit is het geval voor de indicatoren 'ontslag', 
'volledigheid', 'prognose' en 'aanwezigheid'. Hieruit blijkt <lat er op drie van de vierde Ecaris B 
indicatoren (waarover geen feedback gegeven werd) beter gescoord is 2-4-2007 en <lat er maar op een 
van de vier Ecaris A indicatoren (waarover we! feedback werd gegeven) beter is gescoord. Dit is niet 
wat verwacht werd. De behandelduur is niet significant gestegen. 

Uit de beschrijvingen van de feedbackbijeenkomsten blijkt <lat de verbeteracties 
(afstemmingsbijeenkomst verplaatsten, afspraken gemaakt over wie verantwoordelijk is voor het 
invullen van de hulpvragen en altijd iets invullen ook als is het onbekend) pas sinds 4-6-2007 
uitgevoerd worden. Daarom is ook gekeken naar de gemiddelde indicatorscore vanaf 4-6-2007. Vanaf 
<lat moment zijn 8 meetperioden geweest. Deze 8 perioden worden vergelijken met de 8 perioden v66r 
de eerste feedback (2-4-2007). Voor de afstemming en aanwezigheid indicator zijn de laatste 7 
perioden gepakt, omdat van de 8e week na 4-6-2007 nog geen gegevens bekend zijn. Er is voor 
gekozen om niet de hele baseline te pakken, om zo het effect van meer ervaring met de planbespreking 
weg te vlakken. De gemiddelde behandelduur is hier niet meegenomen, omdat er sinds 2-6-2007 maar 
een meetpunt is. In tabel 14 staan deze gemiddelden weergeven. 

Tabel 14: Gemiddelden van de indicatorscores van de Iaatste perioden van de baselineperiode en van de 
ti db k . d ee ac ~per10 e 

Ecaris A Ecaris B 
Laatste Kem Hulp Ontslag Afstem Volledig Prognose Aanwezig Doe I en 
period en probleem vraag ming he id he id 
van: 
Baseline 96.87 89.24 92.71 66,66 79.48 84.42 78.62 63.41 
Feedback 100 97.80 97.78 85.71 82.64 90.34 77.70 54.00 

Alle vier de Ecaris A indicatoren zijn gestegen en van de Ecaris B indicatoren zijn er twee gestegen en 
twee gedaald. 
Vervolgens is met behulp van de One-Way-Anova (Analysis of variance) berekend of de 
stijging/daling van het gemiddelde ook significant is. In tabel 15 staan deze significanties 
weergegeven. 
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Tabel 15: Significantie van de verschillen tussen de gemiddelden van de indicatorscores van de laatste 7 
· d d b r · d d ti db k · d per10 en van e ase mepeno e en van e ee ac ~per10 e 

Ecaris A Ecaris B 
Kem Hulp Ontslag Afstem Volledig Prognose Aanwezig Doelen 
probleem vraag ming heid heid 

Significantie .334 .035 .023 .224 .194 .075 .849 .356 

Hieruit blijkt dat 2 Ecaris A indicatoren (hulpvraag en ontslag) significant zijn gestegen sinds het 
geven van de feedback, en geen enkele Ecaris B indicator. De twee Ecaris B indicatoren die zijn 
gedaald, zijn niet significant gedaald. 

7.3.2. D-Test 

In een studie (Pritchard, Paquin, DeCuir, McCormick en Bly, 2002b) is voor 55 teams, die het 
ProMES systeem hebben ingevoerd, het productiviteitseffect gemeten. Dit hebben ze gedaan met de d
test (Hunter, Schmidt en Jackson, 1982). 
De eerste stap van deze methode is om de gemiddelde effectiviteitwaarden te bereken van de 
baselineperiode en van de feedbackperioden. In tabel 16 staan deze gemiddelden waarden voor de 
laatste 7 perioden (niet de laatste 8, omdat van de 8° week na 4-6-2007 nog niet van alle indicatoren de 
waarden bekend zijn) van de baseline en van de feedbackperioden. 

Tabel 16: Gemiddelde effectiviteitwaarden 
Ecaris A Ecaris B 

Laatste 
period en 
van: 
Baseline -9.66 26.22 
Feedback 30.91 23.01 

d = inean1 - mea.n2 

J(sni + sni)/2 
Met behulp van de formule hier boven staat wordt vervolgens de d-waarde berekend 

D-waarde van Ecaris A = 1.56 
D-waarde van Ecaris B = -0,09 

Volgens Cohen (Cohen, 1992) een d-waarde (de absolute waarde daarvan) kleiner dan 0,2 aan dat 
er geen effect is, tussen de 0,2 en 0,5 is er een klein effect, tussen de 0,5 en 0,8 een redelijk effect en 
groter dan 0,8 geeft een groot effect aan. 
Dit betekent dat er voor Ecaris B geen effect is, en voor Ecaris A een groot effect. 

7 .3.3. Richtingscoefficient 
Per indicator is gekeken in welke de score daarvan sinds 2-4-2007 (de start van het feedback geven) is 
gestegen of gedaald. Hiervoor is per indicator de richtingscoefficient van de score bepaald in de 
feedbackperiode. In tabel 17 staat per indicator deze richtingscoefficient. 

T b 117 Ri h. ··m ··· t a e : c tm~scoe 1c1en 
Ecaris A Ecaris B 
Kem Hulp Ontslag Afstem Volledig Prognose Aanwezig Doelen 
probleem vraag ming heid heid 

Significantie 0.000 0.868 0.076 .119 .089 .752 -.482 -.067 
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Van de Ecaris A indicatoren is de score van het kemprobleem is niet gestegen, dit komt omdat de 
score al 100% was en niet beter kon. Deze score is 100% gebleven. De score op de hulpvraag is 
duidelijk vooruit gegaan. De score op het ontslag is een heel klein beetje gestegen, de score hiervan 
zat aan het begin van de feedbackperiode al op 95/100 %. De score van de afstemming is licht 
gestegen. 
Van de Ecaris B indicatoren zijn de scores van twee indicatoren gedaald (waarvan een licht en een 
flink gedaald) en van twee indicatoren gestegen (waarvan een licht en een flink gestegen). 

7 .4. Het toetsen van de hypotheses 
In deze paragraafworden de hypotheses uit paragraaf3.4.2 getoetst aan de hand van de uitkomsten in 
paragraag 7.3. 
De eerste hypothese is dat ondanks het geven van feedback vanaf 2/4/2007 de gemiddelde 
behandelduur niet zal veranderen. H 1 : F 1 = B 1. De gemiddelde behandelduur is twee dagen langer 
geworden, maar deze stijging is niet significant. Deze hypothese wordt bevestigd. 

De tweede hypothese is dat de indicatorscores van de Ecaris A indicatoren zullen stijgen. H2: F2 > B2. 
Voor de ontslagindicator klopt dit, maar voor de overige drie indicatoren niet. Deze hypothese wordt 
gedeeltelijk verworpen. 

De derde hypothese is dat de indicatorscores van de Ecaris B indicatoren gelijk zullen blijven. H3: 
B3.2 = B3.l. Van drie van de vier indicatoren zijn de scores gestegen. Deze hypothese wordt 
verworpen. 

De vierde hypothese is dat de richtingscoefficient van de scores Ecaris A indicatoren vanaf 2-4-2007 
positief is. Van een indicator is de score Sterk gestegen, van twee licht gestegen en van een gelijk 
gebleven. Deze hypothese wordt bevestigd. 

De vijfde hypothese is dat de richtingscoefficient van de scores van de Ecaris B indicatoren vanaf 2-4-
2007 gelijk blijven. Van een indicatoren is de score Sterk gestegen, van een licht gestegen, van een 
licht gedaald en van een sterk gedaald. Deze hypothese wordt verworpen. 

De zesde hypothese is dat de scores van de Ecaris A indicatoren pas significant zullen stijgen zodra 
verbeteracties zijn ingevoerd. H6: F2a > B2a. Van twee indicatoren is dit het geval en de twee andere 
indicatoren zijn wel gestegen maar niet significant. Deze hypothese wordt niet verworpen en niet 
bevestigd 

De zevende hypothese is dat de scores van de Ecaris B indicatoren niet significant zullen stijgen zodra 
verbeteracties voor de Ecaris A indicatoren zijn ingevoerd. H7: B3.2a = B3.la. De score van een 
indicator is gestegen en van de andere drie is de score niet gestegen. Deze hypothese wordt 
gedeeltelijke verworpen. 

De achtste hypothese is dat de totale effectiviteitwaarde van de Ecaris A indicatoren zal stijgen zodra 
de verbeteracties zijn ingevoerd. H8: De totale effectiviteitwaarden van F2a > De totale 
effectiviteitwaarden van B2a. De d-waarde hiervoor is 1.56. Deze hypothese wordt bevestigd. 

De negende hypothese is dat de totale effectiviteitwaarde van de Ecaris B indicatoren niet zullen 
veranderen zodra de verbeteracties voor de Ecaris A indicatoren zijn ingevoerd. H9: De totale 
effectiviteitwaarden van B3.2a =De totale effectiviteitwaarden van B3.la. 
De d-waarde hiervoor is -0,09. Deze hypothese wordt bevestigd. 
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Hoofdstuk 8: Ervaringen van de gebruikers met het ProMES-
systeem 

Om de ervaringen van de medewerkers van cluster 2 te meten over het gebruik van het ProMES
systeem is een enquete rond gestuurd. In bijlage 42 is deze enquete te vinden. Als controle groep is het 
NAH-team van cluster 3 gebruikt, maar vanwege de te !age respons (3 van de 30) zijn deze gegevens 
niet te gebruiken. De respons van cluster 2 vie! ook erg tegen, slechts 10 ingevulde enquete zijn terug 
gestuurd. Toch zijn hier enkele bevindingen uit te halen, zie tabel 18. 

T b 118 G "dd Id a e : em1 e en en stan d dd .. aar ev1abes van d e enquetevragen 
Onderwerp Gemiddelde (1-5) Standaarddeviatie 
Verantwoordelijkheidsgevoel 3.77 0.89 
van het ProMES-systeem 
Nut van het ProMES-systeem 4.20 0.80 
Gebruik van feedback 4.18 0.90 
Nut van feedback 3.00 1.06 

Hieruit blijkt <lat de medewerkers zich aardig (3.77) verantwoordelijk voelen voor het ontwikkelde 
ProMES-systeem en <lat zij <lit systeem erg nuttig ( 4.20) vinden. Ook is men erg benieuwd naar de 
feedback en proberen ze om de oorzaken van slechte scores te achterhalen om zo beter te kunnen 
presteren ( 4.18). Toch is de mening over het nut van de gegeven feedback in relatie tot de behandeling 
en behandeldoelen erg wisselend. Men scoort hier 3.00 op. 

Deze enquete werd afgenomen in de derde maand na de eerste feedbackbijeenkomst. De ervaring met 
deze feedbackbijeenkomsten waren toen nog marginaal. De respons was vrij laag, <lit kan komen door 
de vakantieperioden. Het is aan te bevelen om deze enquete over een half jaar nog eens te herhalen. 
Men heeft dan een vol jaar ervaring met de feedbackbijeenkomst, waardoor men beter zich heeft hoe 
nuttig de feedback is. 
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Hoofdstuk 9: ProMES bij cluster 2 na augustus 2007 
Op 19 juli 2007 was de laatste feedbackbijeenkomst waar de afstudeerder bij was. Dit was de vierde 
feedbackbijeenkomst die tot dan toe plaats had gevonden. Om een feedbackbijeenkomst te laten plaats 
vinden moet er het een en antler gebeuren voordat de indicatorscore netjes in de juiste grafieken staan. 
In bijlage 43 is aangeven wat er hiervoor nodig is. 

Het afdelingshoofd behandeling van cluster 2 heeft aangeven dat hij door wil gaan met deze 
feedbackbijeenkomsten. Bij cluster 2 heeft het ProMES-systeem zelfs al een duidelijke plek in het 
jaarplan(Revalidatiecentrum Amsterdam, 2007c). In de balanced scorecard van dit jaarplan staat bij 
'medewerkers': "Kritieke succesfactor: Medewerkers CL2 gebruiken prestatie-indicator. Prestatie
indicatoren en normen: De middels ProMES door medewerkers geexpliciteerde prestatie-indicatoren 
voor de klinische behandelprogramma's NAH leiden per kwartaal tot een verbeteractie. 
Rapportage/meting: CL2 aan ZM en Initiatieven en acties: Realiseren feedbackrapportage per 
kwartaal, bespreken in werkoverleg, formuleren uitvoeren verbeteractie." 

Omdat de afstudeerder in augustus stopt met zijn werkzaamheden binnen het RCA, zullen zijn taken 
moeten worden overgenomen. 
Deze activiteiten worden na augustus overgenomen door medewerkers van het RCA. In de zoektocht 
naar geschikte medewerkers is gebleken dat de meeste tijd in het voorbereiden van de 
feedbackbijeenkomsten zit in het genereren van de indicatorscores uit Ecaris. Van de medewerkers 
van cluster 2 is niemand in staat gebleken om deze taak over te nemen. 
De projectleider van de IT-afdeling (Ronald van den Broek) heeft gedurende dit afstudeerproject 
meegewerkt met het bouwen van de query's om de indicatorscores uit Ecaris te halen. Hij heeft wel de 
capaciteiten om deze taak over te nemen. Samen met het management is besloten dat hij deze taak 
over dient te nemen. Hij krijgt 6 uur per feedbackbijeenkomst om dit te doen. Omdat dit een 
tijdrovende klus is en alleen maar meer tijd zal gaan kosten als het ProMES-systeem bij andere 
clusters wordt ingevoerd, is er gekeken water gedaan kan worden om dit sneller te doen. Nu moeten 
alle query's handmatig opgestart worden voor elke week. Het is mogelijk om een programma hiervoor 
te ontwikkelen die deze query's automatisch achter elkaar draait. Het zal veel tijd (paar weken) kosten 
om dit te bouwen, maar daama wordt deze geYnvesteerde tijd terug verdiend. Met de projectleider IT 
en het management is daarom besloten om de projectleider IT binnen enkele maanden voldoende tijd 
te geven om dit software programma te ontwikkelen. 

Behalve het genereren van de indicatorscore uit Ecaris moeten deze gegevens gepresenteerd worden 
aan het team. Een fysiotherapeut (Peter Elich) en een ergotherapeut (Nienke Zijp) gaan deze taken 
ovememen. Zij krijgen de data aangeleverd van de projectleider IT, en beslissen dan (samen met het 
analyseteam) welke data op welke manier gepresenteerd worden tijdens de feedbackbijeenkomst. 

Omdat dit voor zowel de fysiotherapeut, ergotherapeut en projectleider IT veel tijd zal kosten en de 
feedbackbijeenkomst zinvoller is dan de schriftelijke feedback (tijdens de feedbackbijeenkomst 
kunnen verbeterpunten worden besproken) heeft het afdelingshoofd behandeling besloten om 
voorlopig alleen de feedbackbijeenkomsten te laten plaats vinden en de schriftelijke feedback 
achterwege te laten. Deze feedbackbijeenkomsten vinden elke zes weken plaats tijdens het 
werkoverleg. 
Twee weken hiervoor geven de fysiotherapeut en de ergotherapeut de opdracht aan de projectleider IT 
om de indicatorscores te genereren. Een week later zijn deze gegevens klaar en wordt dit besproken 
met het analyseteam. Vervolgens kunnen eventuele aanpassingen gevraagd worden aan de 
projectleider IT. Deze aangepaste gegevens worden vervolgens door de fysiotherepeut en de 
ergotherapeut tijdens het werkoverleg gepresenteerd aan en besproken met cluster 2. 

Er zal in ieder geval feedback gegeven worden over de indicatoren waarover al eerder feedback is 
gegeven. Als dit goed gaat kan besloten worden om de feedback uit te breiden. Zo zijn query's voor de 
Ecaris B indicatoren al gemaakt en de scores hiervan kunnen terug gekoppeld worden. Deze query's 
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geven alleen de totaalscore en niet de score per deelaspect of per behandelteam, maar dit is eventueel 
aan te passen door de projectleider IT. Naast deze Ecaris indicatoren zijn er nog andere indicatoren 
waarover feedback gegeven kan worden. Zo is het exitgesprek in maart 2007 ingevoerd, hiermee 
kunnen drie indicatoren gemeten worden. Hierover is al 2x feedback gegeven. De trainers van de 
behandelcommunicatie zijn sinds juli 2007 bezig om een selectie van de planbesprekingsformulieren 
te beoordelen op de inhoud, hiermee kan de indicator "Mate waarin het definitieve 
planbesprekingsformulier volgens de handleiding van het 'behandelcommunicatie RCA' is ingevuld" 
gemeten worden. 

De overige indicatoren moeten nog meetbaar gemaakt worden. In februari 2008 komt er opnieuw een 
student zijn afstudeerproject doen bij het RCA. Omdat de tijd van de fysiotherapeut ergotherapeut 
schaars is, en het beter is om over enkele indicatoren goede feedback te geven, dan over veel 
indicatoren slechte feedback, is samen met het afdelingshoofd besloten dat er voorlopig alleen 
feedback gegeven zal worden over de Ecaris indicatoren en eventueel over de exitgesprekindicatoren 
en de kwaliteit van inhoud van de planbesprekingen beoordeeld door de training. En dat de overige 
indicatoren operationeel gemaakt zullen worden door de volgende afstudeerder. 

In het kort: 
• De fysiotherapeut en ergotherapeut informeren de projectleider welke grafieken zij willen 

hebben. 
• De projectleider IT genereert de indicatorscore uit Ecaris. 
• Deze scores worden besproken met het analyseteam (waarin ook de ProMES ontwikkelgroep 

zit), en als er aanpassingen nodig zijn wordt dit doorgespeeld naar de projectleider IT. 
• De indicatorscores worden door de fysiotherapeut en ergotherapeut in een rapportje gezet en 

gepresenteerd aan en besproken met cluster 2 tijdens het 6-wekelijkse werkoverleg. 
• De schriftelijke feedback komt, in ieder geval voorlopig, te vervallen. 
• Er wordt in ieder geval feedback gegeven over de Ecaris indicatoren, en als dit goed loopt en 

er is tijd voor dan kan er over meer indicatoren feedback gegeven worden. 
• In februari 2008 komt een nieuwe afstudeerder bij het RCA werken. 
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Hoofdstuk 10: ProMES bij andere clusters 
Al na de 1 e feedback bijeenkomst heeft het management aangegeven <lat het wenselijk is om ProMES 
ook bij de andere clusters in te voeren. In de kaderbrief (Revalidatiecentrum Amsterdam, 2007d) staat 
daarover het volgende: "Tenslotte zijn we in 2006 gestart met een systeem van prestatiesturing. In <lit 
systeem (ProMES) worden prestatie-indicatoren door de teams zelf geformuleerd en gemonitord. In 
2011 hanteren alle behandelteams ProMES". Uit de effectmeting van <lit afstudeerproject blijkt <lat de 
productiviteit van de medewerkers is gestegen door de invoering van het ProMES-systeem. 

Omdat de invoering van het ProMES-systeem bij cluster 2 veel tijd gekost heeft (26 uur per lid van de 
ontwikkelgroep), wil men de ontwikkelde indicatoren van cluster 2 'kopieren' naar de andere clusters. 
En dan niet <lat deze indicatoren opgelegd worden aan de andere clusters, maar wel <lat ze als input 
dienen tijdens de ProMES bijeenkomsten. Zo kan er tijdwinst geboekt worden (zie paragraaf 5.7, maar 
blijft het toch een bottom-up methode. Cluster 2 heeft een revalidantengroep, de NAH-revalidanten, 
maar clusters 1, 3 en 7 hebben meerdere revalidantengroepen. Per cluster zal bekeken moeten worden 
of het ProMES-systeem voor het hele cluster ontwikkeld kan worden, of <lat <lit per behandelteam 
gedaan moet worden. Aan te bevelen is om <lit per revalidantengroep te doen. 

Veel indicatoren van cluster 2 hebben betrekking op de planbesprekingen, <lit zijn de Ecaris 
indicatoren. Deze planbesprekingen zijn in cluster 2 halverwege 2005 ingevoerd als pilot voor het hele 
RCA. Bij andere clusters zijn deze planbesprekingen of sinds kort ingevoerd, of men gaat ze op korte 
termijn invoeren. Deze Ecaris-indicatoren kunnen ook in de andere clusters gemeten worden, maar 
niet elke indicator zal voor elk cluster van belang zijn. Zo is bij cluster 2 de behandelduur erg onzeker, 
en daarom is het van belang om de ontslagdatum zo vroeg mogelijk in te kunnen schatten. Bij andere 
cluster is de behandelduur niet altijd onzeker, zo is bij het pijnteam de behandelduur 12 weken. Bij het 
pijnteam zijn de indicatoren "Het verschil in weken tussen de werkelijke ontslagdatum en de 
verwachte ontslagdatum zoals vastgesteld in de eerste vervolg planbespreking' en "Mate waarin in 
het definitieve planbesprekingsformulier iets is ingevuld bij 'verwachte ontslag bestemming ', 
'verwachte ontslagdatum' en 'voorwaarden voor ontslag"' daarom waarschijnlijk niet interessant om 
te gaan gebruiken. 

Bij cluster 2 is het de bedoeling <lat ( een deel van) de resultaten van de planbesprekingen besproken 
worden met de revalidant, hier zijn drie indicatoren voor ontwikkeld. Hoe deze terugkoppeling er bij 
cluster 2 komt uit te zien is nog niet bekend, voor de andere clusters is <lit dus ook nog niet bekend. 
Maar bij de invoering van de planbespreking bij de andere clusters, zal uiteindelijk ook de 
terugkoppeling worden ingevoerd, deze drie indicatoren kunnen dan ook eventueel bij de andere 
clusters gebruikt worden. De betrokkenheid van de revalidant en zijn familie bij de behandeling is een 
belangrijk punt in heel het RCA. De betrokkenheid van de familie blijkt ook uit het feit of zij het 
intakegesprek aanwezig zijn geweest, <lit wordt gemeten via een indicator. Voor elk cluster is het 
daarom van belang om deze betrokkenheid te meten. Dit kan via dezelfde indicatoren als cluster 2, 
maar het kan ook via andere indicatoren. Dit moet per team bekeken worden. 

Drie indicatoren gaan over de tevredenheid van de revalidant. Bij cluster 2 is hiervoor het exitgesprek 
ingevoerd. Andere clusters hebben <lit exitgesprek niet, <lit zal bij dezen dus ingevoerd moeten worden 
als ze daar ook dezelfde punten met betrekking tot de tevredenheid van de revalidant willen weten. 
Het pijnteam heeft al een eigen vragenlijst in gebruik die de revalidant aan het eind van de 
behandeling moet invullen. Bekeken zal moeten worden of uitkomsten van deze vragenlijst gebruikt 
kunnen worden als ProMES informatie, of <lat hier bijvoorbeeld nog vragen uit het exitgesprek van 
cluster 2 aan moeten worden toegevoegd. De tevredenheid van de revalidant is in elk cluster 
belangrijk en zal dan ook in het ProMES-systeem moeten zitten. Dit kan via het exitgesprek van 
cluster 2, maar per cluster zal bekeken moeten worden welke specifieke vragen daar van belang zijn. 

Bij cluster 2 is er niet altijd tijd om alle benodigde activiteiten uit het onderzoeksprotocol uit te voeren 
v66r de eerste planbespreking. De indicator die <lit meet kan bij andere clusters gebruikt worden mits 
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daar een beschreven onderzoeksprotocol gebruikt wordt en het geregeld voorkomt dat niet alle nodige 
activiteiten uitgevoerd kunnen worden. 
Cluster 2, en andere clusters, maken sinds 1 februari 2007 gebruik van het transferbureau voor het 
aanvragen van voorzieningen (rolstoel, aangepaste woning, thuiszorg). Van belang is deze aanvraag 
op tijd bij het transferbureau is, zodat deze voorzieningen op tijd geregeld zijn. De indicator die dit 
meet kan bij andere clusters gebruikt als zij ook gebruik maken van het transferbureau. 
Cluster 2 heeft voor elk behandelteam wekelijks een afstemmingsbijeenkomst waar het belangrijk 
voor is dat de arts aanwezig is. Dit is echter niet altijd het geval, vandaar dat hier een indicator voor is. 
Deze indicator kan bij andere clusters gebruikt worden, indien zij ook wekelijks een 
afstemmingsbijeenkomst hebben. Er kan ook voor gekozen worden bij een ander overlegmoment te 
gaan meten of de arts aanwezig is. 

Voor de volgende indicatoren heeft het ProMES ontwikkelgroep van cluster 2 (nog) geen bruikbare 
meetmethode kunnen opstellen. Totdat er een geschikte meetmethode is ontwikkeld, is het niet 
mogelijk om deze indicatoren bij welk cluster dan ook te gaan gebruiken. 

• Mate waarin de interventies gekoppeld zijn aan de behandeldoelen. 
• Mate waarin de hoofddoelstelling met revalidant vertaald wordt naar weekdoelen. 
• Mate waarin de tevredenheid van revalidant over de behandeling en bejegening en het contact 

met behandelaren is ingevuld in elke definitieve planbespreking. 

Concluderend, de meeste indicatoren van cluster 2 kunnen ook gebruikt worden bij andere clusters. 
Van belang is wel om deze indicatoren voor te leggen aan de ProMES-ontwikkelgroep van de andere 
clusters met de vraag wat zij van deze indicatoren missen. De mogelijkheid om indicatoren te 
verwijderen, aan te passen en toe te voegen moet sterk aanwezig zijn (of de bottom-up benadering vast 
te houden). 

De maximale, minimale en verwachte indicatorscores evenals de effectiviteitwaarden die in cluster 2 
zijn bepaald, kunnen niet gebruikt worden bij de andere clusters. Deze waarden moeten de andere 
clusters geheel zelfstandig gaan bepalen, omdat de andere clusters waarschijnlijk een ander niveau van 
presteren hebben (het invullen van het planbesprekingsformulier zal minder goed kunnen gaan, omdat 
de andere clusters hier minder ervaring mee hebben) en er daardoor een andere verwachte indicator 
score. Ook kunnen de andere clusters andere prioriteiten hebben, waardoor de effectiviteitwaarden 
anders zijn. 

Hierboven is bekeken welke indicatoren eventueel te gebruiken zijn bij andere teams. Dit is niet 
genoeg om een volledig ProMES-systeem te ontwikkelen. Per behandelteam zal bekeken moeten 
worden of zij activiteiten hebben die cluster 2 niet heeft en waar cluster 2 dus ook geen indicator voor 
heeft ontwikkeld. Van deze activiteiten zal de ProMES-ontwikkelgroep dan zelf indicatoren voor 
moeten opstellen. 
In bijlagen 5 tot en met 9 zijn de processchema's van cluster 2 weergegeven en in bijlage 44 die van 
het dwarslaesiebehandelteam (cluster 1). De vier hoofdfasen van deze twee teams zijn hetzelfde, maar 
ze worden wel anders genoemd. Cluster 2: Pre-opname fase, onderzoeksfase, behandelfase en 
ontslagfase. Dwarslaesie: Aanmelding, STandaard Onderzoeks Programma (STOP), behandelproces 
en ontslagproces. Veel activiteiten lijken erg op elkaar, maar er zijn uiteraard ook verschillen. Zo heeft 
het dwarslaesieteam in elke fase een meeloopdag welke cluster 2 niet heeft. Aan de hand van de 
omschreven activiteiten is niet altijd te begrijpen of een activiteit van het ene team hetzelfde is als dat 
van een ander team. Er worden namelijk vaak andere begrippen gebruikt voor wellicht hetzelfde. Ook 
is in het processchema van cluster 2 de planbespreking al ingevoerd en in die van het dwarslaesieteam 
niet, terwijl zij sinds kort hier wel gebruik van maken. Of er nog meer activiteiten zijn van het 
dwarslaesieteam die cluster 2 niet heeft, waar dus nog geen indicatoren voor zijn en waar nog 
indicatoren voor ontwikkeld moeten hebben moet besproken worden zowel iemand van cluster 2 als 
van het dwarslaesieteam. 
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Hoofdstuk 11: Prognose onderzoek 
Tijdens dit afstudeerproject is vanuit meerdere kanten (management, artsen, kwaliteitsadviseur) binnen 
het RCA naar voren gekomen dat het proces tot het maken van een prognose (wanneer en in welke 
toestand)kan een revalidant met ontslag) erg ongestructureerd verloopt. Voor de revalidant (de klant 
van het RCA) is het van belang dat deze prognose zo nauwkeurig mogelijk is. Mocht het bijvoorbeeld 
voor de revalidant nodig zijn om een aangepaste woning te bemachtigen, dan moet deze aanvraag zo 
vroeg mogelijk gedaan worden. Zodat als de revalidant klaar is om van het RCA naar deze aangepaste 
woning te gaan, deze aangepaste woning ook gereed is. Als dit niet het geval is, dan zal de revalidant 
nog in het RCA moeten verblijven. Dit is voor zowel de revalidant, als voor het RCA (extra kosten) 
ongunstig. Verschillende ProMES-indicatoren meten in hoeverre een gemaakte prognose klopt (5.1 
verwachte ontslagdatum en 5.2 Doelen Ja/Nee). Deze prognoses worden op dit moment vooral op 
basis van gevoel en ervaring gemaakt. En het is niet duidelijk hoe goed het RCA in staat is om al in 
een vroeg stadium een goede prognose te maken. Aan de hand van de feedback die gegeven wordt 
over de ProMES indicatoren wordt duidelijk hoe goed een prognose is, maar niet hoe een betere 
prognose gemaakt kan worden. Er zal daarom onderzocht moeten worden hoe men betere prognose 
kan doen en zal het geven van bepaalde feedback hierbij kunnen helpen 

In dit afstudeerproject was er geen tijd om te onderzoeken hoe men zich hierop kan verbeteren, maar 
het is aan te bevelen om dit in de toekomst te laten onderzoeken. Vragen die tijdens die onderzoek 
meegenomen kunnen worden zijn: 

• Omschrijving van een prognose 
• Wat is een prognose, waar bestaat deze uit? 

o Enkele voorbeelden van prognoses 
• Zijn de revalidanten onder te verdelen in soorten prognoses? Bijvoorbeeld: communicatie

, beweeg- en cognitierevalidanten? 

• Hoe komt men tot een prognose? 
• Welke factoren hebben invloed op het stellen van prognoses? 
• Hoe wordt een prognose gemaakt, waar wordt na gekeken? 
• Hoe zijn deze factoren te categoriseren? 
• Welke informatie heeft men nodig om tot een prognose te komen en is deze informatie 

beschikbaar? 

• Hoe goed is een prognose? 
• Kan men aangeven hoeveel vertrouwen ze hebben in een gedane prognose? Hoe zeker zijn 

ze? 
• Bij wat voor revalidanten is het lastig om een goede prognose op te stellen 
• Waarom denken ze dat een prognose goed is? 

• Prognose verandert 
• Wat kan er tijdens de behandelperiode veranderen waardoor de prognose verandert? 
• Hoe vaak, en hoe erg verandert een prognose? 
• Hoe stabiel is de situatie van een revalidant? 

• Het proces verbeteren? 
• Hoe kan het proces verbeterd/versneld worden? Door middel van (ProMES)-feedback? 
• Welke feedback werkt in deze situatie? Resultaatfeedback of procesfeedback? 
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Hoofdstuk 12: Conclusies 
In dit hoofdstuk staan de conclusies van dit afstudeerproject. De conclusies zijn onderverdeeld in de 
verschillende opdrachten. 

12.1. Het uitvoeren van stap 3 en 4 van het ProMES-systeem 
Stap 3 en 4 van het ProMES-systeem zijn volledig uitgevoerd door de ProMES-ontwikkelgroep. De 
eerste bijeenkomst van stap 3 was op 10 oktober 2006 en op 2 maart 2007 werden deze stappen met de 
afstemmingsbijeenkomst afgerond. Inclusief de introductiebijeenkomst en de afstemmingsbijeenkomst 
waren er 11 bijeenkomsten nodig die totaal 13 uur duurde. Voor elke indicator is een 
prestatiewaarderingscurve opgesteld. Er wordt om de drie weken feedback gegeven, afwisselend 
tijdens een bijeenkomst en via de e-mail. De afstudeerder verzamelt de indicatorscores en leidt de 
feedbackbijeenkomst. De feedback bestaat uit de vijf Ecaris A indicatoren, de exitgesprekindicatoren 
en de gemiddelde behandelduur. 

12.2. (Automatisering van de) lnformatievoorziening 
Acht indicatoren kunnen automatisch via het Ecaris systeem gemeten worden. Hiervoor moeten wel 
handmatig de weken ingevoerd worden en als de scores per behandelteam of per deelaspect van de 
indicatoren berekend moet worden, dan moeten de query's extra gedraaid worden. Voor de vijfEcaris 
A indicatoren waren uiteindelijk 42 query's nodig. Het uitvoeren van deze query's kost ongeveer twee 
uur per zes weken. 
De indicator "Mate waarin elke betrokken behandelaar aanwezig is bij de planbespreking" kan ook via 
het Ecaris systeem gemeten worden, maar dan geheel handmatig. Dit kan niet automatisch omdat de 
namen van de behandelaren vrij ingevuld worden en niet via een keuzemenu. Dit kost ongeveer twee 
uur per zes weken. 
Drie indicatoren worden via het exitgesprek gemeten. Dit exitgesprek is in maart 2007 ingevoerd. De 
verpleging is ongeveer 15-30 minuten bezig per exitgesprek en het verwerken tot indicatorscore kost 
ongeveer 10 minuten per zes we ken. 
De trainers van de behandelcommunicatie methode gaan elke zes weken negen planbesprekingen 
beoordelen op de inhoud. Hiermee kan de indicator "mate waarin het definitieve 
planbesprekingsformulier volgens de handleiding van het 'behandelcommunicatie RCA' is ingevuld' 
gemeten worden. Dit kost ongeveer 90 minuten per zes weken. 
De indicator "Aantal weken dater tussen de opnamedag van een revalidant en de dag dat de aanvraag 
voor voorzieningen door de revalidant is ingediend bij het transferbureau" kan via het transferbureau 
gemeten worden. Maar omdat dit transferbureau nog niet goed genoeg werkt, kan deze indicatoren nog 
niet gemeten worden. 
Van de overige indicatoren is nog niet bekend hoe deze gemeten kunnen worden, dit moet nog bepaald 
worden. 

12.3. Feedback geven en bespreken 
Sinds 2 april 2007 wordt er periodiek feedback gegeven. Er is twee keer schriftelijk feedback gegeven 
en er zijn 4 feedbackbijeenkomsten geweest. De feedback werd tijdens de bijeenkomsten goed 
ontvangen. De medewerkers toonden interesse in de getoonde feedback en wilden meer gedetailleerde 
informatie hebben om de oorzaken van !age scores beter te kunnen achterhalen. Verschillende 
verbeteracties zijn ingevoerd. Zo is afgesproken dat ook als de hulpvraag onbekend is, de reden 
hiervan ingevuld moet worden ingevuld. En per behandelteam is afgesproken welke discipline 
verantwoordelijk is voor het invullen van de hulpvragen. Verder is de afstemmingsbijeenkomst van 
het communicatieteam verplaatst naar de vrijdag. Dit bleek echter ook geen goed moment te zijn en er 
wordt nog gezocht naar een antler moment hiervoor. 
Zowel de zorgmanager en het afdelingshoofd zijn enthousiast hoe de feedback gegeven wordt en hoe 
het team hiermee omgaat. 
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12.4. Effectiviteitmeting 
Het effect van het ProMES-systeem is gemeten aan de hand van de hypotheses. In paragraaf 7.4 zijn 
deze hypotheses getoetst. Hieruit blijkt dat als de hele baselineperiode wordt vergeleken met de hele 
feedbackperiode de indicatoren waarover geen feedback is gegeven beter zijn gaan scoren dan de 
indicatoren waarover wel feedback is gegeven. Dit is tegen de verwachting in. 
Omdat de verbeteracties die zijn ingevoerd door het geven van de feedback niet meteen werden 
uitgevoerd, maar pas sinds begin juni 2007 zijn de indicatorscores van de maanden juni en juli 
vergeleken met de laatste twee maanden van de baselineperiode. Hieruit blijkt dat de scores van de 
indicatoren waarover feedback is gegeven wel sterk zijn gestegen en van de andere indicatoren 
gemiddeld gelijk zijn gebleven. 

Hiermee is duidelijk geworden dat de indicatorscores door het feedback geven stijgen, maar dat dit 
effect niet meteen zichtbaar is maar pas nadat de verbeteracties door het hele team worden uitgevoerd. 

12.5. Borging van het ProMES-systeem 
Tot en met begin augustus heeft de afstudeerder alle taken uitgevoerd om de indicatorscores te 
genereren en de feedbackbijeenkomst te begeleiden. Deze taken zijn in augustus overgedragen aan 
drie personen. 

Ronald van den Broek, projectleider IT, gaat van de Ecaris-indicatoren de scores genereren. Peter 
Elich en Nienke Zijp zullen deze scores vervolgens presenteren aan en bespreken met het 
behandelteam tijdens de feedbackbijeenkomsten. Als dit goed loopt en Peter en Nienke hebben tijd 
over, dan zullen ook de exitgesprekken besproken worden en de trainers zal gevraagd worden om 
inhoud van de planbesprekingen te beoordelen. 

In februari 2008 gaat de volgende afstudeerder aan de slag bij het RCA. Zijn taak zal zijn om de 
overige indicatoren meetbaar te maken en om het ProMES-systeem bij andere teams in te gaan voeren. 
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Hoofdstuk 13: Aanbevelingen 
In dit hoofdstuk staan de aanbevelingen die uit dit afstudeerproject naar voren zijn gekomen. 

Prestatiewaarderingscurven 
De !eden van de ProMES-ontwikkelgroep gaven tijdens de ProMES-bijeenkomsten aan dat zij het erg 
lastig vonden om de tabel met maximale, verwachte en minimale indicatorscore en de tabel met 
effectiviteitwaarden in te vullen. Dit was vaak giswerk en niet gebaseerd op historische informatie. 
Afgesproken was toen dat enkele maanden na de start van de feedbackbijeenkomsten nog eens naar 
deze scores en waarden bekeken zal worden aan de hand van de behaalde scores. De ProMES
ontwikkelgroep is van mening dat scores niet te snel omlaag bijgesteld moeten worden, maar dat dit 
soms wel nodig zal kunnen zijn. Tijdens de feedbackbijeenkomsten is duidelijk geworden dat de 
scores kunnen verschillenen tussen de behandelteams. Uitgezocht dient te worden of het voor enkele 
indicatoren zinvol kan zijn om de maximale, verwachte en minimale scores per behandelteam op te 
stellen. 
De prestatiewaarderingscurven zijn allemaal lineair opgesteld, omdat de ProMES-ontwikkelgroep 
geen idee of een andere manier beter zal zijn. Nu zijn er van de indicatorscores bekend en kan bekeken 
worden of deze lineaire functies overeenkomen met de werkelijkheid. 
Dit moet nog gedaan worden en kan worden gedaan door de volgende afstudeerder. 

Automatiseren van de Ecaris indicatoren 
Om Ecaris indicatoren te meten moet voor elke query handmatig de period en ingevuld worden. V oor 
elk deelaspect en voor elk behandelteam moet een query apart gedraaid worden. Vervolgens moeten 
de indicatorscore in MS Excel ingevoerd worden om daar een grafiek te maken. Dit kost ongeveer 
twee uur per zes weken voor de 5 Ecaris A indicatoren en nog eens twee uur voor de Ecaris B 
indicatoren. Het ProMES-systeem wordt waarschijnlijk ook bij andere clusters ingevoerd en deze 
kunnen er ook voor kiezen om gebruikt te maken van het Ecaris systeem. De tijd om dan alle 
indicatorscores te genereren zal wellicht een fulltime functie kunnen zijn. Omdat dit zoveel tijd zal 
kosten is gezocht naar een oplossing hiervoor. Samen met de zorgmanager, de manager DIB en de 
projectleider IT is afgesproken dat er een programma ontwikkeld moet worden dat al deze query's 
automatisch achter elkaar kan gaan uitvoeren. Hierdoor zal de tijd die een persoon kwijt is aan het 
genereren van deze indicatorscore en het omzetten naar de grafieken tot een minimum dalen. Extra 
voordeel is dat deze query's uitgevoerd worden als de server daar de capaciteit voor heeft en niemand 
last heeft van een trage server. 
De projectleider IT gaat dit programma schrijven. Hiervoor zal hij vermoedelijk drie weken voor 
nodig hebben. Het management heeft goedgekeurd dat de projectleider IT in het najaar dit programma 
gaat schrijven. 
Verder is het aan te bevelen om de invulregels van de namen van de behandelaren in het 
planbesprekingsformulier niet vrij te laten zijn, maar dat er gekozen dient te worden uit een 
keuzemenu. Hierdoor kan de indicator "Mate waarin elke betrokken behandelaar aanwezig is bij de 
planbespreking" ook automatisch in plaats van handmatig gemeten worden. 

Feedbackbijeenkomsten 
Vanwege het succes van de feedbackbijeenkomsten is het aan te bevelen om door te blijven gaan met 
deze bijeenkomsten. De indicatoren waarover feedback gegeven wordt kan uitgebreid worden zodra 
meer indicatoren meetbaar gemaakt zijn. Dit meetbaar maken moet pas gedaan worden op het moment 
dat de feedbackbijeenkomsten zonder deze afstudeerder goed verlopen. Beter correcte feedback over 
enkele indicatoren dan foutieve feedback over vele indicatoren. 

ProMES bij andere behandelteams 
Per indicator zal bekeken moeten worden of deze gebruikt kan worden in andere teams. En per 
activiteit van andere teams zal bekeken moeten worden of deze ook in cluster 2 voor komt en of hier 
een nieuwe indicator voor opgesteld moet worden. De indicatorenlijst van cluster 2 kan niet 1 op 1 
overgenomen worden door andere teams. Het kan wel als input gebruikt worden. 
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