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Voorwoord.

Door de samenwerking in de Interakademiale Werkgroep Ziekenhuiswetenschappen van de

afdeling Bedrijfskunde van de T.H. Eindhoven en

het Instituut voor Ziekenhuiswetenschappen van de R.U. Utrecht, zijn
reeds vele vruchtbare onderzoeken tot stand gekomen.
Aan de trouwe bezoeker van de I.W.Z. Symposia zal het bekend z1Jn
dat de onderzoeken van deze werkgroep tot nu toe door middel van
korte lezingen gepresenteerd werden. De diskussies werden over het
algemeen kort gehouden in verband met het

uitgebreide programma.

Het vijfjarig bestaan van het Instituut voor Ziekenhuiswetenschappen
bood een goede aanleiding om te experimenteren met een nieuwe wijze
van presentatie, waarbij meer de aandacht op de diskussie komt te
liggen en waarbij de methodologie van het onderzoek een ruimere
aandacht krijgt dan voordien. De behoefte hieraan werd reeds eerder
op vorige Symposia door vele bezoekers geuit.

De aangewezen weg om dit te verwezenlijken leek ons het opzetten van
een soort marktdag, waarbij de onderzoek- en onderwijsprojekten in
evenzovele stands geetaleerd werden.
Medewerkers en studenten van de werkgroep presenteerden aan de hand
van een onderzoeksschema hun onderzoekprojekt. Hierbij werd gebruik
gemaakt van flaps, kollages, cartoons, kortom allerlei visuele middelen
die in een flits een aantal essentiele processen van het onderzoek
kunnen overdragen.
De Geertekerk die hiervoor was afgehuurd droeg 1n hoge mate bij aan
de goede sfeer.
Als een gemeenschappelijk startpunt voor de bezoekers van deze
"projektenmarkt" werden in de ochtend een aantal lezingen gehouden.
Aandacht werd besteed aan het eerste lustrum van het Instituut voor
Ziekenhuiswetenschappen en aan de onderwerpen Organisatorische
aspekten van klinische rontgen aanvragen, Autorisatiesysteem voor
verpleegkundigen en de Methodologie van het onderzoek van kleine
ziekenhuizen.

De geanimeerde sfeer en de levendige diskussies bij de projektkramen
1n de middag, hebben bij ons de indruk achter gelaten dat deze
projektenmarkt een geslaagd experiment 1S geweest.
In dit verslagboek treft u allereerst aan een weergave van de
lezingen van de ochtend. Vervolgens een overzicht van de projekten
die op de ffmarktff

ge~taleerd

waren, met vermelding van doelstelling,

korte inhoud en kontaktpersoon.
De indeling van hetonderzoeksprocesmet haar verschillende fasen en
stappen die u als inleiding bij dit overzicht aantreft, diende op
deze dag als handleiding bij het bekijken van de verschillende
projektkramen.

ORGANISATORISCHE ASPECTEN VAN KLINISCHE RDNTGENAANVRAGEN.
door

J.W. HOORN en L. HAANAPPEL

-

I -

Organisatorische aspeeten van klinisclH.> r')ntgenaanvrl1gen.
Als afsluitingsprojekt van het college ziekenhuisw('tenschl1ppen

hebben wij een studie verricht naar de verwerking van klinische
rontgenaanvragen.
Deze studie is verricht binnen de rontgenafdeling van een algemeen
ziekenhuis (in 1972 390 bedden; 36000 rontgenverrichtingen waarvan 27% klinisch).
Aanleiding tot het verrichten van dit onderzoek was het a£gelopen
naj aar verschenen rapport van de Pilot-projectgroep van de
Interacademiale Werkgroep Ziekenhuiswetenschappen.
Hier voIgt daarom allereerst een kort overzicht van deze pilotstudie, om daarmee het kader aan te geven waarbinnen onze studie
IS

verricht.

De pi
De Pilot-projectgroep heeft in haar terreinverkenning onder andere
nagegaan welke mogelijkheden er zijn om het aantal ligdagen te
verminderen bij gelijkblijvende medische kwaliteit.
Er zijn in principe twee mogelijkheden.
Allereerst kan men het aantal ligdagen verminderen door minder
patienten op te nemen. De verschuiving van klinische naar poliklinische activiteit is een beweging in die richting.
De projectgroep heeft zich met deze mogelijkheid niet diepgaand
beziggehouden.
Zij heeft haar aandacht meer ge

cht op de tweede mogelijkheid: het

verminderen van het aantal Iigdagen door de ligduur te verkorten.
Dit is volgens de projectgroep op vier manieren mogelijk:
In de eerste plaats kan men de patienten in een vroeger doch medisch
verantwoord stadium van genezing ontslaan.
am dit te kunnen beoordelen is de Somatisch Referentie Punt methode
ontwikkeld.
Kees de Leeuw heeft over deze meetmethode het afgelopen Symposium
een voordracht gehouden.
V~~r

nieuw-geinteresseerden In deze methode om de effectiviteit van

het genezingsproces te meten, zij verwezen naar het Symposiumrapport
van november 1974.
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Als volgende mogelijkheid om de ligduur te verkorten noemt de projectgroep het ve

chten van onderzoeken en behandelingen in kortere

tijd.
Onderzoeken en behandelingen kunnen op twee manieren van invloed
zijn op de ligduur:
De tijdsduur tussen aanvraag en uits

~s

bepalend. en het onderzoek-

programma is bepalend.
Met dit laatste wordt bedoeld de

w~Jze

waarop onderzoeken en behande-

lingen ten behoeve van een patient in tijdsvolgorde zijn geplaatst.
Als analysemethode voor de tijdsduur tussen aanvraag en uitslag
is door de

lot-projectgroep de Kenmerken uit de Ziekte Geschiedenis

analyse ontwikkeld.
Hoewel Kees de Leeuw op het afgelopen Symposium ook over deze
analyse-methode heeft gesproken, zal op deze methode straks nog worden
ingegaan, aangezien de toepassing van de K.Z.G.-analyse cijfermateriaal heeft opgeleverd dat aanleiding gaf tot het verrichten
van ons onderzoek.
Een andere mogelijkheid om de ligduur te verkorten

het vergroten

van de capaciteit van andere goedkopere zorgverstrekkende faciliteiten. Hierbij dacht de projectgroep aan meer poliklinische voorzieningen, uitbreiding van verpleegtehuizen, bejaardencentra. wijkcentra, en uitbreiding van faciliteiten in de preventieve sector.
Tenslotte noemt de projectgroep als mogelijkheid de ligduur te
verkorten: het op verlof zenden van patienten.
Hierbij werd onder andere gedacht aan ontslag gedurende het weekend
voor patienten die daarvoor in aanmerking komen.
Doelstelling van het Pilot-project was het verminderen van het
aantal ligdagen bij gelijkblijvende medische kwaliteit.
Waarom deze doelstelling is gekozen wordt in het rapport van de
project-groep niet expliciet genoemd.
Het zou kunnen zijn dat dit project de wegen wil aangeven voor
staatsecretaris Hendriks om tot 4 pro mille te komen, of wat ruimer
gesteld, wegen wil aangeven am de kosten van klinische zorg te verminderen. In dit Pilot-project lijken twee doelstellingen bij
elkaar te komen. De doelstelling de patient niet langer dan strikt
nodig is te isoleren in een ziekenhuisbed, en de doelstelling de
kosten van de gezondheidszorg te verlagen.
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Deze uiteenzetting over deze

lotstudie van de Interacademiale

Werkgroep Ziekenhuiswetenschappen leek ons nodig am te laten zien
binnen welk onderzoekproject ons onderzoek naar klinische rontgenaanvragen verricht is.
Het bestrijkt daarbinnen een zeer klein gebied.
Het houdt verband met de tweede mogelijkheid om de ligduur te verko rten. Daarbij keken wij uitsluitend naar onderzoeken, en daarbij
uitsluitend naar rontgenonderzoeken.
Uit een veldanderzoek met de K.Z.G.analyse was de tijdsduur van
aanvraag tot uitslag te berekenen.
Kees de Leeuw heeft deze analysemethode gebruikt voor bestudering
van de ziektegeschiedenis van 130 patienten. Dit waren aIle patienren die in het betreffende ziekenhuis op de afdeling interne geneeskunde lagen, gedurende de periode november 1973 tim maart 1974. De
resultaten van deze tijdsduurmeting zijn voor 7 rontgenverrichtingen
weergegeven in tabel 1.
rontgenverrichting

aanvraag tot
verrichting

verrichting
tot uitslag

totale
duur

n

thorax

1 ,7

5,0

6,7

79

galblaas

2,3

5,3

7,6

42

maag

2,4

5,3

7,7

52

colon

4,0

4,7

8,7

17

LV.P.

2,8

4,8

7,6

18

LV.C.

2,4

4,8

7,2

12

arteria

2,0

3,8

5,8

5

Tabel 1: GEMIDDELDE TIJDSDUUR IN DAGEN

Uit tabel 1 is af te lezen dat de tijdsduur van aanvraag tot
uitslag voor de door de internisten meest aangevraagde rontgenverrichtingen rand 1 week ligt.
Dit gegeven was aanleiding am in het ziekenhuis, waar Kees de
Leeuw deze cijfers op de verpleegafdeling verzameld had, een
onderzoek in te stellen naar de organisatie van de rontgenafdeling ten aanzien van klinische aanvragen.

- 4 Onderzoek
Bij de start van ons onderzoek wisten we echter reeds dat de ver~rking

van klinische rontgenaanvragen vanuit een beperkte invals-

hoek door ons bekeken zou worden.
Allereerst al door het feit dat in onze pl'ojectgroep geen medicijnenstudent was opgenomen.
We hebben daarom medische en onderzoektechnische aspecten als gegeven
beschouwd, waaraan we niet wilden tornen.
Ze dienden wel door ons te worden onderkend, omdat de organisatie
hierdoor voor een belangrijk deel wordt bepaald.
We hebben zo per rontgenverrichting nagegaan:
of deze op afspraak dient te gebieden, en zo ja:
. hoeveel dagen na aanvraag de verrichting op z'n vroegst kan
plaatsvinden;
de tijdsduur van de verrichting in de rontgenkamer;
het aantal rontgenkamers waar een dergelijke verrichting uitgevoerd kan worden;
het maximum aantal verrichtingen dat per dag wordt ingepland.
Deze gegevens zijn voor de 7 rontgenverrichtingen weergegeven in
tabel 2.

rontgenverrichting

afspraak zo J a, tijd tijdsduur
aantal
nodig?
premedicatie verrichting kamers

max~mum

per dag

thorax

nee

--

10

m~n.

5

galblaas

Ja

1 dag

10

m~n.

2

8

maag

Ja

1 dag

20

m~n.

2

12

colon

Ja

2 dagen

45

m~n.

1

3

1. V. P.

Ja

1 dag

60

m~n.

3

7

1. V. C.

Ja

]

dag

90

m~n.

2

2

arterio

Ja

I dag

120

m~n.

1

1

'"

geen limiet

Tabel 2: KARAKTERISERING R5NTGENVERRICHTINGEN; ZIE TEKST.

- 5 Een tweede beperking werd opgelegd door het betreffende ziekenhuis.
Ons onderzoek kon aIleen worden uitgevoerd binnen de rontgenafdeling. Zo was het voor ons niet mogelijk het volledige traject vanaf
verpleegafdeling naar rontgenafdeling en terug van een klinisch
rontgenonderzoek na te gaan.
Over eventuele tijdsvertraging op de verpleegafdeling of als gevoig
van de bodedienst hebben wij geen onderzoek kunnen doen.
In de derde plaats was het voor ons niet na te gaan in hoeverre de
gegevens uit de K.Z.G.anaIyse representatief zijn voor aIle klinische
rontgenverrichtingen.
Ret gaat slechts om 5% van de klinische verrichtingen uit de desbetreffende periode, maar, wat een sterk vertekend beeld kan geven,
het gaat om aanvragen van I specialisme.
Met uitzondering van de thorax bleken de door ons bekeken verrichtingen voornamelijk door de internisten te worden aangevraagd.
Een vierde beperking lag in het feit dat bij de K.Z.G.anaIyse een
tijdsmeting verricht is met de dag als rekeneenheid. Ret was voor
~ns

daardoor moeilijk na te gaan in hoeverre de tijdsduur veroor-

zaakt wordt door de werktijden van het personeel op de rontgenafdeling.
WeI was de invioed van de weekenden na te gaan.
Ret elimineren van de zaterdag en de zondag in de gemeten tijdsduur Ievert de tijdsduur op welke in tabel 3 vermeld staan onder
de kolom "minus

zaterdag/zondag~'.

Uit de vergelijking van de Pilotcijfers en deze gecorrigeerde
cijfers blijkt dat ongeveer 2/7 deel van de tijdsduur verklaard
wordt doordat in het weekend werk blijft Iiggen. Thorax aanvragen
blijven verhoudingsgewijs veel liggen in het weekend, terwiji bij
een I.V.C. de uitslag verhoudingsgewijs veelal eerst de week na het
onderzoek de verpleegafdeling bereikt.
Naast het weekendeffect wordt de tijdsduur tussen aanvraag en verrichting eveneens beInvloed door de tijd die nodig is voor premedicatie. Dit betekent dat I dag voor de hier beschouwde verrichtingen
(met uitzondering van de thorax: 0 dag en de colon 2 dagen) verklaard
wordt door de noodzakelijke predemicatie. Deze correctie is uitgevoerd
in kolom C van tabel 3.

- 7 Als uitgangspunt voor verder onderzoek hebben

W~J

een activiteiten-

schema opgesteld. Hierin hebben we getracht aIle noodzakelijke handelingen voor de verwerking van een klinische rontgenaanvraag in
kaart te brengen. We zijn daarbij zover doorgegaan met het opsplitsen van activiteiten totdat we het idee

hadden aIle factoren die

de doorlooptijd van een aanvraag beinvloeden, ontvouwd te hebben.
Wij kwamen zo tot om en nabij 70 activiteiten.
Tussen twee opeenvolgende activi

ten is een wachtsituatie denk-

baar; in dit geval onderkenden wij dus ook 70 situaties waar wachttijden kunnen optreden. Bij het analyseren van deze wachtsituaties
hebben we getracht na te gaan in hoeverre deze veroorzaakt worden door de werkmethode binnen de rontgenafdeling.
Daarvan wil ik nu enkele voorbeelden geven.
Tussen het binnenkomen van een klinische rontgenaanvraag die niet
urgent is en welke niet op afspraak hoeft te geschieden, en het
moment waarop deze aanvraag in behandeling wordt genomen, kunnen
enkele uren, zelfs dagen verstrijken.
Dit werd ons duidelijk toen we de beslissingregels, welke de
receptioniste hanteert bij het in behandeling nemen van aanvragen,
analyseerden.
Deze beslissingsregels zijn weergegeven

~n

tabel 4.

Dit algorithme hebben we opgesteld voor zowel klinische als poliklinische aanvragen. Door middel van deze weergave van het
beslissingsproces van de receptioniste was het mogelijk nauwkeurig
na te gaan in welke volgorde verschillende soorten aanvragen in
behandeling worden genomen.
Zo blijkt de receptioniste de aanvragen te sorteren in drie bakken,
te weten in 'wachtrij 1', 'afspraak' en 'wachtrij 2'.
Wachtrij 1 wordt gevuld met aanvragen die geen premedicatie behoeven
en urgent zijn, of poliklinisch zijn.
De receptioniste tracht dus zoveel mogelijk poliklinische aanvragen
direct in behandeling te nemen, dat wil zeggen: op dezelfde dag
zonder afspraak.
Wachtrij 2 bevat aanvragen voor klinische patienten die niet urgent
zijn en geen voorbereiding vere1sen.

- 8 -

verrichtingen

y

~

r---....

1

n

splitst aanvraag 1n ineens
uitvoerbare delen en ga
na per deel

~

n

voorschrift

n

y

n

y

n

wachtrij 1. Afh. op grond

afspraak

wachtrij 2. Afh. op grond

van urgentie, roo kamer

van ro. kamer en geschatte

en geschatte tijdsduur

tijdsduur.

Tabel 4: Algorithme voor het

in

een rontgenonderzoek.

behandeling nemen van aanvragen voor
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Deze wachtrij wardt eerst

~n

behandeling genamen als wachtrij 1

leeg is, dus als er geen l'oliklinische patienten meer in de wachtkamer zitten.
Samen met het binnenkomstpatroon van de aanvragen en de capaciteit van de rontgenafdeling zijn nu de wachtsituaties te verklaren.
Dat zijn tevens de drie variabelen waarmee de wachttijden verkort
kunnen worden.
De cijfers van de Pilotstudie noodzaken echter niet tot grondige
wijzigingsvoorstellen.
Een dergelijk voorstel

ook slechts verantwoord na grondige studie

van het poliklinisch gebeuren in het betreffende ziekenhuis.
Wij hebben daarom uitsluitend gewezen op de lange wachttijden die
kunnen ontstaan voor klinische aanvragen die niet urgent zijn en
geen premedicatie behoeven.
Wij hebben voorgesteld deze aanvragen eenvoudig te merken, zodat ze
niet in een vergeethoekje belanden.
Een ander voorbeeld is de wachtsituatie die kan ontstaan tussen
het moment waarop de gemaakte foto's gereed gelegd worden voor
beschrijving, en het moment dat de radioloog de foto's beschrijft.
Op deze rontgenafdeling was het regel dat de radioloog de foto's
eerst de volgende dag beschreef.
Dit verklaart dus 1 dag in de tijdsduur van verrichting tot uitslag.
Om deze wachttijd te verkorten hebben wij twee voorstellen gedaan.
Allereerst het voorstel om een dagrooster te gaan gebruiken dat
de werkdag in perioden verdeelt. Met een dergelijk rooster is het
eenvoudig om er voor te waken dat verrichtingen uit een bepaalde
periode allemaal in de volgende periode beschreven zijn, bijvoorbeeld door per peri ode bepaalde kleuren te gebruiken voor de fotomappen.
Een tweede voorstel wat dit eerste kan aanvullen,

1S

uitwisselbaar-

heid van beschrijfwerk tussen de radiologen.
Natuurlijk is dit niet voor aIle onderzoeken mogelijk.
Het lijkt echter zinnig na te gaan voor welke onderzoeken dit weI
toelaatbaar is. We denken hierbij aan de routine rontgenverrichtingen
die niet onder doorlichting geschieden.

-
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Ee derde en laatste voorbeeld is de wachtsituatie die ontstaat bij
het uittypen van het fotoverslag.
Door een hoge bezettingsgraad, en een onregelmatige toelevering van
werk ontstonden hier lange wachttij den.
Deze wachttijden vallen echter minder sterk op binnen de rontgenafdeling omdat het slechts papieren zijn die liggen te wachten.
Na analysering van deze wachtsituatie hebben wij voorgesteld een
extra typiste aan te stellen.
Tenslotte hebben wij voorgesteld de klinische onderzoeken voorrang
te verlenen ten opzichte van de poliklinische bij de administratieve
afwerking.
Ze maken slechts 27% van het totaal uit.
Neemt men daarbij de consequenties in aanmerking die het wachten op
de uitslag hebben voor een klinisch ten opzichte van een poliklinisch
patient, dan lijkt dit voorstel acceptabel ten opzichte van poliklinische aanvragen, en zeer tijdsduurverkortend voor klinische.
Slot
Wij verwachten met deze voor de totale organisatie weinig ingrijpende
voorstellen de tijdsduur te kunnen terugbrengen van 1 week naar
3 dagen.
Op de betrokken rontgenafdeling hebben wij aIle bereidheid gemerkt
om de door ons gedane voorstellen te effectueren. Om dit te illustreren:
een extra typiste is reeds aangesteld.

-
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Some Organizational Aspects of In-Patient X-ray Requests.
Sunnnary
The paper describes a study of the process1ng of X-ray requests
from inpatient departments.
Initial data indicated an average time-interval of over one week
between initiating a request for an X-ray investigation, and receiving
the results. Several days could be explained by the weekend-effect
(approx. 2 days), and the required pre-medication (approx. 1 day),
but this still left some what over 4 days unexplained.
To study these 4 days, an activity-diagram of a typical X-ray investigation was constructed. The entire process, from incoming
request to outgoing results, was split up and mapped into a
sequence of approximately 70 activities.
And since in principle waiting-time (delay) is possible between
any two consecutive activities, this activity-diagram located all
"candidate-causes" for delay.
StUdying the activity-diagram of a number of frequently occurring
X-ray investigations, the authors were able to explain the last
4 days of the average 7 day request-result interval.
They were also able to propose a number of simple measures which
could bring the average interval back from 7 to 3 days.

AUTORISATIESYSTEEM VOOR VERPLEEGKUNDIGEN.
DOOR
A. van BEURDEN, L. BAAS, en W. van NOUHUYS-SCHOTHORST

-
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Autorisatiesysteem voor verpleegkundigen.
De ontwikkelingen, die zich in de gezondheidszorg hebben voltrokken,
hebben ook de verpleegkundige dienstverlening niet onberoerd gelaten.
Nog niet zo lang geleden was het verpleegkundige werk in hoofdzaak
verzorgend. Met de ontwikkeling der geneeskunde zijn er echter steeds
meer werkzaamheden voor de verpleegkundige komen te liggen op
medisch gebied. Gaf de verpleegkundige een aantal decennia geleden
nog slechts subcutane injecties, thans worden ook intraveneuze
injecties en infusen veelvuldig door verpleegkundigen toegediend.
Aangezien de Wet Diploma Ziekenverpleging, daterend uit 1921 de
verpleegkundige geen bevoegdheid geeft voor deze taakuitbreiding,
er een onzekere situatie ontstaan voor zowel verpleegkundigen
als patienten.
De praktijk heeft getracht deze leemte in de wet op te vullen
o~

een betere bescherming te bieden aan patienten en ver-

pleegkundigen.
In het kader van dit onderzoek zal de w1Jze, waarop het Academisch
Ziekenhuis Utrecht (AKU) hierin tracht te voorzien door het
hanteren van het zogenaamde 'autorisatiesysteem', aan een analyse
worden onderworpen.
In dit autorisatiesysteem, dat ongeveer

1~

jaar geleden in het

AZU is ingevoerd, is een regeling neergelegd, die het verrichten
van medische handelingen door verpleegkundigen mogelijk maakt.
Met name van de kant der verpleegkundigen zal worden bekeken hoe
dit systeem in de praktijk functioneert. Dit aan de hand van inventarisatie en evaluatie van het systeem om op deze manier eventuele knelpunten op te sporen en op grond hiervan aanbevelingen
te doen.
Alvorens tot de praktijk over te gaan is het echter noodzakelijk
aan te geven wat onder autorisatie wordt verstaan.
Wat houdt autorisatie in?
Voor een goed begrip van het autorisatiesysteem 1S het nodig de
beroepshandelingen van de verpleegkundigen te onderscheiden in:
a. handelingen in het kader van continue observatie en begeleiding van de patient.
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b. handelingen, gericht op verpleging en verzorging van d.e patient.
c. handelingen op medisch gebied.
Voor de eerste 2 categorieen van handelingen, de verpleegkundige
handelingen, draagt de verpleegkundige uit hoofde van haar professie een eigen verantwoordelijkheid. Deze handelingen staan vermeld in het praktijk- en rapportenboekje. De bevoegdheid tot het
verrichten van deze handelingen wordt niet krachtens de wet gegeven,
(aangeziende Wet Diploma Ziekenverpleging geen omschrijving geeft
van de bevoegdheden der verpleegkundLgen),maar krachtens de opleiding.
Voor de laatste categorie van handelingen, de medische handelingen,
geldt dat de verpleegkundige niet bevoegd is tot het zelfstandig
verrichten van deze handelingen. De verpleegkundige mag deze
handelingen uitsluitend verrichten in opdracht en onder verantwoordelijkheid van een arts.
De medische handelingen staan niet vermeld in het praktijk- en
rapportenboekje, maar worden buiten de opleiding om geleerd,
aangezien de praktijk daarom vraagt.
Voorwaarden voor het geven van een opdracht tot een of meer
medische handelingen is dat 1) de arts de overtuiging heeft dat
de betreffende verpleegkundige ook daadwerkelijk de betreffende
handeling(en) kan uitvoeren en dat 2) de verpleegkundige uit
eigen wil de bereidheid heeft tot het uitvoeren van de handeling(en).
De verpleegkundige heeft het recht en zelfs de plicht om het uitvoeren van een dergelijke handeling te weigeren, als zij zich
persoonlijk daartoe niet in staat acht.
De ziekenhuizen (waaronder het AZU) die tot het invoeren van een
autorisatiesysteem zijn overgegaan, stellen de eis dat de arts,
die een verpleegkundige, sen of meer handelingen op medisch gebied
wil opdragen, hiervoor schriftelijke autorisatie moet geven middels een autorisatiekaart. Deze kaart is pas van kracht na medeondertekening door de direktie.
Tussen de verschillende ziekenhuizen bestaan grote verschillen
in het feitelijk uitvoeren van medische handelingen door verpleegkundigen. In het AZU kan de gediplomeerd verpleegkundige
voor de volgende handelingen geautoriseerd worden:

-
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Cl. Het afnemen van bloed per vena-punktie.

C2. Het aanleggen van intraveneuze infuus.
C3. Het toedienen van geneesmiddelen Vl.a de infuusfles.
C4. Het toedienen van geneesmiddelen Vl.a de infuusslang.

CS. Het aanleggen van een bloedtransfusie c.q. het overschakelen
op bloed bij een lopend infuus.
C6. Een gespecificeerde handeling.
De onder Cl tIm C5 genoemde handelingen liggen ap het grensgebied
tussen medisch en verpleegkundig handelen.
Daarnaast zijn er een aantal handelingen, die duidelijk ap medisch
gebied liggen, maar in noodgevallen door verpleegkundigen worden
verricht. Slechts in zeer bijzondere gevallen kan hiervoor aan
gediplomeerde verpleegkundigen autorisatie worden verleend. Dit
door middel van vermelding van de verrichting onder punt 6 van
de autorisatiekaart. De opleiding intensive care maakt hierop een uitzondering, omdat de verpleegkundigen, die deze curs us met succes hebben
gevolgd, de specifiek medische handelingen zonder meer (nl. op grond
van hun opleiding) mogen verrichten.
De opleiding intensive care maakt hierop een uitzondering omdat op
grond van opleiding deze verpleegkundigen de specifiek medische
handelingen mogen verrichten.
De consequentie van het autoriseren van verpleegkundigen tot
handelingen waartoe zij krachtens de opleiding niet bevoegd zijn,
is dat deze verpleegkundigen ten aanzien van een of meer medische
handelingen als bevaegd kunnen worden aangemerkt.
Deze uitbreiding van bevoegdheid brengt een uitbreiding van verantwoardelijkheid met zich mee. Deze extra verantwoordelijkheid ligt
uitsluitend ap het gebied van een juiste uitvoering van de geautoriseerde handeling. De arts blijft verantwoordelijk voor de
indicatiestelling en voar het geven van de opdracht. De extra
bevoegdheid geldt uitsluitend in het ziekenhuis zelf, aangezien
de autorisatie is te beschouwen als een huisregel.
De autorisatie-pracedure.
De te volgen procedure voar het verlenen van autorisatie In het
AZU is aldus:
Een autarisatiekaart wordt aangevraagd voor een of meer handelingen
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middels een formulier in drievoud, waarop de te autoriseren handelingen staan vermeld.
Deze aanvrage geschiedt bij het hoofd van de verplegingsdienst
via de hoofden van de verpleegafdelingen en de coordinerende
hoofdverpleegkundige. Alvorens tot aanvrage kan worden overgegaan, moet het medisch afdelingshoofd zich ervan hebben overtuigd,
dat de betreffende verpleegkundige de techniek van de handeling(en)
beheerst en op de hoogte is van de daaraan verbonden risico's en
eventuele bijverschijnselen weet te signaleren.
Als ook het hoofd verplegingsdienst zich via het hoofd van de ver~eegafdeling

ervan heeft overtuigd, dat het verantwoord is aan de

betrokken verpleegkundige een autorisatiekaart te verstrekken,
plaatst de direktie na het hoofd verplegingsdienst en het medisch
afdelingshoofd als laatst verantwoordelijke de handtekening.
Bij twijfel omtrent het goede verloop van de voorgeschreven procedure kan de direktie de autorisatie weigeren of opschorten.
Na goedkeuring ontvangt de verpleegkundige een op naam gestelde
autorisatiekaart met een bijbehorende instruktie. Van het in drievoud ingevulde autorisatieformulier krijgen verder het hoofd van
de verpleegafdeling en het hoofd van de verplegingsdienst ieder
een exemplaar.
Een lijst van verpleegkundigen aan wie autorisatiekaarten zijn
verstrekt wordt bijgehouden door de verplegingsdienst. Tevens
staat op deze lijst vermeld de datum, waarop de autorisatie is
ingegaan en de afdeling, waarop de geautoriseerde verpleegkundige
werkzaam is.
De geldigheidsduur van de autorisatie betreft de tijd, dat de verpleegkundige in het AZU werkzaam is.
Intrekking is echter mogelijk als daartoe naar het oordeel van de
direktie redenen aanwezig zijn. Bij het beeindigen van het dienstverb and dient de autorisatiekaart bij de verplegingsdienst te worden ingeleverd.
Methodologie van het onderzoek
Begonnen werd met een orientatiegesprek met de verpleegkundig
direktrice en enkele stafmedewerkers.
De inventarisatie van de verleende autorisaties werd gemaakt met
behulp van de bij de verplegingsdienst aanwezige autorisatiekaarten.
De onderverdeling van het rangenstelsel werd gemaakt aan de hand van
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een computerlijst van het salarissysteem van het AZU. De inventarisatie loopt vanaf het begin van invoering tot 31 december 1974.
Verder is er ook nog een splitsing gemaakt tussen verpleegkundigen
die nog werkzaam zijn op het AZU en verpleegkundigen die het AZU
verlaten hebben. De evaluatie werd gedaan d.m.v. een gestructureerd
interview met de coordinerende hoofden en d.m.v. open interviews
met afdelingshoofden, verpIeegkundigen en ziekenverzorgenden.
Verleende autorisaties per afdeling
I, Toelichting bij de tabel

- Ret cijfer linksboven in de vakjes geeft het aantal, op dit moment
aanwezige, autorisaties op de afdeling aan.
Ret cijferrechtsonder geeft het aantal autorisatie weer dat
is teruggegeven omdat de desbetreffende persoon ontslag genomen
heeft bij het AZU.
Ret totaal aantal uitgereikte autorisaties voor een bepaalde
handeling wordt dus verkregen door de cijfers bij elkaar op te
te llen.
- De rangenindeling geeft de volgende rangen weer:
Rfd-V is hoofdverplegende en waarnemend hoofdverplegende.
I-V. is Ie verplegende A, Ie verplegende en waarnemend Ie verplegende
V.A.

~s

verplegende A

V

is verplegende

Bij C is er een onderverdeling gemaakt in:

s

C

s

2-C

S

~s

de totale vermeide handeling

~s

aIleen het tweede deel zijnde het overschakelen op bloed

bij een lop end infuus
Bij kinderchirurgie

C aIleen boven 5 jaar en bij C4 aIleen
s

antibiotica
Tabel met aantal autorisaties per afdeling
C , het afnemen van bloed per vena-punctie
l

C , het aanleggen van een intraveneuze infuus
2
C3 • het toedienen van geneesmiddelen v~a de infuusfies
C , het toedienen van geneesmiddelen via de infuusslang
4

CS' het aanieggen van een bloedtransfusie c.q. het overschakelen op
b Ioed bij een lopend infuus
C6 . de volgende gespec.ificeerde handelingen
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Uitwerking van C6
De handelingen die bij C6 werden ingevuld worden hieronder weergegeven:
- Kinderchirurgie

a. Verwisselen pleisterrekverband.

- Hartfunctiekamer a. Vena punctie intraveneuze injectie van geneesmiddelen: in aanwezigheid van een arts.
b. Toedienen van geneesmiddelen en rontgen
contrast vloeistoffen via een catheter, zowel
in de rechter harthelft en de longcirculatie,
als oak in het arteriele systeem, de linker
ventrikel en de coronairarterien; in aanwezigheid van een prts.
c. Niet getriggerde gelijkstroom defibrillatie in
geval van ventrikelfibrilleren, ook buiten aanwezigheid van een arts.

- 19 -

- Gastro-enterolo-

a. Verrichten van dunne darm biopsien en

gie

duo-denaalsondage.
b. Assisteren bij endoscopien, met name
rectoscopie, cesophagastroduodenoscopie,
laparoscopie, botbiopsien en lever
biopsien.
c. Inbrengen van maagslangen, maagsaponderzoek en maagspoelingen.

- Interne klasse

a. lntracutaan spuiten.
b. In noodgevallen pijnstillende middelen
toedienen.

- Niertransplantaties a. Ret aansluiten en in werking stellen van
een infuuspomp zowel op de arteriele als
veneuze zijde van een shunt.
b. Ret ontkoppelen van een shunt en het doorspuiten daarvan.
c. Ret, middels een dubbel-ballon of manchet,
onder druk inbrengen van bloed of infusievloeistoffen.
d. Al die handelingen welke nodig

z~Jn

voor

een haemodialyse.
- Reaminatie

a. Arteriepunctie.

Conclusies bij inventarisatie.
- Autorisatie C -;is door enkele afdelingen verdeeld in twee stukken.

s

Autorisatie werd in dat geval aileen of voor de volledige
handeling of aIleen voor het deel zijnde, het overschakelen
op bloed bij een lopend infuus. Ret blijkt derhalve dat er hier
toch sprake is van twee niet gelijk te achten handelingen.
- Per afdeling werd meestal voor dezelfde handelingen autorisatie
aangevraagd en verleend. Bv. al1een voor punt C ' C en C ' Dit
4
S
3
~ef teen aanwijzing dat elke afdeling zijn specifieke te autoriseren handelingen kent.
- Bij de totaal tellingen zien we dat er voor de punten C ' C en
3
4
Cs het meest een autorisatie is verleend en voor C het minst.
6

- 20 - De bij C verleende autorisaties zijn specifieke handelingen die
6
op deze afdelingen voorkomen. Dit sluit bij de voorafgaande conclusie aan.
- De autorisatiekaarten werden vnl. verleend aan le verp1eegkundigen en VerpIeegkundigen A.
- In het totaal werden er over de onderzochte peri ode 244 autorisatiekaarten aan verpIeegkundigen verleend.
Bezwaren uit de praktijk.
Teneinde inzicht te verkrijgen in de wijze waarop het autorisatiesysteem binnen de verpleging functioneert zijn gesprekken gevoerd
met de coordinerend-hoofdverpleegkundigen en afdelingshoofden. Op
de afdelingen reanimatie, haematologie en chirurgie-klasse waren
daarbij ook verpIeegkundigen aanwezig. Dat de artsen hier ontbreken
betekent geenszins een onderschatting van hun rol binnen het systeem,
maar is meer een gebrek aan tijd geweest. Hun opstelling is echter
uit de informatie van de coordinerende hoofden en afdelingshoofden
af te leidEm.
De belangrijkste faktor die een goed functioneren van het autorisatiesysteem in de weg staat is ongetwijfeid het personee1stekort, met
name het tekort aan gedip10meerd verp1eegkundige mankracht. A1vorens
hierop, en op de daaruit voortvloeiende problemen, nader in te gaan
verdient het aspekt van de introductie van het systeem enige aandacht.
Voor velen was deze introductie onvo1doende inzoverre dat de doelstellingen bij vrijwel aIle betrokkenen (m.u.v. cardiologie) vaag
of zelfs verkeerd zijn overgekomen. Velen zagen er aanvankelijk een
mlledige bescherming in van de verpleegkundigen. Toen dit later niet
helemaal het geval bleek, ontstond er dan ook weinig begrip voor het
systeem. Uitspraken als: "we hebben er tach niets aan" of "als je
fouten maakt ben je toch zelf aansprakelijk" illustreren dit slechts.
Bij chirurgie-klasse meende men aanvankeIijk zelfs dat autorisatie
inhieId, dat de geautoriseerde handelingen dwingend moesten worden
uitgevoerd. Slechts bij reanimat

was er sprake van voldoende be-

grip en enthousiasme. Bij de artsen was eveneens sprake van desinteresse en soms zelfs van onwetendheid.
Behalve bij reanimatie en cardiologie, waar voldoende gediplomeerde
mankracht beschikbaar was, was er op de verpleegafdelingen hierin
duidelijk een tekort. Dit is de belangrijkste factor die een goed
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functioneren van het systeem bemoeilijkt, wil men de gediplomeerden
niet overmatig belasten. Dit leidt ertoe dat bij het opstellen van
de dienstroosters nauwelijks rekening kan worden gehouden met autorisaties. Hierdoor is er bij de afdelingshoofden sprake van onrustgevoelens wanneer geen geautoriseerde verpleegkundigen dienst hebben.
De coordinerend hoofdverpleegkundigen concludeerden hieruit dat het
systeem niet of nauwelijks werkt.
Over de rol van de ziekenverzorgenden in het systeem wordt verschillend gedacht. Op de meeste afdelingen wil men hen geintegreerd zien
in het systeem, samen met andere groepen zoals bv. de doktersassistenten. Zij wensen dat deze groepen ook geautoriseerd zouden worden
ten aanzien van verpleegkundige handelingen. Een verschuiving in het
bevoegdhedenpakket dus. Bij haematologie wordt zelfs nauweIijks
onderscheid gemaakt tussen ziekenverzorgenden en gediplomeerden. Op
de afdelingen chirurgie-vrouwen, cardiologie en neurologie-vrouwen
is men van mening dat de oplossing van het tekort aan gediplomeerden
niet gezocht moet worden in de uitbreiding van de bevoegdheden van
ziekenverzorgenden.
Op aIle afdelingen ziet men nut in het per afdeling invoeren van een
praktisch

nascholingsprogram voor niet gediplomeerden, hetgeen tot

afdelingsgewijze autorisatie zou moeten leiden.
De status, die aan de autorisatie verbonden wordt, kan ertoe leiden
dat van het recht en soms de plicht een autorisatie te weigeren
geen gebruik zal worden gemaakt omwille van de status-verhoging.
Bij reanimatie" ging het initiatief zelfs vaak uit van de verpleegkundigen.Afdelingsautorisatie kan in dit kader leiden tot het
inpopulair worden van bepaalde afdelingen, omdat daar minder
handelingen moeten worden uitgevoerd die onder het systeem vallen.
Bij chirurgie-kiasse werd deze mogelijke invloed te niet gedaan
door de angst voor overvioedig afschuiven van handelingen door
artsen op geautoriseerde verpleegkundigen.
Tenslotte was bij velen de klacht te beluisteren dat het grote
aantal "Tempo-Team" krachten het systeem ondoorzichtig maakt, aangezien men meestal niet weet hoe bekwaam deze zijn.

- 22 Conclusies en wenselijke ontwikkelingen.
Naar aanleiding van hetgeen in de voorafgaande hoofdstukken naar
voren is gekomen kan gezegd worden dat het autorisatiesysteem, zoals
dat medio

1973 in het AZU is ingevoerd niet aan verwachting en

bedoeling voldoet. De knelpunten zijn echter van dien aard dat gee oncludeerd mag worden dat het systeem zeer zeker levensvatbaar gemaakt
kan worden.
Een belangrijke oorzaak, die de kans van slagen van het systeem
heeft do en verminderen, is in de eerste plaats de wijze van introductie geweest, waardoor het doel, namelijk betere bescherming
bieden aan patienten en verpleegkundigen, bij de betrokkenen niet
of nauwelijks is overgekomen en waardoor zelfs verwarring ontstond
omtrent de inhoud der bescherming. Dit resulteerde in weinig begrip
en zelfs onwil t.a.v. het systeem. De doelstelling van het systeem
zal dan ook beter benadrukt en vooral beter uitgelegd moeten worden.
Op deze wijze is het mogelijk interesse bij de betrokkenen los te
maken, hetgeen het functioneren van het systeem ten goede zal komen.
Een continue begeleiding is onmisbaar, niet aIleen ingegeven door
een groot verloop van het personeel, maar vooral ook door de noodzaak
am knelpunten vroegtijd

te signaleren. Hierop kan dan op adequate

wijze worden geanticipeerd. De begeleiding zal aIle betrokkenen
moeten betreffen.
Aangezien het autorisatiesysteem een verschuiving van werkzaamheden
formaliseert,
het noodzakelijk deze verschuiving consequent door
te trekken naar de andere groepen. Te weinig is

onderkend dat ver-

andering binnen de ene groep gevolgen heeft voor de daaraan gereIateerde groepen. D

heeft onder andere geleid tot een geringe

betrokkenheid van de artsen bij het systeem en het in het gedrang
komen van de rol van de ziekenverzorgenden.
De tweede belangrijke oorzaak die een goed functioneren van het systeem
in de weg staat, is het personeeistekort, met name het tekort aan
gediplomeerde verpIeegkundigen. Gedeeltelijk zou dit kunnen worden
opgevangen door een bijscholing per afdeling, waarna groepsgewijze
autorisat

per afdeling zou kunnen volgen. Er is immers gebleken
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handelingen.
Een aanvullende mogelijkheid voor het opvangen van het personeelstekort ligt in het benaderen van niet meer actieve gediplomeerde
verpleegkundigen, die opzien tegen een hernieuwd dienstverband omdat
zij er enige tijd uit zijn geweest. Dit laatste is een suggestie
van de coordinerende hoofden.
Om de duidelijkheid van het systeem met name voor de artsen te
vergroten verdient het overweging geautoriseerden van een insigne
te voorzien, opdat communicatiestoornissen en misverstanden kunnen
worden vermeden. Veelal is niet duidelijk, wie de geautoriseerden
zijn. Dit spreekt des te meer op afdelingen waar veel uitzendkrachten
werkzaam zijn.
Aangezien het nog geruime tijd zal duren voordat de door autorisatie
geformaliseerde verschuiving van taken zijn weergave zal vinden in
een wettelijke regeling, zodat de praktijk- en rapportenboekjes
kunnen worden aangepast, is het wenselijk, dat vanuit het AZU gepleit
wordt voor een landelijk autorisatiesysteem. De grote onderlinge
verschillen tussen de ziekenhuizen

werkzaamheden van de verschillende

groepen op de verpleegafdelingen kunnen dan worden opgeheven. Voor
het eigen ziekenhuis heeft dit bovendien gunstige gevolgen in
verband met het grote verloop van personeel.
Een landelijk autorisatiesysteem opent tevens de mogelijkheid om
tot een meer vastomlijnde taakomschrijving te komen.
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A System of Authorization for Nursing Personnel.
Summary
Activities of nursing personnel can be divided into the following main
categories:
1. acitivities dealing with observation and coaching of the patient
2. general nursing and patient handling, and
3. medical activities.
The first two categories fall within the authorization of nursing
personnel. The third category, however, (which has increased significantly in later years) can only be performed after written permission
(authorization) by a physician

and under his ultimate responsibility.

This paper evaluates the experiences with one such system of authorization, as it is used in a major university hospital.
Two major problems were evident:
1. The first problem was generated by the fact that not enough time
and effort was spent in the introduction

of the system.

In this way it could happen that expectations were raised (for
instance an expected complete legal protection for nursing
personnel), which led to later disappointment and even adverse
reactions.
2. The second problem, which prevented the system from functioning
properly, was the shortage of nursing personnel coupled with
an extremely high (though not unusual for hospitals) rate of
turnover. This made it very difficult to develop work-schedules,
which provided for the proper amount of authorized personnel in
each shift.
Nevertheless, the authors believe the system to be viable and do
propose (indicate) some ways to alleviate the indicated problems.

VIJF JAAR INSTITUUT VOOR ZIEKENHUISWETENSCHAPPEN.
DOOR
PROF. DR. J.C.M. HATTINGA VERSCHURE
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Vijf jaar Instituut voor Ziekenhuiswetenschappen.
Het is verleidelijk, de resultaten te beschouwen die ons jonge instituut
in de eerste vijf jaar van zijn bestaan heeft bereikt, en te spreken
over de circa 160 studenten die hun bijvak ziekenhuiswetenschappen
voor een doktoraal examen bij ons aflegden of voorbereiden, of over
de ruim 40 publikaties die van het instituut uitgingen of van de 6
proefschriften waarvan er drie zijn verdedigd. Wij willen deze verleiding echter het hoofd bieden en vee leer in het kader van de lustrumprojektenmarktonze aandacht geheel richten op de processen die verlopen
bij het geven van wetenschappelijk onderwijs en het doen van wetenschappelijk

onderzoek, zoals die zich binnen ons instituut hebben

ontwikkeld vanaf de prille ontwerpen, via ervaring en steeds weer
evaluatie, tot het rijpere stadium waarin zij zich thans voltrekken.
I. Het wetenschappelijk onderwijs.

Dit is bij ons gericht op een object, op iets, een complex maatschappelijk
verschijnsel,

het ziekenhuis, het ziekenhuiswezen, als onderdeel van

de gehele gezondheidszorg. In

tegenstelling tot de meeste universi-

taire studierichtingen, houden

W1J

deze werkelijkheid en

ons bezig met aIle aspekten van

met een a

van aIle werkel

kheid.

Immers de wiskunde houdt zich bezig met het aspekt kwantiteit zonder
meer: de natuurkunde en de scheikunde met de veranderingen van aIle
mat

e werkelijkheid, de letteren met de benoeming, de naamgeving

van alles wat am en in ons is, enz. De ziekenhuiswetenschappen zijn
dus gericht op een subsysteem van de werkelijkheid, niet op een
systeem. De keuze om het onderwijs van meetaf dus multi-

--"---

disciplinair op te zetten, is juist

leken. Dat dit slechts werkelijk

kans van slagen heeft wanneer:
de diverse relevante disc

lines 1n een studiegroep vertegenwoordigd

zijn.
- de groep 1n voldoende mate funet

t als een werkelijke groep.

de motivatie der deelnemers zeer positief is.
- het proces van multidisc
van een jaar uitstrekt.

inaire ontwikkeling zich over een periode
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- de eigen verantwoordelijkheid en inbreng van de deelnemende studenten
werkelijk op zijn waarde wordt geschat,
is nu in reeds 13 studiegroepen duidelijk gebleken. De drie fasen in
het onderwijsproces: het "at random" orienteren in de veelheid van
de verschijnselen en problemen, het struktureren van kennis; het uitdiepen van kennis door sarnen een onderzoekprojekt te realiseren,
hebben aIle evaluat

en kritiek in de afgelopen jaren doorstaan.

Met kleine variaties op de relatieve tijdsduur der onderdelen, heeft
het onderwijsproces steeds het oorspronkel

().

ke diagram gevolgd.
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Elk van de J3 studiegroepen is opnieuw met deze opzet geconfronteerd,
heeft ermee gewerkt en gevochten. En zo moet het ook blijven. De Je
fase, het na e

keuze allerlei artikelen over de klinische gezond-

heidszorg lezen en kort refereren, is de meest omstreden fase. Bij
veel studenten ontstaat onvrede over de veelheid van de onderwerpen
die men niet plaatsen kan; over het korte aanraken van elk onderwerp,
zonder tijd om uit te diepen; op het schetsmatige karakter van de
verkregen kennis; over het gevoel, dat wat men gehoord en gelezen
heeft, niet te

kunnen reproduceren op afroep. De meeste studenten

onderkennen echter gel

ijk de grote voordelen van deze aanpak.

Het zelf moeten kiezen uit een veelheid van literatuur; het krijgen
van een algemene kijk op wat de literatuur zoa1 te bieden heeft, waar
en van welk niveau; het hesef dat een aantal herkenningspunten nodig
zijn, wil men de werkelijkheid als een systeem kunnen benaderen; het
nut van een "snuffelfase" in de eerste maanden van het groepsproces;
het eerste schermutselen aan de semantische barrieres, die de diverse
studenten scheiden: de juristen, de medici, de economen, de gedragswetenschappen, de bedrijfskundigen, elk met zijn eigen bagage aan
onuitwisselbaar en onverstaanbaar vakjargon. Geen enkele studiegroep
heeft in zijn slot-evaluat
verworpen. De strukturer

die eerste "at random"-fase dan ook
sfase is misschien nog het minst uit de

verf gekomen. Men maakt referaten van wat meer omvang en allure,
scripties, studies over een of meer onderwerpen.

V~~r

ve1en is een

echte systeemtheoretische benadering nog te vreemd. Een begrip van
de gezondheidszorg als imperfect net1;verk ontstaat slechts moeizaam.
Het consequent werken met een matr

van subsystemen en aspektsystemen,

en het dan bekijken van de cellen, om op die manier vat te kr

gen

op een heel complex gebeuren, komt maar schraal tot bloei. Het
benutten van modellen in hun diverse "soorten" en het hanteren van
proces-schema's, behoort nog onvoldoende tot de vaardigheid van veruit de meeste studenten.
De derde fase, de projektfase, bloeit daarentegen weelderig. Met groot
enthousiasme wil men alier

zaken in onderzoek nemen. Wij komen

daarmee vanzelf aan het tweede deel van de opdracht van het instituut:
het wetenschappelijk onderzoek.
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2. Bet wetenschappelijk onderzoek.
1. Studenten-onderzoekprojekten.
De voornaamste doelstelling daarvan

IS

niet het wetenschappelijk

resultaat, maar het leerproces om kritisch-wetenschappelijk bezig
te zijn, al is dat ook met een beperkt en eenvoudig onderwerp.
Het gaat ons steeds vooral om dit leerproces. Wij verdelen een
compleet onderzoek steeds in 4 scherp onderscheiden fasen en
splitsen iedere fase in een aantal concrete stappen.
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- 29 Het is dan aanstonds duidelijk dat voor een klein onderzoekprojekt,
part-time en over enkele maanden, zoals in dit bijvak maximaal
gevergd kan worden, de tijd te kort is am zelf aIle 4 de fasen te
doorlopen (zie afb. 3/A). Wij raden dan ook aan am verschillende
startpunten te

kiezen en dan slechts een of twee fasen af te

werken.
Er onststaan dan natuurlijk oak diverse "eindpunten" (zie afb. 3/B, C
en D). Onderzoekers die zelf een scherpe probleemstelling hebben
ontwikkeld en enig veldwerk hebben gedaan, komen dan niet meer aan
een afwikkelings- c.q. rapporteringsfase toe.
Het

meeste effect zien wij van de "meer-mans-projekten" waarvan

een studiegroep er 4 tot 6 pleegt te hebben. Door onderlinge rapportage
worden de groepsleden geconfronteerd met de moeilijkheden en
successen van de andere projektgroepen in hun diverse onderzoeksfasen, waardoor toch zicht op het gehele proces van wetenschappelijk
onderzoek wordt verkregen.
In de toekomst willen wij ook de "estafette-projekten" bevorderen:
projekten door een groep begonnen, door een tweede groep voortgezet
en door een derde groep voltooid.(Zie afb. 3/E). De projektenmarkt
1S

vooral bedoeld om deze processen van wetenschappelijk onderwijs

aan de hand van een reeks lopende projekten te illustreren en er
aandacht op te vestigen.
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2. Het wetenschappelijk onderzoek door de staf van het instituut.
In het "mer 11 boire" van vraagstukken is de koers duidelijk gericht
op de veranderingsprocessen in de klinische gezondheidszorg,
zowel descriptief als normatief. Het procede

1S

daarbij:

I. Het verkrijgen van duidelijke descripties en inventarisat

van

de bestaande toestanden.
2. Kritische evaluatie daarvan.
3. Het ontwerpen vanuit 1 en 2 van ideaal-typische "werkmodellen".
Voor diverse sectoren is daartoe een studiegroep opgezet, bestaand uit
enkele wetenschappelijke medewerkers en een aantal deelnemers uit
ziekenhuizen die geinteresseerd zijn 1n de aanpak van de onderhavige
sector. De activiteiten waren en zijn vooral gericht op de volgende
sectoren:
- werkmodel ambulatorium
- werkmodel kleine ziekenhuis
- werkmodel polikliniek
- werkmodel regionaal steunpunt
zwakzinnigenzorg
Tot slot moet worden vermeld dat de geschetste ontwikkeling op gebied
van onderwijs en wetenschappelijk werk onmogelijk zou zijn geweest
zonder de

voortdurende vruchtbare samenwerking met de afdeling

bedrijfskunde van de T.H. Eindhoven, die geformaliseerd is in de
Interacademiale

~erkgroep ~iekenhuiswetenschappen.
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Five Years Institute of Hospital Sciences.
Summary
Instead of discussing the results achieved in the past 5 years (e.g.
160 graduates, over 40 publications, 3 dissertations, plus 3 more
in progress) this article focusses on the processes of scientific
research and education.
In contrast with the more established sciences, which study one
aspect of reality, hospital sciences deals with all aspects but only
of a sub-system of reality. An interdisciplinary approach is therefore
essential, and has been chosen from the very beginning.
The care of the educational activities of the institute consists of
a two-term, project-group course. The first part of this course is
a more or less at-random exploring phase where the student acquires
a feel for the large variety of existing problems. In the second
phase, an attempt is made to integrate this knowledge. The course
1S

concluded by a field research project where an attempt is made

to describe, analyse and evaluate a real-life problem.
The research, which (besides these course projects)

1S

mainly done

by the workers of the institute, is concentrated in the following
fields:
- ambulatorium (a model of ambulatory care)
- small hospitals
- outpatient departments
- regional mental care units.

ZORG IN KLEINE ZIEKENHUIZEN
DOOR
W. DOCTOR-DE

LEE~N

en W.A.M. van WAES

- 33 Zorg 1n kleine ziekenhuizen.
i.Janneer wij, en dat z

n dan de heer van Waes en ik, u nu iets gaan

vertellen over het beschrijvend onderzoek naar het functioneren van
kleinere algemene ziekenhuizen in Nederland, dan is het nod
even een stukje voorgeschiedenis aan te

om

J

halen ).

Voorgeschiedenis is een ingezonden brief in "Het Ziekenhuis" waarin
een dertigtal kleinere algemene ziekenhuizen zich aansloten bij het
redactioneel kommentaar van een voorgaand nummer met de vraag:
"Hoe groot is te klein, hoe duidelijk is vaag?,,2).
Het eerste deel van deze vraag slaat op het door de Overheden noemen
van een minimum benodigd

aantal bedden tussen 200 en 250 voor een

ziekenhuis met een aanvaardbaar voorzieningenpakket; het tweede deel
op het in deze kommentaren als vaag aangeduid overheidsbeleid ten
aanZlen van de ziekenhuisbouw en de planning.
De besturen van de sectie Ziekenhuizen en van de Nationa1e Ziekenhuisraad besloten daarop een breed samengestelde commissie in het 1even
te roepen met de opdracht te bezien welke positie de kleinere ziekenhuizen in het totaal van de ziekenhuisdienstver1ening in kwalitatief
opzicht innemen. De Commissie, genaamd Commissie Omvang (Kleinere)
Ziekenhuizen, bestaande uit medisch, economisch en verpleegkundig
directeuren van grate en kleine ziekenhuizen, uit vertegenwoordigers
van de Lande1ijke Specialisten Vereniging en van de Lande1ijke
Huisartsen Vereniging, kwam bijeen, formuleerde haar taakopdracht en
nam het voorste1 over van haar voorzitter, Prof. dr. J.C.M. Hattinga
Verschure, am een beschrijving van "het veld" te 1aten verrichten.
Via een advertentie weren daarna twee medewerkers aangetrokken - een
econoom en een socio1oog - welke de opdracht kregen in een half jaar
tijd zoveel moge1ijk gegevens over de kleinere ziekenhuizen te verzamelen. Daarbij ging het erom materiaal bijeen te brengen dat van

1)

in kleine ziekenhu

Dee1 1 en 2. Rapport Nationa1e Zieken-

huisraad. Utrecht, augustus 1974.
2)

Het Ziekenhuis, jaargang 3, 1973, nr. 5 en nr. 3.
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dat van nut zou kunnen

n voor een billijke en weloverwogen beleids-

bepaling terzake van de kleinere ziekenhuizen. Het lag niet in de
bedoeling een wetenschappelijke bewijsvoering te ontwikkelen, met
betrekking tot het bestaansrecht van het kleinere ziekenhuis.
Aldus kregen de beide medewerkers de taak een inventariserend onderzoek naar het functioneren van de kleinere algemene ziekenhuizen in
Nederland te verrichten. Daarbij is onder kleiner

algemeen ziekenhuis

verstaan: Een niet-academisch en niet-categoraal ziekenhuis met
niet

meer dan 225 beschikbare bedden exclusief wiegen.

Zoals gezegd, bij de aanvang van het onderzoek had de commissie zich
een-overigens zeer ruim gestelde-taak geformuleerd. De probleemstelling
luidde:
Welke omyang

1S

onder welke voorwaarden en welke geografische situat

voor algemene ziekenhuizen nog verantwoord bezien vanuit:
De omvang van het dienstenpakket, de med

che kwaliteit, de verpleeg-

kundige kwaliteit, de bejegening van de patient, de werksituatie voor
de medewerkers, de financiele exploitatie, de

landelijke planning

van ziekenhuizen.
In deze probleemstelling zijn drie verschillende

analysen~veau's

; te

onderkennen, die om evenveel diverse benaderingswijzen vragen. Immers
er wordt hier gesproken over: De ziekenhuisorganisatie en een aantal
van haar kenmerken zoals de medische en verpleegkundige kwaliteit,
de financiele exploitatie, de omvang van het dienstenpakket; over
groepen binnen de organisatie als de patienten en de medewerkers; en
over gegevenheden buiten de organisatie als de landelijke planning
van ziekenhuizen. Besloten werd om in eerste instantie de ziekenhuisorganisatie als de te beschrijven eenheid van analyse te verkiezen
boven de andere mogelijke analyse-eenheden.
Uit bestudering van de literatuur en uit de informatie, verkregen
tijdens de vele gesprekken met functionarissen binnen de gezondheidszorg kwam een aantal variabelen naar voren d

verondersteld mogen

worden indicaties te geven omtrent de in de probleemstelling genoemde
kenmerken van de ziekenhuisorganisatie:
De medische en verpleegkund
pakket.

kwaliteit en de omvang van het diensten-

- 35 Als hoofdvariabelen kunnen hierbij aangegeven worden:
a. de samenstelling van de medische, verplegende en para-medische
staf.
b. de continuiteit In het totaal van de dienstverlening.
c. de zorg voor de bewaking van de kwaliteit.
d. de kwantitatieve produkt
Als meetpunten zijn, met betrekking tot de samenstell

van de

medische staf (punt a.) genomen: Het aantal specialisten en andere
academici in de ziekenhuizen werkzaam, waarbij onderscheid gemaakt
is naar het soort specialisme: Bas

, ondersteunend-, of sub-

specialisme, en naar de tijd die de betrokken specialisten per week
in het ziekenhuis aanwezig zijn. Bovendien z

n hier meetpunten: De

mate waarin men betrokken is bij het onderwijs en het wetenschappelijk
onderzoek.
Ten aanzien van de verpleegkundige staf is gelijksoortige ihformatie
verkregen, waarbij onderscheid gemaakt is naar het opleidingsniveau,
naar het soort afdeling en naar functie.
Ook is hier de mate waarin functiewisselingen binnen de verpleegkundige
staf noodzakelijk zijn als meetpunt genomen. Eveneens is de aandacht
die besteed wordt aan de opleiding aan de orde gekomen.
Ten aanzien van de continuit
(punt b.)
z

t In het totaal van de dienstverlening

enerzijds de mate waarin er in een ziekenhuis sprake kan

n van een continue paraatheid bekeken en anderzijds de vraag hierna.

A1Smeetpunten hiervoor zijn gebruikt:
De aanwezigheid van meerdere specialisten binnen een specialisme;
het altijd (gedurende 7 x 24 uur per week) in huis hebben van in ieder
geval een arts, dan weI een aantal specialisten in de onmiddellijke
nabijheid van het ziekenhuis die alt

d bereikbaar (en beschikbaar)

zijn indien apgeroepen: het percentages part-time werkzame specialisten
en verpleegkundigen; het ontbreken van vacatures zowel in de medische
staf, de paramedische staf, als in de verpleegkundige staf; een probleemlaze regeling van waarnemingen voor beide kategorieen medewerkers.
Aan de kant van de vraag naar continue dienstverlening zijn tot meetpunten genomen: de opnamen die na afspraak plaatsvonden in verhouding
tot acute opnamen en de kategorie waartoe het ziekenhuis behoort

- 36 volgens de indeling van het Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiene naar de beschikbaarheid en bereikbaarheid voor spoedeisende
hulp.

Kwaliteitszorg ten aanzien van het medisch handelen (punt c.) lS een
moeilijk meetbaar aspect. Als een van de meetpunten fungeerde het aanwezig zijn van geInstitutionaliseerde vormen van overleg waarbij het
elgen medisch handelen beoordeeld wordt en waardoor - 20

de

veronderstelling - de kwaliteit van dat handelen meer bewaakt wordt
dan wanneer dit overleg ontbreekt of zeer weinig frequent plaatsvindt.
De inhoud van de besprekingen en de wijze waarop de deelnemers de
bijeenkomsten ervaren als meer of minder waardevol is dus niet 1n
deze veronderstelling begrepen. Well

lS

hiermee een volgend

terrein van onderzoek aangegeven.
De aanwezigheid van een stafreglement en de frequentie van de bijeenkomsten van de diverse stafcommissies zijn hier indicatoren.
Ook het gegeven dat patientenbespr

tussen de specialisten

onder ling dan weI met verpleegkundigen en met huisartsen gehouden
worden en het

aantal keren per week dat dergelijke bijeenkomsten

plaatsvinden hoort binnen dit kader van de 20rg voor de kwaliteit.
Daarnaast is eveneens de frequent

waarmee wetenschappelijke bijeen-

komsten en besprekingen binnen en buiten het ziekenhuis bijgewoond
worden als ind

voor het niveau van de

kwaliteit van het medisch

handelen aangemerkt.
Meetpunten ten aanzien van de zorg voor de kwaliteit ZlJn ook:
het obductie-percentage, controles op s
teit in de med

liteit, de mate van uniformi-

verslaglegging en deelname aan de Stichting

Medische Registratie.
Over

de kwantitatieve producties (punt d.), de omzet van het ziekenhuis,

is informatie verkregen door gegevens te verzamelen ten aanzien van
het aantal verr

ingen binnen de d

afdelingen als de

operatiekamers, de rontgenkamers, de laboratoria, de poliklinieken
en ten aanzien van het aantal opnamen per specialisme en de gemiddelde
verpleegduur.

- 37 Verondersteld is nu dat deze meetpunten inderdaad indicatoren zijn
voor de vier vermelde hoofdvariabelen en vervolgens dat deze variabelen,
deels indirect -, ieder voor zich en met elkaar aanwijzingen geven
omtrent de verschillen in medische en verpleegkundige kwaliteit
tussen ziekenhuizen. Vanzelfsprekend zijn hierbij meer factoren in
het geding, zoals met name de economische faktoren, dan in het onderzoek aan de orde zijn gekomen.
Bovendien hebben deze variabelen ook slechts betrekking op een onderdeel van de totale probleemstelling zoals deze door de commissie
werd geformuleerd. In het voorgaande is aangegeven dat de overige
in deze taakopdracht vermelde aspecten een andere benaderingswijze
vereisten. Te denken valt hierbij aan de patienten. De behandeling en
verzorging van de patient is het hoofddoel van de ziekenhuisorganisatie.
Dat de groep patienten niet in het onderzoek is betrokken betekent
allerminst dat zij niet als belangrijkste groep gezien wordt. Het zijn
dan ook de patienten die er het meest belang bij hebhen dat het
ziekenhuis zo goed mogelijk aan zijn doelstelling beantwoordt.
Er bleken ten aanzien van een aantal van de genoemde meetpunten
gegevens voorhanden te zijn uit de tellingen die de Geneeskundige
Hoofd Inspectie met betrekking tot aIle ziekenhuizen verricht en
uit de door het Nationaal Ziekenhuis Instituut bijgehouden statistieken
over de verrichtingen van de nevenafdelingen. Peildatum voor beide
informatiebronnen was het jaar 1972.
Gegevens over het

merendeel van de meetpunten

z~Jn

echter verzameld

door het houden van een schriftelijke enquete onder de medisch, verpleegkundig en economisch directeuren van de betrokken ziekenhuizen.
Hiertoe hebben wij een vragenlijst opgesteld waarin de diverse meetpunten aan de orde kwamen. De vragen werden zodanig geredigeerd dat
naast een kwantitat

verslag over de gang van zaken, een beoordeling

door en een mening van de ondervraagden kon worden weergegeven.
Gewerkt werd met een voor-gestructureerde vragenlijst. De enige
uitzondering hierop vormden de (open) vragen naar de mening van de
directieleden ten aanzien van de sterkste en zwakste kant van het
ziekenhuis en ten aanzien van de belangrijkste problemen en de toekomst
van het ziekenhuis.
AIle andere vragen,

~n

totaal 61, waren voorzien van antwoordcategorieen,
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waarbij voor een aantal vragen de IIja - neen" vorm werd gekozen.
Ook werden voor een aantal vragen antwoordcategorieen gegeven waarbij
de keuze was tussen de mogelijkheden: noo

- soms - regelmatig - vaak -

zeer vaak, wanneer het de frequentie betrof; tussen de mogelijkheden:
weinig of geen -

en~ge

- nogal wat - veel

zeer veel, wanneer het

betrekking had op de intensiteit; en tussen de mogelijkheden: zeer
matig - matig - redelijk goed - goed - zeer goed, voor de vragen
waarbij een beoordeling gegeven moest worden.
De over

vragen werden beantwoord door het invullen van de betreffende

aantallen, waarbij de gegevens over 1972 vermeld dienden te worden.
Op de redactie en de latere verwerking van een van de vragen wil ik
hier even nader ingaan.
Dit betreft de vraag naar de samenstelling van de medische staf per
ziekenhuis. Gevraagd werd per spec
spec

isme aan te geven hoeveel

listen voor welk deel van de werktijd per week in het ziekenhuis

aanwezig zijn, uitgesplitst in t

categorieen, n.l. van vijf dagen

of meer per week, met per dag een keuzemogelijkheid van minder dan
4 uur of meer dan 4 uur. Een aanwezigheid van minder dan 4 uur per
dag werd gescoord met I punt, een aanwezigheid van meer dan 4 uur met
2 punten. De aanwezigheidsscore per specialist werd verkregen door
het aantal aangegeven dagen te vermenigvuldigen met een van deze beide
waarden. Op deze

wijze werd de aanwezigheid van een specialist in

het ziekenhuis berekend, waardoor een reele vergelijking van de
kwantitatieve bezetting van de medische staven per ziekenhuis
mogelijk werd. De maximale score was ]0 punten per specialist, de
minimale score I punt. Bij de score berekening is de beantwoording
van de vraag naar de samenwerking met andere ziekenhuizen en naar
het aantal special
werkzaam is mede

~n

en dat ook in andere ziekenhuizen - en welke de toekenning van de punten betrokken.

Uitgangspunt bij deze redactie en scoring van de vraag was dat eenduidige antwoorden verkregen zouden worden doordat aIle respondenten
op dezelfde wijze deze vraag dienden in te vullen en omrekening naar
aanwezigheidsscore volgens een methode plaatsvond.
Bovendien kon op deze manier meer inzicht verkregen worden in

de mate

waarin de specialisten part-time in de ziekenhuizen werkzaam zijn.
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De enige gegevens d

over de samenstelling van de medische staf per

ziekenhuis voorhanden waren komen uit de enquetes van de Geneeskundige
Hoofd Inspectie waarbij echter juist geen rekening is gehouden met
part-time aanwezigheid van de specialisten.
De vragenlijst is in concept voorgelegd aan de directieleden van 10
kleinere ziekenhuizen met het verzoek deze lijst te bekijken op
bruikbaarheid en relevantie. Nadat de uit dit proefonderzoek naar
voren gekomen veranderingen en verbeteringen in de vragenlijst waren
aangebracht kon de definitieve vragenlijst naar de directies van de
kleinere ziekenhuizen worden verzonden.
In het

onderzoeksverslag wordt een beschrijving gegeven van de 64

kleinere ziekenhuizen die aan het onderzoek hebben meegedaan.
Vit de diverse tabellen komt duidelijk naar voren dat er sprake

~s

van veel en van grote verschillen ten aanzien van de in het voorgaande
genoemde meet punt en tussen deze ziekenhuizen.
Zo blijkt er variatie te zijn tussen de kleinere ziekenhuizen met
betrekking tot bijvoorbeeld de kwantitatieve bezetting van de medische
staf, de doorstroming, get obductiepercentage, de mate waarin er sprake
is van onderlinge consultatie en toetsing, de gemiddelde verpleegduur.
Eveneens konden verschillen binnen de groep onderzochte ziekenhuizen
worden geconstateerd ter zake van gegevens als: het binnen het ziekenhuis verrichten van wetenschappelijk onderzoek, de aanwezigheid van
co-assistenten en arts-assistenten. de mate van continue paraatheid
en van uniformiteit in de medische verslaglegging.
Met het opschrijven van de verzameling gegevens die uit de antwoorden
op de vragenlijsten verkregen werden is uiteraard geen wetenschappelijke
bewijsvoering ontwikkeld met betrekking tot het bestaansrecht van het
kleinere ziekenhuis. WeI is aangetoond dat er dermate veel verschillen
bestaan binnen de groep kleinere ziekenhuizen ten aanzien van de
meetpunten die verondersteld

n met elkaar aanwijzingen te geven

omtrent de medische en verpleegkundige kwaliteit, dat het onjuist zou
zijn er vanuit te gaan dat de kleinere ziekenhuizen een homogene
- kwalitatief onvoldoende - groep vormen.
Het onderzoeksrapport is aan de Commissie aangeboden, die op basis
van de resultaten van het onderzoek, alsmede vanuit de eigen deskundigheid van ieder commissielid afzonderlijk, unaniem een zestal beleidsadviezen voor de Nationale Ziekenhuisraad formuleerde.
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Het 6e en slotadvies wil ik hier gaarne citeren, daar vorige week in
de Tweede Kamer bij de behandel ing v;m de StructuurJwta Gezondheidszorg een motie van soortgelijke strekking werd aangenomen.
De Commissie formuleerde dit als voIgt:
In acht genomen de voorgenoemde adviezen en toelichtingen daarbij is
de Commissie van oordeel dat het probleem van eventuele overbedding
niet mag worden opgelost door ziekenhuizen op te heffen op grond van
hun

beperkt beddental. Dit zou onrechtvaardig zijn en zelfs schadelijk

voor de gezondheidszorg ais systeem van dienstverlening.
Indien tot opheffen van ziekenhuizen of gedeelten daarvan wordt besloten
dienen daarvoor naast eventuele planningscriteria, criteria inzake
het functioneren te worden gehanteerd.
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Health Care In Small

tals.

Summary
Problem formulation: What mInImum size IS required, under what cond
tions and what geographical situation,

to have a well-functioning

general hospital.
This question had to be considered from the point of view of:
- the services provided
- the medical and nursing quality
- the personal care for the patient
- the labor conditions of employees
- the financial position of the hospital
- the national health care planning.
The authors focussed on, and subsequently investigated, the medical
and nursing quality and the amount of services provided (of hospitals
with less than 225 beds).
Four groups of variables were specified:
a. the composition of the medical,paramedical and nursing staff.
b. the continuity in the services provided.
c. the control of medical and nursing quality.
d. the (quantitative) production of the hospital.
These four groups were operationalized and a questionnaire was
developed. Because of the limited amount of time available, only
d

tly measurable variables were considered.

The questionnaire has been mailed to 64 small hospitals. The results
have been presented in an (unpublished) committee report.
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