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Woord vooraf

De zoektocht naar een el}'ectieve organisatievorm voor een algemeen ziekenhuis die in dit
proefschrift wordt beschreven, speelt  zich  af  in de periode   1980  - 2000. Kenmerkend
voor het begin van deze periode is een breed gedragen overtuiging dat de autonome groei
van de kosten van gezondheidszorg beteugeling behoeft.  In het verlengde hiervan krijgen
de uitgaven voor gezondheidszorg door de centrale overheid zelfs het predikaat 'collec-
tieve lasten' aangemeten. Voor de directie van het Maria Ziekenhuis te Tilburg zijn deze

omstandigheden indertijd aanleiding geweest om zich vrijwillig aan een 'experimenteel'
budgetregime te onderwerpen, naar later is gebleken twee jaar voordat de instellingsge-

wijze budgetfinanciering voor de gehele ziekenhuissector is ingevoerd. Een expliciete
overweging bij die beslissing is geweest dat een proces van interne budgettering, waarin
de medische staf een belangrijke inbreng heeft, betere garanties biedt voor het handha-
ven van de gewenste kwaliteit van de zorgverlening dan een door de centrale overheid
gedomineerd   stringent richtlijnenstelsel. Overigens is de directie van het Maria Zieken-
huis zich altijd terdege bewust geweest van de complexiteit van de hiermee geYntrodu-
ceerde besturingsopgave.

Niet gehinderd door veel ervaring en voorzien van een daarbij passend 'naYef idealisme'
heeft de auteur van dit proefschrift van meet af aan de gelegenheid gekregen om zowel
binnen het eigen ziekenhuis als op landelijk niveau een bijdrage te leveren aan het ontrafe-
len en oplossen van dit vraagstuk. De daarbij gekozen invalshoek is sterk gekleurd door
de kennis die tijdens de geneeskundige vooropleiding is verworven met betrekking tot de

organistische stroming binnen het systeemdenken. Onbewust geinspireerd door het begrip
homeostasis is steeds gepoogd een organisatie te creeren die in interactie met haar omge-
ving door zelfregulatie in staat is een stabiele toestand te handhaven. Een persoonlijke

overweging daarbij is geweest dat het leveren van verantwoorde zorg vereist dat er sprake
is van een redelijke mate van harmonie tussen degenen die de zorgprocessen gezamenlijk
vormgeven. De ervaringen tijdens de zoektocht hebben echter geleerd dat de binnen de
ziekenhuissector bestaande belangentegenstellingen niet genegeerd kunnen worden. Ook
de besturing van een algemeen ziekenhuis vraagt om een pluriforme managementbenade-

ring.

De wetenschappelijke interesse die aan het tot stand komen van dit onderzoek ten grond-

slag ligt, heeft dan ook een bedrijfskundige achtergrond. De onderzoeker heeft zich daar-
bij bewust op het standpunt gesteld van het besturend orgaan dat door de buitenwacht
verantwoordelijk wordt gehouden voor het functioneren van het ziekenhuis. Aanvankelijk
is de aandacht daarbij vrijwel volledig gericht op de interne aspecten van de samenwer-
king tussen management en medische professie. Gaandeweg de zoektocht is er echter
tevens belangstelling ontstaan voor de externe aspecten van de besturingsopgave. Deze is
vooral ingegeven door een als zodanig ervaren discrepantie tussen de feitelijke bestu-

ringsmogelijkheden en de maatschappelijke verantwoordelijkheden die de ziekenhuislei-

ding worden toegedicht.

VIII Zoektocht naar een efectieve organisatievorm
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Anno 2000 overheerst vooral de verbazing. Bijna twee decennia lang heeft het zieken-
huismanagement in de rol van maatschappelijk rentmeester zich mede verantwoordelijk
getoond voor het op orde houden van de overheidsfinancien en zorggedragen voor een
verantwoorde besteding  van de beschikbare middelen. Vooral  in  de j aren negentig  is  van
ziekenhuiszijde bij herhaling de aandacht gevraagd voor de groeiende discrepantie tussen
de eisen die aan het ziekenhuis worden gesteld en de beschikbaar gestelde middelen.
Hieraan is echter nauwelijks gehoor gegeven, waardoor zowel de zorg voor de patienten
als de zorg voor het personeel is verschraald. Daar in ons land vanzelfsprekend zonder
aanzien des persoons voorrang wordt gegeven aan spoedeisende zorg, heeft dit geleid tot
een geleidelijke toename van de wachtlijsten voor minder spoedeisende zorg. Nu er plot-
seling meer dan voldoende middelen blijken te zijn, neemt de bemoeizucht van buitenaf
echter snel toe. Zo wordt met betrekking tot het wegwerken van deze wachtlijsten 'boter
bij de vis' verwacht. Vergeten wordt dat de maatschappelijke functie van een ziekenhuis
aanzienlijk meer omvat dan het 'wegwerken van wachtlijsten'.

Niettemin is het aannemelijk dat het verschijnen van dit proefschrift het begin van een
nieuwe fase in de ziekenhuiszorg markeert. De oude idealen zullen moeten worden herijkt
en het marktdenken zal op maat moeten worden gesneden. Vooruitkijken heeft echter
weinig zin als niet van de opgedane ervaringen wordt geleerd. Nu recentelijk het start-
schot is gegeven voor het ontwikkelen van een eigentijdse visie op het ziekenhuis van
overmorgen,  is het van belang de verworven praktijkkennis niet teloor te laten gaan. In
dit opzicht kan dit proefschrift zeker van nut zijn.

Zoektocht naar een ejfectieve organisatievorm                                    IX
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1 Inleiding

De titel van dit onderzoeksverslag luidt: zoektocht naar een €(Rctieve organisatievorm. De
ondertitel geeft aan dat dit zoeken toegespitst is op de rolverdeling en de aBtemming tussen
het   management   en   de   medische   professie   bij   de   besturing  van   een   algemeen  ziekenhuis.

Gegeven de eindverantwoordelijkheid van de ziekenhuisleiding voor de besturing van het
ziekenhuis, is de primaire invalshoek die hierbij is gekozen, die van het (top)management.
De hiermee verbonden besturingsopgave laat zich kortweg omschrijven als het permanent
optimaliseren van de maatschappelijke functie die het ziekenhuis vervuit op het terrein van
de medisch-specialistische gezondheidszorg Vertrekpunt is dat de ziekenhuisleiding deze
verantwoordelijkheid alleen kan waarmaken als de medische professie op een adequate wijze
in deze besturingsopgave participeert. Daarmee richt de zoektocht zich vooral op een effec-
tieve vormgeving en verankering van hetgeen in de ziekenhuiswereld veelal wordt aangeduid
met managementparticipatie. Benadrukt moet worden dat het begrip 'effectief hier primair
verbonden is met de besturingsopgave waarvoor de ziekenhuisleiding zich ziet gesteld. Een
organisatievorm wordt als effectief beschouwd als deze een adequaat kader biedt voor een
effectieve besturing van de verschillende processen in het ziekenhuis.

Duidelijk is dat de hiermee globaal geschetste keuze met betrekking tot het bestuurlijke
ambitieniveau van invloed is geweest op de ervaringen tijdens de zoektocht. Zo is het bij-
voorbeeld ook denkbaar dat de leiding van een ziekenhuis ervoor kiest vooral een facilitaire
rol te spelen. Aannemelijk is dat een dergelijke keuze tot een andere rolverdeling tussen

management en medische professie leidt dan de keuze waarop dit onderzoek is geent. Voor
de onderzoeker zijn dergelijke 'voorwetenschappelijke normatieve keuzen' echter een gege-
ven. Het bepalen van het doel (van de besturing) is de verantwoordelijkheid van de 'ingrij-
per' (manager) en nadrukkelijk niet die van de onderzoeker (zie 2.2). Voormelde keuze met
betrekking tot het bestuurlijke ambitieniveau van de ziekenhuisleiding hangt dan ook direct
samen met de omstandigheid dat de onderzoeker gedurende de gehele zoektocht (als me-
disch directeur) deel heeft uitgemaakt van het directieteam van het Maria Ziekenhuis te Til-
burg (zie 1.3 en 4.1)

In samenhang met deze dubbelrol van manager/onderzoeker heeft de keuze van de onder-
zoeksomgeving weinig vrijheidsgraden gekend. Impliciet is ingespeeld op de omstandigheid
dat het Maria Ziekenhuis altijd open heeft gestaan voor experimenten op managementgebied
en bovendien een bedrijfscultuur kent die het mogelijk maakt daarover in alle openheid te
communiceren. Illustratief in dit opzicht is de deelname in de beginjaren tachtig aan het
landelijke onderzoeksproject Experimenten budgenering ziekenhuizen   (zie  1.1  en 4.2). Ook
de deelname in de beginjaren negentig aan het landelijke onderzoeksproject Management-
participatie van medisch specialisten in algemene ziekenhuizen enhet Project doelmatigheid
zorginstellingen (zie 4.4 en 4.6) is kenmerkend voor de bereidheid om de opgedane ervarin-
gen en verkregen inzichten expliciet te maken en te spiegelen aan die van anderen. Daarbij is
het van groot belang gebleken dat de ontwikkelingsgang van het Maria Ziekenhuis mede
door de deelname aan deze externe onderzoeksprojecten steeds uitvoerig is gedocumenteerd
(zie 2.4).
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Ter illustratie van de context waarin dit onderzoek tot stand is gekomen, wordt in dit intei-
dende hoofdstuk allereerst een korte schets gegeven van de voorgeschiedenis en de concrete
aanleiding voor dit onderzoek (zie 1.1). Hierop aansluitend wordt uiteengezet welke pro-
bleemstelling aan dit onderzoek ten oorsprong heeft gelegen en welke ontwikkeling deze
gaandeweg de jaren heeft doorgemaakt  (zie 1.2) Vervolgens wordt nader ingegaan op  de
dubbelrol van de onderzoeker en diens persoonlijke betrokkenheid bij het onderwerp van
onderzoek (zie  1.3). Tenslotte is in dit hoofdstuk een leeswijzer opgenomen die voorziet in
een globale toelichting op de hoofdstukindeling en vormgeving van dit onderzoeksverslag
(zie  1.4).

2                                     Zoektocht naar een effectieve organisatievorm
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1.1   Voorgeschiedenis en aanleiding

In het ziekenhuis van de jaren zeventig zijn de medisch specialisten, als spil van hun afdelin-
gen, de centrale figuren om wie alles draait. Dankzij de ontwikkeling van de geneeskunde in

de twintigste eeuw is het ziekenhuis geevolueerd van een verzorgingsinstelling (gasthuis) tot
een hooggespecialiseerd behandelinstituut. De arts, twaalf eeuwen lang in het ziekenhuis
slechts een leverancier van incidentele diensten, heeft zich ontwikkeld tot een centrale figuur,
de grote tovenaar die een machtige greep heeft op ziekteprocessen. Een ordelijk samenzijn is

slechts tot stand te brengen door voortdurende onderhandeling tussen organisatie en profes-

sie. De bedrijfskundige of manager die vol goede moed en beladen met vakkennis het zie-
kenhuis binnentreedt om er een leidinggevende functie te gaan vervullen, ziet zich dan ook
geconfronteerd met geweldige spanningsvelden (Hattinga Verschure, 1976). Vanuit sociolo-

gische hoek wordt het ziekenhuis in deze periode zelfs vergeleken met een kastemaatschap-
po': "een rigide hierarchische ordening van een aantal sociale groeperingen, waartussen een

scherp afgebakende arbeidsverdeling voorkomt, geen mobiliteit van personen mogelijk is,
strikte segregatie in acht wordt genomen, terwijl een zeer gedifferentieerde statussymboliek

de gelaagdheid en gescheidenheid van deze groeperingen beklemtoont" (Lammers, 1973).

Binnen het algemeen ziekenhuis vertaalt deze constellatie zich in een dualistische gezags-
structuur, met het bestuur en de directie aan de ene kant en de medische staf aan de andere

kant (zie 4.1). Dat een taakgroep van de Landelijke Specialisten Vereniging reeds in 1976
laat zien dat er ook meer geYntegreerde vormen van samenwerking tussen ziekenhuisleiding
en medische staf mogelijk zijn (zie memo 4-22),' weerhoudt de landelijke koepelorganisaties
(LSV en NZr) er niet van deze 'bipolaire structuur' stevig te verankeren in een model van
een overeenkomst ziekenhuis - medisch specialist en een daarmee samenhangend model van
een reglement voor de medische staf.2 De samenhang tussen deze beide modelregelingen
houdt direct verband met de omstandigheid dat de overgrote meerderheid van de medische

specialisten in algemene ziekenhuizen de status heeft van 'zelfstandig ondernemer'.

De democratiseringstendens die zich gaandeweg de jaren zeventig in de maatschappij afte-
kent, laat echter ook het ziekenhuis niet onberoerd. Illustratief in dit verband is de schets die

Van Berckel (1981) van de zich aandienende veranderingen geeft. Het ziekenhuis is geen
gesloten instelling meer, maar ontwikkelt zich tot een maatschappelijk instituut. De werksitu-
atie is minder stabiel geworden. In vaktechnisch en sociaal opzicht doen zich zo in zieken-
huisorganisaties veel wijzigingen voor dat een grote mate van flexibiliteit nodig is om zich te
kunnen handhaven. Er zijn veel meer beperkende voorschriften van overheidswege die initia-
tieven en vrijheid van handelen aan banden leggen. De eenduidige bevelsstructuur - het lue-
rarchisch model - behoort tot het verleden. Mondigheid en medezeggenschap vereisen een
andere benadering van medewerkers en pati8nten. Nieuwe activiteiten vragen een lange(re)
voorbereiding en veel overleg en communicatie. Eenlingen worden uitzonderingen. Het
samenwerken in interdisciplinair en teamverband is regel geworden, zowel in de organisatie
van het zieken-huis als bij de behandeling van patienten. Van Berckel voorspelt dat deze
veranderingen zowel voor het management als voor de medische professie grote gevolgen
zullen hebben: "Het management zal democratischer en bedrijfsmatiger dan voorheen moe-
ten  regeren, de professie  zal veel democratischer en bedrij fsmatiger dan voorheen moeten
werken. Voor de jaren '80 ligt hier een duidelijke beleidsopgave, met voor veel ziekenhuizen
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als beleidsuitgangspunt het streven naar integratie van de medici in de ziekenhuisorganisatie,
zodat deze medeverantwoordelijkheid gaan dragen voor het ziekenhuisbeleid".

Tot het begin van de jaren tachtig kent het bekostigingssysteem voor ziekenhuizen weinig
prikkels die tot een dergelijk bedrijfsmatig denken en handelen stimuleren. De aard en om-
vang van de ziekenhuisactiviteiten worden tot dan toe slechts begrensd door het patienten-
aanbod en de beschikbare faciliteiten. De taak van het ziekenhuismanagement bestaat voor-

namelijk uit het binnen de perken houden van de kosten per activiteit. Leidraad hierbij zijn
de 'richtlijnen' van het Centraal Orgaan Ziekenhuistarieven, de voorloper van het latere
Centraal Orgaan Tarieven Gezondheidszorg (COTG), het huidige College Tarieven Ge-
zondheidszorg (CTG). Van een (poging tot) beheersing van het activiteitenvolume op instel-
lingsniveau is nog geen sprake. Het ziekenhuis van de jaren zeventig kan dan ook met recht
worden getypeerd als eenfacilitair bedr((f Reden voor Van Montfort (1986) om de zieken-
huismanager uit die tijd te kenschetsen als "een uitvoerende zetbaas die in opdracht van de
specialisten fungeert als boekhouder van het COTG".

Lange tijd heeft de centrale overheid gepoogd de volumegroei in de intramurale gezond-
heidszorg en de daarmee samenhangende kostenontwikkeling te beteugelen met relatief
gedetailleerde maatregelen. Voorbeelden hiervan zijn de normering van de aantallen specia-
listeneenheden via de erkenningsbeschikkingen, de beperking en spreiding van kostbare
medische functies en de reductie van de beddencapaciteit in de algemene ziekenhuizen. In
het verlengde hiervan is het COTG het antwoord op de kostenontwikkeling langdurig blijven
zoeken in de vervolmaking van het eigen richtlijnenstelsel. Parallel hieraan onderzoekt het
Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiene (VoMil) in de eindjaren zeventig de
mogelijkheden om de 'autonome groei' in de intramurale gezondheidszorg aan banden te
leggen met behulp van een vorm van instellingsgewi/ze budge#inanciering. Eind 1980 wor-
den vier algemene ziekenhuizen - waaronder het Maria Ziekenhuis te Tilburg - bereid ge-
vonden terzake in een landelijk experiment te participeren (zie 4.2). Reeds in de loop van
1982 besluit de centrale overheid echter om de resultaten van dit experiment niet af te wach-
ten en met ingang van 1983 over te gaan tot een integrale invoering van budgetfinanciering
in de ziekenhuissector.

Van meet af aan is duidelijk dat deze wijziging van de bekostigingssystematiek ertoe leidt
dat de besturing van de kernfunctie van het ziekenhuis niet langer het exclusieve domein van
de medische professie is. Budgetfinanciering impliceert immers dat het ziekenhuis-
management nu ook verantwoordelijk wordt gesteld voor de beheersing van het activiteiten-
volume. Daarmee is een situatie ontstaan waarin er in zekere zin sprake is van 'dubbele be-
sturing'. Op het niveau van de directe patientenzorg is de besturing primair in handen van de
medisch specialisten, terwijl de regie op het niveau van het totale ziekenhuis primair door het
(top)management wordt gevoerd. Alom wordt ingezien dat de ziekenhuisorganisatie zonder
een adequate afstemming tussen deze beide vormen van besturing feitelijk stuurloos is. Tege-
lijkertijd wordt beseft dat dit afstemmingsvraagstuk direct gerelateerd is aan de rolverdeling
binnen de ziekenhuisorganisatie. "Management en professie zien zich gezamenlijk voor de
taak gesteld de verschillende ziekenhuisfuncties te optimaliseren binnen de begrenzing van
de ter beschikking staande schaarse middelen. Dit levert een verdelingsvraagstuk op dat niet
alleen hoge eisen stelt aan de communicatie tussen management en professie, maar evenzeer
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aan de communicatie binnen de kring van beroepsbeoefenaars" (Schaaf, 1984). "Manage-
ment en medische stafhebben weliswaar elk hun eigen verantwoordelijkheden, maar behoren
bovenal tot 66n en hetzelfde bedrijf, waarbij voor alle geledingen en organen vanuit een
gemeenschappelijke visie wordt getracht een optimale patientenzorg te realiseren" (Peters,
1984). "De externe budgettering en de gevolgen daarvan voor de ziekenhuizen zullen voor

de werkwijze van de individuele specialisten en voor de medische staf als collectivum be-

langrijke consequenties hebben. Niet alleen omdat door deze wijze van financiering de gren-
zen zijn aangegeven waarbinnen de specialisten uit het oogpunt van de kosten hun zorg moe-
ten verlenen, maar ook omdat de medische staf door deze maatregel meer expliciet bij  het
beleid van het ziekenhuis wordt betrokken en moet deelnemen aan talrijke overlegsituaties

.

(Casparie, 1984). Voor de 'koepelorganisaties' van specialisten en ziekenhuizen (LSV en
NZr) is de invoering van de budgetfinanciering dan ook aanleiding om met grote voortva-
rendheid een gezamenlijke 'intentieverklaring' te presenteren, waarin een model wordt ge-
schetst van de wenselijk geachte samenwerkingsrelaties tussen management en medische
staf.3

Achteraf beschouwd is de invoering van de budgetfinanciering inderdaad het startpunt ge-
weest van een ingrijpend veranderingsproces in de algemene ziekenhuizen, vooral waar het
de rolverdeling en de afstemming tussen het management en de medische professie betreft.
Het is dan ook evident dat de probleemstelling op basis waarvan de zoektocht naar een €#ec-
tieve organisatievorm indertijd is gestart hierin zijn oorsprong heeft. Nadien hebben zich
echter nog verschillende andere ontwikkelingen voorgedaan, die ziekenhuisleiding en medi-
sche professie tot nieuwe vormen van onderlinge afstemming en gezamenlijke besturing
hebben geYnspireerd. In nauwe samenhang hiermee heeft de probleemstelling die aan dit
onderzoek ten grondslag ligt tijdens de onderzoeksperiode geleidelijk een verbreding onder-
gaan (zie  1.2).
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1.2   Ontwikkelingsgang van de probleemstelling

De kernfiinctie van een algemeen ziekenhuis omvat het onderzoeken, behandelen, verplegen,

verzorgen en begeleiden van patienten. Kenmerkend voor de wijze waarop deze functie
wordt vervuld is het gegeven dat in beginsel elk zorgproces per patient op maat wordt gesne-
den. De regie wordt hierbij gevoerd door ofnamens een spreekuurhoudende medisch specia-
list (poonspecialist). Idealiter wordt in overleg  met   de patiEnt bepaald welke gezond-
heidsdoelen worden nagestreefd en welke stappen daartoe moeten worden gezet. Hierbij zal
de behandelend arts gebruik maken van verschillende soorten kennis: theoretische kennis,
ervaringskennis en specifieke per patient venamelde kennis. In dit opzicht toont de functie
van (behandelend) arts veel gelijkenis met die van een manager (zie 2.2). Wanneer er binnen
de medische beroepsgroep een redelijke mate van consensus bestaat over de diagnostiek en
behandeling bij een bepaald klachtenpatroon zal in het maatwerk per patient (op onderdelen)
vaak standaardisatie herkenbaar zijn. Deze standaardisatie (protocollering) kan zowel de
inhoud als de organisatie van een zorgproces betreffen. Niettemin is de behandelend arts ten
opzichte van derden in belangroke mate autonoom in zijn (medische) besluitvorming. Van
oudsher wordt deze pro»sionele autonomie van de medicus practicus als een belangrijke
voorwaarde beschouwd voor de gewenste vertrouwensrelatie tussen arts en patient (Van
Oorschot et al., 1995). Dit betekent dat de poliklinische en klinische activiteiten die hieruit
voorvloeien voor de ziekenhuisleiding een gegeven zijn. In dit licht kan de kern»,ctie van
het ziekenhuis worden opgevat als de verzameling van alle activiteiten die het directe of
indirecte gevolg zijn van de medische beslissingen die in het kader van de individuele patien-
tenzorg door of namens de poortspecialisten worden genomen. In functionele zin wordt de
kernfunctie van een algemeen ziekenhuis dus primair bestuurd door de poortspecialisten.

Lange tijd heeft het bekostigingssysteem van de algemene ziekenhuizen hier naadloos op
aangesloten. De invoering van de instellingsgewijze budgetfinanciering vormt in dit opzicht
een fundamenteel keerpunt. Het management kan sindsdien immers niet meer volstaan met
het binnen de perken houden van de (gemiddelde) kosten per activiteit. Budgetfinanciering
impliceert dat er tevens grenzen (moeten) worden gesteld aan de aard en de omvang van de
ziekenhuisactiviteiten (zie 1.1). Daarmee strekt het besturingsvraagstuk waarvoor de zieken-
huisleiding is komen te staan, zich tevens uit tot het domein dat van oudsher aan de medische
professie toebehoort. Anders gezegd: Door de budgetfinanciering is behalve de kostprls-
component tevens de volumecomponent van het kostenbeheersingsvraagstuk op het bureau
van het management komen te liggen.

Waar de fysieke uitstraling van het algemeen ziekenhuis bij buitenstaanders wellicht het
beeld oproept van een hechte organisatorische eenheid, appelleert de invoering van de instel-
lingsgewijze budgetfinanciering ook in bestuurlijke zin aan deze beeldvorming. Dat hiermee
weinig recht wordt gedaan aan de wordingsgeschiedenis en de complexiteit van de zieken-
huisorganisatie heeft de centrale overheid er niet van weerhouden deze lijn nadien nadrukke-
lijk door te trekken. Zo zijn de meeste overheidsmaatregelen in de jaren tachtig - zelfs als die
gericht zijn op de medisch-specialistische praktijkvoering - geadresseerd aan de ziekenhuis-
leiding (zie 5.1). Ook voor de wetgever is de ziekenhuisleiding in toenemende mate het cen-                    1
trale aanspreekpunt geworden. Zo legt bijvoorbeeld de - in de beginjaren negentig tot stand
gekomen - Kwaliteitswet Zorginstellingen de verantwoordelijkheid voor het aanbieden van
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verantwoorde zorg en het systematisch bewaken, beheersen en verbeteren van de kwaliteit
daarvan, expliciet bij de leiding van het ziekenhuis (zie 4.5).4 Ook het tot stand komen van
de 'wet geintegreerde medisch-specialistische zorg' in de eindjaren negentig past in deze
ontwikkelingslijn (zie 4.7).5

Als gevolg van de hierboven globaal geschetste veranderingen in het interne en externe
krachtenveld is het karakter van de besturingsopgave waarvoor de ziekenhuisleiding zich ziet
gesteld , sinds de beginjaren tachtig ingrijpend veranderd. Ipso facto is de behoefte aan een
gestructureerde participatie van de medische professie in de besturing van het ziekenhuis
steeds groter geworden. In samenhang hiermee is ook het interne organisatievraagstlik gelei-
delijk van kleur veranderd. Aanvankelijk staat het vraagstuk van de aBtemming mssen zorg
en beheer centraal. Tegen het einde van de jaren tachtig verschuift het accent echter naar het
vraagstuk van de managemen(participane van medisch specialisten. De jaren negentig ten-
slotte worden gekenmerkt door een toenemende fixatie op de integratie van de medisch
specialist in de ziekenhuisorganisatie.

Achteraf bezien heeft de ontwikkeling van de probleemstelling die aan dit onderzoek ten
grondslag ligt, gelijke tred gehouden met de ontwikkeling van de besturingsopgave. Dit geldt
voor beide componenten van de probleemstelling, te weten de vraagsteUing en de doelstel-
ling. Hierbij is overigens de voormelde dubbelrol van de onderzoeker van aanwijsbare bete-
kenis geweest. Aanvankelijk hebben het literatuurondenoek en het prabijkgerichte onder-
zoek vrijwel geheel in het teken gestaan van de kennisbehoefte bij het management van het
Maria Ziekenhuis (zie 1.3) Directe oorzaak van deze kennisbehoefte is het besluit om deel te
nemen aan het experiment budgettering (zie  1.1).  Voor het management van het Maria Zie-
kenhuis staat van meet af aan vast, dat het karakter van de hiermee samenhangende nieuwe
besturingsopgave vereist dat de ziekenhuisorganisatie als geheel (d.w.z. met inbegrip van de
medische staf) in beschouwing wordt genomen (zie 2.3).

In het verlengde van deze fundamentele keuze dringen zich vervolgens verschillende vragen
OP:

Op welke wijze kan de nieuwe besturingsopgave worden opgesplitst in hanteerbare deel-
vraagstukken?

•    Hoe kan de besturing per deelvraagstuk worden georganiseerd?
•    Op welke wijze kan de samenhang in het geheel worden behouden?
•    Op welke onderdelen en op welke wijze kan de medische professie een effectieve bijdra-

ge leveren aan de besturing?
Hoe kunnen de bijdragen van de medische professie aan de besturing van het ziekenhuis
in de organisatievorm worden verankerd?

De impliciete doelstelling die achter deze vraagstelling schuil gaat, laat zich als volgt samen-

vanen: het verkrijgen van het benodigde inzicht dat nodig is om - gegeven de instellingsge-
wijze budgetjinanciering en de daarmee samenhangende besturingsopgave - te komen tot
een organisatievorm die een adequaat kader biedt voor de besturing van de maatschappelij-
ke kernfunctie van het ziekenhuis.
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In het kielzog van de budgettering dienen zich echter nog verschillende andere vraagstukken

aan die het management en de medische staf aanzetten tot (het ontwerpen van) nieuwe vor-

men van onderlinge afstemming en gezamenlijke besturing. Terugblikkend op de ontwikke-
lingsgang van het Maria Ziekenhuis in de jaren tachtig en de beginjaren negentig blijken
tevens de onderwerpen beleidrvonning, organisatieverandering en kwaliteitcmanagement in
dit opzicht tot gezamentijke actie te hebben geYnspireerd (Schaaf, 1993 b). De vragen die

hierbij gesteld kunnen worden, zon tot op zekere hoogte vergelijkbaar met de vragen die het
budgetteringsvraagstuk heeft opgeroepen. De zoektocht in het Maria Ziekenhuis raakt hier-
door steeds meer gericht op (het optimaliseren van) de rolverdeling en de €Btemming tussen

het management en de medische professie. In nauwe samenhang hiermee begint in steeds

bredere kring het besef door te dringen dat (participatie in) de managementopgave aanzien-

lijk meer behelst dan (participatie in het) budgetbeheer.

Geinspireerd door deze ontwikkeling in het Maria Ziekenhuis heeft de onderzoeker vervol-
gens gepoogd om zich van tijd tot tijd enigszins los te maken van zijn managementrol ten-
einde de verworven ervaringskennis om te zetten in expliciete, overdraagbare en daarmee
toetsbare kennis (zie 2.2). Het eerste resultaat hiervan is de formulering van een vraagstelling
met een meer algemeen karakter:6

(1) Welke ontwikkelingen zijn er in de achterliggende periode te signaleren in de samen-

werking tussen ziekenhuismanagement en medische professie?
(2)   In welke gevallen is de participatie van de medische professie in de besturing effectief

gebleken?
(3) Welke factoren zijn bevorderend, dan wel belemmerend voor een effectieve participatie

van de medische professie in de besturing?
(4)   Wat betekenen de verkregen inzichten voor het organisatieontwerp van een algemeen

ziekenhuis?

De rode draad die door deze vraagstelling loopt, laat zich als volgt samenvatten: Onder wel-
Ice omstandigheden en in welke vorm draagt managementparticipatie van medisch specialis-
ten bij aan de 4ectiviteit van de besturing van de ziekenhuisorganisatie en op welke wijze
kan deze in de organisatievorm van het ziekenhuis worden verankerd? De achterliggende
doelstelling is daarmee tweeledig: het verwerven van inzicht in de besturingsmogelijkheden
van een algemeen ziekenhuis met het oog op het ontwerp van een effectieve organisatievorm
Benadrukt moet worden dat het hierbij primair gaat om het genereren van bedrijfskundige
kennis en niet zozeer om de ontwikkeling van een ideaaltypisch organisatiemodel. Gegeven
de nog steeds aanhoudende belangstelling voor de vormgeving van het indertijd door de
Commissie Biesheuvel (1994) als zodanig aangeduide 'geYntegreerde medisch-specia-
listische bedrijf (zie 4.7 en 5.2.3) behoeft aan de relevantie van deze kennisproductie voor-
lopig niet te worden getwijfeld.

Gaandeweg het tot stand komen van dit onderzoeksverslag heeft de onderzoeker zich voorts
gerealiseerd dat de besturingsopgave waarvoor de ziekenhuisleiding zich gesteld ziet, niet in
de laatste plaats door externe partijen wordt bepaald. In het bijzonder de rollen die de centra-
le overheid en de landelijke 'koepelorganisaties' (NZr/NVZ en LSWOMS) in de loop der
jaren met betrekking tot de besturingsopgave en de samenwerkingsrelatie tussen manage-
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ment en medische professie hebben gespeeld, kunnen in dit verband niet onbelicht blijven.
Impliciet heeft dit geleid tot enkele aanvullende vragen:

(5)   Wat is de invloed van externe partijen (geweest) op de besturingsopgave waarvoor de
ziekenhuisleiding zich gesteld ziet?

(6)   Wat is de invloed van externe partijen (geweest) op de rolverdeling tussen het zieken-
huismanagement en de medische professie?

Hoewel dit onderzoek van oorsprong niet op de beantwoording van deze (aanvullende) vra-
gen is gericht, biedt het verslag van de praktijkervaringen in het Maria Ziekenhuis (zie
hoofdstuk 4) voldoende aanknopingspunten om terzake enkele gefundeerde uitspraken te
doen. Daarmee wordt tegelijkertijd tegemoet gekomen aan een eis die in zijn algemeenheid
aan bedrijfskundig onderzoek kan worden gesteld, namelijk dat het functioneren van een
organisatie dient te worden beschouwd in de context van de omgeving waarvan deze deel
uitmaakt. Reden om de probleemstelling zoals die zich in de loop der tijd heeft ontwikkeld in
een bedrijfskundig perspectief te plaatsen (zie 2.3).
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1.3 Persoonlijke betrokkenheid van de onderzoeker

Wanneer een manager die op dertigjarige leeftijd zijn loopbaan in een algemeen ziekenhuis

is begonnen, bijna twintig jaar later vanuit zijn managementfunctie als onderzoeker op de

opgedane praktijkervaringen reflecteert, roept deze dubbelrol verschillende vragen op. Van-

zelfsprekend betreffen deze vragen vooral de objectiviteit van de onderzoeker. Kan de on-

derzoeker voldoende afstand nemen van zijn managementrol? Is de onderzoeker niet te se-

lectief in zijn waarnemingen? Is de onderzoeker in staat om voldoende kritisch op de loop
der gebeurtenissen terug te blikken? Kortom, wat is het wetenschappelijke gehalte van de

gepresenteerde onderzoeksresultaten?

Allereerst dient te worden benadrukt dat het onderscheid tussen beide rollen enigszins

kunstmatig is. Het verrichte praktijkonderzoek in het Maria Ziekenhuis heeft immers zijn

oorsprong  in de kennisbehoefte  van het (top)management  (zie  1.2). De primaire drij fveer

daarbij is de onbekendheid met het verschijnsel budgettering en de daarmee samenhangende

besturingsopgave geweest. Als gevolg van het ontbreken van voldoende bruikbare kennis op
dit terrein is een reeks 'experimenten' in gang gezet, waarvan het beloop zodanig is geweest

dat deze feitelijk het karakter van een actie-onderzoek hebben gekregen. Kenmerkend voor
deze vorm van onderzoek is, dat de onderzoeker ten opzichte van de onderzochte processen

geen neutrale observatiepositie inneemt, maar nauw betrokken is bij de ingrepen die in de
onderzochte werkelijkheid worden gedaan (zie 2.2). De eerste aanleiding om de aldus vanuit
een spelersperspecti«vergaarde praktijkkennis in een voor anderen bruikbare vorm te gie-

ten, is de landelijke invoering van de budgetfinanciering in de ziekenhuissector geweest (zie
1.1).  In de  loop van de jaren tachtig heeft dit tot verschillende publicaties geleid.

Vanaf het begin van de jaren negentig heeft de onderzoeker gepoogd zich van tijd tot tijd
enigermate los te maken van zijn managementrol teneinde met een zekere afstandelijkheid op
de opgedane praknjkervaringen te kunnen reflecteren en het geheel nadrukkelijker het karak-
ter van een onderzoek te geven. Dit heeft in de loop van 1992 geresulteerd in een eerste

proeve van een probleemstelling en onderzoeksopzet.6 Tevens is in deze periode een belang-

rijke verbreding aan het literatuuronderzoek gegeven. Overigens heeft dit niet kunnen ver-
hinderen dat de interne en externe actualiteit de onderzoeker nadien met een zekere regel-
maat op zijn rol als ziekenhuisbestuurder heeft teruggeworpen.

Aan de combinatie van de rollen van manager en onderzoeker zijn ook voordelen verbonden.
Behalve de hiervoor impliciet reeds genoemde mogelijkheid van participerende observatte
biedt deze combinatie tevens garanties voor een maximale toegankelijkheid van de beschik-
bare informatie en documentatie. Voorts kan er vanuit beide rollen op worden toegezien dat
de relevante gebeurtenissen adequaat worden gedocumenteerd en dat verzamelde interne en
externe documentatie zorgvuldig wordt beheerd. De ervaring in het Maria Ziekenhuis heeft
bovendien geleerd dat deze dubbelrol het (doen) uitvoeren van gerichte interne deelonder-
zoeken en evaluaties sterk vereenvoudigt. Meer in zijn algemeenheid is in de dubbelrol van
manager en onderzoeker de uitdaging gelegen om het onderscheid tussen het ingrijpen en het
onderzoeken voortdurend scherp in het oog te houden (zie 2.2).
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Het spreekt vanzelf dat de manager/onderzoeker tijdens de zoektocht naar een eBctieve
organisatievorm tevens een persoonlijk leerproces heeft doorgemaakt. Daarbij is het aanne-

melijk dat dit leerproces van invloed is geweest op het denken over organisaties en daarmee

tevens op de waamemingsmogelijkheden van de onderzoeker (zie 2.2). Waar de zoektocht

bijvoorbeeld is gestart vanuit een enigszins idealistisch getinte benadering van de organisatie
als doelgericht systeem, is deze zienswijze geleidelijk gecompleteerd met het beeld van de

organisatie als conglomeraat van part#en (zie 3.1.6). Ingrijpen, leren en onderzoeken blijken
in de praktijk nauw met elkaar verbonden. Ook de resultaten van dit onderzoek en de inter-

pretatie daarvan kunnen dus niet los worden gezien van het leerproces dat de onderzoeker
heeft doorgemaakt.

Dit brengt ons terug bij de vraag naar de objectiviteit van de onderzoeker. Bij de beantwoor-

ding hiervan is aansluiting gezocht bij de zienswijze van De Leeuw (1986) die objectiviteit
gelijkstelt aan "het transparant maken van de keuzes, vooronderstellingen en waardeoordelen
die aan de conclusies ten grondslag liggen". In lijn met deze zienswijze is er naar gestreefd
om de gewenste objectiviteit met name tot uiting te laten komen in de onderzoeksopzet en de

inrichting van het onderzoeksverslag (zie 2.4). In zijn algemeenheid kan ook de keuze voor
een bedrijfskundige onderzoeksbenadering als een bijdrage aan de objectiviteit worden be-
schouwd.
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1.4 Leeswijzer

Aansluitend aan dit inleidende hoofdstuk wordt in hoofdstuk 2 nader ingegaan op de onder-

zoeksbenadenbg en onderzoeksopzet. Toegelicht wordt waarom gekozen is voor een be-
drijfskundige benadering en wat het bijzondere karakter van bedrijfskundige ken-
nis(productie) is. Tevens wordt de eerder ontvouwde probleemstelling  (zie   1.2)  in  een  be-
drij fskundig perspectief geplaatst en wordt er aandacht besteed aan de gegenereerde kennis-

producten en het geldigheidsbereik (toepassingsdomein) daarvan. Voorts wordt in dit hoofd-
stuk uiteengezet welke werkwijze is gevolgd bij de constructie van de beide pijlers waarop
dit onderzoek berust.

De eerste pijler betreft het theoretisch raamwerk zoals dat vorm heeft gekregen in hoofdstuk
3.    Dit omvat allereerst een beknopte weergave    van een relevante onderdelen   van    de
organisatieliteratuur. Een uitzondering hierop vormen de theoretische concepten die van
aanwijsbare invloed op de ontwikkelingsgang van het Maria Ziekenhuis zijn geweest. Deze
zijn namelijk in het praktijkverslag opgenomen (zie hoofdstuk 4). In lijn met de
bedrijfskundige benaderingswijze wordt in hoofdstuk 3 voorts de nodige aandacht besteed
aan het systeemdenken, het modeldenken en de besturingstheorie. Afgerond wordt met de
theoretische constructie van een (analyse)model dat aanknopingspunten biedt voor het
evalueren enhet ontwerpen van participatieve managementvormen.

De tweede pijler betreft het verslag van de praktilkervaringen  en  het praktjkgerichte onder-
zoek in het Mana Ziekenhuis zoals die vorm hebben gekregen in hoofdstuk 4. De hierin
beschreven periode begint eind 1980 en eindigt in het zicht van 1995. Na een korte beschrij-
ving van de onderzoeksomgeving volgen vier deelhoofdstukken die achtereenvolgens gewijd
zijn aan de onderwerpen budgettering, beleidsvorming, organisatieverandering en kwali-
teitsmanagement. Hierop aansluitend wordt een schets gegeven van de ontwikkelingslijn
zoals die zich tegen het einde van de onderzoeksperiode in het Maria Ziekenhuis aftekent.

Volledigheidshalve wordt het praktijkverslag afgesloten met een globale beschrijving van de
relevante ontwikkelingen die zich in de tweede helft van de jaren negentig hebben voltrok-                  
ken.

In hoofdstuk 5 wordt een brug geslagen tussen beide pijlers door de prakt(/kervaringen in
bedr((8kundig perspecti€f te plaatsen.  Door deze confrontatie van praktijk en theorie wordt
de ervaringskennis die in het Maria Ziekenhuis is opgebouwd, zoveel mogelijk van deze
specifieke context ontdaan. De resultante hiervan is een verzameling kennisproducten met
een algemeen karakter. De primaire leidraad bij de vormgeving van dit hoofdstuk is ontleend
aan de besturingstheorie. Samenhangend met de gekozen bedrijfskundige benadering is de
ziekenhuisorganisatie daarbij nadrukkelijk niet alleen als doelgericht systeem, maar tevens
als politiek systeem in beschouwing genomen.

In hoofdstuk 6 worden de belangrijkste conclusies in het perspectief geplaatst van de actuele
ontwikkelingen in de algemene ziekenhuizen. Het resultaat is een nabeschouwing die zich
vooral toespitst  op de perspectieven  voor het 'ge)[ntegreerde medisch-specialistisch bedrij f.
Hierbij wordt tevens ingegaan op de invloed die externe partijen op dit organisatievraagstuk
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uitoefenen. Tegelijkertijd wordt duidelijk gemaakt waarom de zoektocht naar een €Bctieve
organisatievorm voorlopig nog niet ten einde is.

De keuzes die met betrekking tot de indeling en vormgeving van dit onderzoeksverslag zijn
gemaakt, behoeven enige toelichting. De meeste hoofdstukken zijn onderverdeeld in deel-
hoofdstukken (herkenbaar aan de tweecijferige nummering). Een aantal hiervan kent een
verdere onderverdeling (herkenbaar aan de driecijferige nummering). Waar nodig is in de
tekst naar andere (deel)hoofdstukken verwezen.Voor zover afkortingen zijn gebruikt, worden
deze in de tekst verklaard. Volledigheidshalve is bovendien voorzien in een oventcht van
gebruikte €Bortingen achter in het boek.

De figuren die in het onderzoeksverslag zijn opgenomen, zijn per hoofdstuk doorgenum-
merd. Een uitzondering hierop vormen de figuren in hoofdstuk 4. De vormgeving van dit
prakt)*verslag is enigszins afwijkend van de andere hoofdstukken (zie memo 4-0). De the-
matisch-chronologisch geordende deelhoofdstukken van dit hoofdstuk worden namelijk
herhaaldelijk onderbroken door zogenaamde memo's. Deze zijn herkenbaar als omkaderde
eigenstandige tekstblokken. In hoofdstuk 4 zijn alle figuren in een dergelijk memo inge-
bouwd. De nummering van deze memo's is vergelijkbaar met de nummering van de figuren
in de andere hoofdstukken. Waar nodig zijn in de tekst verwijzingen naar deze memo's op-
genomen. Tevens is voorzien in een overzicht van jiguren en memo's.

De bronvermeldingen in de tekst beperken zich tot de publicaties die als algemeen toeganke-
lijk kunnen worden beschouwd. Deze verwijzen naar het alfabetisch-chronologisch georden-
de literatuurovenicht. De minder toegankelijke documenten waaraan in de tekst wordt gere-
fereerd (verslagen, nota's, notities, rapporten, brieven, scripties, regelingen, wetsteksten etc.)
zijn in het notenove,zic/It opgenomen. Overigens kan een eindnoot ook een aanvulling op de
hoofdtekst betreffen. De nummering van de eindnoten is doorlopend en dus niet gerelateerd
aan de hoofdstukindeling.
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2   Onderzoeksbenadering en onderzoeksopzet

In dit onderzoek kunnen zowel een prospectieve als een retrospectieve onderzoeksbe-

nadering worden onderscheiden. De prospectieve benadering is vooral herkenbaar in het

praktijkgerichte onderzoek dat verbonden is met het proces van organisatieontwikkeling in
het Maria Ziekenhuis. In de inleiding is reeds belicht dat dit proces zijn oorsprong heeft in de
deelname van het Maria Ziekenhuis aan het experiment budgettering in de jaren 1980-1985

(zie  1.1).  In het kielzog  van dit experiment hebben zich echter nog verschillende andere

besturingsvraagstukken aangediend die als voedingsbodem voor dit onderzoek hebben ge-
fungeerd  (zie  1.2). Deze hebben de manager/onderzoeker niet alleen geinspireerd  tot  het
zoeken naar reeds bestaande oplossingen, maar tevens tot het ontwikkelen van een aantal
nieuwe beschryvingsmodellen en ontwe,pmodellen (zie 2.1). De ervaringen die hiermee in
het Maria Ziekenhuis zijn opgedaan, hebben vervolgens tot verfijningen geleid die de bruik-
baarheid van deze modellen geleidelijk hebben doen toenemen. Ingrijpen, leren en onder-
zoeken zijn daarbij steeds hand in hand gegaan (zie 2.2).

De retrospectieve onderzoeksbenadering is onder meer herkenbaar in de reconstructie van de

ontwikkelingsgang van het Maria Ziekenhuis (zie 2.4) en de wijze waarop die zijn neerslag
heeft gekregen in het praktjkverslag (hoofdstuk 4). Het duidelijkst komt de retrospectieve
benadering echter tot uiting in de reflectie op de praktijkervaringen en het praktijkgerichte
onderzoek. Overigens is dit reflecteren goeddeels simultaan verlopen met het tot stand ko-
men van dit onderzoeksverslag. Zo is de samenstelling van het theoretisch raamwerk (hoofd-
stuk 3) in belangrijke mate ingegeven door de behoefte aan een referentiekader waaraan de
verworven praktijkkennis kan worden gespiegeld. Gegeven het specifieke karakter van de
probleemstelling (zie  1.2) is daarbij zeer bewust gekozen voor een accentuering van de be-
drijfskundige invalshoek.

De bedrijfskunde (organisatiekunde) onderscheidt zich vooral van andere disciplines door de
'wijze van kijken'.7   Deze is namelijk probleemgencht,    interdisciplinat'r en besmringsge-
richt. In nauwe samenhang hiermee is bedrijfskundige kennis pluriform van aard. Deze pluri-
formiteit is nodig omdat er veel theorieen (van verschillende herkomst) over organisaties zijn
en geen van deze theorieen alomvattend is. Het organisatieverschijnsel is dermate complex
dat het niet in 66n beeld is te vangen (De Leeuw, 1990). Een bedrijfskundige benadering

impliceert dan ook dat een organisatie(vraagstuk) vanuit verschillende gezichtshoeken wordt
bekeken (zie 3.1) Kenmerkend voor een bedrijfskundige benadering is verder dat deze zich
niet beperkt tot het in kaart brengen en analyseren van de werkelijkheid zoals die zich aan-
dient. Organiseren - zorgen dat een organisatie zo in elkaar zit dat deze goed functioneert -
impliceert tevens het construeren van een nieuwe of verbeterde werkelijkheid (zie 2.1). De
grondhouding hierbij is dat het bepalen van de doelstellingen scherp moet worden onder-
scheiden van de instrumentele vraag hoe die doelstellingen (kunnen) worden gerealiseerd
(zie 2.2). In een bedrijfskundige benadering staat het instrumentele aspect van het organise-
ren op de voorgrond. Het constructieve karakter brengt echter met zich mee dat de normatie-
ve vragen niet uit de weg gegaan kunnen worden (De Leeuw, 1994).
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Een bedrijfskundige benadering impliceert verder een bijzondere gerichtheid op afstemming
en samenhang. Daarbij leunt de bedrijfskunde stevig op het systeemdenken (zie 3.4). Deze
vorm van denken draagt ertoe bij dat, ondanks de pluriforme benaderingswijze, het zicht op
het geheel behouden blijft. De besturingsgerichtheid van de bedrijfskunde vertaalt zich onder
meer in de bijzondere plaats die aan de besturingstheorie wordt toegekend (zie 3.4.3). De
achtergrond hiervan is dat deze theorie zowel aanknopingspunten biedt voor het beschrijven
en analyseren van beskiringsvraagstukken als voor het ontwerpen van effectieve vormen van
besturing en organisatie. Zo is bijvoorbeeld de invoering van de budgetfinanciering indertijd
reeds aanleiding geweest om het ziekenhuis als te besturen systeem in beschouwing te nemen
(Van Montfort en Schaaf, 1984). Ook in dit onderzoek speelt de besturingstheorie een be-
langrijke rol (zie 2.3).

In dit hoofdstuk wordt allereerst nader ingegaan op het bijzondere karakter van bedrijfskun-
dige kennis en bedrijfskundige kennisproductie (zie 2.1). Mede met het oog op de dubbelrol
van de onderzoeker  (zie 1.3) wordt vervolgens aandacht besteed  aan de samenhang tussen
ingrijpen, leren en onderzoeken (zie 2.2). Hierop aansluitend wordt de eerder ontvouwde
probleemstelling  (zie   1.2)   in een bedrij fskundig perspectief geplaatst  (zie 2.3). Tenslotte
worden de keuzes met betrekking tot de onderzoeksopzet en het onderzoeksverslag nader
toelicht. Daarbij wordt tevens kort stil gestaan bij de aard en het geldigheidsbereik (toepas-
singsdomein) van de onderzoeksresultaten (zie 2.4).
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2.1 Bedrijfskundige kennis en kennisproductie

De bedrijfskunde is gegrond op ondervinding en kan daarom tot de empirische wetenschap-

pen worden gerekend. In zijn algemeenheid tracht men in een empirische wetenschap door
het systematisch verwerken van opgedane ervaringen kennis te verwerven omtrent een meer

of minder scherp omschreven deel van de werkelijkheid. Inherent aan het verwerven van
kennis is het streven naar waarheid en zekerheid. Van oudsher is het waarheidsprobleem
binnen de empirische wetenschappen dan ook een kennistheoretisch vraagstuk van de eerste

orde. De wetenschapsfilosofie voorziet in verschillende zienswijzen op dit fundamentele

vraagstuk. Als het echter om het verwerven en beoordelen van bedrijfskundige kennis gaat,
biedt van deze zienswijzen vooral de instrumenmlistische visie hanteerbare aanknopings-
punten. In deze visie wordt een theorie opgevat als een 'rekentuig' met behulp waarvan op

grond van reeds waargenomen feiten een voorspelling van waarneembare gebeurtenissen

mogelijk wordt. Het bijbehorende waarheidsbegrip is pragmatisch van aard: Als criterium
voor kennis geldt de bruikbaarheid van het gereedschap (Koningsveld,  1976).

Deze zienswijze correspondeert met de opvatting van De Leeuw (1990) dat de kwaliteit van

bedrij fskundige kennis primair aan de bruikbaarheid moet worden afgemeten. Deze bruik-
baarheid komt tot uitdrukking in relevanne en deugdelgkheid. Relevantie ontstaat als er een

duidelijke verbinding is met concrete besturingsvraagstukken. Van deugdelijkheid is sprake
als op de kennisproducten kan worden vertrouwd en voortgebouwd. Deugdelijkheid vertaalt
zich in juistheid, precisie en consistentie. In dit opzicht maakt De Leeuw geen onderscheid
tussen onderzoek dat gericht is op het produceren van kennis voor het oplossen van concrete
managementvraagstukken (praktijkgericht onde,zoek) en onderzoek dat primair dient ter
aanvulling van het algemene kennisbestand van de bedrijfskunde (theoriegericht onderzoek)
Beide vormen van onderzoek moeten methodologisch verantwoord zijn om tot bruikbare
resultaten te leiden.

De wetenschappelijke activiteiten die met deze kennisverwerving gepaard gaan, worden door
De Groot (1961) in enkele onderhng gerelateerde basisbegrippen samengevat. De weten-
schapsbeoefenaar (onderzoeker) tracht de verschijnselen die zich door ervaringsprocessen
aan hem voordoen, systematisch te beschrtiven, te ordenen, te registreren c.q. te meten, te
begrjpen en te verklaren. Daarbij is de onderzoeker er op gericht nieuwe verschijnselen te
kunnen voorspe#en, teneinde het desbetreffende deel van de werkelijkheid te kunnen bein-
vloeden of beheersen. Wetenschappelijke kennis is openbaar in die zin, dat die zich laat
neerleggen in expliciete, overdraagbare beweringen. Wanneer de beweringen, opvattingen
en begrippen betreffende een werkelijkheidsgebied in een logisch samenhangend systeem
kunnen worden samengebracht, spreekt men van een theorie. Swanborn (1987) constateert

overigens dat in dit verband ook van een model kan worden gesproken (zie 3.4.2). Voor
beide geldt immers dat ze ons (voorlopige) beeld van de werkelijkheid in een sterk vereen-

voudigde vorm vastleggen.

Als grondschema voor het logisch-methodologisch beschouwen van het onderzoeken, den-
ken en redeneren, wordt binnen de empirische wetenschappen de empirische cyclus gehan-
teerd. Dit grondschema biedt niet alleen houvast bij het beoordelen van de wetenschappelijke
waarde van een theorie of model, maar kan ook als leidraad dienen bij de opzet van een
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onderzoek. De Groot (1961) presenteert de empirische cyclus daartoe in zijn scherpste vorm:
1. In de observatigase wordt het empirische feitenmateriaal verzameld en gegroepeerd. Op
basis hiervan worden hypothesen gevormd. 2. In de inducti€fase worden deze hypothesen
nauwkeurig geformuleerd. 3. In de deducti€ se worden concrete toetsbare voorspellingen

uit de hypothesen afgeleid. 4. In de toetsing /ase worden de hypothesen getoetst op geleide

van het al dan niet uitkomen van de voorspellingen. 5. In de evaluatiefase wordt de waarde

van de uitkomsten in wijder verband bepaald. Deze evaluatie heeft dikwijls een interpretatief
karakter en leidt veelal tot nieuwe hypothese- (of theorie)vorming. Daarmee  valt de evalua-
tiefase feitelijk samen met de eerste fase van de volgende cyclus. In dat verband spreekt men
wel van de empirische spiraal (zie 3.4.2).

Het universele karakter van de empirische cyclus weerspiegelt zich in het grote aantal varian-
ten dat ervan is beschreven. Zo vertoont de empirische cyclus overeenkomst met de traditio-
nele managementcyclus (zie 3.3.1), met de modelcyclus (zie 3.4.2) en met de naar Deming
(1982) genoemde kwaliteitscyclus (zie memo 4-37).8 Eveneens opvallend is de gelijkenis
met de verschillende besluitvormingsmodeUen en het klassieke problem solving model (zie
3.3.3). Evident is voorts de verwantschap met de leercyclus (zie 2.2) en de door Van Strien

(1986) beschreven regulatieve cyclus (zie figuur 2-1). Al deze varianten hebben als gemeen-
schappelijk kenmerk dat er sprake is van ingebouwde terugkoppeling. Reden voor De Groot
(1961) om de empirische cyclus te bestempelen als een 'onmisbaar denk-model'.

Van oorsprong is dit 'denk-model' vooral verbonden met de (binnen de natuurwetenschap-
pen gangbare) objectiverende onderzoeksbenadering. De empirische cyclus biedt de onder-
zoeker een duidelijk stramien om - zoveel mogelijk afstand nemend van de onderzochte
verschijnselen - waamemingen te doen, deze (kwantitatief) te analyseren en daaruit conclu-
sies te trekken. Hiertegenover staat de inte,pretatieve onderzoeksbenadering, ook wel aan-
geduid als de kwalitatieve of de intensieve benadering. In deze benadering tracht de onder-
zoeker zich juist zoveel mogelijk te identificeren met het object van onderzoek en poogt de
onderzoeker de (sociale) werkelijkheid te zien met de ogen van degenen die men bestudeert.
Hieraan ligt de door Albinski (1981) verwoorde gedachtegang ten grondslag dat "mensen

geen biljartballen zijn, maar subjecten die vanuit zichzelf en niet uitsluitend als gevolg van
externe krachten iets doen". Niettemin biedt de empirische cyclus ook in de kwalitatieve
onderzoeksbenadering het nodige houvast.

Illustratief in dit opzicht is de ge/itndeerde theoriebenadering van Glaser en Strauss (1967).
In deze benadering start de onderzoeker met enkele globale inzichten, die aanvankelijk rich-
tinggevend zijn, doch in de loop van het onderzoeksproces aangepast worden aan de situatie
in het veld van onderzoek. Belangrijke principes zijn consmnte vergelijking en gerichte
venameling Wanneer men op het spoor is gekomen van (wat belangrijke elementen lijken te
zijn van) een zich ontwikkelende theorie, gaat men op zoek naar nieuwe gevallen die de
eerdere bevindingen kunnen verscherpen, bevestigen. corrigeren of weerleggen Hierbij
kunnen drie onderzoekshandelingen worden onderscheiden: 1. het verzamelen van gegevens
op basis van onderzoeksvragen; 2. het analyseren door middel van begrippen die in het
onderzoek worden ontwikkeld of uitgewerkt en  3. het re/lecteren  op de  onderzoeksvragen en
analyseresultaten. In de gefundeerde theoriebenadering vormen deze handelingen een cyclus
(reflectie - gegevensverzameling - analyse - rellectie) die vele malen wordt doorlopen terwijl
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de onderzoeksvragen en begrippen voortdurend in ontwikkeling zijn. Beschrijving en toet-
sing staan in dienst van de theorieontwikkeling: "Bewijsmateriaal falsificeert de theorie niet,
maar leidt tot wijzigingen in de theorie" (Wester, 1987).

Een kwalitatieve onderzoeksbenadering is vooral geschikt als het onderzoek zich richt op een
relatief onbekend terrein en het venverven van inzicht de belangrijkste doelstelling is. Hierbij
wordt veelal aansluiting gezocht bij de ervaringen en betekenissen zoals die door de betrok-
kenen in het veld van onderzoek worden geformuleerd. Voorwaarde is een zo open mogelij-
ke benadering van het onderzoeksonderwerp (Wester en Hijmans, 1988). De strategie bij
uitstek voor het uitvoeren van kwalitatief onderzoek is de gevalstudie. Voor de gevalstudie
geldt immers dat deze vooral bruikbaar is in situaties met een weinig uitgekristalliseerde
probleemformulering en een complex onderzoeksveld. Het is dan ook niet verrassend dat de

gevalstudie in het bedrijfskundig onderzoek een belangrijke plaats inneemt. Vaak zullen de

onderzoeksinspanningen gericht zijn op het genereren van kennis ter oplossing van concrete
praktijkproblemen (praktjkgericht onderzoek). Wanneer men echter voor ogen heeft om
meer algemene uitspraken te doen, zal de werkelijkheid in verschillende situaties moeten
worden onderzocht (meervoudige  of serie-gevalstudie). Dit vereist  dan een zorgvuldige  en
beredeneerde selectie van de te onderzoeken gevallen. Het doel van een wetenschappelijk

georienteerde gevalstudie kan worden omschreven als "de reconstructie van de werkelijkheid
in een netwerk van logisch consistente en op feiten gebaseerde uitspraken, die elkaar door
hun onderlinge samenhang versterken" (Huties en Van Buuren, 1992).

Bedrijfskundige kennis geeft inzicht in (het functioneren van) organisaties en vormt als zo-
danig de basis voor  effectief management.  De  uitspraken,  theorieen,  modellen,  methoden  en
instrumenten waarin bedrijfskundige kennis wordt vastgelegd, kunnen dan ook worden be-
schouwd als 'grondstof voor besturen' (De Leeuw, 1990). Inherent aan bedrijfskundig on-
derzoek is dat het zich niet beperkt tot het beschrijven, analyseren en beoordelen van de
bestaande werkelijkheid. De besturingsgerichtheid van de bedrijfskunde vraagt tevens om
kennis die betrekking heeft op het ontwe,pen en reahseren van een nieuwe werkeli/kheid.
Het vergaren van deze kennis vereist veelal een vorm van actie-onderzoek. Het belangrijkste
kenmerk van dit onderzoekslype is dat het ingrijpen in de werkelijkheid en het onderzoeken
daarvan hand in hand gaan (zie 2.2).

Onderscheid makend tussen empirische wetenschappen (in engere zin) en ontweipweten-
schappen ziet Van Aken (1994 a) de bedrijfskunde vooral als een ontwerpwetenschap, ge-
richt op het ontwikkelen van kennis voor het oplossen van constructieproblemen en verbe-
te,problemen. Het bereik van de bedrijfskunde is daarmee ruimer dan dat van de toeleveren-
de empirische wetenschappen die vooral beschrijvende kennis genereren. In nauwe samen-
hang hiermee deelt Van Aken de resultaten van wetenschappelijk onderzoek binnen de orga-
nisatiewetenschappen in twee categorieen in: beschro vingsmodellen en ontwerpmodellen.
Dit onderscheid betreft niet zozeer de aard van de modellen, maar veel meer het doel en het
voorziene gebmik ervan. "Beschrijvingsmodellen hebben betrekking op datgene wat is en
ontwerpmodellen op datgene wat kan zijn". Met name voor ontwerpkennis geldt dat deze als
regel niet langs klassieke methodologische lijnen wordt gegenereerd. Van Aken (1994 b)
constateert dat de kennis in de ontwerpwetenschappen vaak wordt ontwikkeld via een sym-
biose van pro»sionals (zie 3.2.1) en wetenschappers binnen eenzelfde discipline. Onder
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professionals worden in dit verband ook 'professioneel werkende' bedrijfskundigen verstaan.
Professionals lossen problemen op en wetenschappers analyseren hoe dat gedaan is opdat
anderen in analoge situaties ervan kunnen leren. Overigens kunnen de professional en de
wetenschapper in 66n persoon verenigd zijn (zie 2.2). In de geneeskunde is dat bijvoorbeeld
vaak het geval. Van Aken pleit ervoor om de wetenschappelijke kennis op organisatiekundig
terrein eveneens vanuit  een  spelersperspectief te ontwikkelen. Daarbij moeten  het  werk  van

de professional en het werk van de wetenschapper overigens w61 nadrukkelijk van elkaar
worden onderscheiden. "Een professional is gericht op het oplossen van een uniek en speci-
fiek probleem en op het bereiken van resultaat in de werkelijke wereld, terwijl een weten-
schapper gericht is op het ontwikkelen van wetenschappelijke kennis die gebruikt kan wor-
den voor een klasse van vergelijkbare problemen". Bij het oplossen van een concreet prak-
tijkprobleem zal een professional in het algemeen de regulatieve cyclus doorlopen. De cy-
clus die een wetenschapper doorloopt bij het bestuderen van een aantal vergelijkbare pro-
blemen, duidt Van Aken aan als de re#ectieve cyclus. Deze bestaat uit de volgende stappen:
selectie van de te bestuderen klasse van gevallen, keuze van een individueel geval, toepas-
sing van de regulatieve cyclus om dit geval op te lossen, reflectie op de resultaten, ontwerp
en documentatie van de toegepaste ontwerpkennis en selectie van een nieuw geval uit de
gekozen klasse van gevallen.

Van Aken (1994 a) benadrukt dat het opsporen van 'fysicalistische wetnlatigheden' binnen
de organisatiewetenschappen op veel moeilijkheden stuit en dan nog vaak tot zeer triviale
resultaten leidt. De ontwerpkennis die binnen de bedrijfskunde op geleide van de reflectieve
cyclus via een serie van gevalstudies wordt ontwikkeld, bestaat dan ook vaak uit heuris-
tieken. Dit houdt in dat de ontwikkelde ontwerpmodellen gepaard gaan met (lieuristische)
uitspraken met betrekking tot de omstandigheden waaronder van de toepassing van die mo-
dellen bepaalde resultaten mogen worden verwacht. Deze uitspraken dienen vergezeld te
gaan van het ondersteunend bewijsmateriaal op basis waarvan geleidelijk vertrouwen in het
effect van het desbetreffende ontwerpmodel is opgebouwd. Van Aken spreekt van een 7ich-
te' heuristiek zolang er nog maar weinig bewijsmateriaal is en van een 'zware' heuristiek als
er veel ondersteunend materiaal beschikbaar is gekomen. De lichtste heuristiek is het resul-
taat van 6611 gevalstudie. Toch kan een ontwerpmodel dat pas 66n keer is toegepast (voor een
professional) al bruikbaar zijn. Dat geldt met name als de resultaten in lijn liggen met reeds
beschikbare kennis. Voorwaarde is echter steeds dat de toepassingen van een model zorgvul-
dig en integer zijn gedocumenteerd. Belangrijke aandachtspunten daarbij zijn de indicaties,
de contraindicaties en het toepassingsdomein (geldigheidsbereik). Wanneer het toepassings-
domein ruimer wordt gesteld dan op grond van de concrete ervaringen mogelijk is, dient zich
het vraagstuk van de generalisatie aan. Voor heuristische uitspraken is men daarbij aange-
wezen op de zogenaamde analytische generalisatie: De werking van een ontwerpmodel
wordt op grond van logische redeneringen gegeneraliseerd naar gevallen die zoveel mogelijk
relevante eigenschappen gemeen hebben met de onderzochte gevallen. Overigens wordt
veelal aanbevolen om bij analytische generalisatie zo dicht mogelijk bij de onderzochte
gevallen in de buurt te blijven (Yin, 1989).

Dat meervoudige gevalstudies (case-study-research) met name in geval van ontwerpgericht
bedrijfskundig onderzoek een uitstekend alternatief bieden voor comparatief onderzoek,
wordt door Florusse en Wouters (1991) als volgt beargumenteerd. In ontwerpgericht onder-
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zoek is een zeer directe afteiding mogelijk van 'theorie' naar voorspellingen. Immers, in het

ontwerp zelf is al concreet aangegeven wat er in de praktijk zal veranderen bij toepassing van

het ontwerp. Omdat een ontwerp een gedetailleerde prospectieve beschrijving is van een

verandering in de werkelijkheid, kunnen er veel voorspellingen worden gedaan. Een ge-
valstudie kan dus gemakkelijk met veel diepgang worden uitgevoerd. Omdat duidelijk is
aangegeven wanneer een ontwerp toepasbaar is, kunnen er deterministische uitspraken wor-

den gedaan: "Bij een goede toepassing moet het ontwerp gewoon werken!" Er is voorts

sprake van een goede controle op de waarnemingen omdat het bij toepassing van het ont-

werp duidelijk is welke veranderingen worden doorgevoerd. Aan de eis van herhaalbaarheid

kan worden voldaan door het ontwerp in een aantal vergelijkbare praktijksituaties toe te

passen. Daarmee wordt het ideaal van herhaalbaarheid onder identieke omstandigheden
benaderd. Voorts is generalisatie naar geheel andere empirische omstandigheden mogelijk
door het ontwerp ook in die omstandigheden te testen.

Overigens geldt voor veel publicaties op het terrein van management en organisatie dat deze
niet voldoen aan het wetenschappelijke criterium van toetsbaarheid. Veel theorieen en mo-
dellen worden gepresenteerd zonder het bijbehorende bewijsmateriaal. Bovendien zijn veel
van deze kennisproducten dermate algemeen van karakter dat ze niet of nauwelijks weerleg-
baar zijn. Niettemin wordt in dit onderzoeksverslag aan verschillende van dergelijke 'voor-
wetenschappelijke' publicaties gerefereerd. De ervaring heeft namelijk geleerd dat ook deze
bruikbare aanknopingspunten bieden bij het doorgronden van besturingsvraagstukken en als
zodanig kunnen bijdragen aan de gewenste pluriforme benadering hiervan.
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2.2 Ingrijpen, leren en onderzoeken

In zijn algemeenheid is het kenmerkend voor de managementfunctie in een organisatie dat
gerichte invloed wordt uitgeoefend op de loop der gebeurtenissen (zie 3.3). Deze beinvloe-

ding kan vele vormen aannemen, varierend van het weloverwogen achterwege laten van
ingrijpen tot het oplossen van problemen inzake de structuur of het functioneren van (delen
van) de organisatie. Over het algemeen zal een manager bij het oplossen van problemen en
bij het nemen van besluiten gebruik maken van kennis. De Leeuw (1990) onderscheidt in dat
verband drie kennisbronnen: 1. theorieen, modellen en methoden uit de literatuur (algemene
bedrWskundige kennis),2 ervaringen (leerervaringen van de manager) en 3. speciaal voor
het geval in kwestie verzamelde kennis Ograktijkgericht onderzoek). Voor een manager is al
deze kennis primair van belang om de effectiviteit en doelmatigheid van zijn ingrijpen in de
werkelijkheid te vergroten. Daarbij zijn in een manager de rol van onderzoeker en de rol van

'ingrijper' veelal in 66n persoon verenigd.

Inherent aan het functioneren van een manager is dat niet alleen gebruik wordt gemaakt van
de beschikbare kennis, maar dat tevens wordt gewerkt vanuit een bepaald ideaalbeeld over
organisaties. Dit hangt direct samen met het streven naar verbetering. "Veranderingsdoelen
zijn geen objectieve gegevenheden. Zij berusten op een normatieve beoordeling van situa-
ties, op subjectieve veranderingswensen" (Kapteyn, 1990). Een manager die zich ten doel
heeft gesteld een organisatie te verbeteren, dient zich daarom bewust te zijn van het ideaal-
beeld dat hij zelf voor ogen heeft. Elke op verbetering gerichte actie berust onvermijdelijk
niet alleen op kennis en inzicht, maar tevens op 'v66rwetenschappelijke normatieve keuzen'.

Swanborn (1987) benadrukt dan ook dat het doel 'verzamelen van informatie' duidelijk
onderscheiden moet worden van het doel 'ingrijpen in de werkelijkheid'. Het beschrijven,
verklaren en voorspellen van de werkelijkheid laat zich wetenschappelijk toetsen. Bij het
ingrijpen, manipuleren, veranderen, het verbeteren van de werkelijkheid zijn altijd normen in
het geding. Bij de keuze van normen en doelstellingen spelen onder meer politieke, ethische,
religieuze en financieel-economische overwegingen een rol. Daarmee onttrekt dit belangrijke
aspect van de managementfunctie zich aan de wetenschappelijke discussie. "Het bepalen van
de norm, het doel, is de verantwoordelijkheid van de ingrijper, niet die van de onderzoeker".
Ook Swanborn onderkent overigens dat de onderzoeker en de ingrijper 66n en dezelfde per-
soon  kunnen  zijn  (zie  1.3  en 2.1). Belangrijk is echter dat steeds  een zo scherp mogelijk
onderscheid wordt gemaakt tussen het doen van (wetenschappelijk) onderzoek en het ge-
bruik maken van de onderzoeksresultaten.

In dit kader is het van belang te beseffen dat elke manager (maar ook elke onderzoeker!) in
zijn waarneming van het organisatieverschijnsel beperkt wordt door het totaal aan voor-
onderstellingen dat hij van de werkelijkheid heeft. De Leeuw (1994) beschouwt dit totaal aan
denkbeelden als een soort 'mentale gevangenis'. Het begrenst niet alleen hetgeen kan worden
waargenomen, maar tevens het denken over organisaties. Binnen de leertheorie spreekt men
in dit verband van menmle modellen, door Senge (1992) omschreven als "de diepgewortelde
vooronderstellingen, generalisaties en beelden die van invloed zijn op iemands waarnemen
en handelen" (zie 3.1.3) Vanzelfsprekend beperken deze een manager ook in de keuze van
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zijn subjectieve veranderdoelen. Men moet immers een beeld van iets hebben om het te
kunnen nastreven.

Ingrijpen en leren gaan in de praktijk gewoonlijk hand in hand. "Het leren bestaat er dan in
de fouten die we eerst hebben gemaakt, of die anderen hebben gemaakt, te herkennen en in
de toekomst te vermij(len" (Cornelis, 1995). In het dagelijks leven (van een manager) leidt
het oplossen van problemen vaak tot nieuwe ervaringskennis. Deze nieuwe kennis vergroot
de mogelijkheden tot effectief ingrijpen in de werkelijkheid. Kim (1994) omschrijft leren
dan ook als "het vergroten van het vermogen tot effectief handelen". Aan dit leren kunnen
twee componenten worden onderscheiden: het verwerven van vaardigheden of direct toepas-
bare kennis (operationeel leren) en het verwerven van redengevende kennis (conceptueel
leren). Bij het verwerven van deze kennis doorloopt het individu, bewust of onbemist, de
vier fasen van de leercyclus.' Deze cyclus start met een concrete ervaring en het actief obser-
veren van de daarbij behorende gebeurtenissen. Vervolgens wordt een inschatting gemaakt
van de opgedane ervaring door na te denken over hetgeen is geobserveerd. Vervolgens wordt
een concept (model) ontworpen dat aan deze inschatting recht doet. Dit ontwerp wordt ver-
volgens getest door het te implementeren. Dit leidt dan tot een nieuwe concrete ervaring,
waarna de cyclus opnieuw wordt doorlopen. Modelmatig vertaalt de hiervoor geschetste
samenhang tussen ingrijpen en leren zich zowel in een duidelijke verwantschap als in een
natuurlijke samenloop van de regulatieve cyclus (zie 2.1) en de leercyclus (zie figuur 2-1).

beoordelen

Leercyclus     _                        (verwerken van observaties)
U --- ./.

,.                         diagnose /

./1 /.1
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/   4
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abstracteervaring)             atle
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cyclus ontwerp begippen)

th    /,f.                           :\ t AL J
\              Ingreep              /

*.-                                                                                 1
-,                                                                           1
» -

toepassen
(toetsen van begrippen)

Figuur 2-1 Verwantschap en samenloop van de regulatieve cyclus en de leercyclus
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Voor een manager vormt het geheel aan doordachte praktijkervaringen een belangrijke bron
van kennis. De Leeuw (1990) ziet echter ook mogelijkheden om langs deze weg meer alge-
mene bedrijfskundige kennis te genereren. De verwerving en verwerking van de ervaringen
moeten dan het karakter krijgen van een onderzoek. Het onderzoek bestaat in dat geval uit
een zorgvuldige en geexpliciteerde reflectie op het handelen en de resultaten daarvan. De
onderzoeker stelt zich daarbij ten doel om de verworven ervaringskennis om te zetten in
expliciete, overdraagbare en daarmee toetsbare kennis. Het individuele leren krijgt daarmee
een wetenschappelijke dimensie.

Het onderzoekstype dat stoelt op de combinatie van ingrijpen en onderzoeken (in organisa-
ties) staat bekend als actie-onderzoek. Edn van de bekendste namen die hieraan is verbon-
den, is  die van Lewin (1951): "If you want to know how things really are, just try to change
them". Actie-onderzoek houdt zich bezig met het begrijpen en beheersen van open (d.w.z.

niet voorspelbare en niet volledig programmeerbare) processen zoals die vooral in sociale
systemen worden aangetroffen. De onderzoeker neemt hierbij ten opzichte van de onder-
zochte processen geen neutrale observatiepositie in, maar is nauw betrokken bij de ingrepen
die in de onderzochte werkelijkheid worden gedaan. Door deze nauwe betrokkenheid komt
de onderzoeker echter in een ideale positie om observaties te verrichten (Liu, 1991). Ken-
merkend voor dit onderzoekstype is dat het op verbetering gerichte en door onderzoek ge-
stuurde actie combineert met kennisverwerving die direct vanuit de organisatiepraktijk wordt
gevoed. Actie-onderzoek onderscheidt zich dus van andere kwalitatieve onderzoeksbenade-
ringen (zie 2.1) doordat er behalve van onderzoek sprake is van actie. Idealiter wisselen
onderzoek en actie elkaar hierbij (op geleide van de regulatieve cyclus) voortdurend af en
wordt telkenmale gebruik gemaakt van de kennis die in de voorafgaande fase is verworven.
Vooral bij het oplossen van problemen inzake de structuur of het functioneren van (delen
van) organisaties tekent dit patroon zich veelvuldig af. Dergelijke processen worden immers
gekenmerkt "door een geleidelijke invoering/ontwikkeling/verandering, door leereffecten,
door tussentijdse bijsturing en benutting van inmiddels opgedane inzichten, door welover-
wogen, maar ook door onvoorziene activiteiten en effecten, door een veelheid aan betrokke-
nen, door onderzoekgestuurde actie, alsmede door actiegestuurd onderzoek" (Van der
Zwaan, 1984).

Het hiervoor geschetste patroon is ook herkenbaar in de empirische cyclus b(/ praktjkonder-
zoek zoals Swanborn (1987) die schetst. Uitgangspunt in dit model is een duidelijke rolver-
deling tussen de practicus ('ingrijper') en de onderzoeker, ook als deze beide rollen in 66n
persoon zijn verenigd. "De practicus is degene die de handelingscyclus afwerkt, maar voor
de fasen waarbij het gaat om het verzamelen van informatie over de werkelijkheid, doet hij
een beroep op de onderzoeker, die een aan de handelingscyclus gekoppelde denkcyclus
doorloopt". Praktijkgericht onderzoek heeft in deze benadering altijd betrekking op een
situatie of een proces waarvan 'iemand' vindt dat verandering gewenst is. Swanborn ziet
daarbij vier aangrijpingspunten voor de onderzoeker om het inzicht van de practicus in de
veranderingsmogelijkheden te vergroten. Deze corresponderen met even zovele soorten van
onderzoek:
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• Diagnostisch onderzoek: De bestaande situatie wordt in kaart gebracht en beschreven.
• 77:eoretische reconstructie: De verschillende denkbare ingrepen worden in hun oorzaken

en gevolgen doordacht.
• Actiebegeleidend onderzoek: De toepassing van een ingreep door de practicus wordt op

de voet gevolgd.
•   Eindevaluatie: De uiteindelijk tot stand gekomen nieuwe toestand wordt beschreven en

geevalueerd in het licht van hetgeen men heeft willen bereiken.

Swanborn wijst erop dat deze vier soorten van (praktijkgericht) onderzoek niet alleen als

fasen in een onderzoekscyclus, maar ook als zelfstandige onderzoeksvormen kunnen worden

beschouwd. In zijn algemeenheid is bedrijfskundig praktijkonderzoek gericht op het genere-
ren van kennis waaraan behoefte is bij het besturen. Ook deze kennis kan in vier soorten

worden onderverdeeld (De Leeuw, 1990): kennis ten behoeve van de beoordeling (1), kennis

over bepaalde aspecten van situaties (2), kennis omtrent de werking van het systeem (3) en
kennis over mogelijke maatregelen (4). De kennisbehoefte die aan dit onderzoek ten oor-

sprong ligt, vormt hierop geen uitzondering (zie 2.3).
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23   Probleemstelling in bedrijfskundig perspectief

In de inleiding is ree(is uiteengezet dat de onderhavige zoektocht naar een e#ectieve organi-
satievorm zijn oorsprong heeft in de deelname van het Maria Ziekenhuis aan het experiment
budgettering (zie 1.1). Het praktijkgerichte onderzoek heeft aanvankelijk dan ook geheel in
het teken gestaan van de kennisbehoefte die dit nieuwe besturingsvraagstuk bij de leiding van
het Maria Ziekenhuis heeft opgeroepen (zie  1.2 en  1.3).  De besturingsvraagstukken waarmee
de ziekenhuisleiding nadien is geconfronteerd, hebben deze kennisbehoefte alleen maar doen
toenemen. In samenhang met het professionele karakter van de ziekenhuisorganisatie (zie
3.2) is de belangstelling daarbij steeds meer geconcentreerd geraakt op de rolverdeling en de
afstemming  tussen  het management en de medische professie. Uiteindelijk heeft deze be-
hoefte aan kennis zich ontwikkeld tot de meer algemene probleemstelling die aan dit onder-
zoek ten grondslag  ligt  (zie  1.2). In essentie  kan de daarin vervatte vraagstelling als volgt
worden samengevat Onder welke omstandigheden en in welke vorm draagt management-
participatie van medisch specialisten bij aan de ejTectiviteit van de besturing van de zieken-
huisorganisatie en op welke wijze kan deze in de organisatievorm worden verankerd? De
keuze voor een bedrijfskundige onderzoeksbenadering is vooral ingegeven door de bijzonde-
re gerichtheid op besturing, aBtemming en samenhang die in deze vraagstelling ligt beslo-
ten.

In zijn algemeenheid kan een besturingsvraagstuk worden gedefinieerd door de specificering
van de drie componenten waaruit het bestaat: de doelsteUing, het te besturen systeem en de
omgevingsomstandigheden (zie 3.4.3). Dit geldt dus ook voor het besturingsvraagstuk waar-
voor de leiding van een ziekenhuis zich gesteld ziet. Daarbij is het zowel voor de manager
als voor de onderzoeker essentieel om de systeemgrens te bepalen. Of men een besturings-
vraagstuk nu tot een oplossing wil brengen of de verschillende aspecten daarvan nader wil
onderzoeken, in beide gevallen zal men een grens moeten trekken tussen hetgeen men als te
besturen systeem en hetgeen men als omgeving wenst te beschouwen. Met Simon's criterium
van de 'bijna opsplitsbaarheid' als leidraad (zie 3.4.1), zal men de systeemgrens bij voorkeur
zodanig trekken dat er geen intensieve relatiepatronen worden doorsneden. Voor het alge-
meen ziekenhuis betekent dit dat de begrenzing van de formele (lijn)organisatie als zodanig
niet bruikbaar is (zie 3.4.2). Karakteristiek voor het algemeen ziekenhuis is immers dat ook
de relatietiepatronen tussen de 'vrijgevestigde' medisch specialisten en de ziekenhuisorgani-
satie zeer intensief zijn. Mede omdat in dit onderzoek primair de invalshoek van het (top)-
management is gekozen, wordt de medische staf in zijn geheel tot het te besturen systeem
gerekend (zie 5.2).

Inherent aan een sociaal systeem als een ziekenhuisorganisatie is dat (de aard en de omvang
van) het besturingsvraagstuk (op instellingsniveau) aan vele invloeden is (zijn) blootgesteld
en daardoor aan voortdurende veranderingen onderhevig is (zijn). Zo kunnen zich zowel
intern als extern gebeurtenissen voordoen die (in)direct van invloed zijn op het besturings-
vmagstuk. In meer algemene zin geldt hetzelfde voor wijzigingen in de interne en externe
omstandigheden. Voor het (top)management kunnen deze veranderingen aanleiding zijn om
zich te beraden op het besturingsconcept en op de vormgeving van de organisatie. Idealiter-
zal het rnanagement zich hierbij mede laten leiden door de relevante (praktijk)kennis die
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binnen en buiten de eigen organisatie beschikbaar is. Voorts kunnen zonodig initiatieven

worden ontplooid voor het genereren van nieuwe (praktijk)kennis.

Voorgaande globale schets van de besmringscontert op instellingsniveau laat zich illustreren

met behulp van een (beschrijvings)model dat voorziet in een zestal met elkaar samenhangen-
de aandachtsvelden (zie figuur 2-2). In algemene zin reflecteert dit model de bedrijfskundige
benaderingswijze waarvoor in het kader van dit onderzoek is gekozen. Het biedt namelijk de

mogelijkheid om de verschillende relevante aspecten te belichten zonder het geheel uit het

oog te verliezen. Als zodanig is het model zowel bruikbaar gebleken bij de reconstructie van

de relevante praktijkervaringen en het praktijkgerichte onderzoek (zie 2.4) als bij de concrete

vormgeving van het praktijkverslag (zie hoofdstuk 4).

exteme omstandigheden en gebeurtenissen

inteme aard en

omstandig- omvang
heden en besturings-

gebeurtenissen vr@agstuk

inteme
besturings- onderzoeks-
concept en resultaten en
organisatie- model-

Vorm
ont kkeling

externe onderzoeksresultaten en modelontwikkeling

Figuur 2-2 Model van de besturingscontext op instellingsniveau

De probleemstelling die aan dit onderzoek ten grondslag ligt, impliceert dat de belangstelling
vooral uitgaat naar de wijze waarop de medische professie in de besturing van de zieken-
huisorganisatie participeert. Daarbij richt de vraagstelling zich in het bijzonder op de effecti-
viteit van deze participatie. Inherent aan een bedrijfskundige benadering is dat deze vraag-
stelling zowel betrekking kan hebben op (de evaluatie van) bestaande als op (het ontwerp
van) toekomstige besturingssystemen en organisatievormen (zie 2.1). Teneinde met betrek-
king tot de effectiviteit van de managementparticipatie gefundeerde uitspraken te kunnen
doen, is in het kader van dit onderzoek een analysemodel ontwikkeld dat hiertoe een tiental
aanknopingspunten biedt (zie 3.4.4). Bij deze modelontwikkeling is zowel aansluiting ge-
zocht bij de besluitvormingstheorie als bij de besturingstheorie (zie figuur 3-11).  Kort sa-
mengevat luidt de redenering die aan dit analysemodel ten grondslag ligt Participatie in een
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proces van besluitvorming of probleemoplossing is effectief als daardoor op enigerlei wijze
een positieve bijdrage wordt geleverd aan het besturend vermogen van het besmrend orgaan
en/of de bestuurbaarheid van het te besturen systeem (zie 3.4.3). In de inleiding is reeds
aangegeven dat de onderzoeker zich daarbij op het standpunt stelt van het orgaan dat eind-
verantwoordelijk is voor de besturing van het ziekenhuis (directie/raad van bestuur). Overi-
gens voorziet het model er in dat het participatieverschijnsel zowel door de bril van het 'sys-
teemmodel' als door de bril van het 'partijenmodel' kan worden beschouwd (zie 3.1.6).

Kort samengevat richt de probleemstelling zich dus primair op het verwerven van inzicht in
de factoren die in onderlinge samenhang bepalend zijn voor de bestuurbaarheid van de zie-
kenhuisorganisatie en het besturend vermogen van de ziekenhuisleiding. Beoogd wordt
hiermee te voomien in de nodige grondstof voor het leveren van maatwerk bij het ontwerp
van een effectieve organisatievorm Het karakter van deze probleemstelling leidt vrijwel als
vanzelf tot een kwalitatieve onderzoeksbenadering (zie 2.1 en 2.4).
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2.4   Onderzoeksopzet en onderzoeksresultaten

De eerder geschetste dubbelrol van manager/onderzoeker (zie  1.3) is niet alleen van invloed

geweest op (de ontwikkeling van) de probleemstelling, maar evenzeer op de opzet van het

onderzoek. Zo zijn de veranderingen in het Maria Ziekenhuis die als voedingsbodem voor dit

onderzoek hebben gediend, primair in gang gezet om actuele besturingsvraagstukken op te

lessen en niet om algemene bedrijfskundige kennis te genereren. In nauwe samenhang hier-

mee hebben de onderzoeksactiviteiten aanvankelijk vooral bestaan uit het uitproberen van
nieuwe oplossingen (custom-made solunons) in concrete (besturings)situaties   (zie   3.3.3).

Veel van de aldus opgedane praktijkervaringen zijn naderhand echter gevolgd door een
nieuwe cyclus van waamemen, analyseren, ontwerpen en toepassen (zie figuur 2-1). Gegeven

dit cyclische beloop en de samenhang tussen de opeenvolgende 'experimenten' in het Maria

Ziekenhuis kunnen deze achteraf als een vorm van actie-onderzoek worden beschouwd (zie

1.3 en 2.2).

In dit proces van opeenvolgende veranderingen heeft de manager/onderzoeker steeds een

actieve rol gespeeld. Enerzijds is er zowel inhoudelijk als procesmatig invloed uitgeoefend
op de ontwikkelingsgang; zo zijn er in de loop der tijd verschillende (ontwerp)modellen

ontwikkeld die in het Maria Ziekenhuis concrete toepassing hebben gekregen. Anderzijds

zijn op onderdelen gerichte deelonderzoeken geYnitieerd en is bewerkstelligd dat er in voor-
komende gevallen expliciete evaluaties hebben plaatsgevonden. Tevens is erop toegezien dat

de ervaringen en overwegingen tijdens deze zoektocht nauwgezet zijn gedocumenteerd.
Verder heeft de onderzoeker de opgedane praktijkervaringen en verworven inzichten her-

haaldelijk via publicaties en voordrachten met anderen gedeeld. De actieve deelname aan

enkele landelijke onderzoeksprojecten heeft voorts bevorderd dat de eigen kijk op de ont-
wikkelingsgang van het Maria Ziekenhuis met een zekere regelmaat aan de bevindingen van
externe onderzoekers is gespiegeld.

De ambitie van de onderzoeker om het geheel aan prakti/kervaringen en praktukgencht
onderzoek in het Maria Ziekenhuis in 66n geYntegreerde onderzoeksopzet te vatten, heeft zijn
oorsprong in de eindjaren tachtig. Op dat moment wordt in het Maria Ziekenhuis een ingrij-
pende organisatieverandering voorbereid die zijn wortels heeft in de ervaringen die in de
daaraan voorgaande jaren met de budgettering en de beleidsvorming zijn opgedaan. Aan
deze organisatieverandering ligt de bestuurlijke ambitie van de ziekenhuisleiding ten grond-
slag om een besturingsconcept te introduceren waarin met name voor de poortspecialisten
een sleutelrol is weggelegd op het terrein van het kwaliteitsmanagement (zie memo 4-30). In
nauwe samenhang hiermee richt de belangstelling zich dan inmiddels vooral op de rolverde-
ling en de af temming tussen het management en de medische professie (zie  1.2). Het is dan
ook niet verrassend dat de onderzoeker naderhand constateert dat het met name de voormel-

de onderwerpen zijn geweest die het rnanagement en de medische staf van het Maria Zieken-
huis tot nieuwe vormen van afstemming en gezamenlijke besturing hebben geYnspireerd

(Schaaf, 1993 b).

Deze constatering heeft bij de uiteindelijke opzet van het onderzoek een belangrijke rol
gespeeld. Mede op grond hiervan is er namelijk voor gekozen om het praktijkverslag op vier
onderwerpen toe te spitsen: budgettering (zie 4.2), beleidsvorming (zie 4.3), organisatiever-
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andering (zie 4.4) en kwaliteitsmanagement (zie 4.5). Bij deze keuze is tevens overwogen
dat deze onderwerpen zowel (inhoudelijke) besturingsactiveiten als vormgevingsaspecten
omvatten. Dit laatste is van belang omdat een zoektocht naar een €#ectieve organisatievorm
zijn einddoel heeft op het niveau van de 'structurerende metabeswring' (zie 3.4.3). Een prak-
tische overweging is voorts geweest dat met name de gebeurtenissen, ervaringen, overwegin-

gen en (deel)onderzoeken rond deze vier onderwerpen in het Maria Ziekenhuis uitvoerig en
nauwgezet zijn gedocumenteerd.

Voorgaande keuze met betrekking tot de samenstelling van het empirisch fundament van dit
onderzoek (zie hoofdstuk 4) impliceert dat de andere beleidsterreinen waarop afstemming
tussen management en medische professie in de rede ligt, in dit onderzoek goeddeels buiten
beeld zijn gebleven. Ook de persoonsgebonden ervaringen in de contractuele en/of materiele
sfeer zijn bewust buiten het praktijkverslag gehouden. Hetzelfde geldt voor de voorvallen en
gebeurtenissen die anderszins als persoonlijk en/of vertrouwelijk kunnen worden aange-
merkt. In samenhang hiermee bestrijken de praktijkervaringen van de manager/onderzoeker
een aanzienlijk breder gebied dan uit het praktijkverslag kan worden afgeleid. Mede daarom
is het van belang dat de onderzoeker zich bewust is van de keuzes, vooronderstellingen en
waardeoordelen die aan zijn conclusies ten grondslag liggen (zie 1.3).

In essentie berust dit onderzoek op twee pijlers: het theoretisch raamwerk (hoofdstuk 3) en
het praktokverslag (hoofdstuk 4). Met de bouw van de eerste pijler is vooral beoogd om een
bedrij fskundig (organisatiekundig) referentiekader te creeren waaraan de verworven prak-
tijkkennis kan worden gespiegeld. Bij de selectie van de onderwerpen voor dit theoretisch
raamwerk heeft een vijftal kernbegrippen als leidraad gediend: organisatie, management,
profasional, basturing en participatie. Overigens heeft het literatuuronderzoek zich hiertoe
niet beperkt. Zo zijn bijvoorbeeld in het praktijkverslag verschillende publicaties verwerkt
die de ontwikkelingsgang van het Maria Ziekenhuis (in)direct hebben beYnvloed. Tevens kan
in dit verband worden gewezen op de methodologische onderbouwing die in dit hoofdstuk
aan (de opzet van) het onderzoek is gegeven (zie 2.1 en 2.2). Tenslotte is op een aantal plaat-
sen in dit onderzoeksverslag aan publicaties gerefereerd die specifiek betrekking hebben op
(de sector van) de algemene ziekenhuizen.

De bouw van de tweede pijler valt feitelijk samen met de reconstructie van de ontwikke-
lingsgang van het Maria Ziekenhuis (zie hoofdstuk 4). In nauwe samenhang met de hiervoor
beargumenteerde selectie van onderwerpen is daarbij in eerste instantie gekozen voor een
onderzoeksperiode van vijftien jaar (1980-1995). Gegeven de relevantie van de (externe)
ontwikkelingen in de tweede helft van de jaren negentig is het praktijkverslag naderhand
echter aangevuld met een kort naschrift (zie 4.7). Daarmee omvatten de opeenvolgende
onderzoeksactiviteiten tezamen een periode van bijna twintig jaar (zie figuur 2-3).

De werkwijze die bij het samenstellen van het praktijkverslag is gevolgd, kan worden gezien
als een afspiegeling van het eerder gepresenteerde model van de besturingscontext (zie fi-
guur 2-2). Allereerst is aan de hand van de jaarverslagen 1980 t/In 1994 van het Maria Zie-
kenhuis een chronologisch overzicht gemaakt van de interne gebeurtenissen, voorvallen en
ervaringen die enigermate verband houden met het onderwerp van onderzoek. Dit overzicht
is aangevuld met de externe gebeurtenissen en publicaties die aanwijsbaar van invloed zijn
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Figuur 2-3 Opeenvolgende onderzoeksactiviteiten langs het tijdspad

geweest op de ontwikkelingsgang van het Maria Ziekenhuis. Tevens is een overzicht samen-

gesteld van de relevante publicaties en interne geschriften van de onderzoeker en zijn de
hierin vervatte modellen chronologisch en thematisch geordend. Daarna is een eerste selectie

gemaakt van de gebeurtenissen en ervaringen die gaandeweg de onderzoeksperiode tot het
ontwikkelen of het bijstellen van deze modellen aanleiding hebben gegeven. Vervolgens is
deze selectie aan een membercheck onderworpen door deze ter aanvulling en correctie aan
een groep direct betrokkenen voor te leggen. Hierop aansluitend is op geleide van de ge-
maakte selectie een uitvoerig documentenonderzoek verricht. In dat kader zijn zowel interne
verslagen, nota's, notities, rapporten en scripties als op het Maria Ziekenhuis betrekking
hebbende publicaties, onderzoeksverslagen en externe rapporten geraadpleegd. Door het
praktijkverslag op deze wijze tevens te baseren op het werk van andere onderzoekers is indi-
rect gebruik gemaakt van verschillende waarnemingstechnieken (triangulatie). Immers, waar
de manager/onderzoeker zich voornamelijk heeft bediend van parnciperende observatie en
documentenonderzoek, zijn de bevindingen van enkele andere onderzoekers tevens geba-
seerd op interviews en wagenlostonderzoeken. Op basis van de geraadpleegde documentatie
en de eerdere geschriften van de onderzoeker is vervolgens een conceptversie van het prak-
tijkverslag opgesteld. Hierna zijn de verschillende onderdelen van dit concept ter correctie
en aanvulling aan een aantal direct betrokkenen voorgelegd, dit ter bevordering van de be-
trouwbaarheid en de interne validiteit. Aansluitend aan deze tweede membercheck is tenslot-
te de eindversie van het praktijkverslag opgesteld.
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Achteraf kan worden geconstateerd dat de door Swanborn (1987) onderscheiden vormen van
praktijkgericht onderzoek (zie 2.2) in de (gereconstrueerde) ontwikkelingsgang van het Ma-
ria Ziekenhuis veelvuldig herkenbaar zijn: 1. Op verschillende deelterreinen is de bestaande
situatie in kaart gebracht;  2. de meeste ingrepen zijn vooraf duidelijk beargumenteerd;  3. de
implementatie van de veranderingen is vanuit de vaste overlegvormen op de voet gevolgd en
4. naderhand zijn veel veranderingen op enigerlei wijze expliciet geevalueerd. Een belangrijk
deel van de aldus vergaarde kennisproducten is gaandeweg de ontwikkelingsgang reeds door
de onderzoeker gepubliceerd. Daarbij zijn de beschrijvingen van bestaande situaties veelal in
beschr(/vingsmodellen en de ontwerpen van gewenste situaties in ontwerpmodellen vervat
(zie 3.4.2). Voor zover relevant in het kader van dit onderzoek zijn deze kennisproducten in
samengevatte vorm in het praktijkverslag opgenomen.

Een essentieel onderdeel van dit onderzoek is de reflectie op de opgedane ervaringen en
verworven praktijkkennis geweest (zie hoofdstuk 5). In dat kader zijn de opeenvolgende
praktijkervaringen op geleide van de vraagstelling geevalueerd en gespiegeld aan een aantal
algemene bedrijfskundige modellen en concepten. Door deze confrontatie van praktijk en
theorie is als het ware een brug geslagen tussen de beide pijlers waarop dit onderzoek berust.
De inzichten die tijdens het praktijkgerichte onderzoek in het Maria Ziekenhuis zijn verwor-
ven, zijn op deze wijze zoveel mogelijk van hun specifieke context ontdaan en in een breder
perspectief geplaatst. Het analysemodel dat daarbij is gehanteerd (zie 2.3 en 3.4.4), is indi-
rect gebaseerd op de aan de cybernetica en de regeltechniek ontleende stellingen die in de
besturingstheorie zijn vervat (zie  3.4.3).

In nauwe samenhang met het voorgaande hebben veel van de uitspraken, theorieal en mo-
deUen waarin dit onderzoek uiteindelijk heeft geresulteerd, een geldigheidsbereik (toepas-
singsdomein) dat groter is dan de concrete onderzoeksomgeving (zie 4.1). Dit geldt met
name  voor de kennisproducten  die als 'inzichtgevend' kunnen worden aangemerkt  (zie   1.2
en 2.3). Het verwerven van inzicht impliceert immers dat de aandacht vooral uitgaat naar de
aard van bepaalde verschijnselen en niet zozeer naar de reikwijdte daarvan. Hierbij past een
kwalitatieve (intensieve) onderzoeksbenadering  (zie  2.1).  Essentieel  in deze benadering is
dat een verschijnsel of een vraagstuk onder verschillende omstandigheden wordt bestudeerd
(Van der Veen, 1988). In het Maria Ziekenhuis is daaraan voldaan doordat het praktijkge-
richte onderzoek zich over een lange reeks van jaren uitstrekt (1980-1995) en de 'experimen-
ten' mede als gevolg daarvan onder verschillende omstandigheden hebben plaatsgevonden.
Variaties in personele bezetting en bestuurlijke ambitie buiten beschouwing latend is er
voorts weinig reden om aan te nemen dat de besturingsopgave en de omstandigheden in het
Maria Ziekenhuis zich gedurende de periode van onderzoek wezenlijk hebben onderscheiden
van die in de andere algemene ziekenhuizen in ons land. Met betrekking tot de ontwerpken-
nis die dit onderzoek heeft opgeleverd, is ernaar gestreefd een zo goed mogelijk beeld te
schetsen van de omstandigheden waaronder deze kennis is vergaard. Daartoe zijn de pogin-
gen om de verschillende ontwerpmodellen in de praktijk toe te passen nauwgezet gedocu-
menteerd. Op geleide van deze ervaringen zijn voorts met betrekking tot enkele ontwerpmo-
dellen (heuristische) uitspraken gedaan over de omstandigheden waaronder van de toepas-
sing bepaalde resultaten mogen worden verwacht (zie 2.1).
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De hiermee globaal beschreven onderzoeksopzet kan op verschillende manieren worden

gekarakteriseerd. Hierbij speelt mede een rol dat tussen de verschillende onderzoeksbenade-

ringen een duidelijke samenhang bestaat (zie 2.1 en 2.2). Er is sprake van een meervoudige

gevalstudie die zich over een reeks van jaren uitstrekt en daarom ook als een longitudinale

gevalstudie kan worden aangemerkt. Daarbij kan met name het prospectieve gedeelte als een
vorm van actie-onderzoek worden beschouwd. De onderzoeksbenadering kan voorts als
kwalitatief intensief interpretatief bedrijfskundig en praktijkgericht worden gekenschest.
In het bijzonder voor het retrospectieve gedeelte geldt dat het evaluatief en theoriegencht is,
terwijl de gegenereerde ontwerpkennis als heuristisch kan worden gekarakteriseerd.
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3 Theoretisch raamwerk

Tijdens de zoektocht naar een ellectieve organisatievorm die aan dit onderzoek ten grond-
slag ligi is het verwerven van praktijkkennis steeds hand in hand gegaan met het verwerven
van theoretische kennis. De richting is daarbij aanvankelijk vooral bepaald door de concrete
organisatievraagstukken in het Maria Ziekenhuis (zie hoofdstuk 4). Naderhand is de richting
van het literatuuronderzoek echter steeds meer ingegeven door de bijzondere belangstelling
voor (de ontwikkelingen in) de rolverdeling en de afstemming tussen het management en de
medische professie  bij  de  besturing van een algemeen ziekenhuis. Gegeven de bednitundi-
ge benadering waarvoor in dit onderzoek is gekozen (zie hoofdstuk 2), heeft de samenstel-

ling van dit theoretisch raamwerk dan ook primair zijn oorsprong in de behoefte aan een
algemeen referentiekader waaraan de opgedane praktijkervaringen en verkregen inzichten
kunnen worden gespiegeld (zie hoofdstuk 5).

Daamaast vervult het theoretisch raamwerk, als samenvattend overzicht van enkele relevante
begrippen, theorieen en modellen, een begripsbepalende functie. De ervaringen tijdens het
onderzoek hebben namelijk geleerd dat er op het onderhavige kennisgebied gemakkelijk
spraakverwarring en misverstanden ontstaan. Spraakverwarring omdat niet iedereen over
hetzelfde begrippenkader beschikt of omdat - bewust of onbewust - verschillende betekenis-
sen aan de gehanteerde begrippen worden toegekend. Misverstanden omdat men zich vanuit
verschillende ervaringswerelden en theoretische achtergronden verschillende beelden vormt
van een organisatie en de vraagstukken die zich daarin voordoen.

Illustratief in dit verband zijn de verschillende betekenissen die in ons taalgebied aan de
begrippen organisatte en management worden toegekend. Zo maakt De Leeuw (1986) on-
derscheid tussen het functionele, het instrumentele en het institutionele organisatiebegrip.
Het functionele begrip is synoniem aan het organiseren als activiteit. Het instrumentele be-
grip betreft vooral de wijze waarop iets is georganiseerd - de organisatie van een organisatie
- en is daarmee verwant met de begrippen organisatiestructuur en organisatievorm Het insti-
tutionele begrip verwijst naar de organisatie in haar concrete verschijningsvorm (bijvoor-
beeld het Maria Ziekenhuis). Het begrip management wordt eveneens in verschillende bete-
kenissen gebruikt. Soms doelt men op de (lijn)managers die in formele zin 'de leiding van
een organisatie' vormen. In ziekenhuizen is het bijvoorbeeld gebruikelijk om onderscheid te
maken tussen het management en de medische staf In andere gevallen doelt men echter op
de managementfunctie: het besturen van een organisatie. Een belangrijk onderdeel van deze
managementfunctie heeft bovendien weer betrekking op organisatie: "Het gaat om het vorm-
geven van de structuur (het instrumentele organisatiebegrip) en om het leiden en codrdineren
van activiteiten binnen die structuur (het functionele organisatiebegrip)".

Dit onderzoek richt zich zowel op de vormgeving van de ziekenhuisorganisatie als op de
besturingsprocessen die zich daarbinnen afspelen. In navolging van De Leeuw (1994) wordt
daarom aan het begrip organisatievorm een brede betekenis toegekend. Behalve de positie-
structuur (de onderdelen en individuele functies, alsmede hun onderlinge betrekkingen)
worden hiertoe tevens de procedurestructuur (het geheel van organisatorische regelingen) en
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een  deel  van de cultuur(aspecten) gerekend." Van belang is voorts  dat het functionele  ma-

nagementbegrip in het kader van dit onderzoek wordt opgevat als een synoniem van bestu-
ring (gerichte beinvloeding)

Gegeven de overweldigende hoeveelheid literatuur die betrekking heeft op het onderwerp
van onderzoek, is bij het samenstellen van dit theoretisch raamwerk pragmatisch te werk
gegaan. In nauwe samenhang met de probleemstelling (zie  1.2 en 2.3) is dit hoofdstuk opge-
bouwd rond vijf (organisatiekundige) kernbegrippen: organisatie, management. besturing.

profasional en participatie (zie 2.4). Een belangrijke overweging bij de samenstelling van
dit theoretisch raamwerk is voorts geweest dat niet op de voorhand van het unieke karakter
van de ziekenhuisorganisatie moet worden uitgegaan. Daarom wordt in dit hoofdstuk aller-
eerst aandacht besteed aan een aantal zienswijzen op organisaties (zie 3.1). Hierop aanslui-
tend wordt de schijnwerper meer specifiek op de professionele organisatie gericht (zie 3.2).
Vervolgens verplaatst de aandacht zich naar de managementfunctie en het participatiever-
schijnsel (zie 3.3). In lijn met de gekozen bedrijfskundige benadering wordt dit hoofdstuk
afgesloten met korte beschouwingen over het systeemdenken, het modeldenken en de bestu-
ringstheorie  (zie  3.4).
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3.1   Zienswijzen op organisaties

De verschillende definities vergelijkende die van het begrip organisane in omloop zijn,
merkt Lammers (1987) op dat er in de literatuur uiteenlopende kenmerken als karakteristiek

voor een organisatie worden beschouwd. Een belangrijk aspect van organisaties is dat het

gaat om een sociaal verband, geconstrueerd met het oog op een specifieke doelstelling. Het
kenmerkende bij het ontstaan van een organisatie is dat tevens wordt bepaald welke vorm
zo'n verband moet hebben. Dit wordt gewoonlijk neergelegd in statuten en reglementen,

organisatieschema's, procedures en regelingen. Een dergelijke blauwdruk van een organisa-
tie heeft echter geen eeuwigheidswaarde. Het gaat bij een organisatie steeds om de construe-

tie en reconstructie van een sociaal verband. Daarbij is er een bepaald minimum aan rationa-
liteit vereist in de afstemming van de middelen op de doelen. Voorts hebben niet alle leden

van een organisatie gelijke invloed op de vorm waarin het organisatorische leven is of wordt

gegoten. Als onontkoombaar gevolg van hun formele grondslag vertonen organisaties vrijwel
altijd een hierarchisch karakter. Organisaties kunnen dus niet alleen als sociale eenheden

worden beschouwd, maar ook als structuren. Lammers zelf geeft er de voorkeur aan een
organisatie te definieren als een georganiseerde groepering, of liever nog als een samenle-

vingsverband, omdat daarmee tot uitdrukking wordt gebracht dat organisaties meer zijn dan
formele constructies.

Deze vluchtige verkenning van het organisatiebegrip illustreert dat de kenmerken die men bij
het beschouwen van het organisatieverschijnsel centraal stelt, in belangrijke mate bepalend

zijn voor de definitie die men verkiest. De Leeuw (1983) legt er daarom de nadruk op dat
"definities beschouwingswijzen of, zo men wil, zienswijzen op organisaties zijn". Organi-
saties (zoals ziekenhuizen) zijn verschijnselen waarnaar op vele manieren kan worden geke-
ken. Idealiter kiezen managers en organisatiekundigen dan ook voor een pluriforme benade-
ring van organisaties en organisatievraagstukken. De organisatieliteratuur biedt daarvoor

vele aanknopingspunten. In de dagelijkse praktijk is men zich echter niet altijd bewust van de

organisatiebeelden die men hanteert. Het is de verdienste van Morgan (1986) dat hij een
brug heeft geslagen tussen de verschillende bijdragen aan de organisatietheorie en de daaraan
verwante organisatiebeelden (metaforen). In de navolgende deelhoofdstukken is daarvan dan
ook dankbaar gebruik gemaakt. Op geleide van een vijftal van zijn Images oforganization
wordt het verschijnsel (ziekenhuis)organisatie vanuit verschillende theoretische invalshoeken
belicht. Afgesloten wordt met een korte reflectie op de belichte zienswijzen: organisaties als
doelgerichte samenwerkingsverbanden (zie 3.1.6).

3.1.1      Organisaties als machines

Organisaties die ontworpen zijn en geleid worden als waren het machines, worden gewoon-
lijk aangeduid als bureaucratieen. Echter voor bijna alle organisaties geldt dat zij in meer of
mindere mate bureaucratisch zijn. De mechanische wijze van denken is bij het kijken naar
organisaties dan ook zeer dominant.  "We talk about organizations as if they were machines,
and as a consequence we tend te expect them to operate as machines: in a routinized, efli-
cient reliable, and predictable way" (Morgan, 1986)
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Hoewel dit mechanistische organisatiebeeld al oud is, heeft het tot het begin van de 20e eeuw
geduurd voordat het zijn vertaling heeft gekregen in een samenhangende theorie. Een belang-

rijke bijdrage hieraan is geleverd door de Duitse socioloog Max Weber, die in die tijd duide-
lijke parallellen ziet tussen de mechanisering van de industrie en de sterke toename van bu-
reaucratische organisatievormen. Weber merkt daarbij op dat de bureaucratie het besturings-
proces even routinematig regelt als de machine het productieproces. Sindsdien wordt de
'ideaaltypische' bureaucratie veelal ornschreven als een vorm van op rationaliteit gerichte,
geregelde samenwerking van mensen die zich onderscheiden naar gespecialiseerde kennis en
kunde. De regeling (beheersing) vindt plaats door een hierarchie van gezagsdragers met
verschillend bereik. Dit gezag van de hoger geplaatste omvat het totale bereik van de onder
zijn gezag geplaatsten waaraan bepaalde taken worden gedelegeerd. Zijn gezag heeft geen

persoonlijk karakter maar is aan de positie in de organisatie gebonden. Beheersing vindt
plaats door het uitvaardigen en handhaven van voorschriften (regels), die binnen de organisa-
tie algemene geldigheid hebben en afstemming beogen van de verschillende activiteiten van
de gespecialiseerde organisatieleden. Het gezag van de gezagsdragers gaat niet verder dan de
aan hun positie verbonden bevoegdheden (Stolte, 1983).

Overigens heeft Weber vooral willen wijzen op de gevaren van dit bureaucratische model.
Daarentegen kunnen de grondleggers van de klassieke managementtheorie - waarvan de
Fransman Henri Fayol de bekendste is - wel als expliciete aanhangers van een mechanische
organisatiebenadering worden beschouwd. De aanbevelingen voor het ontwerpen van orga-
nisaties die hieruit zijn voortgekomen, staan inmiddels bekend als de 'klassieke organisatie-
principes'. Ten dele spelen deze in de organisatiekunde nog steeds een rol. Zo hebben deze
'principes' bijvoorbeeld betrekking op de gewenste samenhang tussen verantwoordelijkhe-
den en bevoegdheden. de gewenste eenheid van leiding, het onderscheid tussen stafen lijn en
de optimale 'span of control'. De drijvende kracht achter de klassieke managementtheorie en
zijn modeme uitingsvormen is de opvatting dat organisaties rationele systemen kunnen of
zouden moeten zijn die op doelmatige wijze functioneren. Wellicht nog mechanischer van
inslag is de eveneens in het begin van de 20c eeuw ontstane stroming die bekend staat als
scientific management. Hiervan wordt de Amerikaanse ingenieur Frederick Taylor als grond-
legger beschouwd. Hoewel Taylor aan veel kritiek heeft blootgestaan, is zijn invloed ook
heden ten dage nog groot. Het meest ingrijpende gevolg van de scientific-management ge-
dachte is de expliciete scheiding tussen enerzijds planning en ontwerp (het denkwerk) en
anderzijds de uitvoering (het handwerk). Morgan (1986) stelt dan ook dat "under the influ-
ence of the machine metaphor, organization theory was locked into a form of engineering
preoccupied with relations between goals, structures, and efficiency".

Overigens constateert Morgan dat organisaties waarvoor nauwkeurigheid, veiligheid en een
duidelijke verdeling van verantwoordelijkheden erg belangrijk zijn, vaak met succes mecha-
nistische benaderingen implementeren. In dat verband wijst Morgan er bijvoorbeeld op dat
de aard van het werk binnen sommige ziekenhuisafdelingen een mechanische inslag vereist.
In zijn algemeenheid is de machine metafoor eveneens herkenbaar in de tendens tot protocol-
lering die zich sinds de jaren tachtig in toenemende mate aftekent.
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3,1.2  Organisaties als organismen

De biologische metafoor brengt ons ertoe naar organisaties te kijken als waren het levende

organismen, die voor de bevrediging van verschillende behoeften op hun omgeving zijn
aangewezen. Daarmee richt deze metafoor de aandacht in het bijzonder op onderwerpen als
overleving, relaties met de omgeving en doeltreffendheid van organisaties. Met name het
besef dat organisaties open systemen zijn, die in veel opzichten afhankelijk zijn van hun
omgeving, is een belangrijke inspiratiebron gebleken voor het denken over organisaties. Een
belangrijk begrip dat nauw samenhangt met de open-systeem-benadering is homeostasis, dat
verwijst naar zelfregulatie en het vermogen om een stabiele toestand te handhaven. Sociale

systemen hebben evenals biologische systemen homeostatische beheersingsprocessen nodig
om een duurzame vorm te verkrijgen. Het belang van de biologische metafoor is voorts gele-
gen in de aandacht die deze vraagt voor de behoeften waarin moet worden voorzien wil een
organisatie overleven. Door deze aandacht voor het verwerven van hulpbronnen wordt te-
vens benadrukt dat het proces van organiseren meer omvat dan het bereiken van specifieke
doelen. Kenmerkend voor de biologische benadering is echter ook dat deze een aanmoedi-
ging vormt om te geloven dat de eenheid en harmonie die karakteristiek zijn voor organis-
men eveneens in het organisatieleven kunnen worden bereikt. Dit brengt het gevaar met zich
mee dat de metafoor een ideologie wordt. 'The emphasis upon unity rather than conflict as
the normal state of organization may be an inherent weakness of the organismic metaphor"

(Morgan, 1986).

Gedeeltelijk als reactie op het mechanische denken (zie 3.1.1) is in de jaren dertig een stro-
ming ontstaan die de aandacht heeft verlegd naar de menselijke kant van de organisatie. Deze
zogenaamde human-relations-beweging - met Elton Mayo als de belangrijkste geestelijke
vader - verzet zich met name tegen de mensvisie die prevaleert bij veel aanhangers van de
klassieke organisatieleer. Benadrukt wordt dat de mens een sociaal wezen is. In het verleng-
de hiervan richt de aandacht van deze beweging zich vooral op groepsprocessen, leider-
schapsverhoudingen en communicatieprocessen binnen de organisatie. Geheel in lijn met de
biologische metafoor komen hierdoor vooral de behoeften van de organisatie en de organisa-
tieleden in beeld. De 'revisie' van de human-relations-benadering heeft vervolgens geleid tot
een synthese met de klassieke benadering. De 'revisionisten', waarvan in dit kader met name
Douglas McGregor (zie 3.1.6) en Rensis Likert (zie 3.3.4) worden genoemd, gaan uit van de
stelling dat volwassen mensen in hun werk een zekere ontwikkeling willen doormaken. De
mens streeft niet alleen en misschien zelfs niet in de eerste plaats naar de veiligheid van het
groepslidmaatschap, maar vooral naar zeliverwerketijking en ontplooiing van zijn capacitei-
ten. Anders dan de aanhangers van de human-relations-benadering tonen de 'revisionisten'
echter wel weer belangstelling voor de formele organisatie en de organisatie als geheel. Zo
vormt de door de Engelse 'revisionisten' ontwikkelde sociotechnische systeembenadering
een synthese tussen de menselijke en de klassieke invalshoek (zie 3.3.4). Waar het op aan-
komt is het zoveel mogelijk gelijktijdig en in onderling verband tot ontplooiing brengen van
an het technische En het sociale systeem (Lammers, 1987).

De biologische metafoor is voorts een inspiratiebron gebleken voor een veelheid aan onder-
zoek naar de relatie tussen specifieke organisatiekarakteristieken en de effectiviteit van orga-
nisaties. Uitgaande van een open-systeem-benadering is daarbij vooral veel aandacht besteed
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aan de wijze waarop organisaties zich aan hun omgeving aanpassen. Vandaar dat deze stro-

ming is verenigd onder de, aan het werk van Lawrence en Lorsch (1967) ontleende, verza-
melterm contingency theory." Het belang  van deze stroming  is niet alleen gelegen  in  de

beschrijving en verklaring van een aantal verschijnselen. Naast een descriptieve functie heeft
de contingentie theorie zich namelijk tevens een belangrijke prescriptieve functie verworven
op het terrein van het organisatieontwerp.

In dit verband mag vooral het werk van Burns en Stalker (1961) baanbrekend worden ge-
noemd. Burns en Stalker onderscheiden twee extreme 'ideaaltypische' organisatie- en mana-

gementregimes. Het mechanische regime vertoont grote gelijkenis met de hiervoor omschre-
ven bureaucratie (zie 3.1.1.). Het organische regime daarentegen gaat gepaard met een flexi-
bele en betrekkelijk informele organisatiestructuur. De communicatie verloopt zowel hori-
zontaal als verticaal en heeft voornamelijk het karakter van informatie en advies. De indivi-
duele taken en functies worden regelmatig aangepast. De medewerkers zien zichzelf als
deelgenoot in een gezamenlijke onderneming. Daarbij onderkennen Burns en Stalker van-
zelfsprekend dat er in werkelijkheid een continuum van organisatievormen kan worden ge-
identificeerd, varierend van extreem mechanisch tot extreem organisch. Op basis van hun
vergelijkende studie komen zij tot de konklusie dat een turbulente omgeving een open en
fiexibele organisatie- en managementstijl vereist. Een mechanisch regime is ongeschikt om
adequaat in te spelen op voortdurende veranderingen in technologische en omgevingsom-
standigheden (Lammers, 1987). Naderhand heeft Mintzberg (1983) een relatie gelegd tussen

het begrippenpaar van Burns en Stalker en de vijf coordinatiemechanismen die door hem
worden onderscheiden (zie 3.3.1). Onder een mechanisch regime berust de co8rdinatie voor-
namelijk op standaardisatie van kennis, werkprocessen of resultaten. Onder een organisch
regime vindt de coordinatie voornamelijk plaats door onderlinge afstemming en overleg of
door direct toezicht van een leidinggevende.

Ondanks het toenemende belang van protocollen en werkinstructies binnen de ziekenhuizen
(zie 3.1.1) berust de coordinatie van de werkprocessen op veel afdelingen (nog) in belangrij-
ke mate op onderlinge afstemming en directe supervisie. Voorts vindt veel besluitvorming in
teamverband plaats. Ook hierin is de biologische metafoor herkenbaar. Toegespitst op de
organisatie als geheel accentueert deze zienswijze echter vooral de toenemende invloed van
de omgeWng op het functioneren van het ziekenhuis.

3.1.3  Organisaties als hersenen

Wat ontbreekt aan het beeld van de organisatie als organisme is de hersenfunctie. In het
verlengde van de biologische metafoor dringt zich daarom een aanvullende analogie op:
organisaties als hersenen. Deze metafoor richt de aandacht in het bijzonder op het vermogen
van organisaties om informatie te verwerken, besluiten te nemen en te leren. Organisaties
worden dan beschouwd als informatiesystemen, als communicatiesystemen of als besluit-
vormende systemen. Voorts bezitten organisaties het vermogen om te leren van de eigen
ervaringen en die van anderen. Dit levert het beeld op van de lerende organisatie. Nauw
gerelateerd hieraan is het begrip se#lorganization. Anders dan in de traditionele manage-
mentbenadering ligt het accent daarbij niet op het stellen van doelen, maar op het creeren van
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vrijheidsgraden waarbinnen de organisatie (of onderdelen daarvan) zich kan (kunnen) ont-
plooien. Morgan (1986) stelt dan ook dat innovatieve organisaties moeten worden ontworpen
als lerende systemen die openstaan voor zelfonderzoek en zelfkritiek.

In het verlengde hiervan beschouwt Senge (1992) de lerende organisatie als een innovatie in
menselijk gedrag. De vijf componenten die gezamenlijk vorm geven aan deze innovatie
worden door hem 'disciplines' genoemd. Elk van deze disciplines vormt volgens Senge een
onmisbare dimensie bij de opbouw van organisaties die werkelijk kunnen leren. Persoon#/k
meesterschap (1), in de betekenis van de hoge graad van beheersing van de meester-valanan,
is de resultante van het voortdurend verhelderen en verdiepen van onze persoonlijke visie,
het blijvend gericht houden van onze inspanningen en het houden van een objectieve kijk op
de werkelijkheid. Persoonlijk meesterschap vormt het geestelijk fundament van de organisa-
tie. De inzet en het vermogen van een organisatie om te leren kunnen nooit groter zijn dan
die van haar leden. Onder menmle modeUen (2) verstaat Senge "de diepgewortelde veron-
derstellingen, generalisaties of beelden die van invloed zijn op hoe wij de dingen zien en
erop reageren". De discipline van het werken met mentale modellen begint met het blootleg-
gen en kritisch onderzoeken van onze eigen onbewuste beelden. Deze discipline houdt ook
in dat we ons eigen denken en dat van anderen duidelijk maken en dat denken ontvankelijk
maken voor de invloed van anderen. Het opbouwen van een gemeenschappell/ke visie (3)
impliceert het omzetten van individuele visies in een toekomstbeeld dat door alle organisatie-
leden wordt gedeeld. Mensen presteren en leren dan omdat ze dat willen en niet omdat het ze
gezegd wordt. De discipline van het teamleren (4) begint met de dialoog, waarbij de leden
van een team leren om 'samen te denken' zonder daarbij te vertrekken vanuit hun eigen
vooroordelen. De discipline van de dialoog houdt ook in het leren herkennen van die interac-
tiepatronen in een team die het leerproces juist ondermijnen. Teamleren is van essentieel
belang, omdat het de teams en niet de individuen zijn die in een moderne organisatie de
leerkernen vormen. "Hier vinden de veranderingen hun oorsprong. Pas als de teams kunnen
leren, kan de organisatie leren". De vijfde discipline die volgens Senge van belang is voor de
lerende organisatie is het systeemdenken (5). Het systeemdenken (zie 3.4) smelt de discipli-
nes samen tot een samenhangend geheel van theorie en praktijk.

De beelden van de organisatie als informatiesysteem, communicatiesysteem of besluitvor-
mend systeem zijn in het algemeen ziekenhuis zeer herkenbaar. Daarentegen zijn teamvor-
ming en teamleren in het ziekenhuis nog betrekkelijk nieuwe fenomenen. Van oudsher draait
de ziekenhuisorganisatie voornamelijk op de individuele kennis van de medische professio-
nals en andere hooggeschoolde medewerkers. De opkomst van interdisciplinaire teams en
'kwaliteitscirkels' (zie 3.3.4) rond onderscheiden zorgprocessen kan in dit opzicht echter als
een duidelijk omslagpunt worden beschouwd.

3.1.4   Organisaties als culturen

Organisaties zijn tot op zekere hoogte afspiegelingen van de samenleving waarvan zij deel
uitmaken. Zij kunnen echter ook worden beschouwd als mini-samenlevingen met eigen cul-
tuurpatronen en subculturen. Hieraan refereren bijvoorbeeld begrippen als organisatiecul-
tuur en bed«scultuur. Overigens is er binnen organisaties zelden sprake van een uniforme

Theoretisch raamwerk                                             39



organisatiecultuur. Meestal kunnen er verschillende met elkaar wedijverende waardesyste-
men worden onderscheiden. Zo kunnen verschillende professionele groepen elk een eigen

kijk op de wereld hebben. Dit resulteert dan in verschillende pro»sionele subculturen die
vaak grote moeite hebben om met elkaar te communiceren. Cultuur moet voorts niet als een

stabiele eigenschap van een samenleving of organisatie worden beschouwd. "Rather, it must
be understood as an active, living phenomenon through which people create and recreate the

worlds in which they live" (Morgan, 1986).

Schein (1987) ziet een duidelijke relatie tussen de stijl van leidinggeven en de cultuur van

een organisatie (of onderdeel daarvan). Naar zijn opvatting kunnen cultuur en leiderschap
worden beschouwd als twee kanten van dezelfde medaille. Schein waarschuwt echter voor

simplificaties: "Climate , values and philosophies can be managed in the traditional sense of

management; but it is not clear at all whether the underlying culture can be". Aan deze twij fel
van Schein ligt diens opvatting ten grondslag dat de term cultuur eigenlijk gereserveerd moet
worden voor "the deeper level of basic assumptions and beliefs that are shared by members
of an organization, that operate unconsciously, and that define in a basic 'taken-for-granted'
fashion an organization's view of itself and its environment". Behalve dit onbewuste en
meest wezenlijke niveau onderscheidt Schein nog twee meer bewuste niveaus aan het ver-

schijnsel cultuur. Het meest zichtbaar is het niveau van de artefacts and creations, zoals
bijvoorbeeld de geschreven en gesproken taal van een groep en het openlijke gedrag van
haar leden. Daaronder ligt het niveau van de values die richtinggevend zijn voor het dage-
lijkse gedrag. Naar de opvatting van Schein is het voor de ontwikkeling van een eigen cul-
tuur noodzakelijk dat een groep een gezamenlijke geschiedenis heeft in het oplossen van
problemen. Aanvankelijk is men zich nog bewust van de waarden die de groepsleden in het
proces van probleemoplossing inbrengen. Wanneer de oplossingen naar het gezamenlijke
inzicht van de groepsleden blijken te werken, transformeren die waarden geleidelijk in over-

tuigingen en veronderstellingen waarvan men zich niet meer bewust is. Deze kunnen betrek-

king hebben op verschillende aspecten, zoals bijvoorbeeld de verhouding met de omgeving,
de aard van de menselijke activiteit en het karakter van de menselijke relaties. Het zijn deze
onbewuste basic assumptions die naar de opvatting van Schein de essentie vormen van het
verschijnsel cultuur.

Handy (1979) legt niet alleen een relatie tussen de cultuur en de leiderschapsstijl, maar te-
vens lussen de cultuur en de structuur van een organisatie. Ook Handy benadrukt dat organi-
saties niet alleen onderling van cultuur verschillen, maar dat er ook binnen organisaties aan-
zienlijke cultuurverschillen kunnen bestaan. Naar zijn opvatting bepalen vooral de individue-
le orientaties van de sleutel/imctionarissen in een organisatie wat de dominante cultuur is.
Bepaalde mensen passen wel bij de ene cultuur, maar zullen minder op hun plaats zijn in een
andere. Refererend aan Harrison (1972) onderscheidt Handy daarbij vier 'cultuurtypen' (zie
figuur 3-1):

•  Machtscultuur: Deze is sterk afhankelijk van een centrale machthebber. Macht en in-
vloed verspreiden zich vanuit deze centrale figuur, door Handy voorgesteld als de spin in
het web. De organisatie werkt doordat men anticipeert op de wensen en beslissingen van
het machtscentrum De kwaliteit van de persoon of personen in het machtscentrum is van
doorslaggevende betekenis voor de mate van succes. Binnen deze cultuur wordt veel vcr-
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trouwen gesteld in het individu en bijvoorbeeld weinig in commissies. Er zijn weinig regels
en procedures. Organisaties die gebaseerd zijn op een machtscultuur hebben over het alge-
meen het vermogen om snel in beweging te komen en adequaat te reageren op bedreigingen

en gevaren.

Rolcultuur· Deze is nauw verbonden met de bureaucratische organisatievorm (zie 3.1.1)
De kracht van organisaties met een rolcultuur schuilt in de verschillende functies of spe-

cialisaties, hier voorgesteld als de zuilen van de tempel. Het werk wordt in hoge mate be-
heerst door regels en procedures. Binnen deze cultuur is de rol of de taakomschrijving

vaak belangrijker dan de persoon die deze bezet. Een rolcultuur biedt het individu zeker-
heid en voorspelbaarheid. Organisaties met een rolcultuur zijn veelal succesvol zolang ze
in een stabiele omgeving kunnen opereren. De noodzaak tot veranderingen wordt niet
snel onderkend en als deze wel wordt ingezien, verlopen die meestal langzaam.

Taakcultuur Hierbij  ligt de nadruk op  het tot een goed einde brengen van taken of pro-
jecten. Met dit doel is de taakcultuur vooral gericht op het bijeenbrengen van de juiste
personen op het juiste niveau van de organisatie. De structuur die de taakcultuur verge-

zelt, wordt door Handy voorgesteld als een nehverk waarvan de draden in dikte en sterkte
verschillen. De invloed binnen dit netwerk is meer gespreid dan in voorgaande culturen.
Een voorbeeld van een structurele vorm van de taakcultuur is de zogenaamde 'matrix-
organisatie'. Binnen een taakcultuur   zijn de persoonlijke doelstellingen ondergeschikt
aan de teamgedachte. De taakcultuur is zeer flexibel en daarom zeer geschikt als ontwik-
kelingen in de markt of de omgeving voortdurend om aanpassingen vragen.

• Persoonsculmur. Hierin is het individu het centrale punt. Als er al sprake is van een
structuur of een organisatie, dan bestaat die uitsluitend om het individu bij te staan.

Groepsvorming geschiedt alleen uit eigen belang. De bijbehorende structuur wordt zo
minimaal mogelijk gehouden. Handy omschrijft deze als een galaxy of individual smrs.
Beheersingsmechanismen of een managementhierarchie zijn in een persoonscultuur al-
leen mogelijk als daarover consensus bestaat. Voorop staat dat de organisatie onderge-
schikt is aan het individu.

/.   /%-- :   '                                                                                                 C.                 . .t\,                       
(<24-.7,                                                                               2\...

Figuur 3-1 Machtscultuur, rolcultuur, taakcultuur en persoonscultuur
Bron: C.B. Handy (1979) refererend aan R. Harrison (1972)
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Verschillen in leiderschapsstijl vertalen zich in voorgaande typologie vooral in de combina-
ties van machtsbronnen die worden gebruikt (zie 3.1.5). "Resourcepower is the major power
base in the power culture with some elements of personal power in the centre. (.-) Position
power is the major power source in the role culture, personal power is frowned upon and
expert power tolerated only in its proper place. (...) In the task culture influence is based

more on expert power than on position and personal power, although these sources have their

effect. (...) In the person culture influence is shared and the power-base, ifneeded, is usually
expert". Handy illustreert hiermee dat de cultuur van een organisatie mede tot uiting komt in
de wijze waarop (door de leidinggevenden) in organisaties met macht wordt omgegaan.

Toegespitst op het ziekenhuis is met name de varieteit in 'cultuurtypen' zeer herkenbaar. In
de traditionele lijnorganisatie staat op operationeel niveau vaak de rolcultuur op de voor-
grond. Op andere plaatsen, en met name in veel commissies en werkgroepen, overheerst de
taakcultuur. Daarentegen is in medisch professionele laing de persoonscultuur geen zeld-
zaamheid. Complicerend is bovendien dat veel sleutelfunctionarissen afwisselend deel uit-
maken van verschillende samenwerkingsverbanden en als gevolg daarvan in verschillende
subculturen functioneren. Dit geldt in het bijzonder voor medisch specialisten die in de be-
sturing van de ziekenhuisorganisatie participeren.

3.1.5   Organisaties als politieke systemen

De erkenning dat er binnen organisaties verschillende subculturen kunnen worden onder-
scheiden, onderstreept dat organisaties niet uitsluitend als rationele ondernemingen kunnen
worden beschouwd. Door organisaties te zien als netwerken van mensen met uiteenlopende
belangen, die om opportuniteitsredenen bijeen zijn gebracht, wordt de mythe van de organi-
sationele rationaliteit nog verder ontzenuwd. Morgan (1986) hecht daarom groot belang aan
de politieke metafoor. "Organizations may pursue goals and stress the importance of rational,
efficient, and effective management. But rational, efficient, and effective for whom? Whose
goals are being pursued? What interests are being served? (...) An organization embraces
many rationalities, since rationality is always interest-based and thus changes according to
the perspective from which it is viewed. (...) Organizations are coalitions and are made up of
coalitions, and coalition building is an important dimension of allmost all organizational
life':

Morgan roept daarbij in herinnering dat het begrip polittek van oorsprong verbonden is met
de opvatting dat een samenleving de mogelijkheden moet verschaffen om uiteenlopende
belangen met elkaar te verzoenen door middel van overleg en onderhandeling. In dit verband
worden belangen  (interests) door Morgan beschouwd als "a complex set of predispositions
embracing goals, values, desires, expectations, and other orientations and inclinations that
lead a person to act in one direction rather than another". Conflicten vinden altijd hun oor-
sprong in een - als zodanig ervaren - divergentie van belangen. Conflicten zijn dan ook inhe-
rent aan organisaties. In veel organisaties is het niettemin een natuurlijke reactie om conf'tic-
ten als disfunctioneel te beschouwen. Morgan ziet echter ook positieve kanten: "Conflicts
can be an important source of innovation in that they encourage the parties involved to
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search for solutions to underlying problems, often to benefit of all.(...) The existence of rival
points of view and of different aims and objectives can do much to improve the quality of
decision making".

In lijn met deze zienswijze beschouwt Pfeffer (1992) macht als een belangrijk sociaal proces
dat dikwijls onmisbaar is om iets in interdependente systemen tot stand te brengen (zie

3.3.2). Pfeffer definieert macht dan ook als "het potentiele vermogen om gedrag te beinvloe-
den, de loop der gebeurtenissen te wijzigen, weerstanden te overwinnen en mensen dingen te
laten doen die ze anders niet zouden doen". Naast deze definitie van het begrip macht zijn er
nog vele andere in omloop. Soms ligt het accent daarbij op macht als iets dat iemand bezit.
In andere definities wordt het machtsverschijnsel meer geassocieerd met afhankelijkheden in
sociale relaties. In de laatste zienswijze staat macht tegenover afhankelijkheid. Macht van de
66n hangt dan direct samen met afhankelijkheid van de ander.

In dit kader richt de belangstelling zich vooral op de bronnen die aan het verschijnsel macht
(en de uitoefening daarvan) ten oorsprong liggen. Onder een machbbron worden dan de
eigenschappen of omstandigheden verstaan die de macht of invloed van een persoon of
groep vergroten. In de organisatieliteratuur zijn veel machtsbronnen beschreven. Het navol-
gende overzicht - waarvoor de indeling van Handy (1979) als leidraad is genomen (zie
3.1.4) -  is  in dit opzicht meer dan illustratief

Personal power.· Persoonlijke macht of invloed is gekoppeld aan iemands persoon en
diens persoonlijkheid. Onder primitieve omstandigheden kan deze zelfs de vorm aanne-
men van»ieke macht. Kapteyn (1987) spreekt over sanctiemacht als iemand meent dat
een ander de mogelijkheid heeft hem of haar te belonen of te straffen en zich door die
hoop of vrees laat leiden. 12 Handy associeert persoonlijke macht echter veel meer met
populariteit en charisma. Door een bijzondere uitstraling - soms versterkt door iemands
positie of deskundigheid - wordt respect afgedwongen en het recht verworven namens
anderen op te treden.

• Resource power.· Beheersing van schaarse hulpbronnen kan een zeer bruikbare machts-
bron zijn. Handy benadrukt echter dat voor een effectief gebruik van deze machtsbron
niet alleen vereist is dat de hulpbronnen schaars zijn, maar tevens dat deze begerens-
waardig zijn voor de potentiele ontvanger. Morgan (1986) herinnert eraan dat organisa-
ties voor hun voortbestaan afhankelijk zijn van een adequate voorziening van middelen,
zoals geld, materialen, technologie en personeel, alsmede van de steun van klanten en le-
veranciers. "An ability to exercise control over any of these resources can thus provide an
important source ofpower within and between organizations".

• Position power.· Hieronder wordt de macht of invloed verstaan die gekoppeld is aan
iernands rol of positie in een organisatie. Omdat deze machtsbron vaak geacht wordt
strikt gekoppeld te zijn aan de lijnfuncties in de formele hierarchie, duidt men deze ook
wel aan als legitieme macht offbrmele macht. Morgan benadrukt echter dat formele
macht niet alleen berust op delegatie langs de hierarchische gezagslijnen. "For the author-
ity becomes effective only to the extent that it is legitimized from below". Kapteyn
(1987) wijst erop dat de invloed die een leidinggevende in de organisatie heeft buiten de
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eigen afdeling (buiten het eigen subsysteem) in belangrijke mate bepalend is voor diens

invloed daarbinnen. Evenzo zal invloed buiten de eigen organisatie ook in eigen kring tot
meer invloed of macht leiden. Min of meer in het verlengde daarvan vraagt Morgan

(1986) aandacht voor hetgeen bekend staat als boundary management (zie 3.3.1). Met

name de leidinggevenden op de verschillende organisatieniveaus onderhouden contacten

met de andere subsystemen en de omgeving van de organisatie. "By monitoring and con-
trolling boundary transactions people are able to build up considerable power. (...)

Boundary management can help integrate a unit with the outside world, or it can be used

to isolate that unit so that it can function in an autonomous way".

Handy memoreert dat position power toegang verschaft tot verschillende informatiestro-

men en overlegvormen. Tevens is aan deze machtsbron het recht verbonden om te orga-
niseren. Ook Morgan wijst op de invloed die hiermee gepaard gaat. "By controlling

knowlegde and information a person can systematically influence the definition of organ-
izational situations and can create patterns of dependency". Zeker in minder bureaucrati-

sche organisaties zijn laatstgenoemde beinvloedingsmogelijkheden niet voorbehouden

aan de lijnmanagers in de hierarchie. Naarmate een organisatie meer afhankelijk is van

specifieke kennis en deskundigheid, zullen de experts buiten de formele gezagslijn even-
eens veel invloed verkrijgen. Mintzberg (1983) spreekt dan van in®rmal power. Even-
eens informeel is de invloed die organisatieleden ontlenen aan hun sociale netwerken.

Deze kunnen zich tot de organisatie beperken, maar zich ook uitstrekken tot sleutelfigu-

ren daarbuiten.

• Expert power.· Hieronder verstaat men de macht waarmee iemand is bekleed op grond
van zijn of haar erkende deskundigheid. Kapteyn spreekt over deskundigheidsmacht als
van een ander wordt aangenomen dat die deskundiger is of over meer belangrijke infor-
matie beschikt. Handy wijst er op dat expert power geen sancties nodig heeft. Daartegen-
over staat dat die vorm van macht alleen kan worden toegekend door degenen over wie

deze wordt uitgeoefend. De deskundigheid moet worden erkend alvorens daaraan invloed
kan worden ontleend. In samenhang hiermee is deze machtsbron sociaal het meest geac-
cepteerd. Nauw verwant aan deskundigheidsmacht is de door Morgan als machtsbron
aangemerkte beheersing van technologie. "The kind of technology employed influences
the patterns of interdependence within an organization and hence the power relations be-
tween different individuals and departments". Mintzberg onderkent verschillende grada-
ties in de informele macht van deskundigen binnen een organisatie. De horizontale

decentralisatie (zie 3.3.3) kan zodanig beperkt zijn dat het formele gezagssysteem intact
blijft. Het onderscheid tussen lijn en staf (tussen formeel gezag en adviseurs) wordt ech-
ter kunstmatiger naarmate de factor deskundigheid in de besluitvorming een grotere rol

gaat spelen. De meest gedecentraliseerde deskundigheidsmacht ontstaat als de uitvoeren-
de medewerkers tevens de experts zijn.

• Negative power.· Handy wijst er op dat alle hiervoor besproken rnachtsbronnen ook op
een minder positieve wijze kunnen worden aangewend. "Negative power is the capacity
to stop things happening, to delay them, to distort or disrupt them (...) Negative power is

latent; it does not operate all the time. It operates at times of low morale, irritation, stress,
or frustration at the failure of other influence attemps". Duidelijk is dat deze vorm van
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machtsgebruik - ook wel aangeduid als hindermacht - in de systematiek van dit overzicht
een wat aparte plaats inneemt.

Volgens Morgan (1986) inspireert de politieke metafoor ons om organisaties te beschouwen
als "loosely coupled systems, where semi-autonomous parts strive to maintain a degree of
independence while working under the name and framework provided by the organization".
Hoe binnen organisaties met conflicterende belangen wordt omgegaan, is zowel afhankelijk
van de machtsverhoudingen als van de daaraan ten oorsprong liggende machtsbronnen.
Wanneer de aandacht zich concentreert op het algemeen ziekenhuis, biedt de politieke meta-
foor vele herkenningspunten. Belangentegenstellingen en conflicten zijn ook binnen het
ziekenhuis veel voorkomende en wijd verbreide verschijnselen. Herkenbaar is ook dat de
verschillende partijen onder verschillende omstandigheden verschillende machtsbronnen
hanteren. In de directe patientenzorg ligt het accent sterk op het gebruik van deskundig-
heidsmacht. De brede belangstelling voor het budgetbeheer illustreert echter dat de zeggen-
schap over schaarse hulpbronnen binnen het ziekenhuis eveneens als een begerenswaardige
machtsbron wordt ervaren.

3.1.6  Organisaties als doelgerichte samenwerkingsverbanden

In de voorgaande deelhoofdstukken is het organisatieverschijnsel van verschillende zijden
belicht. Het hierdoor verkregen pluriforme beeld is gebaseerd op een groot aantal bijdragen
aan de organisatieliteratuur. Bij nadere beschouwing van de verschillende bijdragen komt
Lammers (1987) tot de slotsom dat hierin globaal twee stromingen zijn te onderscheiden. Bij
de ene groep auteurs prevaleren termen als doeleinden en waarden. gezag, overleg en sa-
menwerking, groepsvorming e.d., terwijl bij de andere groep begrippen als belangenbeharti-
ging, concurrentie en conflict, macht, coalities, onderhandelen e.d. overheersen. Hiermee
samenhangend kunnen de verschillende zienswijzen volgens Lammers worden opgevat als
varianten op, of combinaties van twee modellen.  "In het ene model legt men de nadruk op de
organisatie als gehee4 waarbij dat geheel wordt gezien als een sociaal-cultureel systeem In
het andere model wordt de organisatie voorgesteld als een conglomeraat van parteen die
hun eigen doeleinden en belangen najagen". Het eerste model wordt door Lammers sys-
teemmodel genoemd; het tweede wordt door hem aangeduid als part(/enmodel. Lammers
geeft de voorkeur aan deze benamingen boven de meer ingeburgerde aanduidingen 'harmo-
niemodel' en 'conflictmodel' omdat die meer met actie worden geassocieerd dan met analy-
se. In het systeemmodel is de primaire analyse-eenheid de organisatie als geheel (het sys-
teem). Omdat het systeem zijn orde en stabiliteit ontleent aan een zeker norm- en saamhorig-
heidsbesef, is er sprake van een betrekkelijk duurzaam geheel. Aan de organiFatiegenoten
wordt min of meer dwingend een gemeenschappelijke cultuur opgelegd. In het partijenmodel
zijn de analyse-eenheden de deelgroeperingen waaruit de organisatie bestaat (de partijen). In
dit model is een organisatie niet veel meer dan een belangengemeenschap, een 'negotiated
order'. Men blijft bij elkaar zolang voor elke partij de voordelen daarvan tegen de nadelen
opwegen. 6f omdat men daartoe gedwongen is. De organisatie wordt niet bijeengehouden
door saamhorigheidsbesef, maar door lok- en dwangmiddelen.
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Aan beide modellen liggen verschillende mensvisies ten grondslag. Het partlenmodel heeft
een cynisch-realistische ondertoon. Het gaat ervan uit dat de leden van de organisatie koel-
berekenende, op eigen belang gerichte wezens zijn. Het systeemmodel is wat idealistischer

gestemd. Het gaat uit van de organisatie als samenwerkingsverband van tamelijk eensgezinde
mensen, die primair gericht zijn op het organisatiebelang. Lammers wijst in dit verband op
de overeenkomst met het bekende begrippenpaar 77,eorie X en 77:eorie Y van Douglas
McGregor (1960). Volgens theorie X zijn mensen liever lui dan moe. Ze hebben weinig of
geen verantwoordelijkheidsbesef en ambitie. Daarom moeten ze met  'koek en gard'  aan het
werk gehouden worden en is het nodig ze voortdurend te dirigeren en te controleren. Theorie
Y houdt een minder zwartgallige kijk op het mensdom in. Mensen willen zich best
inspannen, mits ze zin in hun werk hebben en de zin ervan inzien. Daarom moeten ze de kans
laijgen zich te ontplooien, zoveel mogelijk zelfstandig werken en beloond worden voor hun
inzet voor de organisatiedoelen.

Overigens wijst Lammers (1993) er op dat de voorkeur voor 66n van beide zienswijzen mede
bepaald wordt door de positie die men in een organisatie inneemt. In dat verband kan het
contrast tussen het systeemmodel en het partijenmodel wordt gekarakteriseerd als een keuze
tussen een benadering 'van bovenaf en een benadering 'van onderop'. Bij de topleiding van
organisaties bespeurt Lammers een bijzondere gerichtheid op de eerste zienswijze. De lei-
ding ziet zich als representant van het geheel en denkt dus vanuit een holistisch perspectief
'van bovenaf. De medewerkers en met name hun pleitbezorgers (vakbonden, actiegroepen,
ondernemeningsraden e.d.) tenderen naar een 'van onderop' benadering vanuit de (on-
der)delen waarmee zij zich identificeren.

Kapteyn (1990) benadrukt eveneens de dubbelzinnigheid die aan organisaties eigen is. Elk
probleem en elke veranderingswens in een organisatie kan vanuit beide gezichtshoeken wor-
den geformuleerd. "Elke situatie en elke gebeurtenis kan worden beoordeeld vanuit de bete-
kenis voor het functioneren van de organisatie als doelgericht systeem En vanuit de betekenis
voor de doelen en belangen van mensen en groepen in het samenwerkingsverband". Naar de
opvatting van Kapteyn kan dit dubbelzinnige karakter van organisaties niet worden wegge-
nomen door te pogen beide zienswijzen in 66n theorie te integreren. Zijn omschrijving van
het verschijnsel organisatie doet dan ook recht aan beide aspecten: organisaties zijn doelge-
richte samenwerkingsverbanden van mensen.

In lijn hiermee beschouwt Mastenbroek (1988) organisaties als nehverken van samenwer-
kende en rivaliserende eenheden. "Bij sommige activiteiten ligt het accent op coaperatie, in
andere gevallen is de onderlinge competitie manifester. Soms is het gemeenschappelijk be-
lang en de onderlinge afhankelijkheid van de organisatorische eenheden heel duidelijk, ter-
wijl in andere gevallen het eigen, afzonderlijke belang van de eenheden een grotere rol
speelt". Hierbij onderscheidt Mastenbroek aan de relaties tussen de onderdelen van een
organisatie vier relevante aspecten:

Instnimenteel aspect. Subeenheden van een organisatie hebben elkaars prestaties nodig
om zelf tot een bijdrage te komen. De verschillende onderdelen moeten tot afspraken
komen over taakverdeling en coordinatie. De voorkeuren van de aparte eenheden moeten
samen komen in een werkbare consensus. Enerzijds is er de noodzaak tot consensus om
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het geheel soepel te laten draaien, anderzijds zijn er de eigen voorkeuren vanuit bepaalde

specialismen en expertises.

• Sociaal-emotioneel aspect: Tussen mensen in organisaties bestaan gevoelsmatige betrek-
kingen, soms sterk persoonsgericht in de vorm van sympathie of antipathie, vaak ook
groepsgericht in de vorm van een positief of negatief geladen gemeenschappelijk identi-
teit. De eigen identiteit van de onderdelen staat soms op gespannen voet met het 'wij-
gevoel' van de organisatie als geheel.

• Onderhandelingsaspect: Organisatie-eenheden hebben allerlei wensen aangaande be-
schikbare middelen als budget, personeel, ruimte, inrichting en andere faciliteiten. Ze
hebben ook wensen met betrekking tot interessante werkzaamheden, projecten en ver-
antwoordelijkheden. Steeds is er de spanning tussen het streven om het eigen aandeel in
de beschikbare middelen te vergroten en het gezamenlijke belang om het totaal aan mid-
delen zo groot mogelijk te laten zijn.

Machts- en €/hankel#kheidgaspect: Onderdelen van een organisatie zijn gericht op het
consolideren en verstevigen van de eigen positie ten opzichte van andere onderdelen.
Doorgaans streven zij naar meer autoriteit en verantwoordelijkheid. Terzelfdertijd zijn de
verschillende eenheden onderling van elkaar afhankelijk en maken ze deel uit van een
groter geheel dat zich als zodanig naar buiten presenteert.

In elk van deze vier relatieaspecten kunnen simultaan codperatieve en cornpetitieve impulsen
worden onderkend. Steeds is er de spanning tussen het streven naar een zekere autonomie
enerzijds en het gegeven van de onderlinge afhankelijkheid anderzijds. Daarbij wijst Mas-
tenbroek erop dat in het instnimentele en in het sociaal-emotionele relatieaspect vooral het
systeemmodel herkenbaar is. Activiteiten die hierbij passen, zijn rationele besluitvorming,
structurering en codrdinatie van taken, verbetering van de samenwerking en teamvorming.
Daarentegen hebben de besluitvorming over de verdeling van schaarse middelen en het spel
om de macht meer de competitieve klank van het parte'enmodel, De activiteiten die hierbij
passen zijn onderhandelen, 'politiek' manoeuvreren, coalitievorming en lobbyen.

Het geschetste dubbelzinnige karakter is ook in ziekenhuisorganisaties duidelijk herkenbaar.
Ook deze kunnen worden beschouwd als "systems of simultaneous cornpetition and collabo-
ration" (Morgan, 1986). In dit opzicht is de kenschets die Stolte (1983) van het ziekenhuis
heeft gegeven, nog stee(is actueel. Stolte constateert dat de ziekenhuisleiding en de medische
professie hun besluiten op elkaar moeten afstemmen omdat ze niet buiten elkaar kunnen. "In
dit onderhandelingsproces is niet alleen het meer of minder machtig zijn van grote invloed,
maar ook het ethisch besef. Omdat de door de machtscentra nagestreefde doelen veel ge-
meenschappelijks hebbeg wordt meestal overeenstemming bereikt. Het evenwicht in deze
'professionele evenwichtsorganisatie' is altijd wankel, omdat naast de gemeenschappelijke
doelen ook eigenbelang e.d. meespelen. Spanning en conflict zijn bij tijd en wijle welhaast
onvermijdelijk. Partijen hebben elkaar nodig, maar hun belangen lopen ten dele uiteen, zijn
zelfs in bepaalde gevallen tegengesteld. Ieder kan de ander veel hulp bieden, maar ook scha-
de toebrengen".
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3.2   Professionals en professionele organisaties

Ziekenhuizen zijn organisaties waarin veel beroepsgroepen bijeengebracht zijn om gezamen-

lijk vorm en inhoud te geven aan de patientenzorg. Samenhangend met de kernfunctie van
het oorspronkelijke 'gasthuis' hebben de verplegende en verzorgende beroepen in dit opzicht
verreweg de oudste rechten. De medische professie heeft pas later zijn entree gemaakt in het
ziekenhuis. Mede dankzij de ontwikkelingen in de geneeskunde heeft de medische professie
zich gaandeweg de 20e eeuw een dominante positie in het ziekenhuis verworven. Parallel
daaraan heeft zich binnen de medische beroepsgroep een steeds verdergaande opdeling in
specialismen voltrokken. In nauwe samenhang daarmee zijn er in de loop der jaren ook bin-
nen de verpleegkundige beroepsgroep specialisaties ontstaan. Daarnaast hebben zich binnen
het ziekenhuis verschillende nieuwe (paramedische) beroepen ontwikkeld en zijn andere

kennisintensieve beroepen stilzwijgend in de ziekenhuisorganisatie ingepast. In samenhang
met het vereiste hoge opleidingsniveau, is in veel van deze beroepsgroepen een tendens tot

professionalisering waarneembaar. Toegespitst op het algemeen ziekenhuis is het begrip
professt'onele organisatie dus niet alleen gerelateerd aan de sleutelpositie die de medische

professie daarin inneemt.

Daar de vraagstelling in dit onderzoek gericht is op de samenwerking en rolverdeling tussen

het management en de medische professie bij de besturing van een algemeen ziekenhuis (zie
1.2   en   2.3), is overwogen dit deelhoofdstuk exclusief  op de ziekenhuisorganisatie   toe   te
spitsen. Het begrip professional zou dan eenvoudigweg kunnen worden gedefinieerd als "een
werker die door de karakteristiek van zijn beroep (specifieke deskundigheid, eigen beslis-

singsregels, eigen gedragcodes, autonome beslissingsverantwoordelijkheid, enz.) een bijzon-
dere invloed heeft c.q. kan claimen op de ziekenhuisorganisatie" (De Greve, 1979). Deze
insteek maakt het echter onmogelijk om de ontwikkelingen in het ziekenhuis te spiegelen aan

die in andere professionele organisaties. Vandaar dat gekozen is voor een bredere benade-

ring. In dat kader wordt allereerst ingegaan op de bijzondere kenmerken van professionals en
professioneel werk (zie 3.2.1). Hierop aansluitend richt de aandacht zich meer specifiek op
de professionele en kennisintensieve organisaties (zie 3.2.2).

3.2.1   Professionals en professioneel werk

Kenmerkend voor de begrippen professional, professie, professioneel en professionaliteit is
dat de verschillende definities hiervan feitelijk samenstellingen zijn van de kenmerken waar-
naar de (organisatiekundige) belangstelling uitgaat. Als gevolg hiervan zijn empirie en se-
mantiek vaak moeilijk uit elkaar te houden. Maas (1999) noemt acht kenmerken op geleide
waarvan een beroep al dan niet als een professie kan worden aangemerkt: improviserend
visionair, kennisintensief weinig routinematig, klantspecifiek, moeilijke methoden, auto-
noom en maanverk. De insluiting of uitsluiting blijft voor de verschillende beroepen echter
arbitrair. Niettemin onderkent Maas in de grote verscheidenheid een aantal gemeenschappe-
lijke eigenschappen "Men heeft een grote mate van autonomie bij het vaststellen van wat de
klant krijgt; de activiteiten hebben toegevoegde waarde of nut voor een ander; men maakt
gebruik van een afgebakend kennisdomein; de toegepaste kennis en ervaring worden door
derden als specifiek erkend; men beschikt over een ethische code; er is een officieel leerpro-
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gramma beschikbaar voor continue ontwikkeling van het vak". Overigens brengt Maas in
herinnering dat lange tijd alleen de medische, juridische en religieuze beroepen als echte

professies zijn aangemerkt. "Deze onderscheidden zich van de 'gewone' beroepen door het
feit dat ze gebaseerd waren op kennis, dat het de beoefenaren niet direct om geldelijk gewin
te doen was en dat ethiek een belangrijke rol in het werk speelde".

Dit historisch besef is ook herkenbaar in de inmiddels bijna klassieke sociologische benade-
ring van Freidson (1981). Waar vrowel alle beroepen ernaar streven het exclusieve recht te
verwerven om te bepalen wie het werk kan doen en hoe het moet worden uitgevoerd (en

sommige hierin ook slagen), krijgt volgens Freidson alleen een professie deze autonomie
weloverwogen toegewezen. In deze zienswijze verwerft en behoudt een professie haar posi-
tie dankzij de bescherming en steun van een maatschappelijke elite die ervan overtuigd is dat
dit werk bijzondere waarde heeft. Als een professie echter eenmaal een beschermde autono-
me positie heeft verworven, kan zij nieuwe ideeen en activiteiten ontwikkelen die slechts een

vage afspiegeling vormen van de opvattingen van de dominerende elite of zelfs hiertegen
ingaan. Indien het werk van een professie uiteindelijk weinig meer te maken heeft met de
waarden en verwachtingen van de maatschappij waarin zij werkzaam is, kan zij haar bevoor-
rechte positie dus geleidelijk verliezen of zelfs moeten afstaan.

Inmiddels heeft het aantal werkers in de kennisintensieve dienstverlening een stormachtige
groei doorgemaakt. Tegelijkertijd is in de laatste decennia ook het aantal beroepsgroepen dat
een 'professionele status' claimt aanzienlijk toegenomen. Dit geldt niet in de laatste plaats
voor de groep van organisatie-adviseurs. Juist vanuit deze beroepsgroep is de laatste jaren
een substantiele bijdrage geleverd aan het kennisbestand met betrekking tot de inrichting en
besturing van kennisintensieve organisaties. Wellicht in samenhang hiermee wordt het begrip
professional in de moderne organisatieliteratuur vooral verbonden met het specifieke karak-
ter van het professionele werk en de daarvoor essentieel geachte pro»sionele autonomie.  Zo
beschouwen Van Poucke en Van Wijk (1995) een professional als "iemand die (meestal) in
directe interactie met zijn klant bepaalt wat het product of de dienst zal zijn dat/die moet
worden geleverd". Van Aken (1994) ziet in een professional "een persoon uit een welom-
schreven beroepsgroep die met behulp van creativiteit en toepassingsvaardigheden weten-

schappelijke kennis gebruikt bij het oplossen van waardeproblemen (problemen waarvan het

oplossen 'waarde' heeft voor de client)". Daarentegen beschouwt Van Delden (1991) profes-
sionals eenvoudigweg als "valanensen met een behoorlijke zelfstandigheid en een stevige
opleiding". Tegenover deze (organisatiekundige) omschrijvingen staat het gangbare heden-

-
daags Nederlands: "een professional is iemand die een tak van sport als beroep uitoefent
(Van Dale, 1996). Hiermee wordt onder meer in herinnering geroepen dat verreweg de
meeste professionals hun beroep (mede) uitoefenen om de kost te verdienen.

Niettemin vertoont het beeld dat in de organisatieliteratuur van de hedendaagse professional
wordt geschetst, nog steeds veel overeenkomst met dat van de traditionele professional. Zo
onderkent Weggeman (1997) parafraserend op het klassieke ideaaltype (Kerr et al., 1977),
bij professionals in het algemeen de volgende karakteristieken:

Kennis. doorgaans verkregen na een langdurige gespecialiseerde opleiding en door
voortdurend leren van opgedane ervaringen en toegepaste vaardigheden;
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•  Autonomie: het recht om keuzes te rnaken over hoe en met welke middelen het beroep
wordt uitgeoefend;
Gedrevenheid: een hoge mate van betrokkenheid bij de uitoefening van het beroep;
Identificatie: met de beroepsgroep en de naaste collega's;

· Morele normen. de professional voelt zich verplicht diensten te verlenen zonder voortdu-
rend rekening te houden met het financitle belang van de organisatie en zonder emotio-
neel bij clienten betrokken te raken;
Pro»sionele standaarden. handhaven van (beroeps)normen onder collega's en controle
op het gedrag van andere collega's.

De aandacht toespitsend op het bijzondere karakter van het profasionele werk is het evident
dat dit werk zich heeft ontwikkeld vanuit het ambachi de deskundige en vrije beroepsbeoe-
fening. Volgens Van Delden (1991) kan deze evolutie worden teruggevoerd op twee belang-
rijke ontwikkelingen: de groei van kennis en de toename van maatwerk. De eerste en tevens
oudste ontwikkeling betreft niet alleen de toename van het aantal theorieen, modellen en
methoden op een vakgebied, maar ook de structurering die deze kennis toegankelijk maakt.
De tweede en meer recente ontwikkeling houdt verband met een toenemende marktorientatie
en brengt met zich mee dat elke activiteit gericht wordt op een specifieke rnarkt, een speci-
fieke klant of een specifiek probleem Hierdoor verliest het beroepsmatige werk zijn routine-
karakter en worden steeds hogere eisen gesteld aan het improvisatievermogen. In nauwe
samenhang hiermee is het resultaat van het werk veelal moeilijk tevoren te specificeren. Als
afgeleide van deze beide ontwikkelingen onderscheidt Van Delden vier vormen van be-
roepsmatigwerk:  ambachtelijkwerk, artistiek werk,  kenniswerkenprofessioneelwerk. Inhet
kader van dit onderzoek gaat de belangstelling vooral uit naar de beide laatste werkvormen
en daarmee verbonden beroepstypen. Kenniswerk wordt verricht door kenniswerkers (ook
wel aangeduid als 'specialisten'). Kenniswerkers beschikken over een breed en gestructu-
reerd veld van kennis. Het werk wordt verricht in routinesituaties en is daarom goed te speci-
ficeren. De belangrijkste opgave voor de kenniswerker bestaat daarin dat uit de beschikbare
mogelijkheden de juiste oplossingen moeten worden gekozen. Professioneel werk is even-
eens gebaseerd op een arsenaal van gestructureerde kennis. Kenmerkend is echter dat deze
per situatie op de specifieke omstandigheden moet worden gericht. Methoden en instrumen-
ten worden per geval gekozen. De pro»sional moet daarom 'boven de kennis' staan, in die
zin dat steeds opnieuw moet worden beoordeeld welke feiten en inzichten van belang zijn.
Daarbij wordt professioneel werk gekenmerkt door de unieke spanning dat het nooit zeker is
of de gekozen oplossing wel de juiste is.

Kijkend naar de manier van werken maakt Weggeman (1997) onderscheid lussen routinema-
tig en improviserend werkende professionals. In dat verband wordt een R-professional door
Weggeman gezien als "een professional die min of meer routinematig een bepaalde vaardig-
heid op een zeldzaam hoog niveau weet toe te passen". Hierbij wordt voortdurend gestreefd
naar "nog meer vakmanschap door meesterschap". Kenmerkend voor de werkwijze van
R-profs is dat deze de behoefte van de klant categoriseren en diagnostiseren in termen van
een veel voorkomend geval waarop een standaardprogramrna kan worden toegepast. In de
organisatieliteratuur wordt deze werkwijze veelal aangeduid als pigeonholing. "People are
categorized and placed into pigeonholes because it would take enormous resources to treat
every case as unique and requiring thorough analysis" (Perrow, 1970). In nauwe samenhang
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met deze werkwijze komt de kennis van de R-prof vooral tot uiting in zijn vermogen een
correcte diagnose te stellen en op basis daarvan de juiste standaardprogramma's te kiezen.

Duidelijk herkenbaar in deze werkwijze is het co8rdinatiemechanisme dat door Mintzberg
(1983) standardization of skills wordt genoemd (zie 3.2.2 en 3.3.1), In een complexe en

dynamische omgeving dient het professionele werk te worden gebaseerd op een kennisarse-

naal dat per situatie op de aangetroffen specifieke omstandigheden wordt gericht. Hiertoe

wordt een improviserende professional beter in staat geacht dan zijn meer routinematig wer-
kende collega. Een I-professional wordt door Weggeman namelijk gezien als "een professio-
nal die vooral op basis van de kenniscomponenten informatie en attitude, met behulp van
creativiteit en improvisatietalent, voortdurend nieuwe kennis produceert". Daarbij gaat het
om kennis  die  in het licht van een al dan niet impliciete vraagstelling, interesse of behoefte

vroeg of laat belangwekkend of waardevol wordt geacht. Overigens acht Weggeman het
noodzakelijk dat ook R-profs een deel van hun tijd creatief en improviserend bezig zijn.
Enerzijds om op tijd de resultaten te kunnen voortbrengen waarom de markt vraagt en ander-
zijds om de werkprocessen en de output van de meer improviserend werkende collega's te
kunnen waarderen. Daarbij benadrukt Weggeman dat kennisintensieve organisaties beide
soorten professionals nodig hebben: de R-profs vooral om redenen van efficiency en de
I-profs om innovatief te kunnen blijven.

De waarneming van Van Delden (1991) dat professionals beroepshalve eigengereid zijn en
dat "die eigengereidheid met de toename van opleiding en ervaring alleen maar groter
wordt", zal door weinigen in twijfel getrokken worden. Dat elke professional "het gevoel
heeft met de essentie van de werkelijkheid te maken te hebben en daaraan de vrijheid ont-
leent een eigen koers te varen" (Van Delden, 1996), is ook zeer herkenbaar. Voor de indivi-
duele professional gaan autonomie en ze#inanagement (ze/Bturing) van nature hand in hand.
In zijn algemeenheid ziet Van Delden de autonomie van een professional dan ook groter
worden naarmate:

•    de zelfstandigheid en zelfsturing een groter deel van de taken omvat;
•    de professional met zijn vakkennis meer facetten bestrijkt en anderen weinig nodig heeft;
•   projecten en contacten met klanten een lange looptijd hebben zodat er duurzame relaties

met afhemers ontstaan;
professionals hun eigen klanten en opdrachten verwerven, waardoor ze direct invloed
hebben op de bedrijfseconomische resultaten.

De mate van profasionele autonomie vertaalt zich onder meer in de vrijheidsgraden die een
professional heeft bij het zoeken naar een evenwicht tussen de verschillende kwaliteitsaspec-
ten die bij de beroepsuitoefening een rol spelen. Van Delden (1991) noemt twee spannings-
velden in het professionele werk die voortdurend noodzaken tot het maken van afwegingen.

Ten eerste is er de spanning tussen solitair en persoonsgebonden werken versus gezamenlijk
en methodegebonden bezig z(in. Zo zullen de persoonlijke prestaties binnen een organisatie
geleverd moeten worden in de context van gezamenlijke afspraken over de werkwijze. Ten
tweede is er de spanning tussen visionair en kennisgericht prestaties  leveren versus pragma-
tisch en klantgericht diensten verlenen. Inherent aan het professionele werk is dat er steeds
een brug moet geslagen worden tussen de eisen van de omgeving en de inhoudelijke moge-
lijkheden die vanuit de beroepskennis kunnen worden geboden. In nauwe samenhang met
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beide spanningsvelden onderscheidt Van Delden dan ook vier aspecten waaraan de kwaliteit
van professioneel werk kan worden afgemeten (zie figuur 3-2).

kemvisie op
problemen en
oplossingen
- -*
  --

vereiste rollen   La       - A professionele   1-
-

.1-e=;nill 

en vaardigheden                  I       kwaliteit       -
- -   --         -  til

*

 

klantgenchte
producten en

U      diensten

Figuur 3-2 Aspecten van professionele kwaliteit
Bron: P.J. van Delden (1991)

Ten eerste vereist professioneel werk een zodanig coherente kernvisie op de problemen en
oplossingen in het vakgebied dat deze structuur geeft aan de beroepskennis. Ten tweede
dient een professional de beschikking te hebben over methoden en instrumenten om proble-
men in kaart te brengen en oplossingen te genereren. Ten derde moet een professional ver-
schillende roUen kunnen spelen en over de benodigde vaardigheden beschikken om kennis
over te dragen en met klanten en andere disciplines te communiceren. Ten vierde moeten de
professionele producten en diensten in een voor de afnemers hanteerbare vorm kunnen wor-
den afgeleverd. In dit model heeft professionele kwaliteit dus een visionaire, een instrumen-
tele, een persoonlijke en een dienstbare kant. Van Delden wijst er verder op dat deze vier
'ingangen' door het management van professionele organisaties kunnen worden benut om
gerichte invloed op het domein van de zelfsturende professionals uit te oefenen (zie 3.2.2).

Opmerkelijk is dat de ethische dimensie van de professionele beroepsuitoefening in de
moderne organisatieliteratuur relatief weinig aandacht laijgt. Dat ook professionals
afwegingen moeten maken tussen eigen belangen en belangen van anderen,   blij ft veelal
onderbelicht. Dat professionaliteit niet alleen verbonden is met eigen verantwoordelijkheid
en autonomie, maar ook met onathankeli/kheid en integriteit, komt vaak pas over het
voetlicht als zich ergens incidenten hebben voorgedaan (Rubinstein, 1999) "Kwaliteitszorg
krijgt veel aandacht. Integriteit daarentegen is een onderwerp, waar wat omheen wordt
gelopen. Het krijgt niet de aandacht die nodig is om het professioneel aanzien
maatschappelijk op peil te houden". Refererend aan Meurs (1997) benadrukt Rubinstein dan
ook dat professionaliteit niet alleen gekoppeld is aan technisch-professionele expertise. "Het
gaat bij professionaliteit tevens om de verbinding van die expertise met de eigen moge-
lijkheder. beperkingen en ideeen, alsmede om de verbinding van de eigen handelingspraktijk
met de maatschappelijke context".
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3.2.2   Professionele en kennisintensieve organisaties

Evenals het begrip professional van betekenis is veranderd, heeft ook het begrip pro»sione-
le organisatie geleidelijk een andere kleur gekregen. Van oorsprong staat dit begrip voor een

organisatie waarin de sleutelposities (in het primaire proces) worden ingenomen door hoog-
opgeleide beroepsbeoefenaars die met betrekking tot het vorm en inhoud geven van hun
werk in belangrijke mate zelfsturend zijn. Kenmerkend voor veel professionele organisaties
is bovendien dat de kennis en de vaardigheden waarover deze professionals beschikken,
binnen de leiding niet voorhanden zijn. In dit opzicht zijn de verschillen in ontstaansgeschie-
denis overigens van wezenlijk belang. Sommige organisaties danken hun 'professionele
status' aan de entree van een als zodanig erkende professionele beroepsgroep (1). Historisch
gezien kan het algemeen ziekenhuis hiervan als een voorbeeld worden beschouwd. Andere
professionele organisaties danken hun ontstaan aan het besefvan een aantal vrije beroepsbe-
oefenaars dat er aan het samenwerken in een georganiseerd verband de nodige voordelen zijn
verbonden (2). Tenslotte zijn er ook organisaties die als gevolg van een toename van de
kennisintensiteit van de dienstverlening van binnenuit zijn geprofessionaliseerd (3). Opmer-
kelijk is dat zich in deze driedeling een zekere ontwikkeling aftekent. Het resultaat hiervan is
dat de begrippen professionele dienstverlening en kennisintensieve dienstverlening tegen-
woordig veelal als synoniemen worden gehanteerd (Maas, 1999). In samenhang daarmee
worden professionele organisaties ook wel als kennisintensieve organisaties aangeduid
(Weggeman, 1997). Verwarrend is dat het begrip professionele organisatie tevens wordt
gebruikt om organisaties aan te duiden die (verondersteld worden) 'professioneel georgani-
seerd' (te) zijn. In samenhang met het voorgaande heeft de aanduiding 'professioneel' weinig
binding meer met klassieke waarden als onbaatzuchtigheid en dienstbaarheid aan het alge-
meen belang. Veel moderne professionele organisaties hebben een commercieel karakter en
dat geldt zeker niet alleen voor organisaties in de marlasector. Ook in de publieke sector zijn
veel van oorsprong pure (professionele) taakorganisaties geleidelijk (geheel of gedeeltelijk)
getransformeerd tot marktachtige organisaties (In 't Veld, 1996). In dit verband kan dan ook
worden vastgesteld dat de verscheidenheid aan pro»sionele organisaties langzamerhand
zodanig groot is dat deze aanduiding vrijwel altijd een nadere ornschrijving behoeft.

Op basis van de verschillen in karakter van het professionele werk onderscheidt Mintzberg
(1983) twee ideaaltypische structuurconfiguraties waarin professionals een dominante rol
spelen: de professionele  bureaucratie  en  de  innovatieve  organisatie (adhocracy) Kenmer-
kend voor de professionele bureaucratie is dat de werkzaamheden weliswaar complex zijn,
maar toch zodanig voorspelbaar dat standaardisatie mogelijk is. 'The professional bureauc-
racy relies for coordination on the standardization of skills and its associated design parame-
ter, training and indoctrination. (...) The structure of these organizations is essentially bu-
reaucratic, achieved by design, by standards that predetermine what is to be done. (...) The
standards of the professional bureaucracy originate largely outside its own structure, in the
self-governing associations its operators join with their colleagues from other professional
bureaucracies". Het bureaucratische karakter van dit type organisatie komt vooral tot uiting
in het proces van pigeonholing (zie 3.2.1). In samenhang hiermee kunnen in een professione-
le bureaucratie relatief veel R-profs worden aangetroffen (Weggeman, 1997) Daarbij heeft
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het categoriseren van klanten belangrijke gevolgen voor de interne ordening van de organisa-
tie. "Because clients are categorized, or categorize themselves, in terms of the functional
specialists who serve them, the structure of the professional bureaucracy becomes at the
same time both a functional and a market-based one". Mintzberg wijst er op dat er aan de
professionele bureaucratie verschillende nadelen kleven. "Like the machine bureaucracy, the
professional bureaucracy is an inflexible structure, well suited to producing its standard out-
puts but ill-suited to adapting to the production of new ones. (...) Existing programs can be

perfected by individual specialists. But new ones usually cut accross existing specialties - in
essence, they require a rearrangement of the pigeonholes - and so call for interdisciplinary
efforts". Geavanceerde innovatie vereist dan ook een configuratie die deskundigen uit ver-
schillende disciplines bijeen kan brengen in soepel functionerende ad hoc projectgroepen.
Een dergelijke innovatieve organisatie (adhocratie) wordt volgens Mintzberg gekenmerkt
door een "highly organic structure, with little formalization of behavior; high horizontal job
specialization based on formal training; a tendency to group the specialists in functional units
for housekeeping purposes but to deploy them in small, market-based project teams to do
their work; a reliance on the liaison devices to encourage mutual adjustment, the key coordi-
nating mechanism, within and between these teams; and selective decentralization to and
within these teams, which are located at various places in the organization and involve vari-
ous mixtures of line managers and staff and operating experts".

Zolang organisaties zich niet toeleggen op het bedenken van oplossingen voor nieuwe pro-
blemen, maar op het toepassen van standaardprogramma's voor goed omschreven bestaande

problemen, kan de professionele bureaucratie worden beschouwd als een adequate
configuratie. Toegespitst op het algemeen ziekenhuis kan worden vastgesteld dat dit voor een
belangrijk deel van de werkzaamheden opgaat. In toenemende mate zijn er echter ook werk-
zaamheden met een meer innovatief karakter. Mintzberg (1994) onderkent dan ook dat "het
ziekenhuis wordt gedreven in de richting van een hybride structuur, met kenmerken van de
innovatieve vorm". Verondersteld mag worden dat dit gevolgen heeft voor de besturing van
het ziekenhuis. Mintzberg signaleert dat veel besluiten in professionele organisaties niet
genomen worden door managers of afzonderlijke professionals, maar in interactieprocessen
waaraan door professionals en managers van diverse niveaus en organisatie-eenheden wordt
deelgenomen. Zeker voor een adhocratie geldt dat de invloed van de managers meer berust
op hun deskundigheid en interpersoonlijke vaardigheden dan op hun formele positie.

Van Delden (1996) legt verband tussen de aard van het werk en het belangrijkste spannings-
veld in een organisatie van professionals: autonomie versus gezamenlijkheid (zie figuur 3-2).
Autonomie gaat uit van het primaat van de individuele wil. In een solistische werkcultuur
heeft de professional overzicht over het eigen werk en worden beslissingen genomen zonder
dat er afstemming met anderen plaatsvindt. Wanneer zich echter de noodzaak aandient om
elkaars kennis en ervaring te benutten, taken te verdelen of interdisciplinair te werken, komt
deze werkcultuur onder druk te staan. Gezamenlijkheid brengt immers afhankelijkheid met
zich mee. Bepalend voor de balans tussen autonomie en afhankelijkheid is dus vooral de aard
van het werk. Door tevens de stabiliteit van de samenwerkingsrelaties in ogenschouw te
nemen, onderscheidt Van Delden vier organisatievormen voor professioneel werk (zie figuur
3-3):
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•   Ferband van individuele professionals: De werkuitvoering is een persoonsgebonden
proces. Inhoudelijke afstemming en samenwerking is nauwelijks aan de orde. Er is
slechts sprake van een beheersmatige afhankelgkheid van gezamenlijke faciliteiten en
ondersteunende medewerkers. Het gezamenlijke verband is niet veel meer dan een asso-
ciatie van vrije beroepsbeoefenaren met informele relaties en weinig structuur.

•    Collegiate organisatie: Er bestaat de nodige vrijheid om het vak naar eigen inzicht uit te
oefenen, maar er moet rekening worden gehouden met een gezamenlijk programma van
eisen en een gezamenlijke planning. Deze 'vrijheid in gebondenheid' gaat veelal gepaard
met een intern onderhandelingsspel waarbij de spelers elkaar min of meer gelijkwaardige
partijen zien. Daarmee is er sprake van een zekere collegiale alhankele'kheid.

•   Projectorganisatie. Het eindresultaat vraagt om inhoudelijke beinvloeding en regelmati-
ge afstemming tussen verschillende disciplines. Dit vraagt de bereidheid om het eigen

denken te laten beYnvloeden door invalshoeken van buiten de eigen discipline. Daarmee
is er sprake van een inhoudelgke afhankelgkheid. Kenmerkend is verder dat de samen-

stelling van de teams steeds wisselt. Dit vereist een open en flexibele structuur.

•  Kennisproductorganisatie.· Het routmematige karakter van de diensten en producten
maakt het mogelijk deze te specificeren in de vorm van modulen, uitvoeringsprocedures,
protocollen en vaste kwaliteitsnormen. Hierdoor zijn deze tussen personen overdraag-

baar. Op de voorgrond staat een efficient gebruik van middelen. Maatwerk komt voor,
maar is voornamelijk het resultaat van het combineren van bestaande modulen of het
aanpassen daarvan. Door de scheiding van productontwikkeling, planning en uitvoering
is iedereen op elkaar aangewezen. Daarmee is er sprake van een instrumentele afhanke-
l(/kheid binnen een relatief vaste structuur.

Van Delden benadrukt dat geen van deze vier organisatievormen 'de beste' is. "In sommige
situaties is er weinig samenhang en onderlinge afhankelijkheid en zal een lichte samenwer-
kingsvorm volstaan. In andere gevallen zijn de professionals diepgaand en voortdurend op
elkaar aangewezen en zal de organisatie ruimte moeten bieden voor intensieve samenwer-
king". In een complexe organisatie als een algemeen ziekenhuis kunnen deze organisatie-
vormen dan ook alle vier worden aangetroffen. Opmerkelijk is dat de vier door Van Delden
onderscheiden organisatievormen sterk doen denken aan de modellen die een taakgroep van
de Landelijke Specialisten Vereniging  in   1976 met betrekking  tot de samenwerkingsrelatie
tussen medisch specialisten en ziekenhuis(management) heeft gepresenteerd (zie memo
4-22): -

De aandacht vooral richtend op commerciele professionele organisaties stellen Van Poucke
en Van Wijk (1995) vast dat deze veelal de maatschap als rechtsvorm en besturingsvorm
hebben. Kenmerkend voor de partners in een dergeljke organisatie is dat deze een drievou-
dige rol hebben. Ze zijn et*enaar, ze zon medebestuurder en ze zijn de belangrijkste en
professioneel meest invloedrijke medewerkers. In nauwe samenhang hiermee verloopt de
besluitvormingsprocessen in een professionele organisatie veelal via de lijnen van het onder-
handelingsmodel. Reden voor Van Poucke en Van Wijk om professionele organisaties aan te
merken als 'politieke organisaties bij uitstek'  (zie 3.1.5). Niettemin kan worden vastgesteld
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Figuur 3-3 Vier organisatievormen voor professioneel werk
Bron: P.J. van Delden (1996)

dat zich in veel organisaties die van oorsprong uit zelfstandige vrije beroepsbeoefenaren
bestaan inmiddels de nodige veranderingen in het besturingspatroon aftekenen. De oorzaak
hiervan is meestal gelegen in schaalvergroting, hetzij door fusie, hetzij door autonome groei.
In dit verband schetsen Van Poucke en Van Wijk de volgende ontwikkelingstendens:

•   een meer formele besluitvormingsstructuur met een verschuiving van taken van de part-
ners naar de bestuurders/managing partner;
een meer formeel communicatieproces met een formele structuur en sturing op basis van
vaste informatiecategorieen;
centralisatie van beleidsontwikkeling en beheer, decentralisatie van 'ondernemer-schap';

• het veranderen van de partners van 'mede-managers' in 'meedenkers' en 'mee-
beslissers';

•        een vergroting van de rol van de managing partner of voorzitter van het bestuur;
•      een toenemend belang van de rol van de voorzitters van vakgroepen of sectoren.

In formele zin brengt deze verschuiving van prakt(ikmodel naar ondernemingsmodel geen
toename van de hierarchie met zich mee. Door de toename van de mandatering van de ma-
naging partner is dit volgens Van Poucke en Van Wijk feitelijk echter wel het geval. Ook
hier dringt zich de vergelijking op met de ontwikkeling in een algemeen ziekenhuis. In sa-
menhang met de schaalvergroting die veel ziekenhuizen en maatschappen van medisch spe-
cialisten ondergaan, tekenen zich hierin immers vergelijkbare ontwikkelingen af

De alom ervaren noodzaak om de besturing van professionele organisaties niet beperkt te
laten blijven tot ze#inanagement van professionals, heeft inmiddels geleid tot een levendige

belangstelling voor het thema 'leidinggeven aan professionals'. Kortheidshalve wordt in dit
kader volstaan met het aanstippen van slechts enkele aspecten hiervan. Algemeen wordt
onderkend dat professionals niet kunnen worden aangestuurd door het opleggen van regels
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en procedures. Dit impliceert dat de meeste traditionele managementinstrumenten in profes-
sionele organisaties niet of nauwelijks werken. Hier staat volgens Weggeman (1992 b) te-
genover "dat de motivatie en het daaruit voortvloeiende energieniveau van de professional
een functies zijn van de mate waarin hij zich kan identificeren met de doelen en achterlig-
gende waarden van de organisatie waarvan hij lid is". Dit impliceert naar de opvatting van
Weggeman dat de attitude gebaseerd moet zijn op shared values en collectieve ambitie. De
belangrijkste uitingsvormen hiervan zijn "relatief veel 'face to face' communicatie en hierar-
chie-onafhankelijke samenwerkingspatronen".

Van Delden (1991) benadrukt vooral de noodzaak om vanuit het beleid van een organisatie
tegenwicht te bieden tegen het natuurlijke individualisme van beroepsbeoefenaars. Daarbij
ziet Van Delden vier ingangen voor de manager om invloed uit te oefenen op het zelfmana-
gement van de professionals. Deze ingangen sluiten direct aan op de vier kwaliteitsaspecten
die aan het professionele werk kunnen worden onderscheiden (zie figuur 3-2). Als visionair
kan de manager voorzien in de behoefte aan een bindende visie die structuur brengt in de
kennis, inzichten en activiteiten van de professionals (1). Als beheerder kan de manager
zorgdragen voor een adequate interne kennisuitwisseling en een systematische, methodische
manier van werken binnen de beperkte mogelijkheden van tijd en geld (2). Als mentor kan
de manager inspelen op de behoefte van professionals aan begeleiding en aandacht voor de
persoonlijke aspecten van de beroepsuitoefening (3). Als ondernemer kan de manager de
eisen vanuit de buitenwereld verhelderen en duidelijkheid scheppen over de wensen, bedoe-
lingen, belangen en gevoeligheden bij de afnemers van het professionele product (4).

Met het besef dat de productiefactor arbeid in onze westerse wereld in toenemende mate
verdrongen wordt door de productiefactor kennis (Weggeman, 1997), heeft ook de belang-
stelling voor het management van deze productiefactor een flinke ontwikkeling doorge-
maakt. Het feit dat het functioneren van onze moderne professionele en kennisintensieve
organisaties in hoge mate afhankelijk is geworden van de kennis die binnen deze organisaties
voorhanden is, maakt het kennismanagement tot een essentieel onderdeel van de totale bestu-
ringsopgave. Dit geldt zeker niet in de laatste plaats voor het algemeen ziekenhuis. Kennis-
management wordt door Weggeman gedefinieerd als "het zodanig inrichten en besturen van
de operationele processen in de kenniswaardeketen dat daardoor het rendement en het plezier
van de productiefactor kennis worden bevorderd". Hierbij doelt Weggeman zowel op finan-
cieel rendement als op leerrendement. De operationele activiteiten in de kenniswaardeketen
betreffen achtereenvolgens het vaststellen van de benodigde kennis in het licht van de orga-
nisatiestrategie (1), het inventariseren van de kennis die in de organisatie beschikbaar is (2),
het ontwikkelen van kennis (3), het delen van kennis (4), het toepassen van kennis (5) en het
evalueren van kennis (6). Maas (1999) maakt het begrip kennismanagement praktisch han-
teerbaar door het te plaatsen in de velden van het zelfevaluatiemodel van het Instituut Neder-
landse Kwaliteit (1997). Op deze wijze kan op systematische wijze worden nagegaan of aan
alle relevante aspecten voldoende aandacht wordt gegeven (zie figuur 3-4).

Reeds in de jaren tachtig heeft Drucker (1988) gewezen op de gevolgen die de opkomst van
de 'informatiegerichte organisatie' heeft voor de wijze van aansturing. Een essentieel gege-
ven daarbij is dat de kennis die nodig is om gegevens om te zetten in informatie per definitie
specialistisch is.  "In de informatiegerichte onderneming zal de kennis zich hoofdzakelijk
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aan de basis bevinden, bij  de specialisten die ieder hun eigen werkterrein hebben en zelf hun
werk indelen". Reden voor Drucker om te bepleiten bij het vooruitblikken naar de onderne-
ming van de toekomst bij ziekenhuizen, universiteiten en symfonieorkesten te rade te gaan.
Inmiddels tekent de indertijd voorziene ontwikkeling zich duidelijk af Naast de traditionele
professionele organisaties is een brede verzameling nieuwe kennisintensieve organisaties
ontstaan. De besturingsvraagstukken die zich in algemene ziekenhuizen voordoen, worden
daarmee steeds minder uniek. Daarmee verliezen ook de oplossingen die voor deze vraag-
stukken worden gevonden hun exclusiviteit.
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33   Management en participatie

De probleemstelling die aan dit onderzoek ten grondslag ligt, impliceert dat de belangstelling
in het bijzonder uitgaat naar (de effectiviteit van) de participane van de medische professie
in het management (de besturing) van het ziekenhuis (zie 1.2 en 2.3). In de inleiding is aan-
gegeven dat het begrip 'effectief daarbij primair verbonden is met de besturingsopgave
waarvoor de ziekenhuisleiding zich gesteld ziet. Overigens betekent dit nadrukkelijk niet dat
de medisch-professionele besturingsvraagstukken in dit onderzoek geheel buiten beeld blij-
ven. Zeer bewust wordt het begrip participatie in een neutrale betekenis gebruikt. Het sa-
mengevoegde begrip managementparticipatie staat daarmee voor het deelnemen aan gerich-
te bernvloeding

Binnen de ziekenhuissector heeft het begrip managementparticipatie van medisch specialis-
ten echter een rninder neutrale betekenis. Dit vertaalt zich in het hanteren van definities die
van een bepaalde zienswijze op de organisatorische vormgeving van deze participatie getui-
gen. Zo constateert Durlinger (1992) dat sommigen het bij managementparticipatie hebben
over het opnemen van een medisch specialist in de lijnorganisatie als hoofd van een afdeling,
terwijl anderen daarmee doelen op het betrekken van medisch specialisten bij de besluitvor-
ming. Niet zelden komt hierbij de machtsdimensie in beeld, bijvoorbeeld als de medisch
specialisten door het management ervan worden verdacht uit te zijn op een "overname van
de besluitvorming in plaats van deelname in de besluitvorming".

Het voorgaande maakt het zinvol om het participatieverschijnsel zowel door de bril van het
systeemmodel als door de bril van het parte'enmodel te bekijken (zie 3.1.6). Dit geldt even-
zeer voor de motieven die aan de (nagestreefde) managementparticipatie ten grondslag lig-
gen. Binnen het enigszins idealistische systeemmodel is participatie vooral gericht op het
bevorderen van de effectiviteit van de besturing, dit met het oog op de organisatiedoelen.
Binnen het wat realistischer getinte partijenmodel daarentegen is participatie vooral gericht
zijn op het behartigen van de eigen belangen of die van de eigen groep.  In de praktijk zal het
participatieverschijnsel zich veelal als mengvorm van deze beide uitersten presenteren. Ma-
nagementparticipatie kan dan ook vele vormen aannemen. Deze kunnen bovendien op ver-
schillende manieren in een organisatie worden verankerd.

Met de navolgende uitwerking en inkleuring van de begrippen management enparticipatie is
vooral beoogd de beeldvorming met betrekking tot het begrip managementparticipatie te
verruimen en mogelijke vooroordelen weg te nemen. Daartoe wordt allereerst aandacht be-
steed aan de ontwikkeling en de verschillende aspecten van de managementfunctie (zie
3.3.1). Hierop aansluitend wordt expliciet stilgestaan bij de politieke dimensie van de mana-
gementfunctie, het omgaan met belangentegenstellingen en conflicten (zie 3,3.2). Vervolgens
worden de processen van probleemoplossing en besluitvorming aan een nadere analyse on-
derworpen (zie 3.3.3). Afgesloten wordt met een korte beschouwing over de verschillende
vormen van participatie en vertegenwoordiging die in organisaties worden aangetroffen (zie
3.3.4).
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3.3.1   Aspecten en ontwikkeling van de managementfunctie

Iedere georganiseerde menselijke activiteit vereist enerzijds dat de werkzaamheden worden

verdeeld en anderzijds dat de hieruit voortvloeiende taken worden gecoardineerd. Coordina-

tie vormt dan ook een belangrijk aspect van de managementfunctie. Mintzberg (1983) onder-

scheidt daarbij verschillende courdinanemechanismen. Het meest herkenbaar vanuit de

dagelijkse praktijk zijn mutual adjustment (onderlinge afstemming via informele communi-

catie) en direct supervision (instructies en toezicht door een verantwoordelijk leidinggeven-

de). Daarnaast rekent Mintzberg ook de drie onderscheiden vormen van standaardisatie tot

de cotlrdinatiemechanismen: standardization ofwork processes (specificatie of programme-
ring  van het werk),  standardization  of work ouiput (specificatie  van de resultaten  van het

werk) en smndardization ofskills (specificatie van de kennis, vaardigheden en training die
nodig zijn om het werk te doen). Als zesde en laatste coardinatiemechanisme noemt Mintz-

berg de standardization of norms. Door het beinvloeden van de ideeen, opvattingen en nor-
men van de organisatieleden kan men trachten te bewerkstelligen dat die zich blijven richten

op de doelen van de organisatie. Gemeenschappelijke normen en waarden zijn in de ziens-

wijze van Mintzberg dan ook richtinggevend bij het vormgeven van de andere co6rdinatie-
mechanismen en kunnen deze zelfs ten dele vervangen.

In de literatuur worden met betrekking tot het begrip management, maar ook tot hieraan
verwante begrippen als beleidsvorming en besluitvorming, gewoonlijk drie niveaus onder-
scheiden: strategisch, mctisch en operationeel. Op strategisch niveau heeft de besturing
betrekking op de continuReit van de organisatie. Hierbij ligt het hoofdaccent op de relatie
tussen de organisatie en de omgeving (externe afstemming). Strategisch management omvat

die besturingsaspecten, die voor het voortbestaan van de organisatie van wezenlijk belang
zijn. De Leeuw (1986) benadrukt dat hierbij niet alleen gedacht moet worden aan de markt

waarop de producten of diensten worden afgezet, maar evenzeer aan het bewerkstelligen en
bewaken van de vereiste flexibiliteit van de organisatie. Tactisch (structurerend) manage-
ment heeft vooral betrekking op het organiseren, het verschaffen en het structureren van de
productiemiddelen. Operationeel management tenslotte omvat de besturingstaken die gericht
zijn op het bewerkstelligen van een goede gang van zaken op het uitvoerende niveau (interne
afstemming).

Kijkend naar de ontwikkeling van de managementfunctie, moet worden benadrukt dat deze
van oorsprong vooral verbonden is met de instrumentele vraag hoe de organisatie-
doelstellingen kunnen worden bereikt en veel minder met het bepalen van die doelstellingen.
Illustratief in dit verband is het aan de klassieke organisatiekunde ontleende acroniem
PODSCORB, dat staat voor de verschillende aspecten die aan de traditionele management-
functie kunnen worden onderscheiden: planning, organizing, directing, stalling coordina-
ting reporting, budgetting Samenvattend laat de traditionele managementfunctie zich om-
schrijven als "het ervoor zorgen dat anderen activiteiten uitvoeren die gericht zijn op het
realiseren van vastgestelde doelen" (Weggeman et al., 1992 a). De hierbij behorende activi-
teiten laten zich in hun onderlinge relatie samenvatten in de zogenaamde managementcyclus

(zie 2.1 en 2.2): plan (onderzoeken, opstellen van plannen), do (regelen, co8rdineren, op-
drachten geven. voorwaarden scheppen), check (toetsen, meten, controleren) en act (bijstu-
ren of het herzien van plannen en normen). Geheel in lijn met de traditionele kijk op de ma-
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nagementfunctie is de aandacht in de organisatieliteratuur lange tijd gefixeerd geweest op
hieraan verwante thema's als planning en beheersing. De laatste decennia klinkt echter een
stee(is duidelijker roep om ondernemerschap door. Naast de klassieke vooral op efficientie
gerichte functie (doen we de dingen goed.2) wordt tegenwoordig ook de meer extern en op
effectiviteit georienteerde ondernemersfunctie  (doen  we de goede dingen 7)  als een  onderdeel
van de managemenfunctie beschouwd. Weggeman et al. (1992) zien de managementfunctie
dan ook evolueren naar een afgewogen combinatie van ondernemen, leiden (motiveren) en
managen (in de klassieke betekenis).

Van oorsprong is het begrip ondernemerschap sterk verbonden met oprichters en eigenaars
van ondernemingen. Geleidelijk heeft dit begrip echter een meer algemene betekenis gekre-
gen. Van Aken et al. (1993) onderscheiden drie aspecten aan het begrip ondernemerschap:
het realiseren van innovaties, het aangaan van risico's en een sterke persoonlijke betrokken-
heid van de ondernemer bij de resultaten van zijn onderneming, ondermeer tot uitdrukking
komend in inzet, visie en charisma. De toegenomen belangstelling voor deze onderne-
merschapsaspecten hangt vooral samen met de als zodanig ervaren verstarring en inflexibili-
teit in veel organisaties. Het antwoord hierop wordt vaak gezocht in de combinatie van de-
centralisatie (zie 3.3.3) en intern ondernemerschap. Hierbij wordt het begrip intern onder-
nemerschap overigens op twee manieren gehanteerd. In de eerste benadering ligt de nadruk
op de persoon van de entrepreneur. Deze opereert weliswaar binnen een grote organisatie,
maar moet verder zoveel mogelijk lijken op een zelfstandige entrepreneur, die voor eigen
rekening en risico een bedrijf opzet. Het zwaartepunt ligt hier dus bij de divisie- of unitma-
nagers.13 In de tweede benadering ligt de nadruk niet zozeer op de persoon van de entrepre-
neur,  maar meer op de stijl van leiding geven en organiseren. Het bevorderen van intern
ondernemerschap impliceert in deze benadering "het ombuigen van een organisatiecultuur,
gekenmerkt door beheersing en risicovermijding, naar een cultuur gekenmerkt door onderne-
merschap". Daarmee is dit gedistribueerd intern ondernemerschap niet voorbehouden aan
een beperkt aantal managers, maar wijd verspreid gekoppeld aan individuen, groepen en
afdelingen in de organisatie (Post, 1993).

De geleidelijke incorporatie van het ondernemerschapsaspect in de managementfunctie im-
pliceert een duidelijke verbreding van het begrip management. Management en besturing
kunnen daarom met recht als synoniemen worden opgevat: het op gerichte w#ze beinvloeden
van de organisatie en haar omgeving (zie 3.4.3). De Leeuw (1983) onderkent hierin twee
kernpunten: "het gaat uiteindelijk om het beinvloeden van de loop der gebeurtenissen en het
totaal van die beinvloeding moet een richting hebben". Als de beinvloeding geen richting
heeft, is er geen sprake van besturing, maar van verstoring. Van belang is voorts dat bestu-
ring meestal op drie manieren is gespreid: in de tijd (1), over verschillende aspecten (2) en
over verschillende actoren (3). Door deze driedeling ontstaat een organisatieprobleem Bij
het nemen van beslissingen zal men rekening moeten houden met beslissingen in het verle-
den en met mogelijke toekomstige beslissingen. Beslissingen met betrekking tot het ene
aspect hebben invloed op andere aspecten. Beslissingen van de ene actor beinvloeden die
van andere. Er zal daarom voor gezorgd moeten worden dat er samenhang en lijn zit in het
totaal aan beinvloedingen en dat er lering wordt getrokken uit eerdere ervaringen. Een be-
langrijk hulpmiddel bij dit managementproces is beleidrvorming. De Leeuw onderscheidt
hieraan twee aspecten: het organiseren van de beleidsvorming door het aangeven van structu-
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ren (procedures, taken en bevoegdheden in het beleidsvormingsproces) en het binnen die

structuren inhoudelijk afstemmen van de doelen (uitspraken over wenselijkheden en onwen-

selijkheden). Deze benadering impliceert een brede definitie van het begrip beleid.· een ge-
heel van doelstellingen en de wegen daarheen. Doelen en middelen worden daarbij gezien
als twee kanten van dezelfde medaille (Mur-Veeman, 1981).

Kijkend naar de managementfunctie in ziekenhuizen kan worden vastgesteld dat deze een
soortgelijke ontwikkeling doormaakt als hiervoor is geschetst. In de afgelopen decennia heeft

het (professionele) management immers een belangrijk deel van de beleidsvorming en de
beleidsvaststelling naar zich toe getrokken. In nauwe samenhang daarmee is inmiddels in
veel ziekenhuizen het zogenaamde raad van toezicht-model ingevoerd. Het perspectief voor

de directie(leden) is dat van de ondernemende besmurder in een 'geintegreerd medisch-

specialisch bedrijf (Visser et al., 1996). De andere werkelijkheid is dat de meeste algemene
ziekenhuizen tevens onderdak bieden aan ondernemers die min of meer zelfstandig praktijk
voeren.

3.3.2  Belangentegenstellingen en conflicten

Belangen en belangentegenstellingen spelen zowel binnen als tussen organisaties een belang-

rijke rol. Pfeffer (1992) is zelfs van opvatting dat innovaties en veranderingen meestal slechts
mogelijk zijn als men de vaardigheid heeft om macht te ontwikkelen en de bereidheid heeft
om die te gebruiken. Pfeffer spreekt in dat verband dan ook over machbmanagement. De
waarschuwing van Morgan (1986) voor een te eenzijdige benadering van de management-
functie sluit hier direct op aan. "The idea that organizations are supposed to be rational en-
terprises in which their members seek common goals tends to discourage discussion or ami-
bution of political motive. (...) This is unfortunate, since it often prevents us from recogniz-
ing that politics and politicking may be an essential aspect of organizational life, and not
necessarily an optional and dysfunctional extra".

De wijze waarop binnen of tussen organisaties wordt omgegaan met conflicterende belangen
hangt nauw samen met de machtsverhoudingen tussen de betrokken partijen en de daaraan
ten oorsprong liggende machtsbronnen (zie 3.1.5). Refererend aan de vijf door Thomas
(1976) onderscheiden gedragsalternatieven pleit Morgan (1986) dan ook voor een plurifor-
tile benadering van belangentegenstellingen en (dreigende) conflicten (zie figuur 3-5). Daar-
bij is steeds de vraag aan de orde welke mate van coOperatie (de horizontale as) en welke
rnate van assertiviteit (de verticale as) in een gegeven situatie het meest geeigend is. 'Though
a manager may have a preferred style, all the different styles are likely to be appropriate at
one time or another. (...) On some occasions the manager may wish to buy time through
various kinds of avoidance behavior. On others, head-on competition, collaboration, accom-
modation, or compromise may prove more effective".

Ook Mastenbroek (1988) legt een relatie tussen de machtsverhoudingen en de keuze van de
gedragsalternatieven. In geval er sprake is van grote machtsongelijkheid is het niet waar-
schijnlijk dat de strijd wordt aangegaan. Anderzijds bestaat er een neiging tot een geleidelijk
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Figuur 3-5 Gedragsalternatieven bij belangentegenstellingen en conflicten
Bron: G. Morgan (1986) refererend aan K.W. Thomas (1976)

verscherpende competitie als partijen ongeveer even machtig zijn. Mastenbroek wijst er in
dit verband echter op dat macht en afhankelijkheid een twee-eenheid zon. Hoe afhankelijker
partijen van elkaar zijn, hoe meer ze zich van elkaar moeten aantrekken en hoe meer macht
ze over elkaar uitoefenen. In een dergelijke machts- en afhankelijkheidsrelatie spelen alle
mogelijke vormen van macht (machtsbronnen) een rol. Het eindsaldo bepaalt de positie ten
opzichte van elkaar. Hoe groter de wederzijdse afhankelijkheid, des te groter de kans op een
meer cooperatieve benadering van elkaar, tot uitdrukking komend in onderhandeling of zelfs
in samenwerkingsgedrag.

Godfroij (1981) benadrukt dat de wederzijdse afhankelijkheid van actoren geen vaststaand
gegeven is. Actoren beYnvloeden elkaar, met name elkaars doeleinden en prioriteiten. Inter-
dependentie kan in de interactie tussen actoren worden ontdekt of gecreeerd, maar ook ver-
anderd of opgeheven. Aangrijpingspunten voor Godfroij's analyse zijn niet zozeer de ver-
schillende belangen van de actoren, maar vooral hun strategieen. Hierbij gaat Godfroij ervan
uit dat de aard van de interdependentie tussen actoren in hun strategietn tot uitdrukking
komt. Zonder volledigheid te pretenderen, onderscheidt Godfroij een zestal strategietypen:
behoud of vergroting van macht (1), behoud of vergroting van zekerheid (2), doelbewuste
risicoaanvaarding (3), ontwijken van macht en verantwoordelijkheid (4), behoud van geves-
tigde sociale constructies (5) en waardegericht handelen (6). Met dit zesde type is bedoeld de
strategieen aan te duiden waarin de handelingsalternatieven niet worden geselecteerd op
grond van hun instrumentele geschiktheid voor het bereiken van de gegeven doeleinden.
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maar omdat ze principieel juist worden geacht. De kern van Godfroij's benadering is dat er
een verband kan worden gelegd tussen de aard van de interdependentie (tot uitdrukking
komend in de strategieen) en de aard van de interactie tussen de actoren. In dit verband on-
derscheidt Godefroij zeven 'speltypen' (interactie-varianten): coOperatie, coalitievorming,
competitie, competitiebeperking, strijd, vermijding en fusie. De charme van Godfroij's bena-
dering is dat deze behalve de stereotype strategie van machtsbehoud en machtsvergroting
ook een aantal andere drij fveren in kaart brengt die de interactie tussen actoren beYnvloeden.

Belangentegenstellingen, machtsgebruik en (dreigende) conflicten zijn verschijnselen die
ook in een ziekenhuis tot de dagelijkse werkelijkheid behoren. Ondanks de relatieve een-

stemmigheid over de primaire doelstelling van het algemeen ziekenhuis en de daarmee sa-
menhangende neiging om de ziekenhuisorganisatie als een 'doelgericht systeem' te be-
schouwen, roept het beeld van een 'negotiated order' evenzeer de nodige herkenning op (zie
3.1.6). De duurzaamheid van de ziekenhuisorganisatie wordt zeker niet alleen gewaarborgd
door gemeenschappelijke normen en waarden, maar berust tevens op telkens verschuivende
compromissen tussen partijen die allemaal (ook) hun eigen doeleinden nastreven. In een
pluralistische managementbenadering zal hiermee op alle besturingsniveaus rekening worden

gehouden.

3.3.3   Probleemoplossing en besluitvorming

Organisaties kunnen worden beschouwd als besluitvormende systemen (zie 3.1.3). Dat geldt
zeker voor een complexe organisaties als ziekenhuizen waarbinnen zich dagelijks talrijke
processen van probleemoplossing en besluitvorming afspelen. Veel hiervan betreffen ge-
zondheidsproblemen van patienten die zich aan de zorgen van de professionele zorgverleners
hebben toevertrouwd. Andere betreffen vooral problemen in de ondersteunende en voor-
waardenscheppende sfeer. Weer andere zijn meer strategisch van aard. Sommige van deze
problemen zijn eenvoudig, andere zeer complex. Vele worden door een enkeling tot een
oplossing gebracht, andere problemen vereisen de inbreng van velen. Daarbij kan de besluit-
vorming zowel een impliciet als een expliciet verloop hebben.

Probleemoplossing en besluitvorming kunnen niet los van elkaar worden gezien. Enerzijds
gaat het oplossen van een probleem veelal gepaard met een aaneenschakeling van keuzen
(besluiten). Anderzijds gaat het bij besluitvorming tevens om een optimale voorbereiding op
de te maken keuzen. Gegeven deze samenhang is het niet verrassend dat veel besluitvor-
mingsmodellen grote overeenkomst vertonen met (het eerste gedeelte) van het klassieke
problem solving model: 1. probleemstelling; 2. informatieverwerking; 3. beoordeling alterna-
tieven; 4. keuze; 5. implementatie; 6. evaluatie.   Zo   kent het inmiddels eveneens klassieke
besluitvormingsmodel van Simon (1977) een dwrietal fasen"1 intelligence activities (prob-
lem recognition and search for the causes of the problem as well as possible solutions);
2. design activities (formulation and assessment of alternative courses of action in terms of
positive and negative outcomes); 3. choice activities (the decision itself)".

Inmiddels omvat de organisatieliteratuur een veelheid van besluitvormingsmodellen met een
vergelijkbare opbouw. Vaak hebben deze een prescriptief karakter. Zo wordt gewoonlijk
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aanbevolen om de stap naar een volgende fase pas te maken als de vorige als afgerond kan

worden beschouwd. Een representatief voorbeeld van een dergelijk prescriptief fasemodel is

dat van Kapteyn (1990):

(1)     Oriantatie op het voorliggende probleem en de te volgen procedure.

(2)   Beeldvorming en analyse met betrekking tot het probleem, de beschikbare informatie,
de omstandigheden, de belanghebbenden en de criteria waaraan een oplossing moet
voldoen.

(3)   Inventansatie van de keuzemogelijkheden die voorhanden zijn en toetsing daarvan aan

de eerder gestelde criteria.
(4)    Beslissing met betrekking tot de keuze van een aanvaardbare en effectieve oplossing.
(5)   A#onding van de besluitvorming door te voorzien in een adequate informatieronde en

uitvoenngsplanning.

Meer recht aan de variatie in het werkelijke beloop van besluitvormingsprocessen doet het
door Mintzberg et al. (1976) ontwikkelde model (zie figuur 3-6). De hierin onderscheiden
fasen (identdication - development - selection) doen weliswaar klassiek aan, maar het model
omvat tevens een aantal cyclische processen (terugkeer naar eerdere fasen) en dynamische
factoren (versnellingen, vertragingen). Daarmee biedt het model ook ruimte voor de politieke
dimensie van besluitvorming (zie 3.3.2).

identificatie ontwikkeling selectie

1
lili                                            1

zoeken screening

- (search)    -

beoordelen

I- diagnose -
+ (judgment)

3  ==   ,        I.       ,  t' 0,3  »'r ./.    anliy% i
authorisatie   

' '           onder-             '
1* handelen _1

(bargaining)

T-----24                           4                       4

Figuur 3-6 Algemeen model van een besluitvormingsproces
Bron: H. Mintzberg et al. (1976).
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Vertrekpunt is dat elk besluitvormingsproces begint met prikkels om actie te ondernemen en

eindigt met een zekere verplichting om tot actie over te gaan. Mintzberg et al. onderscheiden

daarbij drie soorten prikkels: crises, problemen  en kansen. De identificatiefase start met het
herkennen van deze prikkels (recognition), gevolgd door het vergaren van nadere informatie
om tot een scherpere probleemstelling te komen (diagnosis). In de omwikkelingsfase wordt
allereerst naar kant-en-klare oplossingen (ready-made solutions) gezocht (search).Zijn deze
niet voorhanden, dan zullen nieuwe oplossingen (custom-made solutions) moeten worden
ontwikkeld of bestaande oplossingen aangepast (design).  In de selectiefase vindt eerst een

screening plaats van de beschikbare kant-en-klare oplossingen. Daarbij worden de onbruik-
bare terzijde gelegd. Daarna volgen een technische analyse van de resterende oplossingen en
de uiteindelijke keuze (evaluation-choice). Deze keuze kan op twee manieren tot stand ko-
men.  E6n of enkele daartoe bevoegde personen kunnen na een beoordeling van de oplossin-
gen een beslissing nemen Uudgement) of een groep beslissers kan in onderhandeling tot een
keuze komen (bargaining). Als degenen die deze beslissing nemen met bevoegd zijn om de
organisatie tot actie aan te zetten, dient vervolgens authorisatie door een hogere instantie
plaats te vinden.

Mintzberg et al. (1976) merken hierbij op dat de aandacht zich in de praktijk vaak volledig
op het uiteindelijke beslissingsmoment concentreert. Op basis van hun onderzoek komen zij
echter tot de conclusie dat de daaraan voorafgaande fasen meestal veel belangrijker zijn. Dat
geldt in het bijzonder als er geen kant-en-klare oplossingen voorhanden zijn en het besluit-
vormingsproces meer het karakter krijgt van probleemoplossing. In de praktijk blijft het
maatwerk dan vaak tot 66n oplossing beperkt. De uiteindelijk beslissing is dan niet meer dan
een bekrachtiging van reeds genomen besluiten. Besluitvormingsprocessen kunnen vele
soorten problemen betreffen, varierend van routineproblemen die zich veelal door een enkele
beslisser volgens in het verleden geformuleerde regels laten oplossen (programmed decisi-
ons), tot uiterst complexe en/of politiek zeer beladen problemen, die de inbreng van vele
deskundigen en/of belanghebbenden vereisen (nonprogrammed decisions). De charme van
het hiervoor geschetste model is, dat het zowel geschikt is om de structuur van eenvoudige
besluitvormingsprocessen inzichtelijk te maken als van meer ingewikkelde.

De vraag naar de relatie tussen de verschillende soorten problemen en het karakter en de
effectiviteit van besluitvormingsprocesen is al van oudere datum. Zo acht Thompson (1967)
met betrekking tot de te verkiezen vorm van besluitvorming twee dimensies relevant: ten
eerste het zicht dat men heeft op de effecten van de alternatieve oplossingen en ten tweede de
voorkeuren die men heeft inzake de mogelijke uitkomsten. In combinatie leveren deze beide
dimensies een viertal situaties op die naar het inzicht van Thompson elk om een andere be-
sluitvormingsstrategie vragen (zie figuur 3-7).

Een computational strategy is aangewezen als er men redelijk zeker is van de effecten van de
verschillende alternatieven en er geen verschil van mening is over de gewenste uitkornsten.
Het accent ligt dan op het zoeken naar de beste oplossing. Herkenbaar in deze aanpak is het
klassieke rationele besluitvormingsmodel. Een judgmental strategy is bet meest geschikt als
er wel overeenstemming is over de gewenste uitkomsten, maar geen zekerheid bestaat over
de effecten  van de verschillende oplossingsmogelijkheden.  Er zal dan een beredeneerde af-
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Figuur 3-7 Vier strategieen voor besluitvorming
Bron: J.D. Thompson (1967).

weging van de verschillende alternatieven moeten plaatsvinden. Een compromise strategy is
volgens Thompson vooral geschikt als er relatieve zekerheid bestaat met betrekking tot de
effecten van de verschillende oplossingen, maar er geen overeenstemming is over de gewens-
te uitkomsten. Er zal dan via onderhandelingen een compromis moeten worden bereikt. Een
inspirational strategy, bijvoorbeeld in de vorm van 'brainstorming; verdient de voorkeur als
er weinig bekend is over de situatie en er nog maar een beperkt zicht bestaat op de mogelijke
uitkomsten en de wenselijkheid daarvan.

In lijn met deze benaderingswijze betoogt Simon (1977) dat het zogenaamde rationele be-
sluitvormingsmodel op onjuiste veronderstellingen berust. Ten eerste moeten mensen ge-
woonlijk handelen op basis van onvolledige informatie over de mogelijke acties en de gevol-
gen daarvan. Ten tweede kunnen zij slechts een beperkt aantal van de alternatieven verken-
nen die aan een bepaalde beslissing zijn gerelateerd. Ten derde zijn zij niet in staat om alle
mogelijke uitkomsten nauwkeurig op waarde te schatten. Daarom is er feitelijk altijd sprake
van begrensde rationaliteit (bounded rationality). Tegenover het veronderstelde optimalise-
rende gedrag van de rationele 'homo economicus' stelt Simon dan ook dat individuen en
organisaties in de praktijk veelal genoegen nemen met satbficing: het op basis van eenvou-
dige vuistregels, beperkt onderzoek en onvolledige informatie kiezen voor een bevredigende
oplossing.

Hickson et al. (1986) richten de aandacht vooral op de oorzaken die ten grondslag liggen aan
de verschillen in het beloop van beslissingsprocessen. Daarbij komen zij tot de conclusie dat
de besluitvorming in organisaties onderworpen is aan drie verschillende rationaliteiten. Voor
een deel worden de verschillende stappen in een besluitvormingsproces ingegeven door de
wens om een probleem op te lossen (problem-solving rationality). Voor een ander deel wor-
den de stappen echter gezet met het oog op de standpunten en de invloed van de belangheb-

Theoretisch raamwerk                                       61



benden (interest-accommodating rationality). Deze beide rationaliteiten - de inhoudelijke en
de politieke - zijn echter ingebed in de regels en procedures van de organisatie waarbinnen
de  besluitvorming zich voltrekt (rationality of control). Deze laatste  vorm van rationaliteit
doet sterk denken aan hetgeen De Leeuw (1986) aanduidt als strucmrele rationaliteit: de
organisatie van de besluitvorming. Nauw verwant hieraan zijn de begrippen besluitvonnings-

st™ctuur en overlegstructuur.

Structurering van de besluitvorming is nodig om duidelijk te maken wie in een organisatie
welke besluiten kan nemen (Kapteyn, 1990) Tegelijkertijd moet worden onderkend dat de
besluitvormingsstructuur een afspiegeling vormt van de machtsverhoudingen in een organi-
satie. Enerzijds dient de besluitvormingsstructuur dus de afstemming van de diverse bijdra-
gen van individuen en groepen in de organisatie. Anderzijds biedt deze structuur individuen
en groepen de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op het doel en de inrichting van de
organisatie. In beginsel is de besluitvormingsstructuur in verticale (hierarchisch geordende)
organisaties eenvoudig. Het hogere niveau in de lijn beslist over zaken waartoe het lagere
niveau niet bevoegd is en beslecht geschillen die op het lagere niveau ontstaan. Bovendien
wordt van hoog naar laag controle uitgeoefend om te voorkomen dat functionarissen hun
bevoegdheden overschrijden. Moeilijker wordt het volgens Kapteyn in een gemengde struc-
tuur van horizontaal en verticaal overleg, zoals in Likert's overlappende groepsstructuur (zie
3.3.4). Echt lastig wordt het in horizontale organisaties van enige omvang en complexiteit.
De vraag waar (of door wie) algemeen bindende beslissingen kunnen worden genomen en
wie daarbij betrokken dienen te worden, is voor horizontale organisaties moeilijk eenduidig
te beantwoorden. Het basisprincipe luidt: collectieve besluitvorming over gemeenschappelij-
ke zaken. In de praktijk is het onderscheid tussen zaken die van specifiek belang zijn voor
66n of enkele betrokkenen en zaken die van gemeenschappelijk belang zijn, echter niet altijd
gemakkelijk te maken.

Een belangrijke keuze bij de structurering van de besluitvorming betreft de mate van centra-
lisatie en decentralisatie. Kenmerkend voor een gecentraliseerde besluitvormingsstructuur is
dat de beslissingen door 66n of enkele personen hoog in de organisatie worden genomen.  In
een gedecentraliseerde structuur is de beslissingsmacht gespreid over verschillende personen
op alle niveaus van de organisatie. Veelal wordt hierbij onderscheid gemaakt tussen verticale
en horizontale decentralisatie (Mintzberg, 1983). "Vertical decentralisation is the dispersal
of formal power down the chain of line authority". Deze spreiding komt tot stand door dele-
gatie vanuit de top van de organisatie: overdracht van bevoegdheden van hogere naar lagere
leidinggevenden. Verticale decentralisatie en delegatie worden in de organisatieliteratuur dan
ook als synoniemen gehanteerd. Een belangrijk kenmerk van delegeren is dat de eindverant-
woordelijkheid blijft berusten bij degene die gedelegeerd heeft (zie 3.3.4). "Horizontal de-
centralization refers to the extent to which nonmanagers control decision processes". Hierbij
kunnen verschillende categorieen 'nonmanagers' worden onderscheiden: uitvoerende, onder-
steunende en staffunctionarissen. Overigens is er in de praktijk vrijwel altijd sprake van
selectieve decentralisatie. Sommige beleidsterreinen blijven gecentraliseerd, andere worden
via de lijn gedelegeerd en weer andere worden horizontaal gespreid.

Bij de inrichting van besluitvormingsprocedures is het voorts van belang om na te gaan wel-
ke groepen in een organisatie ten aanzien van de besluitvorming eigen formele bevoegdhe-
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den hebben. Deze bevoegdheden kunnen ontleend zijn aan wettelijke voorschriften, maar
kunnen ook gekoppeld zijn aan beroepen met een eigen professionele status, met een eigen

code en een eigen verantwoordelijkheid voor de beroepsuitoefening (zie 2.2.1). "De aanwe-

zigheid van deze groepen met eigen bevoegdheden maakt de machtsverhoudingen in het
besturingspatroon aan de top van een organisatie ingewikkelder. Knopen doorhakken door

de at:toriteit wordt vaak vervangen door een op zichzelf interessant onderhandelingsspel,

waarbij geven en nemen een kunst is en verdere procedurele regelgeving de zaak vaak meer

compliceert dan stuurt" (Otto en De Leeuw, 1994).,

Samenhangend met het professionele karakter van het algemeen ziekenhuis en de 'dubbele

besturing' daarvan (zie 1.1) blinkt de besluitvormingsstructuur in ziekenhuisorganisaties niet

altijd uit door helderheid. Vooral als de medische staf in de besluitvorming participeert,
wordt (op pragmatische gronden) nogal eens in het midden gelaten waar de uiteindelijke
beslissingsbevoegdheid berust. De praktijk is dan ook dat veel beslissingen 'in overleg'
worden genomen. Afhankelijk van het onderwerp voeren op de achtergrond afwisselend de

inhoudelijke en de politieke rationaliteit de boventoon. Systeemmodel en partijenmodel zijn
daarbij niet zelden in combinatie herkenbaar.

3.3.4   Vormen van participatie en vertegenwoordiging

Sinds het eind van de jaren tachtig wordt het begrip parn'cipatie in de ziekenhuiswereld
vooral geassocieerd met het deelnemen van medisch specialisten aan de besturing van de
ziekenhuisorganisatie  (zie  3.3).  In de organisatiekunde heeft het participatiebegrip echter niet
alleen een langere geschiedenis, maar ook een bredere betekenis. Van oorsprong is het be-
grip participatie vooral verbonden met de mate waarin en de wijze waarop de medewerkers
door de leidinggevenden van een organisatie bij de besluitvorming worden betrokken. In

praktische zin onderscheidt De Leeuw (1986) daarbij een vijftal gradaties: 1. meedelen van
een genomen beslissing; 2. uitleggen van een genomen beslissing en bereid zijn deze bij
zwaarwegende bezwaren te herzien; 3. ter bespreking voorleggen van een voorgenomen

besluit; 4. luisteren naar de overwegingen van ondergeschikten om vervolgens te besluiten;
5. in gezamenlijkheid een beslissing nemen. Impliciet is hiermee tevens het begrip participa-
tiegraad omschreven.

In eerste instantie zijn het vooral de 'revisionisten' geweest die een belangrijke impuls aan de
participatiegedachte hebben gegeven (zie 3.1.2). Aan de basis hiervan ligt het voor deze
stroming zo karakteristieke positieve mensbeeld zoals dat kernachtig door McGregor (1960)
is verwoord in zijn Theorie Y (zie 3.1.6). De hiermee verbonden overtuiging is dat participa-
tieve besluitvorming leidt tot "improved decision quality, increased commitment of members
to decision outcomes, and increased satisfaction resulting from involvement" (Steers, 1977).
Overigens is reeds in de beginjaren zeventig aangetoond dat managers vooral geneigd zijn
voor een participatieve benadering te kiezen in geval de kwaliteit van de beslissing belang-

rijk is, de acceptatie van de beslissing door de medewerkers essentieel is voor een effectieve
implementatie en het vertrouwen bestaat dat de medewerkers het organisatiebelang boven het

persoonlijke belang stellen. Managers zijn echter minder geneigd om anderen bij de besluit-
vorming te betrekken als zij zelf over alle benodigde informatie beschikken om een kwalita-
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tief hoogwaardige beslissing te nemen, het voorliggende probleem goed gestructureerd  is, er
een gangbare oplossing voorhanden is die in vergelijkbare situaties reeds eerder is toegepast
of de omstandigheden vereisen dat er onmiddellijk actie wordt ondernomen (Vroom en Yet-
ton, 1973)

Eveneens vanuit het revisionistische gedachtegoed bepleit Likert (1967) een ondersteunende
leiderschapsstijl en een daarbij passend organisatieregime dat door hem wordt aangeduid als
panicipative group management. Met de ondersteunende stijl van leiding geven wordt be-
oogd om zowel aandacht te besteden aan de menselijke verhoudingen in het werk als aan de
productiviteit. Terwille van een goede co8rdinatie dient elk individu binnen de organisatie
lid te zijn van 66n of meer groepen. Likert acht dit van belang omdat naar zijn opvatting in
goed geleide groepen met duidelijke doelstellingen zowel de productiviteit als de bevredi-
ging in het werk groter zijn. In organisatorische zin leidt zijn benadering tot een aanvulling
van de traditionele (hierarchisch geordende) lijnorganisatie met een overlappende groeps-
structuur (zie figuur 3-8).

fi » d
U»13  -1-  Umlm  (1

Figuur 3-8 Lijnorganisatie met aanvullende overlappende groepsstructuur
Bron: R. Likert (1967)

Essentieel in deze structuur is dat elke groep een leider heeft die tevens deel uitmaakt van
een groep op het direct hogere niveau. Deze leiders vervullen een belangrijke functie als
verbindende schakel ('linking pin'), doordat zowel invloed van beneden naar boven als in
omgekeerde richting kan worden uitgeoefend. Tegelijkertijd wordt het horizontale groeps-
overleg gecombineerd met het verticale overleg via de lijnorganisatie. Door Kapteyn (1990)wordt hierbij echter op een tweetal valkuilen gewezen. Ten eerste kan er onduidelijkheid
bestaan over de betekenis van het horizontale overleg voor de besluitvorming op een hoger
niveau. Ten tweede kan het onduidelijk zijn of de leiders geacht worden op te treden als
representant en onderhandelaar namens hun achterban ofdat zij geacht worden zich te identi-
ficeren met het niveau van de hoger gesitueerde groep. Volgens Kapteyn vereist het 'linking
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pin'-model dan ook dat eenduidig wordt vastgelegd (en door betrokkenen geaccepteerd) op
welke wijze en door wie de beslissingen uiteindelijk worden genomen en welke taken en

bevoegdheden de verschillende schakelfunctionarissen hebben.

Voortbordurend op de revisionistische visie staat de aanhangers van de sociotechnische
systeembenadering (zie 3.1.2) voor ogen een zekere harmonie tussen het technische en het
sociale deelsysteem van een organisatie te bewerkstelligen door het creeren van (se-
mOautonome (taak)groepen. Vanuit dit gedachtegoed is naderhand het concept van het zeg
sturende team ontwikkeld:"een vaste groep van medewerkers die gezamenlijk verantwoorde-
lijk zijn voor het totale proces waarin de producten of diensten tot stand komen die aan een
interne of externe klant geleverd worden" (Van Amelsvoort en Scholtes, 1994). Met dit
concept wordt beoogd zowel een verbetering van de kwaliteit van de organisatie als een
verbetering van de kwaliteit van de arbeid te bereiken. Het accent ligt daarbij op een vergro-
ting van de flexibiliteit en de doelmatigheid, onder andere door het terugdringen van de mate
van arbeidsdeling. "Het team plant en bewaakt de procesvoortgang, lost dagelijkse proble-
men op en verbetert processen en werkmethoden, zonder daarbij voortdurend een beroep te
doen op de leiding ofondersteunende diensten".

Een soortgelijke vorm van participatie kan men in kwaliteitscirkels aantreffen (zie memo
4-37). Een kwaliteitscirkel is een groep mensen, die vrijwillig en regelmatig bijeenkomt om
problemen die het werk met zich brengt op te sporen, te analyseren en op te lessen. Het idee
achter deze vorm van kwaliteitsmanagement is van Amerikaanse origine, maar is vooral in
Japan tot ontwikkeling gebracht. Een kwaliteitscirkel is beperkt van omvang en samengesteld
uit leden van diverse hierarchische en specialistische niveaus. Een kwaliteitscirkel wordt
inhoudelijk gevuld door de leden. Met behulp van eenvoudige snelwerkende probleemoplos-
singstechnieken worden (kwaliteits)problemen tot hun essentie teruggebracht en van passen-
de oplossingen voorzien. De kern van deze benadering is dat de primaire verantwoordelijk-
heid voor de kwaliteit wordt gelegd bij de groep medewerkers die direct betrokken is bij het
voortbrengen van een produkt of dienst (Van de Bunt, 1986).

Het voorgaande maakt duidelijk dat participatie en teamwerk in de praktijk stee(is meer
verweven raken. Voor De Moor (1995) is dit aanteiding om te benadrukken dat een partici-
patieve managementbenadering tevens een participatieve leiderschapsstijl vereist. In de be-
nadering van De Moor houdt deze het midden tussen consultatief en democratisch. Hiermee
wordt bedoeld dat de coOrdinatie in een team niet langs hierarchische lijnen verloopt, maar
via dialoog en interactief samenspel. De participatief manager vervult hierin een spilfunctie,
"niet door te delegeren, te reguleren en te controleren, maar door te inspireren, te stimuleren,
te faciliteren, te motiveren en te katalyseren". Daarbij geeft de manager zijn macht niet op,
maar deelt deze met anderen. De eindbeslissing blijft echter aan hem voorbehouden. De
Moor benadrukt overigens dat het uiteindelijk niet gaat om het nemen van beslissingen, maar
om de implementatie daarvan. Hierbij mag de 'politieke dimensie' zeker niet worden gene-
geerd. Zolang een genomen besluit niet kan worden afgeleid uit de waardesystemen, criteria
en doelstellingen van de participanten, is de uitvoering onzeker. Dit brengt De Moor tot de
constatering dat "besluitvorming niet zozeer gemotiveerd moet kunnen worden, maar dat het
er allereerst op aankomt besluiten te nemen die motiverend werken".
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In grotere complexe organisaties zal een participatieve bedrijfscultuur altijd gepaard gaan

met verschillende vormen van vertegenwoordiging. Meestal is het immers niet mogelijk (en
ook niet doelmatig) om alle betrokkenen en belanghebbenden bij een bepaaid onderwerp
direct bij de besturing te betrekken. De participatie in de besluitvorming en in de voorbe-

reiding daarvan vindt daarom vaak plaats via vertegenwoordigers. Deze vervullen daarmee

een belangrijke schakegunctie tussen de verschillende overlegfora (waaronder de eigen ach-

terban). Met betrekking tot de wijze van besluitvorming via vertegenwoordigers in een orga-

nisatie maakt Kapteyn (1990) onderscheid tussen twee fundamenteel van elkaar verschillen-

de modellen:

In het verticale model hebben de vertegenwoordigers van afdelingen of teams geen ver-
antwoordelijkheid voor de beslissingen die genomen worden op niveaus hoger dan dat
van hun eigen afdeling of team Zij geven slechts informatie aan degenen die de beslis-

singen nemen. De rol van de vertegenwoordiger of schakelfunctionaris is eenduidig. Hij
adviseert namens zijn achterban en is niet aanspreekbaar op het besluit dat uiteindelijk
wordt genomen. Het overleg tussen de vertegenwoordiger(s) en de beslisser(s) is verti-
caal van karakter.

•   In het horizonmle model voeren de vertegenwoordigers het overleg namens de groepen
van betrokkenen die tot gezamenlijke besluitvorming moeten komen. In dit overleg heeft
elke vertegenwoordiger het belang van zijn achterban zo goed mogelijk te verdedigen.
Het karakter van het overleg is horizontaal en vertoont vaak trekken van onderhandeling.
De schakelfunctionaris is vooral onderhandelaar namens zijn achterban en kan daarvoor
meer of minder mandaat hebben gekregen. Meer ingrijpende besluiten behoeven meestal

de instemming van de achterban voordat ze bindend zijn.

Kapteyn benadrukt dat beide modellen goed kunnen werken mits de betrokkenen de wijze
van besluitvorming accepteren en de vertegenwoordigers en beslissers over de capaciteiten
beschikken om hun taak naar behoren te verrichten. In de praktijk wordt natuurlijk niet altijd
aan deze voorwaarden voldaan. Bovendien zijn er veel situaties waarin er zowel horizontaal
als verticaal overleg nodig is. De neiging kan dan ontstaan om beide modellen te vermengen,
met als gevolg dat de schakelfunctionarissen in gemengde en (deels) strijdige rollen komen
te zitten. Daarmee ontstaat het spanningsveld van de 'dubbele loyaliteit'. Een dergelijk situa-
tie kan zich voordoen als de beslissers in het overleg het 'commitment' van de vertegen-
woordigers proberen te verlaijgen. Veel problemen waar vertegenwoordigers tegenaan 10-

pen, houden verband met het feit dat beurtelings moet worden opgetreden als onderhandelaar
in horizontaal overleg en als pleitbezorger in verticaal overleg. Voor Kapteyn is dit reden om
te benadrukken dat duidelijk moet zijn op welke titel in een overleg wordt geparticipeerd.
Wordt van de deelnemers vooral een persoonlijke inbreng verwacht als informant of deskun-
dige,  of worden zij geacht vooral de inzichten en opvattingen van een achterban te represen-
teren? Op titel van deskundigheid samengestelde groepen kunnen vaak sneller werken, maar
hun werk kan door andere betrokkenen in de organisatie als controversieel worden ervaren.
Representatief samengestelde groepen werken vaak trager, omdat de leden steeds hun ach-
terban moeten raadplegen. Gemengde samenstelling is ook mogelijlg maar dan moet wel
duidelijk zijn of degenen die op persoonlijke titel deelnemen een besluitvormende of slechts
een adviserende stem hebben.
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Nauw gerelateerd aan de verschijnselen participatie en vertegenwoordiging zijn de begrippen
delegatie en mandaat. Delegatie (verticale decentralisatie) impliceert dat in een hierarchie
van boven naar beneden taken en bevoegdheden worden overgedragen (zie 3.3.3). Daarbij
blijft de eindverantwoordelijkheid berusten bij degene die gedelegeerd heeft. Delegatie leidt
dan ook automatisch tot een verantwoordingsplicht van degene die de bevoegdheden krijgt
toegewezen. Wanneer de hierarchie omstreden is, ontstaat vaak verwarring. De legitinliteit
van de gedelegeerde is immers gebaseerd op de bevoegdheden van degene die delegeert. Als
een team een bepaalde mak aan een van de leden delegeert, geldt hetzelfde als bij delegatie
binnen een lijnorganisatie. Het team blijft dan ten opzichte van andere delen van de organisa-
tie eindverantwoordelijk voor de gedelegeerde taak (Kapteyn, 1987). Bij mandateren is er
ook sprake van een overdracht van bevoegdheden aan een lagere instantie, maar deze oefent

die bevoegdheden uit in naam en onder verantwoordelijkheid van een hogere instantie. Een
belangrijk verschil tussen mandateren en delegeren is dat een onder mandaat genomen be-

slissing door een hogere instantie kan worden herroepen, terwijl dat in geval van delegatie
niet mogelijk is. Mandateren gaat dan ook minder ver dan delegeren (De Leeuw, 1986).

Wanneer de aandacht zich toespitst op de rolverdeling en de afstemming tussen het mana-
gement en de medische professie is veel van het voorgaande herkenbaar. Een belangrijk
gegeven daarbij is dat de ziekenhuisorganisatie van oudsher een zekere gelaagdheid kent die
enigermate correspondeert met de eerder onderscheiden managementniveaus (zie 3.3.1). Aan
medisch-professionele zijde kent men in een algemeen ziekenhuis een dergelijke gelaagdheid
echter niet. Het gevolg hiervan is dat medisch specialisten op alle drie de onderscheiden
niveaus in de besturing participeren (Schaaf en Bedaux,  1988). In samenhang hiermee ligt
het accent in de lijnorganisatie traditioneel op het verticale model, terwijl binnen de medi-
sche professie het horizonmle model uitgesproken dominant is. Door de toename van het
teamwerk in ziekenhuizen ontstaan er steeds meer mengvormen. Hierdoor zien de participan-
ten in de verschillende overlegvormen zich steeds vaker geconfronteerd met het spannings-
veld van de 'dubbele loyaliteit'.
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3.4 Systeemdenken, modeldenken en besturingstheorie

Een bedrijfskundige benadering van besturingsvraagstukken in complexe organisaties is
feitelijk ondenkbaar zonder daarbij in termen van systemen te denken. Essentieel in het sys-

teemdenken is dat de werkelijkheid wordt beschouwd vanuit gehelen en dat deze gehelen in

wisselwerking met hun omgeving worden gezien. Aan het systeemdenken ligt voorts het

uitgangspunt ten grondslag dat het geheel meer is dan de som der delen. Doordat het sys-
teemdenken zich binnen verschillende disciplines heeft ontwikkeld, is er inmiddels sprake

van een veelheid van benaderingen en opvattingen. Zowel Kramer en De Smit (1982) als De
Leeuw (1986) onderscheiden hierin drie stromingen die voor de organisatiekunde van belang

zijn. De organistische stroming borduurt voort op de biologische metafoor. De aandacht

richt zich daarbij op een aantal verschijnselen die kenmerkend zijn voor levende organismen,
zoals groei, streven naar overleving en uitwisseling van materie met de omringende omge-
ving (zie 3.1.2). De conceptuele stroming is vooral een systeembenadering. Binnen deze

stroming wordt de systeemleer opgevat als een samenhangend stelsel van begrippen en con-
cepten die empirisch als leeg worden beschouwd. Met behulp van deze 'bouwdoos' kunnen

theorieen en modellen worden geconstrueerd. De methodische stroming tenslotte ziet de

systeembenadering primair als een wijze van aanpak, als een metho(le voor het oplossen van
praktische problemen.

In dit kader heeft de belangstelling voor het systeemdenken een drievoudige achtergrond.
Ten eerste is in dit onderzoek op ruime schaal gebruik gemaakt van modellen. Ten tweede
heeft de besturingstheorie zijn grondvesten in het systeemdenken. Ten derde speelt de sys-
teembenadering ook in de ontwerptheorie een belangrijke rol. In het navolgende deelhoofd-
stukken wordt daarom eerst kort stilgestaan bij enkele systeemtheoretische begrippen en

concepten (zie 3.4.1). Hierop aansluitend wordt nader ingegaan op het modeldenken (zie
3.4.2) en de besturingstheorie (zie 3.4.3). Afgesloten wordt met een beschrijving van het
(analyse)model dat in het kader van dit onderzoek is ontwikkeld om gefundeerde uitspraken
te kunnen doen over de effectiviteit van participatieve managementvormen (zie 3.4.4),

3.4.1    Systeembenadering en organisatiekunde

Een systeem wordt in de conceptuele systeembenadering gedefinieerd als een verzameling
elementen die onderling zodanig zijn gerelateerd dat er geen (groepjes van) elementen geYso-
leerd zijn van de overige.14 Er is dus sprake van een systeem als er tussen alle elementen
directe of indirecte relaties bestaan. Elementen kunnen zowel concreet als abstract zijn en op
verschillende aggregatieniveaus worden gekozen. Men spreekt van een hoog aggrega-
tieniveau als de mate van detaillering beperkt is. Als elementen kunnen bijvoorbeeld indivi-
duen, groepen, afdelingen of (gehele) organisaties fungeren. Aan de elementen kunnen el'-
genschappen worden toegekend. Van een relatie is sprake als een verandering in de waarde
van een eigenschap van het ene element een verandering van de waarde van het andere ele-
ment tot gevolg heeft. In lijn met het uitgangspunt dat het geheel meer is dan de som der
delen, kan aan deze relatiedefinitie worden toegevoegd dat de elementen van een verzame-

ling aan elkaar zijn gerelateerd indien zij collectief een eigenschap bezitten die geen van hen
(of geen van de deelverzamelingen) afzonderlijk bezit.
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De verzameling van relaties tussen de elementen wordt de interne stnictuur genoemd. Bij
een systeembenadering is het aan de onderzoeker om te bepalen waar de grens van een sys-
teem wordt getrokken. Als er buiten de elementenverzameling van een systeem geen aan het
systeem gerelateerde elementen te onderkennen zijn, dan spreekt men van een gesloten sys-
teem. Wanneer er naast interne relaties wel relaties met elementen buiten het systeem be-
staan, spreekt men van een open systeem. De elementen buiten het beschouwde systeem
worden aangeduid als omgeving. De relaties met de omgeving worden de externe strucmur

genoemd. In de organisatiekunde kiest men veelal voor een 'open systeembenadering', om-
dat men organisaties meestal niet zinvol kan bestuderen als men geen rekening houdt met
hetgeen zich in de omgeving afspeelt.

Een concept dat door De Leeuw (1986) van veel betekenis wordt geacht voor de bestudering
van complexe organisaties, is het door Simon (1969) ontwikkelde hierarchische systeemcon-
cept. De aanduiding 'hierarchisch' is hierbij enigszins misleidend, omdat Simon's concept
nadrukkelijk niet moet worden verward met het baas-boven-baas principe in de klassieke
lijnorganisatie. Kenmerkend voor een hierarchisch systeem is dat het bestaat uit een aantal
samenhangende subsystemen die - totdat het niveau van de elementen (het laagste niveau van
aggregatie) is bereikt - op hun beurt ook weer zijn opgebouwd uit samenhangende subsyste-
men. Dit betekent dat op elk te onderscheiden aggregatieniveau het totale systeem wordt
weergegeven, zij het van boven naar beneden in toenemende mate van detail. Kenmerkend
voor Simon's hierarchieconcept is voorts dat de samenhang binnen de subsystemen sterker is
dan tussen de subsystemen. Hieraan ligt het inzicht ten grondslag dat complexe systemen
weliswaar een ingewikkelde samenhang vertonen, maar dat niet alles in even sterke mate met
alles samenhangt. Bij nadere beschouwing van de structuur van een systeem vindt men
meestal dat er tussen sommige elementen intensievere verbanden bestaan dan tussen (andere)
clusters van elementen. In de terminologie van Simon is hier sprake van nearly decomposa-
bility: het systeem is bijna opsplitsbaar. De subsystemen waaruit een hierarchisch systeem is
opgebouwd, vertonen dus veel interne en relatief weinig externe interacties en worden daar-
om aangeduid als relatiefautonome subsystemen. Deze relatieve autonomie is van belang als
men het gedrag van deze subsystemen in beschouwing neemt. Het korte-termijn-gedrag
wordt vooral bepaald door de interne relaties binnen een dergelijk subsysteeg terwijl de
(zwakke) relaties met de omgeving daarvoor van geen belang zijn. Als men geinteresseerd is
in het korte-termijn-gedrag kan men dus van de omgeving abstraheren. Daarentegen wordt
het lange-termijn-gedrag vooral beinvloed door de interacties met de omgeving. Wanneer de
aandacht zich richt op het lange-termijn-gedrag is het gedrag binnen een subsysteem niet van
belang en kan worden volstaan met een meer globale beschrijving op een hoger aggregatie-
niveau.

Simon's benadering maakt het mogelijk om complexe systemen op te splitsen, teneinde enige
vereenvoudiging te verkrijgen: bij een gedetailleerde bestudering (op een lager aggregatieni-
veau) door abstractie van de omgeving en bij een globale bestudering (op een hoger aggrega-
tieniveau) door abstractie van de details. Van belang is voorts dat het criterium van de 'bijna
opsplitsbaarheid' niet alleen bruikbaar is voor het opdelen van een systeem in relatief auto-
nome subsystemen, maar tevens voor het bepalen van de grens tussen een systeem en zijn
omgeving. Deze laatste toepassing is onder meer van betekenis voor de modelbouw (zie
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3.4.2). Simon's hierarchische systeemconcept is echter evenzeer toepasbaar  bij het vereen-

voudigen van besturingsvraagstukken (zie 3.4.3) en het ontwerpen van organisaties.

3.4.2   Modellen en modelbouw

Modellen zijn er in alle soorten en maten. In samenhang daarmee lopen de opvattingen over

het modelbegrip nogal uiteen (Van Soest et al., 1988). Vaak wordt een model gezien als een

afbeelding van de werkelijkheid, een nabootsing ervan. Hiertegenover staat de opvatting dat
een model niet de werkelijkheid representeert, maar weergeeft hoe de modelbouwer de wer-

kelijkheid ziet. Een model is dan een voorstelling ofweergave van een theorie over de wer-

keliykheid. In samenhang hiermee is de vraag essentieel welk doel een model dient. Dit doel
bepaalt immers welke feiten en relaties tussen feiten in een model moeten worden opgeno-

men en welke niet. De kunst van het modelbouwen is dan ook het weglaten van irrelevante
gegevens. Hierdoor wordt de werkelijkheid teruggebracht tot hanteerbare proporties. Model-
bouw is daarmee een hulpmiddel bij het nadenken over ingewikkelde vraagstukken. Hierin
schuilt echter ook een gevaar. Eenmaal gereed kan een model een eigen leven gaan leiden en
ten onrechte als de nieuwe werkelijkheid worden beschouwd. Een dergelijke vereenzelviging
van model en werkelijkheid wordt wel modeloverspanning genoemd. Dit verschijnsel kan
volgens Van Soest et al. worden vermeden door vooral belang te hechten aan het ontwikke-
len van een model. "Immers, vooral bij de modelbouw is de onderzoeker met de werkelijk-
heid bezig en ontwikkelt zich het inzicht in de vraag welke aspecten nu echt belangrijk zijn
en welke niet':

De Leeuw (1986) hecht eraan onderscheid te maken tussen modellen en representaties: de

denkwijzen, denkbeelden en algemene voorstellingen die in en over organisaties bestaan. Het

begrip representatie heeft daarmee een meer algemene strekking dan het modelbegrip. Alvo-
rens over te gaan tot de bouw van een model van een concreet systeem, zal de modelbouwer
immers eerst een beslissing moeten nemen over de zienswijze die wordt gehanteerd. Zeker in
de organisatiekunde is een concreet systeem altijd een product van een bepaalde zienswijze.
Voor de modelbouw is het bijvoorbeeld van belang of een organisatie wordt beschouwd als
een doelgericht samenwerkingsverband, een netwerk van beslissers  of een verzameling naar
macht strevende individuen. De organisatieliteratuur omvat een rijke schakering van derge-
lijke organisatiebeelden (zie 3.1). Het modelbegrip wordt door De Leeuw gereserveerd voor
"systemen die worden gebruikt voor het beschrijven, analyseren en beoordelen van bestaan-
de systemen, danwel voor het ontwerpen van nog te realiseren systemen".

Zich concentrerend op de resultaten van wetenschappelijk onderzoek binnen de organisatie-
wetenschappen onderscheidt Van Aken (1994a) beschrilvingsmodellen en ontwe,pmodellen
(zie 2.1). Beschrijvingsmodellen geven een deel van de empirische werkelijkheid weer in
kwantitatieve of kwalitatieve termen. Dit kunnen zijn: structuurmodellen, procesmodellen of
causale modellen. Ontwerpmodellen zijn beschrijvingen van wijzen waarop men organisaties
of bedrijfsprocessen kan inrichten of besturen. Dit kunnen zijn: structuurmodellen, proces-
modellen of realisatiemodellen. Tot de ontwerpmodellen worden door Van Aken ook de
methoden, technieken en instrumenten gerekend die beschouwd kunnen worden als modellen
voor werkwijzen op bedrijfskundig gebied.
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Om richting te geven aan de modelconstructie gaat daaraan een aantal belangrijke beslissin-
gen vooraf (De Leeuw,  1979). De eerste modelleringsbeslissing betreft vanzelfsprekend het
gebruiksdoel, de functie van het te bouwen model. Bepalend daarbij is de vraag welk pro-
bleem met behulp van het model moet worden opgelost. Het vastgestelde gebruiksdoel is
vervolgens richtinggevend voor alle andere modelleringsbeslissingen. Een tweede belangrij-
ke beslissing betreft de vaststelling van de systeemgrens, de grens tussen hetgeen men als
systeem en hetgeen men als omgeving wenst te beschouwen. De Leeuw benadrukt dat hier-
voor geen standaardrecepten bestaan. Duidelijk is w61 dat begrenzingen volgens de lijnen
van de formele organisatie niet altijd bruikbaar zijn. Bij voorkeur moet de systeemgrens geen
intensieve relatiepatronen doorsnijden. Men kan hierbij gebruik maken van Simon's criteri-
um van de 'bijna opsplitsbaarheid' (zie 3.4.1) door te trachten de grens zo te trekken dat het
beschouwde systeem relatief autonoom is ten opzicht van de omgeving. Een derde beslissing
betreft het aggregatieniveau waarop men een systeem wil beschouwen. Ook deze keuze is
afhankelijk van het doel van het model en de aard van het probleem Uit Simon's hierarchi-
sche systeemconcept kan worden afgeleid, dat het meestal noodzakelijk is om een systeem
op meerdere niveaus van gedetailleerdheid te beschrijven. De overige modellerings-
beslissingen betreffen de selectie van de dee/systemen die men in het model wil opnemen en
de keuze van de modelsoort en de modelmal. Modelsoort en modeltaal zijn tesamen bepa-
lend voor de verschijningsvorm van het model.

Het proces dat tijdens de werkelijke modelconstructie wordt doorlopen, laat zich samen-
vatten in de modelcyclus (zie 2.1). Deze visualiseert de drie fasen van de modelconstructie
(zie figuur 3-9). Tijdens de abstracti€fase worden de relevante elementen en relaties geselec-
teerd. Na de constructie van het model volgt tijdens de deduct:4ase een analyse van het
model. De conclusies die deze analyse oplevert, worden vervolgens vertaald in toetsbare
uitspraken met betrekking tot het oorspronkelijke systeem. De hierop volgende realisatigase
bestaat uit twee delen: validatie en implementatie. Door de conclusies uit de deductiefase op
hun validiteit te toetsen, wordt onderzocht ofhet model valide (geldig) is. Indien dit het

model theone
deductie, simulatie

A
abstractje toetsing

modelbouw realisatie
V

concreet systeem empirie

Figuur 3-9 De modelcyclus
Bron: N.J.T.A. Kramer en J. de Smit (1982).
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geval is, kunnen de conclusies uit het model worden geYmplementeerd. Als de resultaten van
de validatie niet aan de gestelde criteria voldoen, kan de modelcyclus opnieuw worden ge-
start. Overigens benadrukken Kramer en De Smit (1982) dat het analyseren van een concreet

systeem in de praktijk vaak minder geordend verloopt. "IntuRie en gevoel spelen al snel een
grote rol". Vaak wordt begonnen met een eenvoudig model van het waargenomen systeern,
dat daarna in een aantal opeenvolgende modelcycli wordt bijgeschaafd tot het aan de gestel-
de criteria voldoet. Deze procedure wordt modelvedD ning genoemd. Evenals de modeler
clus veel verwantschap vertoont met de empirische cyclus, lijkt dit proces van modelverfij-
ning sterk op het doorlopen van de empirische spiraal (zie 2.1).

In de loop van dit onderzoek zijn door de rnanager/onderzoeker verschillende modellen
ontwikkeld (zie 2.4). Sommige hiervan hebben vooral ten doel gehad de ziekenhuis-

organisatie en de daaraan gerelateerde besturingsvraagstukken te helpen doorgronden (be-
schr(ivingsmodellen) Andere zijn primair ontwikkeld om structurele veranderingen teweeg
te brengen in (de besturing van) de ziekenhuisorganisatie (ontweipmodellen). Weer andere

zijn ontwikkeld als leidraad bij de opzet van dit onderzoek (zie 2.3) en de vormgeving van
dit onderzoeksverslag (zie 2.4) of als hulpmiddel bij het beantwoorden van de onderzoeks-
vragen (zie 2.3 en 3.4.4).

3.4.3   Bestuurbaarheid en besturend vermogen

Evenals de systeemtheorie is de besturingstheorie geen empirische theorie. Dit betekent dat
de begrippen en concepten binnen deze theorie 'empirisch leeg' zijn. Dat op grond van de
besturingstheorie toch uitspraken over concrete organisaties kunnen worden gedaan, houdt
verband met het feit dat deze theorie tevens een aantal abstracte - goeddeels aan de cyberne-
tica en de regeltechniek ontleende - stellingen omvat. Zodra een concreet probleem als een
besturingsvraagstuk kan worden aangemerkt, is de besturingstheorie daarom "niet alleen een
hulpmiddel voor beschrijving, maar ook een krachtig middel voor analyse en ontwerp" (De
Leeuw, 1994).

Binnen de besturingstheorie wordt het begrip besturing ruim geYnterpreteerd: Besturing is
gerichte bernvloeding. Het gaat daarbij om de intentie van de beYnvloeding zoals die in het
perspectief van de waarnemer bestaat. Voorbeelden van gerichte beinvloeding zijn: leren,
opleiden, veranderen van de organisatiestructuur, automatiseren, overtuigen, verwarring
zaaien, plannen, motiveren en managen (De Leeuw, 1986).15 Dit illustreert dat het bestu-
ringsbegrip weinig inperkingen kent. Allereerst behoeft besturing niet succesvol te zijn. Ook
als het beoogde doel niet of slechts ten dele wordt bereikt, kan er sprake zijn van gerichte
beinvloeding. Voorts stelt de besturingstheorie niet als eis dat men beschikt over een volledi-
ge, operationele set van doelstellingen. Wdl moet men op elk moment kunnen aangegeven of
optredende veranderingen een verbetering dan wel een verslechtering inhouden. Dit behoeft
echter niet te geschieden op basis van expliciete criteria. Minimumvoorwaarde is dat men
over een adequaat evaluatiemechanisme beschila. Van belang is voorts dat in de besturings-
theorie niet van constante doelen wordt uitgegaan. Doelstellingen zijn vaak aan veranderin-
gen onderhevig. Dat kan het gevolg zijn van veranderende omstandigheden, maar kan ook
samenhangen met veranderde inzichten en opvattingen van de betrokkenen. Tevens is het
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mogelijk dat het proces van doelformutering zich deels parallel aan een veranderingsproces
voltrekt. Van belang is verder dat het begrip besturing ook de gerichte beinvloeding van de
swuctuur en de doelstellingen van een organisatie omvat. Echter ook het bewust achterwege
laten van een maatregel of het gericht tegengaan van een verandering dient als besturing te
worden opgevat. Essentieel is tenslotte dat het 'besturen' in deze theoretische benadering niet
voorbehouden is aan 'bestuurders'. Besturen is het gericht beinvloeden van de gebeurtenis-
sen ongeacht de wijze waarop deze taak over de organisatieleden is verdeeld (zie 3.3 en
3.3.1)

Een besmringsvraagstuk kan worden gedefinieerd door de specificatie van de drie compo-
nenten  waaruit het besmat:  de  doeistelling,  het  te  besturen  systeem  en de  omgevingsomstan-

digheden. Met betrekking tot de derde component gaat het niet zozeer om de actuele omge-
vingsomstandigheden, maar om de omstandigheden waaronder het besturingsprobleem moet
worden opgelost. Dit impliceert dat de specificatie een zekere voorspelling kan inhouden. In
het meest eenvoudige geval kan een besturingssimatie worden weergegeven door een besm-
rend orgaan, een te besturen systeem en een omgeWng in onderlinge samenhang in een mo-
del te vatten (zie figuur 3-10).

omgeving

F 4- -7
besturend orgaan

't   t'
te besturen systeem

-----1

Figuur 3-10 Een model van een eenvoudige besturingssituatie
Bron: A.C.J. de Leeuw (1986, 1994).

In dit model is het besturend orgaan (BO) het deelsysteem dat doelgericht invloed wil uitoe-
fenen en op wiens standpunt men zich bij de analyse stelt. Het te besturen systeem (BS) is
het deelsysteem waaraan het BO een gewenst gedrag (het doel van het BO) wil ontlokken.
Hierbij kan de omgeving zowel coOperatief als verstorend inwerken op het gedrag van het
BO en het BS. Benadrukt moet worden dat het hier gaat om een functionele voorstelling van
een besturingssituatie. De termen BO en BS verwijzen naar abstracties welke corresponderen
met deelsystemen die men afhankelijk van het beschouwingsniveau en de probleemstelling
kan definieren. De 'black boxes' in het model zijn functiedragers die bijvoorbeeld individu-
en, groepen,  afdelingen of organisaties representeren. Het is ook mogelijk dat het BO en het
BS niet met aanwijsbare organisatorische subsystemen corresponderen. Zo kan men bijvoor-
beeld een planningsprocedure ook als een BO zien. Evenzo kan men een veranderingsproces
als een BS worden beschouwd.
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Ter wille van de vereiste pluriformiteit kan het noodzakelijk zijn om de werkelijkheid op
verschillende manieren te representeren. Het gevarieerd representeren van de werkelijkheid

als netwerk van besturende organen en te besturen systemen wordt door De Leeuw het 'BO-

BS-spel' genoemd. Daarbij kunnen elke twee willekeurige deelsystemen van een organisatie

als BO en BS fungeren. Ook de organisatie en haar omgeving kunnen als BO en BS optre-

den. Tevens kunnen de deelsystemen van rol wisselen. Het deelsysteem dat in de ene repre-

sentatie als BO fungeert, kan in een andere voorstelling van de werkelijkheid de functie van

BS vervullen. Doorslaggevend daarbij is op welk standpunt men zich stelt. Het 'BO-BS-spel'
doet daarmee recht aan het beeld van de organisatie als conglomeraat van partjen (zie
3.1.6).

Het succes van besturing is niet alleen afhankelijk van het besturend vermogen en de be-

smur4/ke inspanning van het BO, maar evenzeer van de bestuurbaarheid van het BS. Een

systeem is bestuurbaar indien het onder de gegeven omgevingsomstandigheden en bij de
gegeven doelstelling mogelijk is een effectieve stllurmaatregel te vinden. De bestuurbaarheid

is daarmee direct gerelateerd aan de specificatie van het besturingsvraagstuk. Bestuurbaar-

heid impliceert dus dat er doeltreffende maatregelen bestaan. Of die maatregelen worden
gevonden en uitgevoerd, is afhankelijk van (de kwaliteit van) het BO.

Wanneer de aandacht zich toespitst op het besturend vermogen - zijnde de maximale be-

stuurlijke prestatie die een BO kan leveren - biedt de besturingstheorie het nodige houvast in
de vorm van een vijftal voonvaarden voor €#ectieve besmring. Bepalend voor het besturend

vermogen van een BO is de mate waarin aan deze voorwaarden wordt voldaan. Als aan een
of meer van deze voorwaarden niet is voldaan, zal de besturing niet effectiefzijn. Anderzijds
biedt het voldoen aan deze voorwaarden nog geen garantie voor een succesvolle besturing.
Kort samengevat laten de vijf voorwaarden voor effectieve besturing zich als volgt ornschrij-
ven:

0)   Het BO moet met betrekking tot het BS een doelstelling formuleren of een richting
aangeven: Effectieve besturing is onmogelijk als men niet minimaal in staat is om te

beoordelen of het BS  zich in de gewenste richting beweegt. Dit betekent dat er tenmin-
ste een vergelijking gemaakt moet kunnen worden met het eerdere functioneren. De
Leeuw onderkent overigens dat dit een zwakke eis is en beveelt dan ook aan om indien
mogelijk een expliciete en meer uitgewerkte doelstelling te formuleren.

(2)   Het BO moet beschikken over een model van het BS.·  Het BO moet inzicht hebben in
de werking van het BS om - rekening houdend met omgevingsinvloeden en autonome
systeemprocessen - het (mogelijke) effect van stuurmaatregelen te kunnen voorspellen.
Zonder dit inzicht is een gerichte keuze van maatregelen niet mogelijk. Het is echter

geen vereiste dat ree(is bij aanvang een volledig uitgewerkt besturingsmodel van het BS
beschikbaar is. Het is ook mogelijk dat dit parallel met de bestuurlijke activiteit wordt
ontwikkeld.

0)   Het BO moet beschikken over informatie omtrent de omgeving en de toestand van het
BS.· Onder 'toestand' wordt in dit verband de geaccumuleerde voorgeschiedenis ver-
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staan voorzover deze (nog) invloed heeft op het toekomstige gedrag van het BS. Infor-
matie omtrent de omgeving is nodig om de stuurmaatregelen (mede) te kunnen afstem-
men op de invloed die van de omgeving uitgaat. Overigens onderkent De Leeuw dat er

sprake kan zijn van fundamentele onzekerheden, zowel vanuit de omgeving als vanuit

het systeem zelf

(4)  Het BO moet beschikken over voldoende stuurmaatregelen: Om effectief te kunnen
besturen dient het BO de beschikking te hebben over een verzameling stuurmaatregelen
die in een redelijke verhouding staat tot de varieteit aan omstandigheden die zich kan
voordoen. De Leeuw wijst  in dit verband op Ashby's  Law of requisite varie»:6  De
kern hiervan is dat de vereiste varieteit aan stuurmaatregelen minimaal zo groot moet
zijn als de verscheidenheid aan verstoringen.

(5)   Het BO moet over voldoende capaciteit beschikken om de informatie te venverken:
Toegespitst op een concreet besturingsprobleem moet de binnenkomende informatie
omtrent de omgeving en het BS met behulp van het besturingsmodel en rekening hou-
dend met de doelstelling worden omgezet in effectieve maatregelen. Voor de verwer-
king van die informatie moet voldoende capaciteit beschikbaar zijn. Wanneer met een
ruimere blik naar de besturingsopgave van het BO wordt gekeken, kan worden vastge-
steld dat deze vijfde voorwaarde feitelijk ook op de vier andere voorwaarden betrek-
king heeft. Zo speelt informatie tevens een belangrijke rot bij het evalueren van de mate
waarin de doelen zijn bereikt, bij het actueel houden van het besturingsmodel, bij het
voorspellen van toekomstig systeemgedrag en bij het communiceren over stuurmaatre-
gelen. Ook hiervoor dient het BO te beschikken over voldoende informatieverwer-
kingscapaciteit.

Voorgaande beschouwing beperkt zich impliciet tot 66n bepaalde vorm van besturing. Deze
wordt binnen de besturingstheorie aangeduid als interne routinebestunng: het BO poogt het
BS te beinvloeden zonder de structuur of de doelstellingen te veranderen.  Er zijn echter nog
meer manieren om gerichte invloed uit te oefenen. Wanneer maatregelen worden genomen
die de structuur van een systeem wijzigen, spreekt men van interne adaptieve besturing.
Voorbeelden hiervan zijn organisatieverandering, het veranderen van gedragspatronen door
leerprocessen en het wijzigen van technologische processen. Veranderingen op structureel
niveau hebben vaak ten doel de bestuurbaarheid op operationeel niveau te verbeteren. Een
derde mogelijkheid om een systeem te beinvloeden is interne doelbesturing. Voorbeelden
hiervan zijn het verlagen van het aspiratieniveau en het veranderen van doelstellingen. Op
soortgelijke wijze kan ook de omgeving op drie manieren worden beinvloed. Men spreekt
van exteme routinebestunng als er invloed op de omgeving wordt uitgeoefend zonder te
pogen de structuur of doelstellingen van de omgeving te veranderen. Externe adaptieve
besturing impliceert dat de beinvloeding is gericht op de structuur van de omgeving, dit om
de omstandigheden in een voor het systeem gunstige zin te wijzigen. Voorbeelden hiervan
zijn penetratie van een nieuwe markt en het pogen invloed uit te oefenen op wettelijke maat-
regelen. Tenslotte kan men trachten de omgeving te beinvloeden door externe doelbesturing.
In dat verband spreekt men ook wel van het exporteren van normen en waarden. Tezamen
worden deze zes categorieen stuurmaatregelen wel aan geduid als de besturingskarakteris-
tiek. Tot op zekere hoogte corresponderen de hiermee onderscheiden besturingsvormen met
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de eerder onderscheiden managementniveaus: operationeel, tactisch (structurerend) en stra-
tegisch (zie 3.3.1).

Eveneens van belang in dit kader is het onderscheid tussen besturing en membaturing. Men

spreekt van metabesturing als het BO door een meta-BO wordt aangestuurd. Met deze 'be-
sturing van de besturing' wordt een tweede bestuurslaag geYntroduceerd. Essentieel daarbij is
dat het meta-BO niet rechtstreeks ingrijpt in het BS, maar uitsluitend het BO als onderwerp

van beYnvloeding heeft Hierbij kan men bijvoorbeeld denken aan het veranderen van een

besluitvormingsprocedure of van een budgetprocedure. Andere vormen van metabesturing
zijn herkenbaar in een aantal op vern'cale decentralisatie (delegatie) gerichte management-
conceptell zoals divisioneel organiseren, unit management en intern ondernemerschap (zie
3.3.1). De essentie van metabesturing is dus dat de besturing van (complexe) systemen over
meerdere niveaus is gespreid. Toegespitst op de totale besturingsopgave in complexe organi-
saties is metabesturing dan ook sterk verwant met verticale decentralisatie (zie 3.3.3). Hierbij
dient te worden opgemerkt dat metabesturing zowel inhoudelijk als structurerend van karak-
ter kan zijn. Men kan spreken van 'inhoudelijke metabesturing' als op een hoger niveau de

richting voor de beleidsontwikkeling en beleidsuitvoering op lagere niveaus wordt aangege-
ven. Van 'structurerende metabesturing' is sprake als de inhoudelijke besturingsmogelijkhe-
den op de lagere niveaus worden beinvloed door (veranderingen van) de organisatievorm

Een begrip dat in de besturingstheorie een belangrijke rol speelt is complexiteit. Daarbij gaat
de aandacht niet zozeer uit naar de complexiteit van de te besturen systemen, maar veel meer
naar de complexiteit van de besturingsopgaven met betrekking tot deze systemen. Vanuit een
bedrijfskundige optiek is de complexiteit van een systeem immers pas relevant als men zich
ten doel stelt om hierop gerichte invloed uit te oefenen. De Leeuw (1994) noemt vijf variabe-
len die tezamen bepalend zijn voor de mate van complexiteit van een besturingsvraagstuk.
Tegen de achtergrond van het inzicht dat complexe systemen vaak een hierarchische opbouw
kennen, is de eerste en meest fundamentele variabele de mate van opsplitsbaarheid (zie
3.4.1). Hoe moeilijker een besturingsvraagstuk is op te splitsen, hoe complexer het is. Deze
variabele correspondeert globaal met hetgeen ook in het dagelijks spraakgebruik onder com-
plex wordt verstaan: ingewikkeld van samenstelling, lastig uiteen te rafelen. Het bestaan van
circulaire relaties binnen het systeem kan hierbij een extra complicerende factor zijn. Als
tweede variabele noemt De Leeuw de mate van voorspelbaarheid van relevante toekomstige
gebeurtenissen. Hoe beperkter deze voorspelbaarheid, hoe complexer het besturingsvraag-
stuk. De derde van belang zijnde variabele is de homogeniteit van de (door opsplitsing ver-
kregen) deelvraagstukken. Hoe groter de overeenkomsten tussen de onderscheiden deel-
vmagstukken, hoe geringer de complexiteit. De vierde variabele betreft het vereiste bestu-
rend vermogen dat nodig is om de afzonderlijke deelproblemen op te lossen. Hierbij is onder
meer het vraagstuk van de informatieverwerkingscapaciteit aan de orde. Hoe meer informatie
per tijdseenheid moet worden verwerkt, hoe complexer het besturingsvraagstuk. De vijfde
variabele tenslotte behelst de vraag in welke mate het systeem in staat is om de omgeving te
beinvloeden.

Het voorgaande maakt nog eens duidelijk dat in het kader van dit onderzoek niet zozeer de
complexiteit van de ziekenhuisorganisatie op de voorgrond staat, rnaar veeleer de complexi-
teit van de besturingsopgave waarvoor de ziekenhuisleiding zich gesteld ziet. Daarbij richt
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de aandacht zich zowel op het besturend vermogen als op de bestuurbaarheid. De besturings-
theorie biedt hierbij verschillende aanknopingpunten. Zo kunnen de voorwaarden voor effec-

tieve besturing niet alleen als leidraad worden gebruikt bij de evaluatie van het functioneren

van een besturend orgaan, maar ook van betekenis zijn bij het ontwerp daarvan (zie 3.4.4).
Verder biedt Simon's hierarchische systeemconcept een handvat om het totale besturings-

vraagstuk op een verantwoorde wijze op te splitsen in een aantal deelvraagstukken van ge-

ringere complexiteit.

3.4.4 Effectieve besturing en participatie

Een zoektocht naar een ejJectieve organisatievorm voor een algemeen ziekenhuis impliceert
dat de belangstelling vooral uitgaat naar de wijze waarop de medische professie in de bestu-

ring participeert. In het verlengde daarvan luidt 66n van de kernvragen die aan dit onderzoek
ten grondslag list  Onder welke omstandigheden  en in welke  vorm draagt  managementparti-
cipatie van medisch specialisten bij aan de effectiviteit van de besturing? (zie 11 en 2.3).
Ter beantwoording van die vraag is in het kader van het onderzoek een (analyse)model ont-
wikkeld dat daartoe aanknopingspunten biedt. Kort samengevat luidt de redenering die aan
dit model ten grondslag ligt: Participatie in een proces van besluitvorming of probleem-

oplossing is effectief als daardoor op enigerlei wijze een positieve bijdrage wordt geleverd
aan het besturend vermogen van het BO of de bestuurbaarheid van het BS (zie 3.4.3). Daar-
bij kunnen de bijdragen aan het besturend vermogen betrekking hebben op elk van de vijf
voorwaarden voor effectieve besturing. Van een positieve bijdrage aan de bestuurbaarheid is

bijvoorbeeld sprake als door de participatie het draagvlak voor de implementatie van een
besluit wordt vergroot of de complexiteit van een besturingsvraagstuk kan worden vermin-
derd.

Bij de constructie van het navolgende analysemodel is dankbaar gebruik gemaakt van de
congruentie tussen de fasen die  aan een proces van besluitvorming of probleemoplossing
kunnen worden onderscheiden (zie 3.3.3) en de vijf voorwaarden voor effectieve bestu-
ring (zie 3.4.3). Hierbij is er op arbitraire gronden voor gekozen om het fasenmodel van
Kapteyn (1990) als basis te nemen. Dit is aangevuld met de beide laatste fasen van het
klassieke 'problem solving model' (implementatie en evaluatie). Volledigheidshalve zijn
in het model tevens de activiteiten opgenomen die Mintzberg et al. (1976) in een besluit-
vormingsproces onderkennen (zie figuur 3-6). Vervolgens zijn de vijf voorwaarden voor
effectieve besturing in relatie gebracht met de fasen en activiteiten die aan een (ideaalty-
pisch) besluitvormingsproces worden onderscheiden. Het aldus geconstrueerde model
biedt een tiental aanknopingspunten voor het evalueren en het ontwerpen van participatie-
ve managementvormen (zie figuur 3-11). Per aanknopingspunt kan men zich een beeld
vormen van de bijdragen die de verschillende participanten aan de besturing (kunnen)
leveren. Hierbij kan de onderzoeker/ontwerper zich zowel identificeren met de zieken-
huisleiding en het participatieverschijnsel aan de hand van het systeemmodel beschouwen,
als het standpunt innemen van de (andere) deelnemers en het bezien in het licht van het
partijenmodel (zie 3.1.6 en 3.3.2). Ter illustratie hiervan zijn de tien aanknopingspunten
voor de evaluatie en vormgeving van participatief management die in het analysemodel
zijn opgenomen, in de navolgende paragrafen nader uitgewerkt:
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(1)      Aan het stellen van een doel gaat vooraf dat ergens in de organisatie (mogelijke) crises,

problemen of kansen worden gesignaleerd. Deze kunnen zowel de eigen organisatie als
de relevante omgeving betreffen. Vervolgens kan worden verkend wat de aard hiervan

precies is en hoe urgent het is om actie te ondernemen. Is er een probleem en hoe groot

is het probleem? Van belang daarbij  is of de betrokkenen hierover eenzelfde oordeel

hebben. Is er voldoende draagvlak voor de aanpak van het probleem? Hierbij is onder

meer de vraag aan de orde of er invloedrijke partijen zijn die minder belang hebben bij
een mogelijke oplossing. Vervolgens kan worden verkend op welke wijze het vraagstuk
kan worden aangepakt en welke functionarissen daarbij een rol kunnen spelen. Na het

ornschrijven van een doelstelling of probleemstelling kan de achterban worden gem-
formeerd. Zonodig kan de nodige invloed worden aangewend om het draagvlak voor de
aanpak van het probleem binnen de organisatie te vergroten.

(2) Wanneer bekend is welke groep wordt belast met het realiseren van de doelstelling,
respectievelijk het aandragen van oplossingen voor het gesignaleerde probleem, zal al-
lereerst nadere informatie moeten worden vergaard. Hierbij zal primair een beroep

worden gedaan op (de kennis en deskundigheid van) de 'participanten'. Ook kunnen
die worden belast met het verzamelen van aanvullende informatie, hetzij binnen de or-

ganisatie, hetzij daarbuiten. Daarbij kunnen zij gebruik maken van hun persoonlijke in-
terne en externe netwerken. In eerste instantie is de informatieverzameling vooral be-
doeld om de doelstelling of probleemstelling aan te scherpen. Tegelijkertijd kan wor-
den bezien of het mogelijk is om het besturingsprobleem op te splitsen in deelpro-
blemen van geringere complexiteit. Vervolgens is opnieuw de vraag aan de orde of er
voldoende draagvlak is om het proces van probleemoplossing en/of besluitvorming te

vervolgen. Zonodig kan daarover worden gecommuniceerd met de opdrachtgeve«s) en
de achterbannen van de 'participanten'.

(3)   De informatieverzameling breidt zich vervolgens in verschillende richtingen uit, oven-             
gens zonder dat de werkwijze behoeft te veranderen. Er wordt informatie verzameld
met betrekking tot de werking van het te besturen systeem, de relevante omgevingsom-

standigheden en bestaande oplossingsmogelijkheden die (elders) reeds eerder zijn be-
proefd.

(4)   Bij de verwerking van de vergaarde informatie kan gebruik gemaakt worden van staf-
medewerkers, maar ook van de capaciteiten van de 'participanten'. Het is bijvoorbeeld
mogelijk om bij een eerste screening van de informatie de taken te verdelen door aan-
sluiting te zoeken bij de verschillende specifieke deskundigheden. Overigens is het
voor de gemeenschappelijk beeldvorming en oordeelsvorming van belang dat de direct
betrokkenen ook kennis nemen van de relevante informatie buiten het eigen aandachts-

gebied.

(5) Gebruik makend van de kennis en deskundigheid van de 'participanten' en de geselec-
teerde relevante informatie zal men zich een beeld moeten vormen van de werking van
het te besturen systeem. dit met name om later (met behulp van het ontwikkelde model)
de mogelijke effecten en neveneffecten van de alternatieve beleidskeuzes of bestu-
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ringsmaatregelen te kunnen inschatten. In deze fase kan worden overwogen om gebruik
te maken van de deskundigheid in de verschillende achterbannen.

(6)   Bij de toetsing van de beschikbare alternatieven aan het ontwikkelde model van het te
besturen systeem zullen bij voorkeur objectieve criteria worden gehanteerd. Niettemin
kunnen de inzichten en belangen uiteenlopen. Het polsen van de eigen achterban kan
daarom van belang zijn, zowel voor het uiteindelijke resultaat, als voor de positie van
een 'participant'. Wanneer er geen bestaande besturingsmaatregelen voorhanden zijn,
zullen er oplossingen 'op maat' moeten worden ontwikkeld. De ontwikkeling van het
besturingsmodel en van de besturingsmaatregelen verlopen dan veelal parallel.

Voorwaarden voor Aanknopingspunten Fasen en activiteiten in een
effectieve besturing voor partiapatie besluitvormingsproces

Doelstelling (1)
Orientatie

- herkenning, crises, problemen
en kansen

(2)                       Beeldvorming en analyse

Informatieverzameling (3)                          -   informabevergaring en aanscherping
probleemstelling (diagnosis)

-   opsporen van bestaande

Informatieverwerking (4) oplossingen( search)

Modelontwikkeling
- (5)

Inventadsatie van de keuzemogelilkheden
(6)

-   ontwerp van meuwe oplossingen
Besturingsvarioteit                         (7)                      (design)

-   screening en analyse van beschikbare
oplossingen

(8)                         Beslissing

-    keuze op basis van beoordeling
Oudgement)

-    keuze op bass van onderhandeling
(bargaining)

- authorisatie

(9)                      Afronding en Implementatle

(10) Evaluatie

Figuur 3-11 Analysemodel voor de evaluatie en het ontwerp van participatieve mana-
gementvormen
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(7)  WaImeer er geen kant-en-klare oplossingen voorhanden zijn, zal primair een beroep

worden gedaan  op de kennis, deskundigheid en inventiviteit  van de 'participanten'.

Desgewenst kan hierbij 'externe' deskundigheid worden ingeroepen. Na een globale

verkenning van de oplossingsrichtingen zal in de praktijk vaak worden volstaan met de

ontwikkeling van 66n passende oplossing. Zeker bij het ontwikkelen van 66n of meer

oplossingen 'op maat' kan het wenselijk zijn om tussentijds kennis te nemen van de in-

zichten en opvattingen van de opdrachtgever(s) en de verschillende achterbannen.

(8)   Wanneer het besluitvormingsproces in de voorgaande fasen zorgvuldig is verlopen en
heeft geresulteerd in voorstellen waarover consensus bestaat binnen de laing van de di-
rect betrokkeneg zal de uiteindelijke beslissing vrijwel automatisch conform de voor-

stellen zijn. Dit zal meestal ook het geval zijn als de uiteindelijke beslissing door een

hogere instantie wordt genomen. Van belang daarbij is dat de 'participanten' bereid
zijn de voorstellen naar hun achterban en zonodig in het openbaar te verdedigen. De
betekenis van formele adviesronden is in dergelijke situaties feitelijk beperkt. De situa-

tie is echter wezenlijk anders als de verschillende belangen in de voorgaande fasen niet

met elkaar in overeenstemming zijn gebracht of er gerede twijfel bestaat met betrekking
tot de effectiviteit van de voorgestelde besturingsmaatregelen. In die gevallen zijn er

vaak nog vele mogelijkheden om de besluitvorming langs formele of informele weg te
be'invloeden.

(9)   Het nemen van een besluit betekent nog niet dat dit ook vlekkeloos ten uitvoer wordt

gebracht. Een heldere en overtuigende uitleg en een goede uitvoeringsplanning spelen
een belangrijke rol. Met name wanneer de 'participanten' tevens leidinggevende ofuit-
voerende functies binnen de organisatie vervullen, is hun bijdrage aan de implementatie
zeer belangrijk.

(10) Na verloop van tijd kan een goed gestructureerde evaluatie nuttige informatie opleve-
ren voor een effectieve beinvloeding van een volgend besluitvormingsproces. Daarbij
kan de aandacht zich zowel richten op de inhoud als op het proces van de besluitvor-
ming. Idealiter zullen hiertoe tevoren evaluatiecriteria worden geformuleerd. De in-
breng van de direct betrokkenen is daarbij van groot belang. Bij de evaluatie zelf kun-
nen de 'participanten' zowel hun eigen oordeel als dat van hun achterbannen vertolken.
Ook als een evaluatie een minder expliciet en/of minder gestructureerd verloop heeft,
kan het oordeel van de 'participanten' van grote betekenis zijn voor volgende be-
sluitvormingsprocessen.

Voorgaande uitwerlang van de verschillende fasen van een participatief besluitvormingspro-
ces laat zien dat zich in de praktijk verschillende participatieniveaus aftekenen. Ten eerste

het niveau van de achterban die direct of indirect invloed kan uitoefenen op de besluitvor-
ming en de probleemoplossing. Ten tweede het niveau van de 'participanten' die al dan niet
als vertegenwoordigers namens een achterban deel uitmaken van het besturend orgaan dat
primair met de oplossing van een besturingsvraagstuk is belast. Ten derde het niveau van de
formele adviesorganen die voorafgaande aan de definitieve besluitvorming in de besturing
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participeren. Ten vierde het niveau van de instantie die belast is met de definitieve besluit-

vorming, althans als hierin door meer personen wordt geparticipeerd.

In samenhang met het voorgaande moet worden benadrukt dat er achtereenvolgens verschil-
lende besturende organen bij een besturingsvraagstuk kunnen zijn betrokken. Deze kunnen
bovendien in een hierarchische verhouding tot elkaar staan. Zo is het denkbaar dat een meta-
BO een probleem signaleert en vervolgens een BO op een lager niveau verzoekt om de pro-
bleemoplossing ter hand te nemen (zie 3.4.3). De definitieve besluitvorming kan dan weer tot
het takenpakket en de bevoegdheid van het meta-BO behoren. Vervolgens kan de uitvoering
weer worden gedelegeerd. De nadere uitwerking van het analysemodel laat ook zien dat een
BO of meta-BO zijn aandacht niet kan beperken tot de activiteiten die corresponderen met de
vij f voorwaarden voor effectieve besturing. Voor een succesvolle besturing is tevens vereist
dat de bestuurlijke inspanning zich richt op de definitieve besluitvorming, de implementatie
en de evaluatie. Het model illustreert bovendien dat degenen die invloed wensen uit te oefe-

nen op een proces van besluitvorming of probleemoplossing er niet verstandig  aan doen om
het moment van formele besluitvorming  af te wachten.

In het kader van het onderzoek heeft het in dit deelhoofstuk gepresenteerde analysemodel
een belangrijke functie vervuld. Allereerst is met behulp van een voorloper van dit model in
het kader van het Project Doelmatigheid ZorginsteUingen een kwalitatief onderzoek verricht
naar de bijdragen van medisch specialisten aan de beleidsvorming en probleemoplossing in
gemengde overlegvormen (zie memo 4-36). Verder biedt het een raamwerk waarin de be-
grippen bestunng, besluitvorming, participatie en effectiviteit op praktische wijze aan elkaar
zijn gerelateerd. Mede daardoor is het model in meer algemene zin bruikbaar gebleken om
op een gestructureerde wijze te reflecteren op de ervaringen die in het Maria Ziekenhuis met
bepaalde besturingsvraagstukken zijn opgedaan. Tenslotte kan het model het nodige houvast
bieden bij het beoordelen van nieuwe vormen van besturing en organisatie.
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4.    Praktijkervaringen en praktijkgericht onderzoek

In dit hoofdstuk wordt verslag gedaan van de zoektocht naar een el»ctieve organisatievorm
zoals die sinis de beginjaren tachtig in het Maria Ziekenhuis te Tilburg vorm en inhoud heeft

gekregen. Op geleide van de probleemstelling die aan dit onderzoek ten grondslag ligt (zie
1.2 en 2.3), gaat de aandacht daarbij in het bijzonder uit naar (de ontwikkelingen in) de rol-
verdeling en de afstemming  tussen het management en  de medische professie. Centraal in dit
praktijkverslag staan dan ook de inspanningen die het management en (de leden van) de
medische staf zich gaandeweg de zoektocht hebben getroost om tot (nieuwe vormen van)
onderhnge afstemming en gezamenlijke besturing te komen. Zoals de navolgende globale
terugblik illustreert, zijn er in de ontwikkelingsgang van het Maria Ziekenhuis vier onder-

werpen aan te wijzen die er in dit opzicht nadrukkelijk uitspringen (zie 1.2 en 2.4): budgette-
ring, beleidsvorming, organisatieverandering en kwaliteitsmanagement (Schaa£  1993 b).

Eind 1980 wordt de budgettering  in het Maria Ziekenhuis ingeluid  met het principebesluit
van de directie om deel te nemen aan het landelijke onderzoeksproject Experimenten budget-
tenng ziekenhuizen  (zie  1.1). Kort nadien krijgt het hiermee in gang gezette interne ontwik-
kelingsproces   nog een extra impuls   als de instellingsgewijze budgetfinanciering   in    1983
landelijk wordt ingevoerd. In het verlengde van de eerste ervaringen met het interne budget-
teringsvraagstuk spitsen de onderhandelingen tussen de directie en (het bestuur van) de me-
dische staf van het Maria Ziekenhuis zich vervolgens vooral toe op de rolverdeling bij de
beleidsvorming. Tegen het einde van de jaren tachtig ontstaat er een zekere stagnatie in het
overleg tussen directie en medische staf als de landelijke perikelen met betrekking tot de
specialistenhonorering tot de eerste 'specialistenacties' leiden. Niettemin ontwikkelt de
directie in deze periode een plan voor een ingrijpende organisatieverandering. Ondanks het
schaarse overleg tijdens de ontwikkelingsfase verkrijgt dit plan in tweede instantie alsnog de

nodige steun van de medische staf Reeds in  1990 kan tot invoering van de voorgestane meer
patientgeorienteerde organisatiestructuur worden overgegaan. De beginjaren negentig staan
vooral in het teken van de nadere vormgeving van de interne overlegstructuur. Daarbij gaat
een sterke stimulans uit van de deelname van het Maria Ziekenhuis aan het landelijke project
Managementparticipatie van medisch specialisten in algemene ziekenhuizen (zie  1.1). Paral-
lel hieraan wordt een interdisciplinaire vorm van kwaliteitsmanagement beproefd waarin met
name de poortspecialisten een voortrekkersrol vervullen. In de loop van 1994 worden de
verschillende elementen van de organisatievorm van het Maria Ziekenhuis nog eens in on-
derlinge samenhang tegen het licht gehouden. Op grond van deze evaluatie besluiten de
medische staf en de directie om de geleidelijk gegroeide organisatievorm niet langer als
'experimenteel' te beschouwen rnaar deze als vertrekpunt te nemen voor de verdere organi-
satieontwikkeling.

In nauwe samenhang met de keuze om het praktijkverslag op te bouwen rond de vier ge-
noemde onderwerpen, is er in eerste instantie voor gekozen om de verslagperiode te beper-
ken tot de jaren 1980-1995. Het grootste deel van de gegevensverzameling waarop dit prak-
tijkverslag is gebaseerd, heeft dan ook betrekking op deze periode. Eerder is uiteengezet
welke werkwijze bij de samenstelling van het praktijkverslag is gevolgd (zie 2.4). Sinds het
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verschijnen van het rapport van de Commissie Biesheuvel in 1994 hebben zich echter zoveel
ontwikkelingen voorgedaan die (in)direct verband houden met het onderwerp van onderzoek,
dat in tweede instantie is besloten om het praktijkverslag aan te vullen met een kort naschri#
(zie 4.7).

Voor elk van de hiervoor in hun historische context geschetste onderwerpen geldt dat deze
zowel (inhoudelijke) besturingsaspecten als vormgevingsaspecten omvatten (zie 2.4). Zo
gaat het bij budgettering niet alleen om de keuzes met betrekking tot de aanwending van
schaarse middelen, maar ook om de vormgeving van het budgetteringssysteem Bij beleids-
vorming gaat het behalve om inhoudelijke aspecten en prioriteitstelling ook om de vormge-
ving van het beleidsvormingsproces. Bij organisatieverandering gaat het niet alleen over (het
ontwerp van) de positiestructuur, overlegstructuur en besluitvormingsstructuur, maar even-
zeer om het management van de veranderingen. En kwaliteitsmanagement tenslotte betreft
niet alleen het verbeteren en borgen van de kwaliteit van diensten en producten, maar ook het
aanbrengen van samenhang in de vorm van een kwaliteitssysteenz

Op grond van het voorgaande is ervoor gekozen om aan elk van de vier onderwerpen een
afzonderlijk deelhoofdstuk te wijden: budgenering (zie 4.2), beleidgvonning (zie 4.3), orga-
nisatieverandering (zie 4.4) en kwaliteitimanagement (zie 4.5). Deze thematische deel-
hoofdstukken worden voorafgegaan door een korte beschrijving van het Maria Ziekenhuis in
zijn regionale context. Daarmee is zowel bedoeld enkele relevante aspecten van de onder-
zoeksomgeving (zie 4.1) te belichten als een beeld te schetsen van de uitgangssituatie rond
1980. Het verslag van de opgedane ervaringen en het praktijkgerichte onderzoek over de
jaren 1980-1995 wordt afgesloten met een evaluatie (zie 4.6) en een samenvattende schets
van de ontwikkelingsli/n zoals die zich gaandeweg de onderzoeksperiode in het Maria Zie-
kenhuis is gaan aftekenen. Het naschrift (zie 4.7) tenslotte omvat een beknopte weergave van
de gebeurtenissen en ontwikkelingen die in de periode 1995-2000 op het onderhavige onder-
zoeksterrein hebben gespeeld. Overigens wijkt de vormgeving van dit praktijkverslag enigs-
zins af van de andere hoofdstulcken (zie 1.4) Vandaar dat voorzien is in een aparte leeswij-
zer bij dit praktijkverslag (zie memo 4-0)
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Memo 4-0 Leeswijzer bij het praktijkverslag

De afzonderlijke deelhoofdstukken in het praktijkverslag zon thematisch-chronologisch geordend.
Dit betekent dat de verschillende onderwerpen als regel in chronologische volgorde aan de orde
worden gesteld. Het houdt echter ook in dat de behandeling van een onderwerp niet terwille van de
chronologie wordt afgebroken. Overigens betreffen de beschrijvingen in de afzonderlijke deel-
hoofdstukken slechts een gedeelte van de totale onderzoeksperiode (zie onderstaand schema). Ge-
geven de samenhang tussen de onderscheiden onderwerpen is er voorts op onderdelen sprake van
een inhoudelijke overlap tussen de deelhoofdstukken.

1980 1984 1989 1992 1995 0 20CO

onderzoeksomgeving (4.1)

budgettering (4 2)
Ill-

| beleidsvorming (4 3)

 o 7mbevenndir ng (443__  _________12
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De hoofdtekst van het praktijkverslag heeft voornamelijk betrekking op de wisselwerking tussen

enerzijds het proces van organisatieontwikkeling in het Maria Ziekenhuis en anderzijds de gebeur-
tenissen en overwegingen die daarbu een rol hebben gespeeld. De hoofdtekst laat zich dan ook
doorlezen zonder kennis te nemen van de tussengevoegde (omkaderde) tekstblokken. Deze zoge-
naamde memo's kunnen zowel betrekking hebben op relevante externe en interne omstandigheden,
gebeurtenissen en voorvallen als op tussentijdse overwegingen, analyses, deelonderzoeken, evalua-

ties, interne geschriften en relevante publicaties. Elk memo is zodanig opgesteld dat het als een
afzonderlijk tekstblok kan worden gelezen. Als regel zal de inhoud van een memo col-responderen
met 66n of meer van de eerder onderscheiden aandachtsvelden in het model dat aan de opzet van
dit praktukverslag ten grondslag ligt (zie figuur 2-2). Met behulp van hienan afgeleide picto-
grammen is daarom per memo aangegeven op welke van de zes onderscheiden aspecten van de
besturingscontext het desbetreffende memo betrekking heeft (zie onderstaande voorbeelden).
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4.1 Onderzoeksomgeving

De verwezenlijking van dit onderzoek is mede te danken aan de ornstandigheid dat het
Maria Ziekenhuis te Tilburg niet alleen een inspirerende werkomgeving en een geschikte
voedingsbodem is gebleken, maar in zekere zin zelfs als proeftuin heeft gefungeerd. In dit
deelhoofdstuk wordt een korte kenschets gegeven van deze onderzoeksomgeving. In deze
kenschets wordt aandacht besteed aan de situatie aan het begin van de onderzoeksperiode
(1980). Tevens worden enkele locale ontwikkelingen belicht die zich tijdens het proces
van organisatieontwikkeling en het daaraan gerelateerde praktijkgerichte onderzoek heb-
ben voorgedaan. Hierbij is niet alleen geput uit de jaarverslagen 1980 t/m 1994 van het
Maria Ziekenhuis maar is tevens dankbaar gebruik gemaakt van het gedenkboek dat ter
gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het ziekenhuis is verschenen (Post, 1991).

Tot de opening  van het Maria Ziekenhuis  in  1966  is  het St. Elisabeth Ziekenhuis het enige
ziekenhuis in Tilburg en directe omgeving. Ondanks het bovengemiddelde aantal van 850
bedden schiet de capaciteit van het St. Elisabeth Ziekenhuis dan reeds jaren tekort. Het
St. Nicolaas Ziekenhuis in Waalwijk met ongeveer 200 bedden heeft zijn eigen verzor-
gingsgebied ten noorden van de Efteling en ligt daarmee vooralsnog buiten het gezichts-
veld. De plannen om in Tilburg tot een tweede ziekenhuis te komen stammen al uit de
jaren veertig. De realisatie ervan laat echter tot de jaren zestig op zich wachten. Vanwege
de geplande uitbreiding van Tilburg in noordelijke richting wordt het Maria Ziekenhuis op
aandringen van het gemeentebestuur in het noordelijk stadsdeel gerealiseerd. Bij het
bouwkundig ontwerp van het Maria Ziekenhuis wordt rekening gehouden met een capaci-
teitstoename van 360 bedden bij de start tot 720 bedden op termijn. In samenhang met de
latere normering van beddencapaciteiten is deze uitbreiding echter nooit tot uitvoering
gekomen. Wel is in de jaren zeventig een uitbreiding van beperkte omvang gerealiseerd
door de bouw van een paviljoen met een capaciteit van ongeveer 80 bedden. In samen-
hang met de daling van de beddennorm is de capaciteit van het Maria Ziekenhuis tijdens
de onderzoeksperiode geleidelijk teruggelopen van ruim 450 tot ongeveer 400 bedden. In
dezelfde periode is de capaciteit van het St. Elisabeth Ziekenhuis teruggebracht tot onge-
veer 640 bedden.

Bij de start in 1966 omvat het functiepakket van het Maria Ziekenhuis vrijwel uitsluitend
basisspecialismen. In de loop van de jaren zeventig wordt dit uitgebreid met de (deel)
specialismen psychiatrie, pulmonologie, cardiologie en urologie. Verder is vermeldens-
waard dat in  1976 het naast het ziekenhuis verrezen verpleeghuis De Hazelaar zijn poor-
ten opent. Ook in de periode 1981-1994 ondergaat het functiepakket van het Maria Zie-
kenhuis nog enkele belangrijke aanvullingen (zie memo 4-1). In 1981 wordt het aangren-
zende Dr. Bernard Verbeeten Instituut in gebruik genomen. In dit instituut zijn de (boven)
regionale functies radiotherapie en nucleaire geneeskunde samengebracht. De klinisch-
verpleegkundige functie die hiermee samenhangt wordt uitbesteed aan het Maria Zieken-
huis. Een jaar later gaan in het Maria Ziekenhuis de specialismen orthopedie en reumato-
logie van start en wordt de functie chirurgie gecompleteerd met de vaatchirurgie. Tenslot-
te wordt in  1990 de erkenning voor het specialisme klinische geriatrie verla'egen.
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Memo 4-1 Ontwikkeling functiepakket en medische staf

].0[ aantal specialisten waarvan werkzaam

10 Elf op fulltime basis ') in dienstverband v

specialisme 1980 1994 1980 4 1994 4

interne geneeskunde                                 4,0                       5,0                      -                   5,0
pulmonologie                                                     1,0                            2,0
cardiologie                                      3,0                   4,0                   -                   -
reumatologie 4                                                -                         1,0                         -                      1,0
(psycho)geriatrie  5)                                                                            -                                              1,5                                              -                                        1,5

chirurgie                                        4,0                   5,0                   -                   -
orthopedie 0                                                    -                         2,0
urologie                                                              1,0                            2,0                            -                            -
kindergeneeskunde                             3,0                   2,9                3,0                2,9
gynaecologie 4,0                 4,5                 -               4,5

oogheelkunde 2,0                 3,0                 -               1,0

kno                                                                     1,0                            2,0                            -                            -
dermatologie                                                              1,0                                1,6                                -                                -
neurologie                                                          1,0                            2,0                            -                            -
psychiatrie 2,0                 3,0               2,0               3,0

revalidatie                                          0,5                    0,5                 0,5                  0,5

poortspecialisten (fte's) 27,5 42,0                 5,5                19,4

anesthesiologie                                 3,0                  5,0                   -                5,0
radiologie/echografie                           5,0 6.5 1.0 1.0

ziekenhuisfarmacie D                        3,0                 3,0               3,0               3,0

klinische psychologie                                   3,0                         3,0                      3,0                      3,0

radiotherapie (functie Dr. Bernard Verbeeten Instituut)
8)

nucleaire geneeskunde (functie Dr. Bernard Verbeeten Instituut)
klinische chemie en haematologie (functie St. Elisabeth Ziekenhuis)9)

medische microbiologie (functie St. Elisabeth Ziekenhuis)
pathologische anatomie (functie St. Elisabeth Ziekenhuis)

'         Pcildaa 31 december 1980 en 31 december 1994
2) In 1980 zijn 13 leden van de medische stafmdienst van het Maria Zickenhuis ( 12,5 fte)
,)

In  1994  zijn 33 tedcn van de medische staf in dienst van het Maria ziekenhuis ( 31,4 ftc)
4) Het specialisme reumatologiegaat 61 1982 van start  Detwee aangetrokken munitologen zijnbeide voorongeveer 50% in het

St. Elisabeth Ziekcnhuls werkzaam
5)

Dc   ontwikkeling   van   dc  klinische geriatrie start   in   1986     met dc polikliniek   psychogeriatrie    De   formele erkenning wordt   in    1990

verkregen
6) Het  specialismc  orthopedie gaat  evencens  in  1982 van start.  De aangetrokken orthopced vorru  tezarnen  met  de orthopeden  van  het

St  Elisabeth Ziekenhuis een 'koepelIT atschap'
7) De dekenhuisapotheck Midden-Brabant maakt decl uit van het Maria Ziekcnhuis, inaar vervult haar funct: voor meerdere instellingen,

waaronder het St Elisabeth Ziekcnhuis en het St Nicolaas Ziekenhuis

'1            Vanaf de  ingebruilmarnc  in   1981   van het aangrenzende Dr Bernard  Verbeeten  instituut  biedi het Maria Ziekenhuis onderdak  en

personcle ondersteunbg aan dc (bovenregionate) functic klinische radiotherapie
9) Inhet Maria Zickcnhuis is een dependance van het klmisch chernisch en hacmatologisch laboratorium gehuisvest
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De tussen de beide Tilburgse ziekenhuizen bestaande taakverdeling met betrekking tot de
laboratoria en de ziekenhuisapotheek ondergaat in deze jaren geen wezenlijke verande-

ring.

Door de overkomst van een aantal specialisten-opleiders van het St. Elisabeth Ziekenhuis

verkrijgt het Maria Ziekenhuis bij de ingebruikname ongepland de status van opleidings-
ziekenhuis. Deze opleidingsstatus betreft niet alleen medisch-specialistische opleidingen,
maar  tevens een opleiding ziekenhuisfarmacie. Medio 1980 wordt deze status echter  be-

dreigd als de Specialisten Registratie Commissie (SRC) de opleidingsbevoegdheid voor
het specialisme interne geneeskunde intrekt. Gegeven de consequenties die dit voor de
andere specialistische opleidingen kan hebben, leidt dit binnen de medische staf tot grote
opschudding. In de beginjaren tachtig spannen de medische staf en de directie zich geza-
menlijk tot het uiterste in om de opleidingsstatus te behouden. Daarvoor blijkt het nood-
zakelijk een nieuwe opleider interne geneeskunde aan te trekken, hetgeen voor de betrok-
ken specialisten resulteert in een overstap van vrije vestiging naar een dienstverband.
Voor de opleiding chirurgie komt de reddingsoperatie echter te laat. Op basis van de op-
leidingseisen van de SRC wordt de volledige opleidingsbevoegdheid omgezet in een par-
tiele. Mede als gevolg van de landelijk aangestuurde 'manpower-planning' gaat de oplei-

ding chirurgie enkele jaren later geheel verloren. De opleidingsbevoegdheid voor het
specialisme neurologie loopt bij dit alles weinig gevaar omdat deze wordt gedeeld met het
St. Elisabeth Ziekenhuis en wordt verzorgd door een maatschap waarvan de neurologen
van beide ziekenhuizen deel uitmaken. De A-opleiding gynaecologie wordt wel bedreigd,
hetgeen voor de desbetreffende maatschap aanleiding is om samenwerking te zoeken met

de gynaecologen van het St. Elisabeth ziekenhuis die op dat moment over een B-opleiding
beschikken. Dit leidt tot het samengaan van de beide maatschappen en de vormgeving
van een gezamenlijke A-opleiding. In de beginjaren negentig ontstaan er echter zodanige
spanningen in deze 'stadsmaatschap' dat tot dissociatie moet worden besloten. Teneinde
de opleidingsbevoegdheid te kunnen behouden wordt in samenspraak met de directie
uitbreiding gegeven aan de formatie en maken de betrokken gynaecologen de overstap van
vrije vestiging  naar een dienslverband.   Eind   1994  is de stand van zaken  dat het Maria
Ziekenhuis over een (particle) opleidingsbevoegdheid beschikt voor de specialismen in-
terne geneeskunde, gynaecologie/obstetrie, neurologie, psychiatrie en ziekenhuis-
farmacie.

Kijkend naar de regionale context is allereerst van belang dat het Maria Ziekenhuis -
evenals een aantal andere instellingen in Midden-Brabant, waaronder het St. Elisabeth
Ziekenhuis, het verpleeghuis De Hazelaar en het Dr. Bernard Verbeeten Instituut - niet
volledig autonoom is, maar deel uitmaakt van de Stichting Het R.K. Gasthuis. De oor-
sprong hien'an is dat het Gasthuis in Tilburg veelvuldig initiatiefnemer is geweest bij het
tot stand brengen van intramurale zorgvoorzieningen. Later hebben ook andere instel-
lingen zich bij het Gasthuis aangesloten, waardoor de metafoor van de 'moeder en haar
dochters' wat aan betekenis heeft ingeboet. Formeel vormen de bestuursleden van de
aangesloten instellingen tezamen het (algemeen) bestuur van het Gasthuis. Het dagelijks
bestuur bestaat uit de voorzitters van de instellingsbesturen, aangevuld met een onafhan-
kelijke voorzitter, secretaris en penningmeester. De beleidsvoorbereidende en uitvoerende
taken worden uitgevoerd door een relatief klein bestuursbureau, dat onder leiding staat
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van een directeur. Als eigenaar van alle gebouwen en terreinen treedt het Gasthuis als
opdrachtgever op en verzorgt het de coerdinatie bij bouwprojecten. Voorts onderhoudt het
Gasthuis de bankrelaties en treedt het op als (tussen)financier van de aangesloten instel-

lingen. Tenslotte heeft het Gasthuis formeel de bevoegdheid om knopen door te hakken
met betrekking tot de functieverdeling tussen de aangesloten instellingen. Toegespitst op
de onderzoeksperiode kunnen ten aanzien van de laatste bevoegdheid echter wel enige

kanttekeningen worden geplaatst. In het merendeel van de Gasthuis-instellingen hebben de
directies inmiddels het voortouw in de beleidsvorming en beleidsuitvoering. Veel inste-

lingsbesturen - waaronder dat van het Maria Ziekenhuis - zijn gaandeweg feitelijk als
'raad van toezicht' gaan functioneren. Het leeuwendeel van de beleidsmatige afstemming
tussen instellingen vindt in de praktijk op directieniveau plaats. In formele zin hebben de

bestuurlijke en statutaire verhoudingen binnen het Gasthuis  in de periode 1980-1995  ech-
ter geen gelijke tred gehouden. Pas in de tweede helft van de jaren negentig komt het tot
een fundamentele reorganisatie van het Gasthuis.

In de loop der jaren heeft het overleg op directioneel niveau steeds meer structuur gekre-
gen. In de beginjaren tachtig vindt de afstemming tussen de Tilburgse ziekenhuizen plaats
in het directie overleg ziekenhuizen (DOZ), dit in aanwezigheid van de directeur en de
medisch adviseur van het Gasthuis. De afstemming met de directie van het St. Nicolaas
Ziekenhuis in het regionaal overleg ziekenhuizen (ROZ) staat dan nog op een laag pitje en
is meer vrijblijvend van karakter. In dezelfde periode ontwikkelt zich het regionaal over-
leg geestelijke gezondheidszorg (ROGG), de voorloper van de RIGG Midden-Brabant.
Ook hierin speelt het Maria Ziekenhuis een actieve rol. Met het toenemen van de druk van
overheidszijde om tot regionale planvorming te komen, neemt ook het belang van deze
directionele overlegvormen toe. Voor de drie ziekenhuizen is dat reden om in 1986 teza-
men met het Gasthuis een formeel samenwerkingsverband vorm te geven dat wordt aan-
geduidmethet acroniem SAZIM  (Samenwerkingsverband  Ziekenhuizen  Midden-Brabant).
Het secretariaat van SAZIM wordt in handen gegeven van het bestuursbureau van het
Gasthuis.

Een van de belangrijkste wapenfeiten van SAZIM betreft de opstelling van het rapport
Bouwstenen voor het Ziekenhuisplan Midden-Brabant in 1989 (zie 4.3). Wanneer de
staatssecretaris enige tijd later het regionale ziekenhuisplan formeel vaststelt, blijken de
door SAZIM aangeleverde bouwstenen hun effect niet te hebben gemist. Op basis van dit
plan kan het Maria Ziekenhuis in de daarop volgende jaren aan verschillen de specialis-
tische functies uitbreiding geven (zie memo 4-1). Bovendien krijgt het functiepakket met
de functie klinische geriatrie nog een belangrijke aanvulling. De vreugde over deze suc-
cessen wordt echter overschaduwd door een diepgaand verschil van mening over de toe-
komst van het samenwerkingsverband. De directie van het St. Elisabeth Ziekenhuis en het
St. Nicolaas Ziekenhuis opteren met nadruk voor een fusie van de drie ziekenhuizen. De
directie van het Maria Ziekenhuis heeft echter haar bedenkingen en wil hiervan eerst de
voordelen in kaart gebracht zien (zie 4.3). Medio 1990 besluiten de beide andere zieken-
huizen vervolgens om bilateraal de mogelijkheid van een fusie te verkennen. Dit initiatief
blijkt na verloop van tijd op niets uit te lopen. Kort nadien komt het Waalwijkse zieken-
huis in gesprek met het Maria Ziekenhuis. In het vroege vootjaar van 1993 wordt in zeer
korte tijd een samenwerkingsplan opgesteld. Later in het jaar treedt het St. Nicolaas Zie-
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kenhuis toe tot het Gasthuis. In de jaren daarna neemt de samenwerking tussen het Maria
Ziekenhuis en het St. Nicolaas Ziekenhuis snel een hoge vlucht. Op grond daarvan valt in
1996 het besluit om tot fusie over te gaan. Met de effectuering daarvan komt met ingang
van  1997 het TweeSteden ziekenhuis tot stand.  17

Met betrekking tot de samenstelling van het directieteam van het Maria Ziekenhuis kan
worden vastgesteld dat die door de jaren heen opvallend weinig mutaties heeft ondergaan.
Tot eind 1980 kent het Maria Ziekenhuis een tweehoofdige directie, bestaande uit een
geneesheer-directeur en een directeur algemene zaken. Ruim voordat de geneesheer-
directeur de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, wordt de toekomstige directiestructuur
ter discussie gesteld. Na rijp beraad wordt gekozen voor een driehoofdige directie, be-
staande uit een algemeen directeur (voorzitter van de directie), een directeur zorgverle-
ning en een medisch directeur. De vervulling van de vacature voor medisch directeur stuit
echter op moeilijkheden. In tweede termijn wordt dan ook besloten de functie van me-
disch directeur vooralsnog niet in te vullen, maar in plaats daarvan voor de duur van
maximaal drie jaar een medisch courdinator aan te stellen die onder de gezamenlijke
verantwoordelijkheid van de beide directieleden functioneert. In deze vacature wordt
eveneens met ingang van december 1980 voorzien door de benoeming een jonge arts-
bedrijfskundige (manager/onderzoeker). Na een aanloopperiode van ruim twee jaar wordt
deze in het voorjaar van 1983 benoemd tot medisch directeur. Inmiddels heeft het direc-
tieteam in 1981 de ondersteuning gekregen van een (aankomend) bedrijfseconoom die
nadien onder verschillende functiebenamingen feitelijk de functie van 'beleidsmedewerker
directie' vervult, vanaf 1988 formeel in de rol van directiesecretaris. Begin 1994 maakt de
directeur zorgverlening gebruik van de mogelijkheid om vervroegd uit te treden. Met het
oog op het naderende vertrek van de algemeen directeur besluit het bestuur vervolgens om
de directiesecretaris met ingang van januari  1995 te benoemen tot directeur bedrij fsvoe-
ring.

Het  afscheid  van de geneesheer-directeur  eind   1980 valt ongeveer samen  met het derde
lustrum van het Maria Ziekenhuis. Bij die gelegenheid wordt onder de titel Gezondheids-
zorg in perspecti€feen bundel opstellen uitgebracht waarin een aantal actuele ontwikke-
lingen wordt belicht. In dit kader is vooral de bijdrage van de algemeen directeur inzake
de ontwikkeling van de democratisering binnen het algemene ziekenhuis interessant om-
dat daarin onder meer een visie wordt ontvouwd op de integratie van de professie in de
bureaucratische organisatie (zie memo 4-2).

Aan het begin van de onderzoeksperiode wijken de zeggenschapsverhoudingen in het
Maria Ziekenhuis weinig af van het stereotype beeld dat veelal in de literatuur van het
algemene ziekenhuis wordt geschetst. Binnen het ziekenhuis kunnen twee gezagslijnen
worden onderscheiden: een bureaucratische (hierarchische) lijn en een professionele lijn
(zie memo 4-3). Bij het op elkaar afstemmen van deze twee lijnen wordt een belangrijke
functie vervuld door de medische staf.'8 Veel vraagstukken die zich in het ziekenhuis
aandienen, worden opgelost in het overleg tussen directie en het stafbestuur. In het Maria
Ziekenhuis vindt dit overleg als regel tweemaal per jaar plaats. Voorts woont de stafvoor-
zitter de bestuursvergaderingen bij en neemt de voltallige directie deel aan de vergaderin-
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Memo 4-2 Visie op de integratie van professie en ziekenhuisorganisatie

UDOU Ter gelegenheid van het derde lustrum van het Maria Ziekenhuis ontvouwt de

11. zin tussen het management en de medische professie.
algemeen directeur een inspirerende visie op de rolverdeling en de samenwerking

"Het democratiseringsproces binnen het ziekenhuis moet zich ook afspelen op het terrein van de

integratie van de professie in de bureaucratische organisatie. Met integratie bedoel ik niet, dat de
professie op moet gaan in de bureaucratische organisatie. WeI ben ik van mening dat de twee spe-
cifieke beleidssferen een duideluke gerichtheid op elkaar moeten krugen. Zulks kan alleen maar
verwezenlijkt worden door een gestructureerd overleg tussen de bureaucratische leiding en de
professionele leiding, tussen bestuur en directie enerzijds en medische staf anderzijds.  Het gaat

hierbij niet om een proces van medezeggenschap in de zin van mede-beslissen op elkaars ter-
rein. Het gaat hier vooral om het terrein van de beleidsvoorbereidingen, het gaat om inspraak
van de medische staf in de totale beleidsvoering van het ziekenhuis, maar evenzeer om inspraak

van bestuur en directie in het geheel van professionele activiteiten. De noodzaak van de weder-

zijdse inspraak vloeit direct voort uit de primaire doelstelling van het ziekenhuis, die gelegen is
in de geneeskundige behandeling en de verpleging van zieke mensen" (De Moor, 1980)

gen van de medische staf. Daarnaast levert de medische staf een aandeel in het vele be-
leidsvoorbereidende commissiewerk. In dit verband is met name de start in 1980 van de
Beleidsadviescommissie (BAC) vermeldenswaard (zie 4.3). In deze commissie hebben
naast het management ook vertegenwoordigers van de medische staf en de ondernemings-
raad zitting. Op de verpleegafdelingen heeft het werkoverleg tussen de daar werkzame
artsen en de verpleegkundige staf dan echter nog een incidenteel karakter.

Het reglement van de medische staf stamt uit de beginjaren van het Maria Ziekenhuis. Van
belang is vooral dat dit reglement voorziet in een stafbestuur, bestaande uit tenminste vier
gewone stafteden. Samenhangend met de relatief korte zittingstermijn van de stafbestuurs-
leden (2 jaar), heeft het stafbestuur gedurende de onderzoeksperiode vele mutaties onder-
gaan. Aan de toelatingsovereenkomsten ligt eveneens een model van oudere datum ten
grondslag. In essentie verschillen het stafreglement en de toelatings-overeenkomst niet
van de landelijke modellen die in de eindjaren zeventig tussen LSV en NZr zijn overeen-
gekomen. 2 Beide kunnen in zekere zin worden beschouwd als een bevestiging van de
dualistische gezagsstructuur. De wijzigingen die zij gedurende de onderzoeksperiode
hebben ondergaan, hebben hierin geen wezenlijke verandering gebracht (zie 4.3 en 4.4).
In 1980 zijn verreweg de meeste leden van de medische staf door middel van een toela-
tingsovereenkomst aan het ziekenhuis verbonden (zie memo 4-1). In 1994 daarentegen
hebben ruim 30 leden van de medische staf een arbeidsovereenkomst met het ziekenhuis.

Om uiteentopende redenen hebben in de tussenliggende periode achtereenvolgens de
anesthesiologen, de inter:nisten, een oogarts en de gynaecologen de overstap van vrije
vestiging naar een dienstverband gemaakt. Daarnaast zijn de reurnatologen en de klinisch
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Memo 4-3 Formele organisatiestructuur Maria Ziekenhuis

booU
Zoals in vrijwel alle algemene ziekenhuizen wordt de formele organi-
satiestructuur  van het Maria Ziekenhuis  rond 1980 gekenmerkt  door  een

11 =B Fi
functionele opbouw en een duidelijke accentuering van de bureaucratisch-

hierarchische lijn (zie onderstaand vereenvoudigd organisatieschema). In
deze traditionele dienstenstructuur weerspiegelt zich als het ware het facili-

taire karakter van de ziekenhuisorganisatie. De medische staf is in dit schema uitsluitend als

overlegorgaan weergegeven.18 De nadruk ligt daardoor op de functie van de medische staf als

coordinatiepunt in de professionele lijn. Het organisatieschema doet geen recht aan de opera-
tionele functies die door (de leden van) de medische staf in het ziekenhuis worden vervuld.
Binnen het facilitaire bedrijf wordt het belangrijkste courdinatiepunt gevormd door het
(tweewekelijkse) directie-diensthoofden-overleg (DDO). De afstemming tussen deze beide

coordinatiepunten verloopt in deze dualistische structuur vrijwel geheel via de directie. Op-
merkelijk  is dat deze structuur tot 1990 stand heeft gehouden (zie 4.4). Ondanks de vele taak-
verschuivingen tussen de verschillende diensten en afdelingen is de formele organisatiestruc-
tuur van het Maria Ziekenhuis in de jaren tachtig niet veranderd.

bestuur

r.k. gasthuis

bestuur I
maria ziekenhuis   

medische staf      _   _   _ _ d ectie _ _ _ ondernemingsraad

1 den·
personeels - pastorale

zaken
d,enst

1
1       1

dienst vey  #*-
1

civiele technische
economisch

administratieve
poliklinieken dlenst dlenst dienst

medische en paramedische medisch admintstratieve
afdelingen afdelingen

geriaters in dienst van het ziekenhuis gekomen. Als gevolg hiervan heeft de medische staf
geleidelijk een 'gemengd karakter' gekregen. In dit opzicht onderscheidt het Maria Zie-
kenhuis zich van de meeste andere algemene ziekenhuizen.

De activiteitenomvang (productie) vertoont - over de oorspronkelijke onderzoeksperiode
bezien - vooral in de poliklinische sfeer een duidelijke toename (zie memo 4-4). Met na-
me in de beginjaren negentig is de jaarlijkse groei aanzienlijk geweest. De afname van het
aantal verpleegdagen hangt direct samen met de reductie van het aantal beschikbare bed-
den.
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Memo 4-4 Ontwikkeling productie, medewerkersbestand en exploitatie

]%1 EjU In onderstaand overzicht zijn per kalenderjaar de aantallen klinische opnamen, vcr-
pleegdagen, polikliniekbezoeken, dagopnamen, poortspecialismen, poortspecialis-

10 01F1
ten, medewerkers op fulltime basis, medewerkers totaal (personen), alsmede de be-
grote en werkeluk gerealiseerde exploitatieresultaten weergegeven.

)aar aantal aantal aantal aantal aantal aantal aantal aantal begr. werk

klin vpld poli dag- poort poor·t medew medew resul- resul-

opn. X1000 X1000 opn spec- spec- ften pers. taat
3)

taat 3)

men ten 1) X 1000 x 1000

1981 12769 139,4 125,9 1401     13      28 772 1008 200     36
1982 13744 141,6 140,4 1920    15      33 777 1015 747 698
1983 13132 131,2 141,7 2097    15      33 786 1035 0 1292
19844 11807 123,8 149,7 2961    15      36 786 1028 0 2536
19855) 11081 118,4 142,7 2228    15      37 790 1045 0 991

1986 11296 121,0 140,5 2387    15      40 788 1066 0 (282)
1987 10966 115,7 140,0 3004    15      40 794 1087 (683) (390)
1988 11134 115,6 139,4 3371     15      40 792 1076 0 336
1989 11178 113,9 146,2 3739    15      42 760 1053 0 147

1990 11329 117,7 159,6 4007    16      43 762 1071 (388) (824)
1991 11869 116,3 167,9 4420    16      43 786 1089 (574) (836)
1992 12256 113,3 175,0 4418 16 44 798 1229 204 931

1993 12214 116,3 184,8 4569    16      46 805 1117    32       184
1994 13365 119,6 194,6 4822    16      48 791 1117    84      816

1) De taakverdeling tussen de beide Tilburgse ziekenhuizen op het terrem van de laboratoriumfuncties en de zickenhuisapotheck maakt het
moeilijk om exact vast te stellen hoeveel ondersteunende special:ten cr in het Maria Ziekenhuis werkzaam zijn  De ontwikkeling van de
medische staf kan daarom beta worden afgemeten  aan de aantallen pcx)rtspecialisten

2) Na aftrek van het aantal medewerkers dat aan derden wordt doorbcrekend
3) De negaticf uitgevallen exploitaticresultaten ajn tussen haakjes geplaatst
4)

invocring 'dagverplegingsmaairegel' door zickenfondsen waardoor cen aanzinlijke daling van het aantal klinischc opnamen door cen
administratieve overheveling van onder andere de 'sluders' naar de dagopnamen

3,

De  dating  in   1985  van hu aantal geregistreerdc  dagopnamen  is  het  gevolg  van  het  niet  meer als zodanig registmen  van  endosopische
onderzoeken

Opmerkelijk is dat het medewerkersbestand gedurende de onderzoeksperiode verhou-
dingsgewijs een geringe toename heeft gekend. Daarentegen is het aantal poortspecialisten
in die periode met ongeveer 50% toegenomen. Ondanks enkele moeilijke jaren heeft het
Maria Ziekenhuis in de jaren 1981 t/m 1994 geen grote financiele problemen gekend.
Duidelijk is dat de deelname aan het experiment budgettering in de beginjaren tachtig
voor het Maria Ziekenhuis niet onvoordelig is geweest.
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4.2 Budgettering

Achteraf bezien kan de deelname van het Maria Ziekenhuis aan het landelijke project
Experimenten budgettering ziekenhuizen in belangrijke mate worden teruggevoerd op de
nauwe betrokkenheid van de algemeen directeur bij de landelijke ontwikkelingen in de
ziekenhuissector. Als bestuurslid van de sectie ziekenhuizen van de NZr wordt deze in het
najaar  van 1980 geconfronteerd  met de vraag  of het Maria Ziekenhuis  in dit experiment
wil participeren. De directe aanleiding hiervoor is dat niet minder dan vijf van de zeven
ziekenhuizen die hiervoor eerder interesse hebben getoond, zich na een eerste orientatie-
ronde hebben teruggetrokken. Door het ministerie wordt grote druk uitgeoefend om het
geplande experiment met budgetfinanciering in de ziekenhuissector doorgang te laten
vinden. Omdat de Staatssecretaris van Volksgezondheid nog in december tot het installe-
ren van de centrale begeleidingscommissie (CBC) 19 wil overgaan, krijgt de directie van
het Maria Ziekenhuis nauwelijks twee weken de tijd om terzake een beslissing te nemen.
Zonder dat er gelegenheid is om daarover vooraf zorgvuldig met het bestuur en de interne
geledingen te overleggen, besluit de directie onder voorwaarden op de uimodiging in te
gaan. Daarmee treedt het Maria Ziekenhuis in het voetspoor van het St. Antonius Zieken-
huis te Sneek en het St. Elisabeth Ziekenhuis te Leiderdorp. Het St. Gregorius Ziekenhuis
te Brunssum sluit zich hierbij in het najaar van 1981 als vierde 'experiment-ziekenhuis'
aan.

In het 'convenant' dat de betrokken partijen in het kader van het experiment budgettering
met elkaar aangaan, is aangegeven dat de onderzoeksdoelstellingen zich concentreren op
een drietal vragen: 1. Wat zijn de toepassingsmogelijkheden en effecten van interne bud-
gettering in ziekenhuizen? 2. Wat zijn de toepassingsmogelijkheden en effecten van ex-
terne budgettering van ziekenhuizen? 3. Wat is de invloed van een andere wijze van fi-
nancieren van een ziekenhuis?2o Teneinde deze vragen te kunnen beantwoorden, wordt de
bekostiging van de deelnemende ziekenhuizen voor de duur van het experiment ontkop-
peld van de activiteitenomvang (productie). De tot dan toe vigerende bekostiging op basis
van COTG-richtlijnen wordt vervangen door een vast budget dat jaarlijks op geleide van
een relatief eenvoudige budgetformule wordt bijgesteld. Niet inbegrepen in dit vaste bud-
get zijn de honoraria van de vrijgevestigde specialisten.

Aanvankelijk wordt het experiment aangegaan voor de duur van vier jaar (1981-1984).
Nog geen twee jaar later besluit de centrale overheid echter om de resultaten van het expe-
riment   niet   af te wachten. Met ingang   van 1983 wordt de instellingsgewijze budget-
financiering van ziekenhuizen landelijk ingevoerd. Dit leidt echter niet tot een beeindiging
van het experiment. Wdl verandert het experiment enigszins van karakter. Andere zieken-
huizen tonen zich geYnteresseerd in de inmiddels opgedane ervaringen en verworven in-
zichten. Hierdoor gaan de 'experiment-ziekenhuizen' in een vroeg stadium een voorbeeld-
functie vervullen. Er ontstaat een levendige uitwisseling van praktijkkennis die er indirect
zelfs toe leidt dat het experiment met een jaar wordt verlengd (1985). Met ingang van
1986 worden de 'experiment-ziekenhuizen' alsnog ingepast in de dan vigerende landelijke
budgetsystematiek.
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In januari 1981 wordt de medische staf in een speciale vergadering uitvoerig over het
experiment budgettering en de achtergronden daarvan geYnformeerd. Vertrekpunt voor de
directie is dat de overheid zich genoodzaakt ziet tot een verdergaande kostenbeheersing in
de gezondheidszorg. De ervaringen in de zeventiger jaren hebben inmiddels geleerd dat
voor een adequate kostenbeheersing tevens maatregelen in de 'volumesfeer' noodzakelijk

zijn. Het probleem daarbij is dat een verdere uitbreiding en verfijning van het landelijke
richtlijnenstelsel het stee(is moeilijker maakt om binnen het ziekenhuis tot een optimale
aanwending van de beschikbare middelen te komen. Namens de directie verdedigt de
medisch coardinator dan ook de zienswijze dat een proces van interne budgenering,
waarin de medische staf een duidelijke inbreng heeft, betere garanties biedt voor het
handhaven van de gewenste kwaliteit van de zorgverlening dan een door de centrale
overheid gedomineerd stringent richtlijnenstelsel. Zonder de medewerking van de medi-
sche staf heeft een systeem van interne budgettering echter geen kans van slagen. Me-
disch  specialisten zijn  immers  belangrijke,  zo  niet  de  belangrijkste  'kostenveroorzakers'
in het ziekenhuis. Ter onderbouwing van deze zienswijze wordt een functioneel beschrij-

vingsmodel van het ziekenhuis gepresenteerd (zie memo 4-5). In dit model ligt het accent

op de beslissingen die dagelijks door de spreekuurhoudende specialisten (poortspecialis-
ten) in het kader van de individuele patientenzorg worden genomen. Geillustreerd wordt
dat met name deze beslissingen bepalend zijn voor de activiteitenomvang en daarmee
indirect voorhet kostenniveau van veel ziekenhuisafdelingen. Naar de opvatting van de
directie moet dan ook prioriteit worden gegeven aan een nadere analyse van de productie-
en kostenstructuur van het ziekenhuis. Op geleide daarvan zal een overlegstructuur moe-
ten worden opgebouwd waarin alle belangrijke 'kostenveroorzakers' participeren. In de
hierop volgende discussie in de medische staf staat vervolgens de vraag centraal of het
afwegen van kosten en baten wel verenigbaar is met een ethisch verantwoorde beroepsuit-
oefening. Sommige stafleden houden hierbij hun twijfels. Anderen ventileren een meer
pragmatische opvatting: Als er toch een prioriteitenafweging moet plaatsvinden, dan kan
dat maar het beste binnen het ziekenhuis gebeuren. Gegeven het ontbreken van consensus
besluit de medische staf uiteindelijk  om geen advies uit te brengen,  maar zich ten opzichte
van het experiment afwachtend, doch loyaal op te stellen.

Binnen het directieteam wordt met betrekking tot het experiment budgettering een duide-
lijke rolverdeling overeengekomen. De algemeen directeur belast zich vooral met de ex-
terne vertegenwoordiging en belangenbehartiging. Dit impliceert dat deze het ziekenhuis
vertegenwoordigt in de Centrale Begeleidingscommissie en als eerste onderhandelaar
optreedt in het lokale overleg met de zorgverzekeraars. De rol van intern projectleider
wordt aan de medisch coOrdinator toegewezen. Kort na de start van het experiment wordt
een stafmedewerker (bedrijfseconoom) aangetrokken om de nodige ondersteuning te bie-
den  (zie  4.1). Met betrekking  tot de interne projectorganisatie wordt besloten  om  een
projectteam en een klankbordgroep in te stellen.

Het projectteam, aanvankelijk bestaande uit de directie, de projectleiding en een tweetal
diensthoofden, heeft vooral een coOrdinerende functie. Met het instellen van een klank-
bordgroep wordt in de eerste plaats beoogd het draagvlak voor het experiment te vergro-
ten. Behalve door de leden van het projectteam wordt hierin geparticipeerd door de ove-
rige diensthoofden   en een vertegenwoordiging van de medische staf en de ondernemings-
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Memo 4-5 Besluitvorming in het kader van de individuele pati6ntenzorg en
de relaties tussen de onderscheiden ziekenhuisfuncties

b El El 
  El.8

pnmaire secundaire terbaire

functies functies functies

pabant ,  gen  de   ---    kli, ek         - -          ]  adm,nistabe  I
A 4      4       ".,      F            -  -.            , - - - - - -

4                            
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                     L       
                             

        111  1       .

9 verpleeg-          personeels- '
hulm$-- j:---  chirurgie   1--4--t    afdeling    3     r.  1     zaken-''  ,  ,4         -  -'i- ''

41   neurologie            R labomt«ourn MI -4   '"tz=t"

etc. etc etc.

Bovenstaand schema illustreert dat er in het kader van de individuele patientenzorg vele keuzen

mogelijk zijn. Binnen het ziekenhuis is de regie daarbij altijd in handen van een spreekuur-
houdend specialist (poortspecialist) Hiermee samenhangend vormen de poortspecialisten voor
patienten (en verwijzers) de entrde van het ziekenhuis. Op grond hiervan worden de poortspeci-
alismen in dit model aangemerkt als de primaire of kernfuncties. De secundaire of ondersteu-
nende functies corresponderen met de (fysiek herkenbare) afdelingen waar patientgebonden ac-
tiviteiten plaatsvinden, veelal aangeduid als hoofdafdelingen.21 Een aantal hiervan vormt tevens
de thuisbasis van een ondersteunend specialisme (anesthesiologie, radiologie, ziekenhuisfarma-
cie etc.). De activiteitenomvang op de hoofdafdelingen kan worden opgevat als de resultante
van de beslissingen die de poortspecialisten in het kader van de individuele patientenzorg ne-
men. De tertiaire functies corresponderen

poortspectallsmen
met de zogenaamde nevenafdelingen. De (pnmaire functies)
activiteiten die deze afdelingen ontplooien                         
dienen voornamelijk ter ondersteuning van                           [ ]                            __
de patientgebonden ziekenhuisfuncties. De
omvang hiervan is slechts ten dele gerela-  
teerd aan de patientenstroom.                                              [ ]

hoofdafdelingen [bil g [   IpilDe schematische weergave van dit be- (sectindaire

schrijvingsmodel heeft zich gedurende de functies)                                 [rld
experimentperiode geleideluk ontwikkeld                                  [ ]
tot wat later het 'dubbele-matrix-model' is --13 ]
gaan heten (zie nevenstaand schema). De
opbouw hiervan is in essentie hetzelfde, «3*]
maar het accent ligt minder exclusief op de nevenafdelingen

besluitvorming (ter·baire functies)

(zic vervolg)
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Memo 4-5 (vervoig)

Hierdoor kunnen met behulp van het model ook andere aspecten van de relaties tussen de on-
derscheiden ziekenhuisfuncties worden beschreven. In het onderste decl van de 'dubbele ma-
trix' is vooral hetfacilitaire bedrilf- het ziekenhuis in engere zin - herkenbaar (zie memo   4-3).
Het bovenste deel completeert deze traditionele kuk op de ziekenhuisorganisatie. Hier ligt het
accent op de patientenzorg en daarmee op de relaties tussen de poortspecialismen en de afde-
lingen die direct bij de patientenzorg zijn betrokken (Schaaf, 1984).

raad. Vooral in de beginperiode worden in de klankbordgroep zeer fundamentele discus-
sies gevoerd. Met het wegebben van het experimentele karakter van de budgettering ver-
dwijnt echter na enkele jaren de animo voor deze overlegvorm. Het projectteam daarente-
gen komt gedurende de gehele experimentperiode vrijwet wekelijks bijeen. Begin 1982
wordt een gynaecoloog bereid gevonden om namens de medische staf in het projectteam
te gaan participeren. In de samenstelling van dit team komt in de daarop volgende jaren
geen verandering meer.

Mede als gevolg van de abrupte start van het experiment ziet het projectteam zich in het
eerste experimentjaar geconfronteerd met een veelheid aan vraagstukken. Daarbij wordt al
snel duidelijk dat 'een experiment met de werkelijkheid' twee kanten heeft. Voorop staat
dat het ziekenhuis gewoon moet blijven functioneren. Veel inspanningen zijn daarom
gericht op het verlaijgen van de benodigde duidelijkheid met betrekking tot het externe
budget. Daarnaast behoeft de interne allocatie van middelen de gebruikelijke aandacht.
Waar van interne budgettering nog geen sprake is, moet jaarlijks tenminste een begroting
worden opgesteld. Aan de andere kant wordt vooral de noodzaak gevoeld om meer zicht
te krijgen op het feitelijke functioneren van het ziekenhuis. Daarbij richt de aandacht van
de projectleiding zich in eerste instantie vooral op de productie- en kostenstructuur. In
samenhang hiermee wordt prioriteit gegeven aan de verdere ontwikkeling van het zieken-
huisinformatiesysteem. Hierbij staat voorop dat dit systeem in staat moet zijn de patient-
gebonden activiteiten op de hoofdafdelingen te relateren aan de aanvragende poortspecia-
lismen. Voor de projectleiding vormen de vele onderzoeksvragen overigens geen alibi om
de gedachtevorming over het te ontwikkelen budgetteringssysteem en de daarbij behoren-
de overlegstructuur op te schorten. Richtinggevend daarbij is de betekenis die aan het
begrip budget wordt toegekend. Waar het externe budget in de experimentperiode meer
het karakter heeft van een toegekende som geld, wordt het begrip budget binnen het zie-

kenhuis gedefinieerd als een activiteitenplan met bijbehorende kostenparagraaf.

In het najaar van 1981 wordt de hiervoor geschetste benadering tijdens een - mede door
het Maria Ziekenhuis georganiseerde - studiedag voor een breed gehoor uiteengezet.

22

Centraal in deze uiteenzetting staat een beschouwing over de ziekenhuisorganisatie als
besluitvormend systeem (zie 3.3.3). Hierbij wordt enerzijds aandacht besteed aan de ope-
rationele besluitvorming in het kader van de individuele patientenzorg (zie memo 4-5).
Anderzijds wordt aan de hand van een tweede beschrijvingsmodel een meer algemeen
beeld geschetst van de verschillende soorten van besluitvorming die in een ziekenhuis
herkenbaar zijn (zie memo 4-6). In samenhang met het dualistische karakter van de zie-
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kenhuisorganisatie maakt dit model onderscheid tussen enerzijds medisch-professionele
en anderzijds organisationele (bureaucratische) beslissingen. De overweging hierbij is dat
de complexiteit van het besturingsvraagstuk in een (gebudgetteerd) ziekenhuis vooral met
deze tweedeling samenhangt. Het zijn immers de strikt professionele beslissingen die in
belangrijke mate bepalend zijn voor de activiteitenomvang.

Van meet af aan richt de aandacht in het experiment zich dan ook vooral op het bovenste
deel van de 'dubbele-matrix' (zie memo 4-5). Daarbij wordt de oplossing van het budget-
teringsvraagstuk primair op het afdelingsniveau gezocht. Deze benadering sluit bovendien
goed aan bij de administratieve mogelijkheden die voorhanden zijn. Ten tijde van de start
van het experiment kent het Maria Ziekenhuis reeds een afdelingsgewijze begrotingsop-
bouw gebaseerd op de systematiek van de organische bedrijfsrekening. Dit houdt in dat
alle (fysiek herkenbare) afdelingen een eigen kostenplaats hebben. Alle personeelskosten,
een belangrijk deel van de materiele kosten en de afschrijvingskosten samenhangend met
investeringen in medische apparatuur en overige inventaris worden per afdeling begroot
en verantwoord. Voorts is het administratieve systeem zodanig van opzet dat de geregi-
streerde (declarabele) activiteiten zowel herleidbaar zijn naar de plaats van handeling
(hoofdafdeling) als naar het aanvragende poortspecialisme.

In de eerste jaren wordt veel energie gestoken in het inzichtelijk rnaken van de activiteiten
die door de verschillende poortspecialismen op de onderscheiden hoofdafdelingen worden
gegenereerd. In het verlengde daarvan wordt het nodige onderzoek verricht naar de kos-
tenstructuur. Het gevoel over onvoldoende kosteninzicht te beschikken, is zeker in de
beginperiode dominant. De initiatieven die op dit terrein in het Maria Ziekenhuis worden
ontplooid, hebben hun oorsprong niet alleen in het experiment budgettering. Reeds eerder
is namelijk besloten medewerking te verlenen aan een gezamenlijke studie van het Natio-
naal Ziekenhuisinstituut (NZi) en de Katholieke Hogeschool Tilburg (thans Katholieke
Universiteit Brabant). Doel van deze studie is het kosteninzicht van ziekenhuizen te ver-
diepen en daarbij de bruikbaarheid van de Amerikaanse DRG's (Diagnosis Related
Groups) te onderzoeken. Beoogd wordt door een integratie van financiele en medische
gegevens een informatiebron aan te boren, waaruit zowel de ziekenhuismanagers als de
medici kunnen putten (Nederstigt, 1985). Aan deze studie wordt onder meer medewerking
verleend door de stafmedewerker budgettering die een gedeelte van het kostprijsonder-
zoek voor zijn rekening neemt. Mede als gevolg van deze samenloop staat de benadering
die in het Maria Ziekenhuis bij dit onderzoek wordt gevolgd, in eerste instantie nauwelijks
ter discussie (zie memo 4-7).

Het verbijzonderen van alle kosten naar de primaire functies (poortspecialismen) leidt
onmiskenbaar tot meer kosteninzicht, maar blijkt bij nadere beschouwing weinig of geen
aanknopingspunten te bieden voor een adequate activiteiten- en kostenplanning. Het levert
een statisch beeld van het verleden op en is weinig toekomstgericht. Het biedt nauwelijks
zicht op de kostenontwikkeling die te verwachten is als gevolg van de voortdurende dy-
namiek in de aard en de omvang van de activiteiten. Bovendien is de kostentoerekening
gebaseerd op een rekenmodel dat niet correspondeert met de werkelijke beYnvloedings-
mogelijkheden van de poortspecialisten. Het feit dat alle kosten als afgeleide van de me-
disch specialistische besluitvorming kunnen worden beschouwd, betekent nog met dat de
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Memo 4-6 De ziekenhuisorganisatie als besluitvormend systeem

-10 OU /1                                                          1/
besluitvorming L medisch-professioneel

organisationeel  >
1   I                                                          ....]

aangaan samenwerkingsverband

strategisch start eerstehulpafdeling
start sportspreekuur

automa8sering administrabe
structurerend investering in medische apparatuur

vaststelien behandelprotocollen

inkoop verbruiksmaterialen

operationeel opstellen operatieprogramma
individueel behandelbeleid

Op de verticale as in bovenstaand schema zijn de drie besluitvormingsniveaus ingetekend die in
de organisatieliteratuur gewoonlijk worden onderscheiden (zie 3.3.1). Beslissingen op strate-

gisch niveau houden verband met de omgeving c.q de markt. Structurende beslissingen betref-
fen vooral de interne organisatie en de inzet van middelen. Operationele beslissingen tenslotte
betreffen met name de dagelijkse gang van zaken. Op de horizontale as is aangegeven dat de
formele of feitelijke beslissingsbevoegdheden zowel bij de medische professie als bij het mana-
gement kunnen liggen. Beslissingen kunnen strikt professioneel van aard zijn of strikt organisa-
tioneel (bureaucratisch). Daarnaast zijn er beslissingen die in overleg tussen de medische pro-
fessie en het management worden genomen. De wijze waarop concrete beslissingen in dit model
moeten worden ingeschaald, is afhankelijk van de lokale zeggenschapsverhoudingen en kan dus
van ziekenhuis tot ziekenhuis verschillen. De inschaling van de meeste voorbeelden in boven-
staand schema is dan ook plaats- en tudgebonden. 22

poortspecialisten daadwerkelijk verantwoordelijk zijn voor alle ziekenhuisactiviteiten en
daarmee samenhangende kosten. Voor de projectleiding vormen deze overwegingen vol-
doende argumentatie om niet op deze weg door te gaan. Het onderzoek van de productie-
en kostenstructuur wordt daarom vrijwel volledig op de hoofdafdelingen geconcentreerd.

Met medewerking van doctoraal studenten bedrijfseconomie en bedrijfskunde worden in
de opeenvolgende experimentjaren verschillende van deze afdelingen grondig doorgelicht.
In willekeurige volgorde zijn dat de verpleegafdelingen, de spreekuurafdelingen, de afde-
ling fysiotherapie, de rOntgenafdeling, de afdeling functie onderzoek, de afdeling centrale
sterilisatie en de ziekenhuisapotheek. Het accent bij dit onderzoek ligt steeds op het ver-
werven van inzicht in de relatie tussen enerzijds de aard en omvang van het activiteiten-
pakket en anderzijds de kosten samenhangend met de benodigde inzet van personeel en
materiele middelen. De behoefte aan dit inzicht wordt mede ingegeven door de gedachte-
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Memo 4-7 Kostenverbijzondering naar poortspecialismen

Onder het verduidelyken van de productie- en kostenstructuur wordt ver-

li I Eju staan dat inzichtelijk wordt gemaakt waar de kosten worden gemaakt, hoe

Ell,8 het Maria Ziekenhuis wordt gehanteerd, is geent op de functionele bedrijfs-

-       hoog ze zijn en wie deze genereert. De methode die daarbij aanvankelijk in

rekening.21 Hierbu worden drie fasen onderscheiden:23

In de eerste fase worden alle kosten van het ziekenhuis ten laste van de hoofdafdelingen ge-
bracht (zie 'dubbele matrix'). Hiertoe worden de kosten van de nevenafdelingen met behulp van
verdeelsleutels naar de hoofdafdelingen verbijzonderd. In de tweede fase worden alle kosten die
op de hoofdafdelingen zijn verzameld, toegerekend naar de activiteiten (verrichtingen) die op
deze afdelingen plaatsvinden. Daartoe wordt per onderscheiden activiteit bepaald in welke mate

deze beslag legt op de inzet van mensen en

middelen. Op deze wijze wordt voor elke
activiteit een (nacalculatorische) kostprijs
bepaald. In economische termen impliceert

[1'D ' dit dat de kosten van een kostenplaats naar
10, kostendragers worden verbijzonderd. In de

  4        (3                    derde fase tenslotte worden de kosten ver-
buzonderd naar degenen die de activiteiten

904 genereren. Op deze wuze kan zowel per af-
- -

E EE  133 0 deling als voor het ziekenhuis als geheel

*-    -      -4  
worden bepaald welke aanvrager (of welk
aanvragend poortspecialisme) verantwoor-

1 . delijk is voor welk deel van de kosten. In de
4 8/3 DRG-benadering worden kosten in de derde

43£
fase niet verbijzonderd naar de poortspecia-

lismen, maar naar de (per poortspecialisme)
onderscheiden patientengroepen (Nederstigt,
1985).

In de praktijk biijkt de geschetste benaderingswijze niet alleen bewerkelijk te zijn, maar ook
veel praktische problemen met zich mee te brengen. Zo zun er hoofdafdelingen waar relatief
veel verschillende activiteiten worden geregistreerd (bijvoorbeeld op de rontgenafdeling) en
hoofdafdelingen waar weinig of geen centrale registratie van activiteiten plaatsvindt (biJv. op de
verpleegafdelingen). Deze constatering vormt een stimulans om naast declarabele ook niet-
declarabele activiteiten te gaan vastleggen. Niettemin blijkt het onontkoombaar om de kosten
van een aantal hoofdafdelingen op basis van een andere parameter te 'versleutelen'. Soms zijn
deze sleutels redeluk onderbouwd. Voorbeelden hiervan zijn de toegewezen operatietijd en de
aantallen spreekuren per poortspecialisme. In andere gevallen liggen hieraan slechts schattingen
ten grondslag. Het uiteindelijke resultaat van de rekenexercitie in het Maria Ziekenhuis is een
redelijk betrouwbaar, maar statisch beeld van de totale kosten die met de verschillende primaire
functies samenhangen.
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Een budget is een activiteitenplan met bijbehorende kostenparagraaf Op geleide van (lit
uitgangspunt wordt medio 1982 een eerste aanzet gegeven tot een aanpassing van de be-

grotingsprocedure, die vanaf dat moment dan ook consequent budgetprocedure wordt
genoemd. Aan de diensthoofden en de directieleden die rechtstreeks afdelingen aansturen

(zie memo 4-3) wordt gevraagd per afdeling een inventarisatie van de activiteiten te ma-
ken, bij voorkeur zowel in kwalitatieve als in kwantitatieve termen. In samenspraak met
de betrokken afdelingshoofden worden activiteitenplannen opgesteld, die vervolgens
uitvoerig worden besproken in het directie-diensthoofden-overleg (DDO) Hierdoor ver-
krijgen de deelnemers aan dit overleg tevens een beeld van de activiteiten buiten het eigen

aandachtsgebied. Hierop aansluitend wordt iedereen gevraagd om op basis van de bespro-
ken activiteitenplannen per afdeling een personeelsbegroting op te stellen. Deze worden
vervolgens op geleide van een door de EAD (economisch-administratieve dienst) opge-
stelde 'schaduwbegroting' in het DDO besproken en op onderdelen bijgesteld. Het begro-
ten van de materiele kosten wordt in dit eerste jaar nog aan de EAD overgelaten. Grote
onzekerheden met betrekking tot het externe budget belemmeren bovendien een tijdige
toetsing van de interne budgetopstelling. Niettemin is in de geschetste gang van zaken de
lijn die de projectleiding voor ogen staat al enigszins herkenbaar (zie memo 4-8).

Opmerkelijk is dat de discussie in de klankbordgroep over de rolverdeling tussen (de leden
van) de medische staf en het management zich in de loop van 1982 toespitst op het budget-
houderschap en de budgetbewaking. De vragen die hierbij centraal staan vertonen in dit
opzicht een grote mate van samenhang. Wie zijn de budgethouders? Wat zijn de taken, be-
voegdheden en verantwoordelijkheden van deze budgethouders? Welke rol laijgt de budget-
houder bij de bewaking van het personeelsbudget? Zijn alleen de geldbedragen normerend,
of ook de aard en de omvang van het personeelsbestand? Hoe kan men constateren dat een
budget wordt overschreden? Wie levert de benodigde informatie? Wat te doen als een bud-
get structureel wordt overschreden? Hoe kan worden gekomen tot een goede bewaking van
het middelenbudget? Kan een budgethouder verantwoordelijk worden gesteld voor de kosten
die door anderen worden gegenereerd? Het karakter van deze vragen illustreert dat de bud-
gettering in deze kring in de eerste plaats wordt gezien als een beheersinstrument. De pro-
jectleiding daarentegen legt het accent veel meer op de activiteitenplanning en de budgetop-
steUing, daarmee vooral appellerend aan de budgettering als beleidsinstrument (Boekholdt
en Machielsen, 1983).

Niet alleen het inmiddels verworven inzicht in de productie- en kostenstructuur, maar zeker
ook de inherente dualiteit inde zeggenschapsverhoudingen in het bovenste deel van de 'dub-
bele-matrix' (zie memo 4-9) inspireren de projectleiding tot een tweedimensionale afdelings-
gewijze benadering van het budgetteringsvraagstuk (zie memo 4- 10) Centraal in deze bena-
dering staat het streven om in samenspraak tussen management en medische professie te
komen tot schattingen, respectievelijk afspraken met betrekking tot de aard en omvang van
de productieniveaus op de verschillende hoofdafdelingen. De geschatte, respectievelijk over-
een gekomen productieniveaus moeten vervolgens als basis dienen bij het opstellen van  de
deelbudgetten per afdeling. Voor zover de gerealiseerde producties de tevoren vastgestelde
productieniveaus niet te boven gaan, kunnen de afdelingshoofden verantwoordelijk worden
gesteld voor het budgetbeheer. 24 Hierbij ervaart de projectleiding het als een bijkomend
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Memo 4-8 Besturingsvraagstuk en interne budgetprocedure

UDIL
Interne budgettering houdt in dat de ziekenhuisleiding zich voor de taak ziet
gesteld een tevoren bekend zijnd totaa! aan financiale middelen op een zo-

Fl./[ danige wijze binnen de ziekenhuisorganisatie te verdelen. dat de verschillen-
de ziekenhuisfuncties op optimale wijze kunnen worden uitgeoefend.

In essentie is het deze kijk op het besturingsvraagstuk die ten grondslag ligt aan het ontwerp
van de budgetprocedure in het Maria Ziekenhuis. Daarbij geldt van meet af aan als een
belangruk vertrekpunt dat het alleen mogelijk is tot verantwoorde keuzes te komen als de
activiteiten en de daarmee gepaard gaande kosten direct aan elkaar gerelateerd kunnen worden.

Dit impliceert dat het zwaartepunt in de budgetprocedure bij de afdelingen wordt gelegd. Hier is
immers het beste zichtbaar te maken wat de aard en omvang is van het activiteitenpakket is en
welke personele en materiele middelen er nodig zijn om dit te realiseren. Op basis van deze

overwegingen  en de inmiddels opgedane ervaringen  kan  eind   1982 een eerste globale schets
worden gepresenteerd van een interne budgetprocedure:

(1)    opstellen en onderling afstemmen van de activiteitenplannen van de
verschillende afdelingen;

(2)    opstellen van voorlopige deelbudgetten per afdeling, dit door toevoe-

ging van kostenparagrafen aan de verschillende activiteitenplannen;
(3)    vergelijken van het voorlopige interne (totaal)budget met het totaal

aan beschikbare middelen (extern budget);
(4)    bijstellen van de voorlopige interne (deel)budgetten;
(5)    vaststellen van het definitieve interne budget en de daaraan ten grond-

slag liggende deelbudgetten;
(6)    bewaken van het totale budget en de afzonderluke deelbudgetten ge-

durende het budgetjaar.
24

Terzelfdertud wordt onderkend dat een jaarbudget een afgeleide moet zun van een beleidsplan
voor de middellange termun. De belangrijkste overweging hierbij is dat een afdelingsgewuze
budgetopstelling een duidelijk richtinggevend kader behoeft. Het ontbreken van een dergeluk
beleidskader blijkt in latere jaren inderdaad tot een zekere 'wildgroei' van de afdelingsgewoze
budgetvoorstellen te kunnen leiden.

Echter, ruim voordat deze ervaringskennis wordt opgedaan, kristalliseert zich een ideaaltypisch
ontwerpmodel uit voor de nadere vormgeving van het budgetteringstraject.25 Naderhand blijkt
dit model tevens een praktische leidraad te zijn bij de gedachtevorming over de participatie van
de medische staf in het beleidsvormings- en de budgetteringstraject (zie memo 4-13). Essentieel

is de constatering dat een integraal budgetteringstraject zich over vier kalenderjaren uitstrekt
(zie schema). Hiermee samenhangend zullen in de praktijk tenminste drie van de onderscheiden
elementen van het budgetteringstraject een parallel beloop hebben.

(m vervolg)
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Memo 4-8 (Ve™Olg)

Ter voorbereiding van het budget voor het (kalender)jaar opstellen/bijstellen
t wordt in het jaar t-2 een beleidsplan voor de middel- par beleidsplan voor

t-2 middellange termijn

lange termijn opgesteld, dan wel het bestaande beleids-
plan op onderdelen bijgesteld. In het jaar t-1 wordt ge-
start met de prioriteitstelling ten aanzien van de verschil- prioriteitstelling

en vaststellen
lende beleidsopties, waarna het beleidskader voor het

Jaar
beleidskadervoorjaart

jaar t wordt vastgesteld. Vervolgens worden binnen dit             t-1
beleidskader per afdeling deelbudgetten opgesteld, be- opstellen en vaststellen
staande uit een activiteitenplan plus kostenparagraaf, budget voor par t
waarna het hieruit opgebouwde interne budget voor het
jaar t wordt vastgesteld. Gedurende het jaar t worden

par bewaken en bijstellenbeide budgetonderdelen zorgvuldig bewaakt. Desge-     t lopende budget
wenst kan het lopende budget worden bijgesteld op

4grond van onverwachte ontwikkelingen. In het jaar t+1
jaar opstellen jaarrekening

tenslotte, wordt de jaarrekening opgesteld ter verant-
t+1 (verantwoording over)

woording van het voorgaande jaar (Schaaf, 1984). jaar t

voordeel dat de discussie over het budgethouderschap door deze benadering zijn politieke
lading goeddeels verliest. Vermeldenswaard is voorts dat ook de andere 'experiment-
ziekenhuizen' voor een tweedimensionale afdelingsgewijze benadering van het budgette-
ringsvraagstuk kiezen.

Door de landelijke invoering van de budgetfinanciering in de ziekenhuissector per 1 ja-
nuari 1983 neemt de beleidsmatige en wetenschappelijk belangstelling voor het budgette-
ringsvraagstuk sterk toe. Vermeldenswaard in dit verband is met name de voortvarende
beleidsafstemming tussen de Landelijke Specialisten Vereniging (LSV) en de Sectie Zie-
kenhuizen van de Nationale Ziekenhuisraad (NZr), welke reeds na korte tijd uitmondt in
een gezamenlijke 'intentieverklaring'.3 Waar veel medisch specialisten de budgettering
tot dan toe wellicht als een 'leuke hobby voor jonge managers' hebben ervaring, brengt de
Intentieverklaring LSV/NZR daarin verandering. De inhoud van de intentieverklaring
roept in het Maria Ziekenhuis wel enige herkenning op. Gegeven de persoonlijke betrok-
kenheid van de algemeen directeur bij het tot stand komen ervan, wekt dat overigens weinig
verbazing. Illustratief in dit opzicht is de passage inzake het maken van "afspraken omtrent
de beheersing van de volumina van zowel diagnostische als therapeutische verrichtingen".

Niet onbelangrijk is dat de LSV met betrekking tot het budgethouderschap terzelfdertijd een
genuanceerd standpunt inneemt. Onderkend wordt dat het budgethouderschap zowel aan de
poortspecialismen als aan de hoofden van sectoren (diensten) kan worden toegedeeld. Daar-
bij wordt overigens wel geconstateerd dat de besluitvorming inzake de omvang van de pro-
ductie en de bewaking van de kostenontwikkeling in de tweede optie niet meer in 66n hand
zijn,  hetgeen een regelmatig overleg tussen de medische staf en de sectorhoofden (dienst-
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Memo 4-9 De zeggenschapsverhoudingen op hoofdafdelingen

booll Wanneer de aandacht zich toespitst op de samenwerkingsverhoudingen in het
bovenste deel van de 'dubbele matrix', is het van belang om onderscheid te

1=  maken tussen poortspecialisten en ondersteunende specialisten. Een poort-
specialist neemt dagelijks talrijke beslissingen die activiteiten op de hoofd-
afdelingen tot gevolg hebben (zie memo 4-5). In een decl van de gevallen is de

poortspecialist persoonlijk betrokken bij de uitvoering van deze activiteiten. In andere gevallen
initieert hij de activiteiten op afstand en laat de uitvoering ervan aan anderen over. De uitvoe-
ring van de op afstand geinitieerde activiteiten vindt in veel gevallen plaats onder verantwoor-
delijkheid van een ondersteunend specialist. In het bijzonder wanneer de poortspecialist per-
soonlijk betrokken is bij de activiteiten op een hoofdafdeling, zijn de zeggenschapsverhoudin-
gen vaak ingewikkeld.

Met behulp van het inmiddels bijna klassieke model van Botter (1977) kunnen ook deze zeg-
genschapsverhoudingen in een matrixvorm worden weergegeven. Botter constateert dat vooral
in de professionele sector en bij projectmatig werk de drie functies van de 'klassieke chef, te
weten (1) het hierarchisch leiderschap, (2) het helpen op basis van specialistische meerkennis
(hetfunctionele leiderschap) en (3) het operationeel leiding geven, veelal over meerdere perso-
nen zijn verdeeld. Het 'dual management' dat daarmee is geintroduceerd, wordt in het zieken-

24
huis op veel plaatsen herkenbaar.

F                                                1
hierarchisch hierarchisch hierarchisch

operaboneel leider operaboneel leider operationeel leider
hoofdafdeling A hoofdafdeling B hoofdafdeling C

functionele       A,...»leider(s) Ur   ....:-'poortspecialisme 1

functionele
_ 1 leider(s)                                                                              e                                   n

_poortspecialisme 2

functionele
leider(s) M                             0poortspecialisme 3

Voor zover direct betrokken bij de uitvoering van de patientgebonden activiteiten op een aantal
hoofdafdelingen vervult de poortspecialist, op basis van zijn professionele verantwoordelijkheid
en specialistische meerkennis, gewoonlijk de functionele leiderschapsrol. Ingebed in de formele
organisatiestructuur van het ziekenhuis en belast met de dagelukse leiding, vervullen de organi-
satorische (verpleegkundige) hoofden daarentegen vooral de hierarchisch-operationele leider-
schapsrol. Dit beeld wordt nog gecompliceerd door het gegeven dat op Un hoofdafdeling vaak
specialisten van verschillende poortspecialismen werkzaam zijn.

(ae vervolg)
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Memo 4-9 (vervolg)

Naast de (in nevenstaande matrix weergegeven) hoofdafdelingen waarop de poortspecialist door
zijn geregelde aanwezigheid direct invloed uitoefent (poliklinieken, verpleegafdelingen, opera-
tiekamer etc.) kent het ziekenhuis tevens hoofdafdelingen waarop de poortspecialist voorname-

lijk op indirecte wijze activiteiten genereert (rontgenafdeling, laboratoria, apotheek etc.). In veel
gevallen wordt de functionele leiderschapsrol op laatstgenoemde afdelingen, al dan niet gecom-
bineerd met de hierarchisch-operationele leiderschapsrol, vervuld door 66n of meerdere onder-
steunende specialisten (Schaaf en  Van  der  Veen,  1984).

hoofden) noodzakelijk maakt. Niettemin wordt verondersteld dat de meeste ziekenhuizen
voor de tweede optie zullen kiezen.26 Van belang is voorts dat de intentieverklaring voorziet
in de instelling van een gemeenschappelijk commissie van LSV en NZr die onder meer tot
taak krijgt 'bitgangspunten en ideeen te (doen) ontwikkelen voor een goede samenwerlang
tussen directies en medische beroepsbeoefenaren, gelet op de gevolgen die van budgetfinan-
ciering uitgaan op de aard en de omvang van de medische hulp die in elk ziekenhuis kan
worden geboden". Door deze commissie wordt naderhand een werkgroep in het leven geroe-
pen om hierbij behulpzaam te zijn. Vanuit het Maria Ziekenhuis kan enige invloed op de
landelijke modelontwikkeling worden uitgeoefend doordat de algemeen directeur namens de
NZr in de gemeenschappelijk commissie participeert en de medisch co8rdinator later deel
gaat uitmaken van de werkgroep.

27

Voor de projectleiding vormt de Intententieverklaring LSF/NZr een extra stimulans om het
tweedimensionale budgetteringsmodel (zie memo 4-10) in de praktijk te beproeven. Besloten
wordt deze praktijktoets in eerste instantie te beperken tot slechts enkele hoofdafdelingen.
Bij de exacte vormgeving hiervan laat de projectleiding zich inspireren door een aantal erva-
ringen en daaraan gerelateerde overwegingen met betrekking tot de productie- en kosten-
structuur van de hoofdafdelingen. Zo is bijvoorbeeld gebleken, dat het toerekenen van de
integrale kostprijs naar een activiteit, al snel tot de misvatting leidt dat het achterwege laten
van deze activiteit een besparing van dezelfde omvang oplevert. In werkelijkheid zal de
besparing echter niet verder gaan dan de kosten elimineerbaar zijn, en dus vrijwel altijd
geringer zijn. Het achterwege laten van een activiteit zal dan ook vaak tot gevolg hebben dat
de 'kostprijzen' van de resterende activiteiten enigszins omhoog gaan, dit omdat daaraan dan
meer kosten moeten worden toegerekend (zie memo 4-7). De oorzaak hiervan is dat er op
afdelingsniveau niet alleen variabele, maar ook semi-variabele en vaste kosten onderscheiden
kunnen worden. Anderzijds vergen niet alle activiteiten op een afdeling eenzelfde inzet van
mensen en middelen. Wil een gesprek tussen de afdelingsleiding en een poortspecialisme
over het gegenereerde activiteitenpakket enige zin hebben, dan zal tussen de verschillende
soorten activiteiten enige weging moeten worden aangebracht.

Vanaf de start van het experiment is de aandacht in het bijzonder uitgegaan naar de rOntgen-
afdeling. De belangrijkste reden hiervoor is steeds geweest dat het activiteitenpakket van
deze afdeling goeddeels buiten de afdeling wordt bepaald, hetgeen binnen de budgetsystema-
tiek als een belangrijk knelpunt wordt ervaren. Reeds in 1982 wordt een onderzoek afgerond
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Memo 4-10 Tweedimensionale afdelingsgewijze budgettering

1]O.[
In zijn algemeenheid kunnen aan het budgetbeheer twee componenten worden on-
derscheiden: een volumecomponent en een kostproscomponent. Op een hoofdafde-

11
0.[ ling is de volumecomponent direct gerelateerd aan de beslissingen die de poortspe-

cialisten in het kader van de individuele patientenzorg nemen (zie memo 4-5).
Het activiteitenpakket kan dan ook worden opgevat als de resultante van medisch-

professionele besluitvorming (zie memo 4-6). De kostprijscomponent hangt samen met de mate
waarin er productiemiddelen (personeel, materialen, apparatuur) worden ingezet om het activitei-
tenpakket te realiseren. De beslissingsbevoegdheid met betrekking tot de inzet van productiemid-
delen berust als regel bu het afdelingshoofd. In de geschetste tweedeling in verantwoordelukheden
weerspiegelen zich de feiteluke zeggenschapsverhoudingen op veel hoofdafdelingen (zie memo 4-
9). Het ligt dan ook in de rede om bij het ontwerp van een model voor afdelingsgewijze budgette-
ring aansluiting te zoeken bu deze informele organisatiestructuur (zie onderstaand schema).

hoofdafdeling A hoofdafdeling B hoofdafdeling C

poortspecialisme 1            0                 6

exploblie-
budgetpoortspecialisme 2    --  - -- ---  - -13» -- -

1
1

  poortspecialisme 3   1            (11                                                  0                1
1 1

activiteitenbudget
----

In dit model beheert elk poortspecialisme een activiteitenbudget dat zich over verschillende hoofd-
afdelingen uitstrekt. Allereerst zal daarom het relatiepatroon tussen de poortspecialismen en de
hoofdafdelingen integmal in kaart gebracht moeten worden. Daarbij staat de vraag centraal welke
poortspecialismen (substantieel) invloed uitoefenen op het activiteitenpakket van de verschillende
hoofdafdelingen. De basisgedachte is vervolgens dat management en professie per (geaccentueerd)
knooppunt in de matrix afspraken maken over de aard en de ornvang van het activiteitenpakket.
Daartoe worden per hoofdafdeling of per groep van hoofdafdelingen vormen van overleg gecre-
eerd. Per hoofdafdeling is het activiteitenplan de resultante van de afspraken die op de verschillen-
de knooppunten worden gemaakt. Dit activiteitenplan vormt vervolgens de basis voor de opstelling
van de kostenparagraaf Activiteitenplan en kostenparagraaf vormen tezamen het exploitatiebud-
get van de hoofdafdeling. Het beheer van dit exploitatiebudget berust in dit model bu het organisa-
torisch afdelingshoofd. Op een aantal hoofdafdelingen kan dit een ondersteunend specialist zijn
(zie memo 4-9). Bij de budgetbewaking wordt dezelfde tweedeling in verantwoordelijkheden aan-
gehouden als bij de budgetopstelling. In geval zich een overschrijding van een vastgesteld afde-
lingsbudget voordoet, wordt allereerst nagegaan  of de oorzaak gezocht moet worden  in de volume-
component of in de kostpruscomponent. In het eerste geval berust de verantwoordelijkheid hier-
voor primair bij Edn of meer poortspecialismen. In het tweede geval is het organisatorisch afde-
lingshoofd de eerstverantwoordelijke (Schaaf, 1984).
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naar de kostprijzen van de onderscheiden verrichtingen op de r6ntgenafdeling.28 In het ver-
lengde hiervan wordt besloten het tweedimensionale budgetteringsmodel primair op deze
afdeling te beproeven. De essentie van het deelexperiment rond de rdntgenafdeling is, dat de
betrokken poortspecialismen wordt gevraagd om op geleide van het aangeleverde historische
cijfermateriaal en de verwachte ontwikkelingen, een inschatting te maken van het aanvraag-
patroon in het komende budgetjaar. Deze inschattingen moeten de basis vormen voor een op
te stellen activiteitenplan, dat vervolgens zijn vertaling moet krijgen in een afdelingsgewijs
budgetvoorstel (zie memo 4-11).

Medio 1983 is het deelexperiment rond de r6ntgenafdeling 6dn van de onderwerpen waaraan
expliciet aandacht wordt besteed tijdens de studiedag 'Interne budgettering in ziekenhui-
zen'.29 Bij dezelfde gelegenheid wordt   door de stafvertegenwoordiger   in de projectgroep
budgettering verslag gedaan van de ervaringen die in de OK-commissie van het Maria Zie-
kenhuis zijn opgedaan met de verdeling van de beschikbare operatietijd.30 Door de inge-
bruikname van een nieuw OK-complex heeft de OK-commissie zich geconfronteerd gezien
met de omstandigheid dat niet langer de fysieke capaciteit (het aantal operatiekamers), maar
de beschikbare personeelsformatie de beperkende factor is geworden. Na een aanvankelijke
ontkenning van dit probleem is het uiteindelijk gelukt om in goed overleg tussen de afde-
lingsleiding en de betrokken specialismen een OK-rooster op te stellen dat past binnen het
afdelingsbudget. De projectleiding wordt door deze ervaring bevestigd in de opvatting dat in
het kader van de interne budgettering vooral de activiteitenplanning veel aandacht behoeft.
Terzelfdertijd dringt echter het besef door dat niet alleen de aard en de omvang van de activi-
teiten bepalend zijn voor de daaruit voortvloeiende kosten, maar zeker ook de wijze waarop
het werk op de afdeling wordt georganiseerd. Daar de invloed van de poortspecialisten op de
organisatze van het werk vaak groot is, zal het gesprek tussen afdelingsleiding en poortspeci-
alismen ook hierover moeten gaan. Tenslotte toont het voorbeeld van de OK-commissie aan
dat het voorgestane afdelingsgewijze budgetoverleg soms op een natuurlijke wijze aan een
reeds bestaande overlegvorm kan worden gekoppeld.

In augustus 1983 gaat in Utrecht de landelijke werkgroep van start die door de gemeen-
schappelijke commissie van de LSV en NZr is ingesteld om suggesties aan te leveren voor de
wijze waarop directies en medische staven de samenwerking op het terrein van de interne
budgettering vorm en inhoud kunnen geven.27 Door de medisch codrdinator wordt in deze
werkgroep het ideeengoed ingebracht dat gaandeweg het experiment in het Maria Ziekenhuis
is ontwikkeld. Hiertoe behoren met name het ideaaltypische ontwerpmodel voor de vormge-
ving van het budgetteringstraject (zie memo 4-8) en het tweedimensionale afdelingsgewijze
budgetteringmodel (zie memo 4-10). In samenhang daarmee wordt in de werkgroep bepleit
zoveel mogelijk aansluiting te zoeken bij de bestaande verantwoordelijkheidsverdeling tus-
sen instellingsmanagement en medische professie. Ook de aangeleverde ideeen met betrek-
king tot de rolverdeling bij de beleidsvorming passen in dit stramien. De medische staf wordt
een hoofdrol toebedacht bij de ontwikkeling van een beleidsplan patientenzorg. Op basis
daarvan kan onder regie van het instellingsmanagement een ziekenhuisbeleidsplan tot stand
worden gebracht. 32 Na een aantal intensieve bijeenkomsten verplaatst de discussie zich in
het najaar van de werkgroep naar de gemeenschappelijk commissie. Omstreeks de jaarwisse-
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Memo 4-11 Activiteitenplanning en budgetopstelling van de r8ntgenafdeling

De basis voor het deelexperiment op de rOntgenafdeling wordt gevormd door het

[1..[ bedrijfseconomisch onderzoek dat in de hieraan voorafgaande periode op deze
28

11..[ schillende verrichtingen. Op basis van de berekende kostprijzen blijken deze  100
afdeling is verricht.      In deze periode  telt de r8ntgenafdeling ongeveer  100  ver-

verrichtingen in een negental 'kostenhomogene' groepen te kunnen worden on-

dergebracht. Als criterium voor deze groepsindeling worden de directe personeelskosten genomen,
dat wil zeggen de kosten samenhangend met de arbeidstijd van de laboranten binnen de rbntgen-
kamers. Met betrekking tot de kosten van materiele middelen wordt verondersteld dat deze evenre-

dig toenemen met de arbeidstijd. De verschillen in directe arbeidstud tussen de verschillende groe-

pen laat zich uitdrukken in een getal (weegfactor) waarbij groep 1 als basiseenheid wordt genomen
en een weegfactor 1 krijgt. De meest bewerkelijke verrichtingen in groep 9 worden met een weeg-
factor 48 gewaardeerd. De betekenis die hieraan kan worden toegekend is, dat de 'variabele kosten'
van een verrichting in groep 9 buna 50 maal zo hoog liggen als die van een verrichting in groep  1.

Op geleide van dit model wordt per poortspecialisme een overzicht opgesteld van het aanvraagpa-
troon in de achterliggende drie jaren. De rdntgenaanvragen van de huisartsen (ruim 20% van het
totaal) worden hierbij separaat als 66n geheel gepresenteerd.

Begin 1983 belegt de projectleiding een eerste bespreking met de radiologen, de hoofdlaborant en
enkele poortspecialismen teneinde te verkennen of het mogelijk is om tot een schatting te komen
van de aantallen activiteiten die in een komend budgetjaar op de rontgenafdeling zullen worden

gegenereerd. Mede op basis van de uitkomst van dit overleg worden in mei alle daarvoor in aan-
merking komende poortspecialisten aangeschreven. Aan deze specialisten wordt gevraagd om in

samenspraak  met de collega's van hetzel fde specialisme zowel  voor het (lopende) jaar  1983  als
voor  het jaar   1984  een zo nauwkeurig mogelijke schatting te maken  van het aanvraagpatroon.
Hierbij kan gebruik worden gemaakt van het verstrekte historische cijfermateriaal, maar dienen
tevens de verwachte ontwikkelingen binnen het eigen specialisme in beschouwing te worden ge-
nomen. Iedereen wordt gevraagd binnen een bepaalde termijn schriftelijk te reageren. De 'grootge-
bruikers' worden bovendien uitgenodigd voor een (tweede) overlegronde.

Helaas geeft slechts een beperkt aantal poortspecialismen gehoor aan de oproep tot rnedewerking
aan dit deelexperiment. Tijdens de overlegronde komt als belangrijkste bezwaar naar voren dat de
aansluiting tussen de aangeleverde cijfers en de dagelijkse patientenzorg wordt gemist. Verande-
ringen in het aanvraagpatroon zijn moeilijk te duiden als niet bekend is wat in de desbetreffende
periode de 'patientenmix' is geweest. Voorts wordt benadrukt dat het runtgenonderzoek weliswaar
door poortspecialisten (en huisartsen) wordt aangevraagd, maar dat de aard en omvang van de
patientenstroom die door de poortspecialismen verwerkt moet worden, allerminst als bei>,Woed-
baar wordt ervaren. In nauwe samenhang met deze onzekerheid wordt door geen van de responde-
rende specialismen een daling van de rontgenaanvragen verwacht. Teneinde toch over een integraal
beeld van het aanvraagpatroon te kunnen beschikken, worden de ontbrekende cijfers in samen-
spraak met de leiding van de rdntgenafdeling (hoofdradioloog en hoofdlaborant) ingeschat.

Mede vanwege het experimentele karakter is de projectleiding vervolgens intensief betrokken bij
de budgetopstelling van de rontgenafdeling. Op deze wijze wordt van nabij ervaren dat een acti-
viteitenplan meer is dan de optelsom van de aanvraagpatronen en dat het 'vertalen'van een activi-
teitenplan in een budgetvoorstel het nodige inzicht vergt in de organisatievorm en de daarmee sa-

menhangende kostenstructuur  van de afdeling. Een eerste constatering is bijvoorbeeld  dat de
(zic verlow
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Memo 4-11 (vervolg)

gehanteerde groepsindeling en weegfactoren (nog geen twee jaar na het verrichte onderzoek) feitelijk
al weer bijstelling behoeven. Zo hebben de ontwikkelingen in de techniek en de inmiddels toegeno-

men vaardigheid ertoe geleid dat duur van met name de vaatonderzoeken aanzienlijk is bekort.

Voorts is als gevolg van een afname van het aantal leerling-laboranten de gemiddelde arbeidsduur op
de rontgenkamers teruggelopen. Daar tegenover staat dat de gemiddelde loonkosten per rantgenlabo-

rant zun gestegen. Een tweede constatering betreft een tekortkoming in de productiestatistiek. Deze
maakt namelijk geen onderscheid tussen activiteiten die binnen de afdeling en activiteiten die met

behulp van mobiele apparatuur buiten de afdeling worden verricht Tevens is niet bekend in welke

mate de activiteiten tijdens de aanwezigheidsdiensten plaatsvinden. Dit onderscheid is echter zeer

relevant omdat er binnen de afdeling separate voorzieningen zun getroffen voor de dienstverlening

buiten de afdeling en buiten de reguliere bedrijfstijd. Een derde constatering is dat de patienten-
stroom niet gelijkelijk over de dagen, de weken en het kalenderjaar is gespreid. Zo bestaat er bu-
voorbeeld alleen voor de meer complexe onderzoeken een afspraaksysteem. Het gevolg is dat er zich
pieken en dalen voordoen in de patientenstroom, hetgeen tot 'leegloop' kan leiden.

De opbouw van het personeelsbudget (hieronder in vereenvoudigde vorm weergeven) maakt duide-

luk dat een groot deel van de personeelskosten meer samenhangt met de ingebouwde taakverdeling
en de gangbare werkwuze op de afdeling dan met het volume aan activiteiten.

-  werkzaamheden op de r ntgenkamers tijdens reguliere bedrijfstud 10 fte
- ondersteunende werkzaamheden tudens reguliere bedrijfstud 4 fte
- dienstverlening buiten de afdeling tijdens reguliere bedrijfstud 2 fte
- dienstverlening buiten reguliere bedrijfstijd (aanwezigheidsdiensten) 6 fte
- administratieve ondersteuning (afspraken, verslaglegging, archieD 8 fte

- leidinggevenden (hoofdlaborant en waarnemend hoofdlaborant) 2 fte

totaal 32 fte

Een verandering in de activiteitenomvang leidt bij een verder onveranderde organisatie van het werk
op de afdeling zeker niet tot een navenante verandering van de personeelskosten. Een belangrijk deel
van de personeelskosten moet dus tot de vaste kosten worden gerekend. Deze houden in belangrijke
mate verband met de beschikbaarheids/unctie van de afdeling. Dit betekent echter allerminst dat deze
kosten niet bei>,vloedbaar zon. In latere jaren is buvoorbeeld stevig gedebatteerd over de vraag of er
wel twee laboranten nodig zun tijdens de diensten. Ook is de vraag gesteld of een mobiel rOntgenap-
paraat altijd door twee laboranten moet worden bediend. Nog weer later is het productieproces van
de rontgenafdeling zelfs in de volle breedte aan een gedegen bedrijfseconornisch onderzoek onder-

31

worpen. Kortheidshalve wordt in dit verband niet nader ingegaan op de besparingen die in de sfeer
van de materiele middelen mogelijk zijn gebleken.

Op basis van de hiervoor geschetste ervaringen is het accent bij de budgetopstelling van de
rilntgenafdeling in latere jaren wat minder op het maken van interne productie afspraken komen te
liggen. Wei is de afdelingsleiding de poortspecialismen jaarluks bluven aanschrijven met het verzoek
de voorziene veranderingen in het aanvraagpatroon aan te geven. De uiteindelijke inschatting van de
aard  en de omvang  van het activiteitenpakket  is  na 1983 echter stee(Is  door de afdelingsleiding
gemaakt. De hiermee opgedane ervaring heeft bovendien geleerd dat de activiteitenramingen van de
afdelingsleiding de uiteindelijke realisatie als regel veel dichter benaderen dan die van de aanvragen-
de poortspecialismen.
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ling circuleren in het Maria Ziekenhuis de eerste concepten van wat later de Nadere uihver-
king van de Intentieverklaring LSF/NZr gaat heten. De definitieve tekst van dit 'ontwikke-
lingsmodel' komt in maart 1984 beschikbaar.3

Hoewel de feitelijke betrokkenheid van de medische staf bij het proces van interne

budgettering in 1983 nog betrekkelijk gering is, komt dit jaar wel de gedachtewisseling op
gang over de mogelijke vormgeving van deze participatie. Aanvankelijk voltrekt deze zich
vooral binnen het stafbestuur. Naar later blijkt circuleert binnen deze laing reeds in het
voorjaar een notitie van de stafvoorzitter waarin bepleit wordt de discussie niet tot het
budgetteringsvraagstuk te beperken, maar na te denken over de vraag "op welke wijze het
functioneren van de staf zodanig gereguleerd kan worden dat de functie en de
verantwoordelijkheid van de medische staf optimaal in de organisatie van het ziekenhuis

„33kunnen worden ingepast . Hoewel het stafbestuur in het najaar in de vergaderingen van de
medische staf wel enige mededelingen doet, blijft lange tijd in het ongewisse in welke

richting de gedachtevorming binnen het stafbestuur zich precies ontwikkelt. Mede
geYnspireerd door de - op dat moment in conceptvorm reeds beschikbare - nadere uitwerking
van de Intentieverklaring LSV/NZr, wordt het stafbestuur in de stafvergadering van januari
1984 om meer duidelijkheid gevraagd. In antwoord hierop benadrukt het stall)estuur dat het

de inbreng van de staf niet wil beperken tot de budgettering, maar de medische staf een
structurele positie wil geven binnen de ziekenhuisorganisatie. Daarbij geeft het stafbestuur te
kennen de medisch directeur te willen uitnodigen om in het verdere beraad hierover te
participeren.

Directe aanleiding voor deze uitnodiging is de discussienota Professie en management bin-
nen de ziekenhuisorganisatie die de medisch directeur kort tevoren het licht heeft doen zien
(zie 4.4). Referend aan Glaser (1981) wordt in deze nota benadrukt dat de invoering van de
budgettering weliswaar een belangroke, maar niet de enige aanleiding is om de organisatie-
vorm van het algemeen ziekenhuis ter discussie te stellen. "De voortdurende veranderingen
in medische technologie, omgevingsfactoren en maatschappelijke waarden dwingen de zie-
kenhuisorganisatie tot beleidsbijstelling. Deze zal moeten plaatsvinden onder omstandighe-
den van een snel toenemende schaarste aan middelen. In deze zin beheerst de budgettering
het totale ziekenhuisfunctioneren en daarmee tevens de kwaliteit en de kwantiteit van de
patientenzorg. Binnen het ziekenhuis zullen professie en management in een gezamenlijke
verantwoordelijkheid binnen de grenzen van de beschikbare financiele middelen vorm
moeten geven aan de patientenzorg. Deze gezamenlijke verantwoordelijkheid betreft zowel
de beleidsvorming als de beleidsuitvoering. De ontwikkeling van een formele overlegstruc-
tuur tussen professie en management, die toegesneden is op de gezamenlijke verantwoorde-
lijkheid, is daarom ten zeerste noodzakelijk. Dit impliceert een verdere integratie van de
medische professie in de ziekenhuisorganisatie, echter zonder dat het onderscheid tussen de
managementverantwoordelijkheid en de professionele verantwoordelijkheid geheel behoeft
te vervagen".34 In het verlengde van deze zienswijze wordt in de nota een concreet voorstel
voor een geYntegreerde organisatievorm uitgewerkt (zie 4.4).

In samenspraak met de medisch directeur en de vertegenwoordiger van de medische staf in
het projectteam budgettering beraadt het stafbestuur zich in de daarop volgende maanden
intensief op het voorliggende vraagstuk. Onderkend wordt  dat de nadere uitwerking van de
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Memo 4-12 Beleidsplan patmntenzorg en ziekenhuisbeleidsplan

-1.'U De   ideeen   die   in   de   loop   van   1983 met betrekking   tot het interne beleids-
vormingsproces in het landelijk overleg tussen de 'koepels' wordt ingebracht,

1 . 0 [ laten  zich als volgt samenvatten.27  Bij het ontwerp  van een model  voor  de  be-

leidsvorming in een algemeen ziekenhuis ligt het voor de hand de primaire func-
tie als vertrekpunt te nemen: het onderzoeken, behandelen, verplegen, verzorgen

en begeleiden van patienten. Dit impliceert dat de beleidsvorming zal starten met de ontwikkeling
van een beleidsplan patiintenzorg (medisch beleidsplan). Hiermee wordt prirnair beoogd de visies
van de verschillende professionele disciplines binnen het ziekenhuis op elkaar af te stemmen.  In
het beleidsplan patientenzorg zal tot uitdrukking moeten komen op welke wijze de verschillende

disciplines in een gezamenlijke verantwoordelijkheid vorm willen geven aan de patientenzorg. Te-
vens zal zo goed mogeluk moeten worden aangegeven wat hiervan de verwachte consequenties

zijn voor de verschillende hoofdafdelingen. Het spreekt vanzelf dat de medische professie in deze
fase van de beleidsvorming een zeer belangrijke rol speelt. Refererend aan het 'dubbele-matrix-

model' (zie memo 4-5) mI deze eerste fase van de beleidsvorming zich voornamelijk in de boven-
ste helft voltrekken (zie onderstaand schema). In de tweede fase zal het beleidsplan patientenzorg
als basis dienen voor de ontwikkeling van een ziekenhuisbeleidsplan, waarin patientenzorg en be-
drufsvoering in hun onderlinge samen-
hang worden belicht. In deze tweede fase
van de beleidsvorming zal met name het

[ 3  ,                                   --
instellingsmanagement een dominante rol beleidsplan

patientenzorg
spelen. Idealiter heeft het hiervoor ge- (medisch
schetste proces van beleidsvorming een    ] ' beleidsplan)

continu karakter. Essentieel is voorts dat    [ ] '
het ziekenhuisbeleidsplan jaarlijks zijn ---                            -

neerslag vindt in een beleidskader, op ge- Et-*] [F61 [E ]    8
---                            -

leide waarvan de afdelingsgewijze  bud-                 - -                                  B   [6 ]
getopstelling kan plaatsvinden (zie memo , [HE] ziekenhuis-
4-8). Dit beleidskader zal daarom een zo beleidsplan------       D  concreet mogelijk beeld moeten geven van
de wenselijk geachte accentverschuiving-        --              , IM V
en binnen het ziekenhuis (Schaaf, 1984)

Intentieverklaring LSV/NZr enerzijds veel van het ideeengoed van het Maria Ziekenhuis
omvat, maar anderzijds de traditionele tweedeling in het ziekenhuis accentueert. Het stafbe-

stuur staat echter de vorming van een beleidsraad patientenzorg voor ogen waarin niet alleen
de medisch-specialistische, maar tevens de verpleegkundige en paramedische disciplines

participeren. Doel van deze beleidsraad moet zijn de visies van de verschillende disciplines
te laten uitmonden in een geintegreerd beleidsplan patientenzorg (zie memo 4-12). Een
ander discussiepunt betreft de rol en positie van de medische budgetcommissie zoals die in
de 'intentieverklaring' is geschetst. Gevreesd wordt dat de integrerende functie van het staf-
bestuur onder druk komt te staan als er naast het stafbestuur een medische budgetcommissie
gaat functioneren, die bovendien over 'een ruim mandaat' moet gaan beschikken. Op grond
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van deze overweging kiest het stafbestuur ervoor de functie van de medische budgetcommis-
sie bij het stafbestuur onder te brengen. In de loop van maart legt het stafbestuur haar voor-
stellen in een notitie vast en agendeert deze voor het overleg met de directie.

Tijdens dit overleg blijkt de algemeen directeur er - mede vanwege zijn directe betrokken-
heid bij het opstellen van de nadere uitwerking van de Intentieverklaring LSV/NZr - moeite
mee te hebben dat het stafbestuur uitsluitend de eigen notitie  in de medische  staf aan de orde
wil stellen. Het stafbestuur daarentegen hecht eraan de medische staf een op het Maria Zie-
kenhuis afgestemd voorstel voor te leggen. Inhoudelijk toont de algemeen directeur zich niet
gelukkig met de onduidelijke positie van de niet-stafteden in de beleidsraad patientenzorg.
Waar de LSV/NZr nota voorziet in het opstellen van een medisch beleidsplan onder verant-
woordelijkheid van de medische staf wekt de stafnotitie de indruk dat de medische staf te-
vens de regie opeist met betreklang tot de niet-medische aspecten van het patientenzorgbe-
leid. Voorgesteld wordt daarom om te spreken van een medisch beleidsplan patiantenzorg.
Het stafbestuur kan het hiermee eens zijn en benadrukt dat de niet-stafleden als adviseur in
de beleidsraad patientenzorg participeren. Met betrekking tot de voorgestane 'dubbelrol'van
het stafbestuur ziet de algemeen directeur het als een belangrijk nadeel dat het stall)estuur in
deze opzet minder mogelijkheden heeft om een bemiddelende rol te spelen. Alles overwe-
gende wenst het stafbestuur op dit punt echter aan zijn standpunt vast te houden.

Binnen enkele dagen wordt binnen het directieteam een compromisvoorstel voorbereid dat
zonder veel discussie de steun krijgt van het stafbestuur. Dit compromis houdt in dat de
integrale tekst van de /ntentieverklaring LSIONZr wordt verweven met enkele aanvullende
passages die specifiek betrekking hebben op de uitwerking die in het Maria Ziekenhuis aan
dit 'ontwikkelingsmodel' wordt gegeven. De aldus tot stand gekomen nota Samenwerking
tussen directie en medische staf in het kader van de budgettering wordt vervolgens door
stafbestuur en directie gezamenlijk ter bespreking aan de medische staf voorgelegd (zie me-
mo 4-13).35 In de stafvergadering spitst de discussie zich eveneens toe op de voorgestelde
beleidsvormingsprocedure en voorgestane 'dubbelrol' van het stafbestuur. Daarnaast blijkt
de voorziene functie van het afdelingsgewitze budgetoverleg (ABO) de nodige gespreksstof
op te leveren. Hierbij staat de vraag centraal of de poortspecialismen bij het opstellen van de
activiteitenplannen wel voldoende zeggenschap hebben. Niettemin bestaat er de nodige
waardering voor de nota en gaat de medische staf ermee accoord dat het stafbestuur "stappen
onderneemt om de voorgestelde overlegstructuur te effectueren".

Nu  er  overeenstemming  is over  de  rol  van (de leden  van) de medische  staf kan de budgetpro-
cedure waarmee in de voorgaande jaren de eerste ervaringen zijn opgedaan, worden gecom-
pleteerd met het ABO. Voorts wordt de budgetprocedure 1985 voor het eerst ingeluid met
het  uitbrengen  van een beleidskader.  In dit Beleidskader 1985 worden  door de directie  de
beleidsuitgangspunten en randvoorwaarden aangegeven voor de afdelingsgewijze budgetop-
stelling. De procedure start in het late vooijaar met de bespreking van het beleidskader met
de diensthoofden, het stafbestuur en de ondernemingraad. Nadien ontvangen alle leden van
de medische  staf en afdelingshoofden een exemplaar van de definitieve versie. Terzelfdertijd
worden de budgetformulieren en een bijbehorende handleiding verspreid. In deze handlei-
ding wordt uiteengezet dat het de bedoeling is dat er rond de hoofdafdelingen een afdelings-
gewijs overleg met de meest betrokken specialisten wordt gestart. In dit ABO moet niet
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alleen gesproken worden over het activiteitenplan en het daarop te baseren budgetvoorstel,
maar ook over de investeringen in medische apparatuur. Dit laatste is eveneens nieuw, want
tot dan toe zijn de leden van de medische staf gewend geweest hun investeringswensen
rechtstreeks bij de directie kenbaar te maken. Bespreking hiervan op afdelingsniveau wordt
echter noodzakelijk geacht, omdat er een inschatting gemaakt moet kunnen worden van de
personele en materiele gevolgen van de gewenste investeringen. Een andere overweging van
de projectleiding is dat het ABO hierdoor voor de betrokken specialisten een minder vrijblij-
vend karakter krijgt. Overigens krijgen de afdelingshoofden de mondelinge instructie om met
betrekking tot de investeringswensen van specialisten vooralsnog uitsluitend als 'brievenbus'
te fungeren. In september worden de budgetvoorstellen en investeringsvoorstellen geYnventa-
riseerd en doorgerekend. In oktober volgt vervolgens het centrale budgetoverleg waarin
wordt geparticipeerd door de directie, de diensthoofden en (een vertegenwoordiging van) de
medische budgetcommissie (stall)estuur). Tijdens dit centrale budgetoverleg worden er zo-
danige keuzes gernaakt en prioriteiten gesteld dat het totaal aan interne deelbudgetten past
binnen het verwachte externe budget. Met betrekking tot de investeringen in medische appa-
ratuur en overige inventarissen wordt hierbij de COTG-richtlijn als financieel kader gehan-
teerd. De resultaten van het centrale budgetoverleg worden verwerkt en samengevat in een
budgetboek met een afdelingsgewijze opbouw, een toelichting op het exploitatiebudget en
een nom investeringsbeleid. In december vindt hierover overleg plaats met achtereenvolgens
het stafbestuur en de ondernemingsraad, dit in aanwezigheid van een delegatie van het be-
stuur. De uiteindelijke vaststelling vindt begin januari plaats door het bestuur.

Opmerkelijk is dat het ABO van meet af aan nauwelijks gericht is op het maken van 'produc-
tieafspraken' in beheersmatige zin. Mede als gevolg van de koppeling met de investerings-
procedure krijgt dit overleg veel meer een beleidsmatig karakter. De ervaringen op de r6nt-
genafdeling hebben deze trend naderhand alleen nog maar versterkt (zie memo 4-11). Het
overleg over het activiteitenplan is op de meeste afdelingen vooral inventariserend en ver-
kennend van aard. Welke nieuwe activiteiten worden voorzien en wat zijn daarvan de kos-
tenconsequenties? Wat zijn de gevolgen van een eventuele afbouw van activiteiten? Welke
veranderingen worden voorzien in de organisatie en werkwijze van de afdeling? Welke prio-
riteit wordt aan de nieuwe activiteiten toegekend ten opzichte van de bestaande? Wat zijn de
te verwachten gevolgen van geplande investeringen en automatiseringsinitiatieven? Het zijn
met name de antwoorden op deze vragen die als onderbouwing dienen bij het formuleren van
de afdelingsgewijze budgetvoorstellen. De rol die hierbij wordt gespeeld door de dienst-
hoofden is aanvankelijk onduidelijk. Deze onduidelijkheid wordt mede gevoed door de 'mo-
delmatige fixatie' van de projectleiding op het bovenste deel van de 'dubbele matrix' (zie
memo 4-9). In de praktijk blijkt het afdelingshoofd echter lang niet altijd de meest voor de
hand liggende gesprekspartner voor de poortspecialisten te zijn. Binnen de poliklinieken
bijvoorbeeld worden de gesprekken met de spreekuurhoudende specialismen door het
diensthoofd gevoerd. Aan het afdelingsgewijze budgetoverleg rond de afdeling operatieka-
mers, zoals dat verkapt in de OK-commissie plaatsvindt, wordt zelfs deelgenomen door de
medisch directeur. In latere jaren gaat het initiatief voo het ABO stee(is vaker van de dienst-
hoofden (sectorhoofden) uit. De onderwerpen die dan aan de orde komen houden veelal
direct verband met de praktijkvoering en de praktijkorganisatie van de betrokken specialis-
men. In samenhang hiermee ontstaat er binnen de verschillende diensten (zie memo 4-3) fei-
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Memo 4-13 Samenwerking tussen directie en medische staf in het kader van de
budgettering

Onder bovenstaande titel presenteren het stafbestuur en de directie in april 1984   [1 een gezamenlijke nota waarin - op geleide van de nadere uitwerking van de /n-

12El        Z 'Cl ZI  -    detdouni ozi :lbbi ;' 125::2:;.t
ces van beleidsvorming en budgettering.35 Leidraad bij de vormgeving van deze

overlegstructuur (en de nota) is het eerder geschetste ideaaltypische budgetteringstraject (zie memo
4-8). Interessant in dit verband zijn vooral de passages die specifiek betrekking hebben op de voor-
gestane vormgeving in het Maria Ziekenhuis. De essentie hiervan is in dit memo kort samengevat
(zie onderstaand schema).

opstellen/bijstellen
Jaar beleidsplan voor (medische)
t-2 middellange termijn beleidsraad patientenzorg

4
prioriteitenstelling
en vaststeUen
beleidskader voor jaar t

jaar              medischet-1

budget-
opstellen en vaststellen commssle
budget voor jaar t afdelingsgewijs

budgetoverleg (stafbestuur)

(ABO)

jaar bewaken en bijstellen

lopende budget

4
jaar opstellen jaarrekening
t+1 (verantwoording over)

jaart

Vertrekpunt is dat het opstellen/bijstellen van een medisch beleidsplan patiatenzorg een basis-
voorwaarde is voor het tot stand komen van een ziekenhuisbeleidsplan (zie memo 4- 12) Hiertoe
wordt het noodzakeluk geacht een breed samengestelde (medische) beleidsraadpatiintenzorg in te
stellen. De functie van deze beleidsraad is de directie te adviseren met betrekking tot het patienten-
zorgbeleid of onderdelen daarvan. Per specialisme heeft 66n staflid (lid van de medische staf) zit-
ting  in de raad. Deze leden worden geacht het mandaat van hun maatschap of vakgroep te hebben
om adviezen aan de directie uit te brengen. Voorts worden er ook niet-stafleden uitgenodigd om bij
te dragen aan de beleidsvorming in de beleidsraad, te weten de medisch directeur, een vertegen-
woordiger van de Plaatselijke Huisartsen Vereniging en een afvaardiging van de verplegingsdienst
en de paramedische diensten. Deze niet-stafleden ondersteunen de beleidsvorming door hun pro-
fessionele inbreng, maar dragen geen medeverantwoordelijkheid voor de uiteindeluke beleidsad-
viezen. De raad kiest uit zyn midden een kerngroep van vier ofvijf stafleden die binnen de beleids-
raad een voortrekkersrol vervult. De beleidsmatige verbinding met het stafbestuur wordt gewaar-
borgd door vast te leggen dat 66n van de kerngroepleden tevens lid van het stafbestuur moet zijn.
Bu de besluitvorming in de beleidsraad wordt naar consensus gestreefd. Wanneer er geen consen-
sus kan worden bereikt, kan er een verdeeld advies aan de directie worden uitgebracht.

(zie ...volg)
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Memo 4-13 (vervolg)

Daar het beleidsvormingsproces van nature een continu karakter heeft, wordt het noodzakelijk ge-
acht dat het ziekenhuisbeleid voor de middellange termijn jaarlijks zijn neerslag krijgt in de vorm
van een beleidskader voor de afdelingsgewijze budgetopstelling. In dit beleidskader zal voor de
verschillende afdelingen moeten worden aangegeven wat voor een komend budgetjaar globaal de
budgettaire consequenties zijn van het uitgestippelde beleid. Het beleidskader wordt door de direc-
tie in conceptvorm geformuleerd op basis van het ziekenhuisbeleidsplan en vervolgens voor advies

of commentaar aan de verschillende geledingen (medische staf, ondernemingsraad en hoofden van

dienst) voorgelegd.  Van de zijde van de medische staf worden eventuele adviezen uitgebracht door
de medische budgetcommissie (stafbestuur), welke hiertoe over het benodigde mandaat moet kun-
nen beschikken.

Binnen het door de directie vastgestelde beleidskader wordt per hoofdafdeling een activiteitenplan
met bubehorende kostenparagraaf opgesteld. Deze budgetopstelling vindt plaats in samenspraak

tussen het afdelingshoofd en de (meest) betrokken specialismen. Hiertoe treedt per maatschap of
vakgroep 66n specialist op als gemandateerd contactpersoon. Tezamen vormen deze
contactspecialisten de contactgroep van de betreffende afdeling (zie 4.4). Op deze wijze wordt

vorm gegeven aan het afdehngsgeweze budgetoverleg (ABO). Dit ABO heeft niet alleen een
functie in het kader van de budgetopstelling, maar tevens bij de afdelingsgewijze budgetbewaking.
De aandacht van het afdelingshoofd zal zich hierbij met name nchten op een doelmatige inzet van

productiemiddelen. De aandacht van de medisch specialisten zal zich vooral concentreren op de
aard en de omvang van de patientgebonden activiteiten. Ten aanzien hiervan heeft het
afdelingshoofd vooral een signalerende functie.

De medische budgetcommissie dient door (de leden van) de medische staf te worden gemandateerd
om de directie te adviseren, zowel inzake het beleidskader als de budgetopstelling en budgetbewa-
king. In eerste instantie wordt ervoor gekozen om het stafbestuur tevens de functie van medische
budgetcommissie te laten vervullen.  Nog geen jaar later besluit de medische staf echter  om aan de-
ze 'dubbelrol' van het stafbestuur een einde te maken (zie 4.3).

telijk een soort van getrapte budgetverantwoordelijkheid. Budgetopstelling en budgetbewa-
king vinden plaats onder verantwoordelijkheid van de diensthoofden, die deze taak ten dele
delegeren aan de afdelingshoofden.

Achteraf kan worden vastgesteld  dat het stramien  van de budgetprocedure  na   1984  geen
wezenlijke veranderingen meer heeft ondergaan. Daarentegen is het overlegklimaat tijdens
de budgetprocedure in de loop van de jaren wet ingrijpend veranderd. Waar het centrale bud-
getoverleg aanvankelijk garant staat voor een maximale transparantie in de oordeelsvorming
en besluitvorming, krijgt dit overleg naderhand veel meer het karakter van een formele slot-
ronde. De oorzaak hiervan is dat de directie er tegen het einde van de jaren tachtig de voor-
keur aan geeft de verschillende budgetvoorstellen eerst in een bilateraal overleg tussen di-
rectie en betrokken diensthoofd of afdelingshoofd aan de orde te stellen. Daar bij dit overleg
noch de andere budgethouders, noch een afvaardiging van de medische budgetcommissie
aanwezig zijn, wordt het vertrouwen in een rechtvaardige verdeling van de schaarse midde-
len niet bevorderd. Mede omdat er feitelijk geen beoordeling meer plaatsvindt van het ver-
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band dat in een budgetvoorstel wordt gelegd tussen het activiteitenplan en de kostenpara-

graaf, ontstaat er steeds meer een onderhandelingsklimaat.

De investeringsprocedure daarentegen wordt in 1986 verrijkt met een extra tussenstap in de
vorm van een hoomitting. De directe aanteiding hiervoor is dat de investeringsroute via het
ABO ertoe leidt dat veel achtergrondinformatie onderweg verloren gaat. Dit blijkt een vrij-
wet onoverkomelijke handicap bij de uiteindelijke prioriteitstelling en doet bovendien weinig
recht aan de inhoudelijke argumentatie van de initiatiefnemers. De formule die voor deze
hoorzitting wordt gekozen, is betrekkelijk eenvoudig. Na inventarisatie van alle investe-
ringswensen wordt een lijst opgesteld van voorstellen met betrekking tot de aanschaf van
medische apparatuur voor zover die een bepaald investeringsbedrag te boven gaan. Terzelf-
dertijd wordt door de directie het totaalbedrag vastgesteld dat beschikbaar is voor deze in-
vesteringen. Tijdens de hoorzitting laijgen de initiatiefnemers vervolgens de gelegenheid om
hun investeringswensen ten overstaan van de medische budgetcommissie, de medisch direc-
teur en enkele deskundigen nader toe te lichten. Belangrijk is voorts dat alle leden van de
medische staf hierbij welkom zijn en het recht hebben om vragen te stellen. Hoewel er for-
meel geen besluitvorming plaatsvindt tijdens de hoorzitting is de ervaring in de eerste jaren
dat veel initiatiefnemers hun voorstellen intrekken als deze kennelijk onrijp zijn. In latere
jaren neemt het aantal onrijpe investeringswensen onder druk van deze 'georganiseerde
sociale controle' aanzienlijk af en resteren vooral de informatiewinst en de transparantie. Een
belangrijk voordeel is bovendien dat de medische budgetcommissie en de ziekenhuisleiding
dezelfde aanvullende informatie en argumentatie krijgen gepresenteerd. Mede hierdoor heeft
de directie door de jaren heen de adviezen van de medische budgetcommissie met betrekking
tot de investeringen in medische apparatuur vrijwel altijd ongewijzigd kunnen overnemen.

In het najaar van 1984 brengt de LSV een nota uit waarin enkele gedachten worden ont-
vouwd met betrekking tot de organisatiestnictuur van de medische staf.36 Hierin wordt on-
der meer gesteld dat mandatering van het stafbestuur, of andere vertegenwoordigers van de
medische staf, de kwaliteit van de deelname van de medische staf aan de interne overleg-
vormen binnen het ziekenhuis kAn bevorderen. Tevens wordt in deze nota de vorming van
een 'kernstaf als mogelijkheid genoemd om de slagvaardigheid te vergroten. Niettemin leidt
het mandateringsvraagsmk eind  1984 in het Maria Ziekenhuis tot een crisis binnen de medi-
sche staf Wanneer het stafbestuur de samenstelling  van de medische beleidsraad patianten-
zorg ter hand neemt, zijn niet alle maatschappen en vakgroepen bereid hun verte-
genwoordiger te mandateren. Bovendien blijkt er nog steeds veel oppositie te zijn tegen de
'dubbelrol' van het stafbestuur (zie memo 4-13). Wanneer het stafbestuur aandringt op vol-
doende mandaat om de 'dubbelrol' adequaat te kunnen vervullen, wordt het mandaat door de
medische staf niet verleend. Voor de aankomend stafvoorzitter is dat reden om zijn kandida-
tuur in te trekken en af te treden als  lid van het stafbestuur. Vervolgens  is dit voor de andere
leden van het stafbestuur aanleiding om hun functies eveneens neer te leggen. Na een korte
waarneming  door het coUege van vertrouwenspersonen wordt begin   1985  een ad interim
stafbestuur geformeerd dat de opdracht krijgt op zo kort mogelijke termijn met oplossingen
te komen voor de gerezen problemen. Dit leidt al spoedig tot een 'ontvlechting' van de func-
ties van het stafbestuur en de medische budgetcommissie. De medische budgetcommissie
laijgt bovendien geen mandaat van de medische staf maar wordt geacht de stafvergadering
te adviseren. Ook het mandaat van (de leden van) de medische beleidsraad patientenzorg
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komt opnieuw ter discussie (zie 4.3). Dat geldt met name voor de afspraak dat de beleidsraad

rechtstreeks aan de directie adviseert (zie memo 4-13). Het stafbestuur wenst de beleidsraad

als een stafcommissie te beschouwen. Daarbij kiest het stafbestuur voor de algemene lijn dat

voorstellen van stafcommissies pas als stafbesluit kunnen worden erkend als deze bekrach-

tigd zijn in de stahergadenng. Een neveneffect van deze keuze is, dat er geen behoefte

bestaat aan een 'kernstaf. Hoewel de beleidsraad in oktober 1985 met een vertraging van

een jaar van start kan gaan, wordt het debat over het mandaat uiteindelijk pas in de loop van
1986 afgerond. Nadien worden feitelijk geen pogingen meer ondernomen om binnen de

medische  staf tot een vorm van mandatering te komen. Veeleer is lange tijd zorgvuldig ver-

meden het woord mandatering zelfs maar te noemen.

In november 1985 neemt een groot aantal leden van de medische staf deel aan de werkconfe-

rentie 'Budgettering voor medisch specialisten' die in samenwerking tussen de projectleiding
en het NZi is opgezet. Op ruime afstand van de dagelijkse praktijk wordt twee dagen inten-

sief van gedachten gewisseld over de verschillende aspecten van het budgetteringsvraagstuk.

Vertrekpunt daarbij vormen de samenwerkingsafspraken die er in het Maria Ziekenhuis

tussen medische staf en directie zijn gemaakt (zie memo 4-13). In dat verband wordt aan-

dacht besteed aan de door de directie voorgestane opzet van het ziekenhuisbelei*plan en de
rol van de medische  staf bij  het tot stand komen daarvan (zie 4.3). Daarnaast wordt aan de
hand van casuYstiek in meer algemene zin stilgestaan bij de relatie tussen (medische) beslis-

singen, activiteiten, inzet van middelen en kosten. Hierdoor ontstaat meer inzicht in de relatie
tussen de praktijkvoering van specialisten en de bedrijfsvoering van het ziekenhuis.

Kort nadien wordt vanuit het Maria Ziekenhuis in een uitvoerig overzichtsartikel de voor-

lopige balans opgemaakt. Geconstateerd wordt dat de betrokkenheid en interesse van de
zijde van de medisch specialisten in de meeste ziekenhuizen duidelijk is toegenomen. "De
medische budgetcommissies zijn als paddestoelen uit de grond verrezen en het besef dat een

ziekenhuisbegroting uit meer dan investeringen bestaat, is inmiddels gemeengoed".
Terzelfdertijd worden kanttekeningen geplaatst bij de trend om de kosten van de
ziekenhuisactiviteiten integraal in kaart te willen brengen. "Omvangrijke rekenpartijen
hebben weinig zin als met de uitkomsten niets kan worden gedaan". Beter is het om de
aandacht te richten op de vraag welke informatie in het overleg tussen afdelingsleiding en

aanvragers zinvol kan zijn. Wat kost het bijvoorbeeld als er duizend r8ntgenfoto's extra
worden aangevraagd? Wat is de besparing als van specialistenzijde wordt voorgesteld om
bepaalde activiteiten achterwege te laten? Bij het beantwoorden van deze vragen is het niet
zozeer van belang de integrale kostprijzen te kennen, maar om inzicht te hebben in de
opbouw en de dynamiek van de kosten die in het ziekenhuis worden gemaakt (Van der Veen
en De Moor, 1986).

Eveneens in 1986 wordt de rol van de medische stafbij de interne budgettering in het kader
van een afstudeeronderzoek aan een eerste globale evaluatie onderworpen.37 Leidraad hierbij
vormen de afspraken inzake de betrokkenheid  van de medische  staf bij het budgetteringstra-

ject (zie memo 4-13). De belangrijkste conclusie van de onderzoeker is dat "de rol van de
medisch specialisten bij het interne budgetteringsproces minder groot is dan men op grond
van de mogelijkheden en de wenselijkheid hiervan zou verwachten". Zo is het afdelingsge-
wijze budgetoverleg (ABO) nog niet overal van de grond gekomen. Waar het ABO wel
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gestalte heeft gekregen, zijn er nog nauwelijks activiteiten ontplooid op het terrein van de

budgetbewaking. Door de medische budgetcommissie (MBC) is nog weinig invloed uitgeoe-
fend op de opstelling van het exploitatiebudget. Daarentegen zijn de adviezen van de MBC
met betrekking tot de investeringen in medische apparatuur telkenmale vrijwel geheel door

de directie overgenomen.

Wanneer in 1990 een twaalftal personen in en rond het Maria Ziekenhuis in het kader van het

onderzoeksproject 'Budgettering in algemene ziekenhuizen' wordt geinterviewd, ontstaat bij
de onderzoeker het volgende beeld. "De activiteiten van medisch specialisten zijn niet
gebudgetteerd. Er is sprake van eenzijdige budgettering: De aanvragers worden niet gebud-
getteerd, de leverende afdelingen wel. Wel wordt getracht de specialisten bij de
beleidsvorming op de afdelingen te betrekken door middel van afdelingsgewijs budget-
overleg (ABO), waarin de medici participeren die veel met de desbetreffende afdeling te
maken hebben. Een ander mogelijkheid om de betrokkenheid van de professionals te
bevorderen is gevonden door de investeringsprocedure te integreren in de budgetprocedure.
Vanuit de medische staf wordt gesteld dat de druk van de interne budgettering op het niveau
van de maatschappen niet als knellend wordt ervaren. (...) Bij de verzekeraars bestaat de
indruk dat het interne budgetteringssysteem in vergelijking met andere ziekenhuizen ver
ontwikkeld is. (...) Sinds de invoering van de budgettering wordt een toenemende
betrokkenheid van de medische staf geconstateerd.  Deze komt onder meer tot uitdrukking in
een toegenomen participatie in ziekenhuiscommissies, meedenken over beleid en deelname
van specialisten aan het ABO. (...) Hoewel de staf een belangrijke machtspositie inneemt,
berust de uiteindelijke formele macht ten aanzien van de strategische beleidsvoering bij de
directie. Dit wordt door alle partijen, inclusief de medische staf, als positief gezien. (...) De
organisatiecultuur wordt als harmonisch getypeerd. Ook wordt gesteld dat het een informeel
en open ziekenhuis is. De hechte cultuur komt onder meer tot uitdrukking in een laag
personeelsverloop. Er bestaat geloof in zichzelf en men leeft in de overtuiging dat men
redelijk voorop loopt".38
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4.3 Beleidsvorming

Anders dan de drie andere thema's die in dit hoofdstuk aan de orde worden gesteld, is het
thema beleidsvonning niet verbonden met een specifiek project of initiatief in het Maria
Ziekenhuis. Integendeel, dit deelhoofdstuk laat juist zien dat bij de beleidsvorming - zeker in
een ziekenhuis - vele verschillende wegen (kunnen) worden bewandeld. Van belang is voorts
dat in het kader van dit onderzoek is gekozen voor een brede definitie van het begrip beleid.

een geheel van doelste#ingen en de wegen daarheen (zie 3.3.1).In het verlengde daarvan
wordt beleidsvorming gezien als een hulpmiddel om richting te geven aan de besturing en de
besluitvorming op de korte, middellange en langere termijn. Met het oog op de probleemstel-
ling die aan dit onderzoek ten grondslag ligt, richt de aandacht in dit deelhoofdstuk zich
vooral op de organisatie van de beleidsvorming. Een essentieel gegeven hierbij is dat het
initiatief tot beleidsvorming in een ziekenhuis - afhankelijk van het beleidsterrein en de zeg-
genschapsverhoudingen - zowel bij het management als bij de medische professie kan liggen
(zie memo 4-6).

Wanneer het dagelijks bestuur van het Gasthuis de 'dochterstichtingen' in maart 1980 uitno-
digt om een beleidsplan voor de korte en middellange termijn aan te leveren, heeft de directie
van het Maria Ziekenhuis reeds het initiatief genomen  om een Beleidsadviescommisie  (BAO
in te stellen (zie 4.1). De belangrijkste aanleiding hiervoor is dat het ziekenhuis voor de
opgave staat de functies reumatologie, orthopedie en klinische radiotherapie in te passen
zonder dat er uitbreiding kan worden gegeven aan de beddencapaciteit. Dit laatste houdt
verband met de afspraken die in Gasthuisverband zijn gemaakt met betrekking tot de capaci-
teitsverdeling tussen de Tilburgse ziekenhuizen. Aan de andere kant van de stad vordert de
nieuwbouw van het St. Elisabeth Ziekenhuis dat een capaciteit krijgt van 690 bedden. Gege-
ven de vigerende beddennorm (4 bedden per 1000 adherente inwoners) is inmiddels duide-
lijk dat het Maria Ziekenhuis zich tot een 'volwaardig ziekenhuis' zal moeten ontwikkelen
binnen de bestaande capaciteit van 455 bedden. Alle reden derhalve voor een herorientatie
op de verdeling en de benutting van deze beddencapaciteit.

Evenals de ondernemingsraad geeft de medische staf gehoor aan de uitnodiging van de direc-
tie om met een aantal leden zitting te nemen in de BAC. Naast de algemeen directeur als
voorzitter en een bedrijfskundig stafmedewerker als secretaris telt de BAC elf leden: vier
leden van de medische staf, twee leden van de ondernemingsraad en vijf hoofden van dienst.
In procedurele zin wordt afgesproken dat de BAC allereerst een concept beleidsnota voor de
middellange termijn zal opstellen. Deze nota zal vervolgens ter bespreking aan de medische
staf, de ondernemingsraad en het directie-diensthoofden-overleg (DDO) worden aangebo-
den. Na verwerking van de opmerkingen en suggesties van deze geledingen zal de beleids-
nota ter goedkeuring aan het bestuur van het Maria Ziekenhuis worden voorgelegd. Het
bestuur zal vervolgens moeten bepalen of de nota in ongewijzigde vorm aan het Gasthuis kan
worden aangeboden.

De werkzaamheden van de BAC resulteren reeds in december 1980 in een concept Beleids-
nom Mana Ziekenhuis.39 Uitgangspunt voor de opstellers van deze nota is dat het Maria
Ziekenhuis een volwaardig ziekenhuis moet worden dat nauw samenwerkt met het St. Elisa-
beth Ziekenhuis en andere gezondheidszorginstellingen, in het bijzonder met het verpleeg-
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huis De Hazelaar, het (in aanbouw zijnde) Dr. Bernard Verbeeten Instituut en het (in oprich-
ting zijnde) psychiatrisch ziekenhuis Jan Wier. Hierbij wordt aangegeven dat er eerst sprake
is van 'volwaardigheid' als de monopraktijken kunnen worden omgezet in tenminste twee-
manspraktijken en de reeds erkende maar nog ontbrekende specialismen reumatologie, or-
thopedie en klinische radiotherapie zijn ingevuld (zie memo 4- 1). Vooral de passage met
betrekking tot de 'monopraktijken' zal naderhand van grote betekenis blijken. Wanneer het
ministerie overgaat tot het inventariseren van de specialistenaantallen ontleent de directie aan
deze passage een argument om enkele 'beleidsmatige vacatures' op te voeren. Wanneer het
ministerie medio 1982 de eerste erkenningsbeschikking afgeeft, biedt deze het Maria Zie-
kenhuis dan ook alle ruimte voor de gewenste uitbreiding van de medische staf. Hoewel deze
'opgerekte' erkenningsbeschikking nadien onder druk van de lokale ziekenfondsen eniger-
mate door het ministerie wordt bijgesteld, resteert uiteindelijk toch de nodige beleidsruimte.
Bovendien biedt de passage in de beleidsnota binnenshuis aanknopingspunten om de betrok-
ken specialismen te inspireren de 'beleidsmatige vacatures' ook daadwerkelijk in te vullen.
Opmerkelijk is voorts de passage die in de beleidsnota wordt gewijd aan de positie van de
medische staf in het ziekenhuis (zie memo 4-14). Het hoofdaccent in de nota ligt echter op de
inpassing van de nieuwe specialismen en de daarmee samenhangende herverdeling van de
beddencapaciteit.

Doordat de BAC in haar beleidsnota een concreet voorstel doet voor een beddenherverde-
ling, overheerst dit heikele onderwerp eind 1981 in belangrijke mate de bespreking in de
stafvergadering. Hierdoor krijgt de strategische dimensie van de nota vrijwel geen aandacht.
Als blijkt dat er in de medische staf erg veel weerstand is tegen de voorgestelde beddenver-
deling, wordt er in overleg tussen directie en stafbestuur voor gekozen een ziekenhuis-
commissie in te stellen die het vraagstuk opnieuw moet bezien. Gegeven de urgentie en de
gevoeligheid van de problematiek, stelt het stafbestuur voor dat de stafdelegatie in deze
commissie uit drie stafbestuursleden bestaat. Nadat in de stafvergadering van januari 1982
nogmaals is vastgesteld dat er geen draagvlak is voor het verdelingsvoorstel van de BAC,
gaat de medische staf met het instellen van deze commissie accoord. De drie stafvertegen-
woordigers wordt gevraagd informeel overleg met hun achterban te hebben alvorens in deze
commissie voorstellen te doen. Overigens krijgt de stafdelegatie het mandaat om terzake
namens de medische staf beslissingen te nemen.  In de commissie worden vervolgens in ge-
zamenlijkheid de voordelen en nadelen van een groot aantal verdelingsvarianten besproken.
Dit resulteert in betrekkelijk korte tijd in een goed onderbouwd voorstel waarover binnen de
commissie overeenstemming bestaat. Het voorstel wordt ter bespreking aan de medische staf
aangeboden en vervolgens ter vergadering door de directie en de stafdelegatie gezamenlijk
verdedigd. Dit resulteert na een levendige discussie in een accoord van de medische staf
Wanneer zich na korte tijd opnieuw een beddenverdelingsvraagstuk aandient, wordt dan ook
snel besloten om de commissie weer te activeren. Daarmee is de basis gelegd voor de per-
manente  commissie  beddengebruik  (PCB). Ook in latere jaren blijven zich met een zekere
regelmaat vraagstukken aandienen die de aandacht vragen van de PCB. Dankzij de gemeng-
de samenstelling verkrijgen de binnen deze overlegvorm gegenereerde oplossingen vrijwel
altijd het benodigde draagvlak binnen de medische staf Dat wordt echter anders als er in de
PCB geen consensus kan worden bereikt. Dit doet zich in de eindjaren tachtig voor als een
vooraanstaand staflid zich in de PCB blijft verzetten tegen de 'aderlating' die vooral zijn
eigen specialisme moet ondergaan  om de klinische geriatrie  in het ziekenhuis te kunnen
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Memo 4-14 Beleidsnota Maria Ziekenhuis: de positie van de medische staf

De visie die door de Beleidsadviescommissie met betrekking tot de positie van
b .OU de medische staf wordt ontvouwd, krijgt bij de bespreking van de beleidsnota in

Fl El.Il de  stafvergadering  eind 1981 weinig  of geen aandacht. Gegeven de strekking
van de hieronder weergegeven passage mag dat opmerkelijk worden genoemd.

"De aanwezigheid  van  een goed functionerende medische staf is van vitale betekenis  voor het goed
functioneren van ons ziekenhuis. Deze stafvorming bevordert immers de verantwoordelijkheid van
elke specialist voor een zorgvuldige beroepsuitoefening, zowel individueel als gezamenlijk met
andere specialisten. In de stafvorming is bovendien de basis gelegen voor een intercollegiale
toetsing en consultatie die kwaliteits- en doelmatigheidsbevorderend werken. In dit verband dient
ruime aandacht besteed te worden aan een eventuele aanpassing van het stafreglement. Onderzocht
zal moeten worden op welke wijze de juridische basis van de medische staf nader uitgewerkt kan
worden.  Mede met het oog op de mogelukheden die de  Wet op de Ondememingsraden  van  1979
biedt, zal naar de mening van de commissie een verdergaande integratie van (de leden van) de
medische staf binnen de totale ziekenhuisgemeenschap bespreekbaar moeten worden. In dit
verband kan worden gedacht aan het verlenen van actief en passief kiesrecht voor de OR aan de
specialisten die thans werkzaam zun op basis van een toelatingscontract en aan het verlenen van
adviserende bevocgdheden aan de medische staf Deze bevoegdheden zouden in de statuten van de

„39
stichting kunnen worden neergelegd

inpassen. Uiteindelijk is dit voor de betrokken specialist zelfs aanleiding om zich uit de PCB
terug te trekken Hoewel dat in het concrete geval geen gevolgen heeft gehad voor de be-
sluitvorming, zijn de grenzen van de 'beleidsparticipatie' door deze ervaring wel duidelijker
in zicht gekomen.

Medio 1982 stelt het zojuist aangetreden stafbestuur de positie   van de stafleden   in   de
Beleidsadviescommissie (BAC) aan de orde. Het bestuur van het Maria Ziekenhuis heeft het
beleidsadvies van de BAC dan inmiddels overgenomen. Het voorstel van het stall)estuur is
dat deze stafleden niet langer op persoonlijke titel, maar namens de medische staf in de BAC
zitting moeten hebben. Hierbij hecht het stafbestuur eraan dat de stafteden in de BAC in de
richting van de medische staf een informatieplicht hebben. Tijdens de bespreking van dit
voorstel in de stafvergadering blijken de betrokken stafleden er niets voor te voelen om in de
BAC de rol van belangenbehartiger te spelen. Tegen een informatieplicht hebben zij echter
geen bezwaar. Besloten wordt dat de stafteden in de BAC daarvan voortaan namens de
medische staf deel zullen uitmaken. Daarbij hebben zij geen mandaat van de medische staf,
maar wel een informatieplicht. De medische staf behoeft zich  dus niet gebonden te voelen
aan de standpunten die door de stalleden in de BAC zijn ingenomen. Voor de BAC heeft
deze besluitvorming in de medische staf overigens weinig consequenties meer. Met het
gereedkomen van de beleidsnota komt stilzwijgend een einde aan het functioneren van deze
'directionele adviescommissie'. Het experiment budgettering vraagt veel tijd en de landelijke
invoering van de budgetfinanciering in 1983 inspireert het stafbestuur om zich diepgaand op
de positie van de medische stafbinnen de ziekenhuisorganisatie te bezinnen (zie 4.2).
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In  december 1983 worden de "dames en heren medewerkers-specialisten"  en de directie

opgeschrikt door een brief van de lokale ziekenfondsen waarin wordt aangekondigd dat een
aantal welomschreven verrichtingen uitsluitend nog conform het dagbehandelingstarief zal
worden vergoed. De belangrijkste overweging bij deze maatregel is dat "niet van de zieken-
fondsen kan worden verlangd dat zij de meerkosten van orthodoxe klinische zorgverlening
betalen als medisch handelen in dagbehandeling een even zo verantwoorde zorgverlening
biedt. Daarbij geven de ziekenfondsen aan te vrezen dat de ontwikkeling van de dagbehande-
ling - zonder exogene druk hiertoe - teveel afhankelijk is van de subjectieve opstelling van
betrokkenen". Aanvankelijk reageren de medische staf en de directie tamelijk defensief op
deze beinvloeding van buitenaf Vanuit de staf worden de LSV en de wetenschappelijke
verenigingen om advies gevraagd en de directie verstaat zich met de NZr. Niettemin neemt
de directie - onderkennende dat er zowel medische als organisatorische aspecten in het ge-
ding zijn - het initiatief om binnen het ziekenhuis tot een geintegreerde benadering van het
vraagstuk te komen (zie memo 4-15). In eerste instantie wordt deze betrokkenheid van de
directie niet door iedereen op prijs gesteld. Sommige specialisten zijn van mening dat het
hier een zaak betreft die primair tussen specialisten en ziekenfondsen besproken dient te
worden. Ondanks deze aanvankelijke weerstand wordt medio 1984 besloten  tot het instellen
van een gemengd samengestelde werkgroep dagvegleging. Deze werkgroep speek vervol-
gens gedurende een reeks van jaren met betrekking tot (de organisatie van) dagbehandeling
c.q. dagverpleging een beleidsvoorbereidende rol.

GeYnspireerd door de landelijke ontwikkelingen bezint het stafbestuur zich in 1983 in eigen
kring intensief op de rol van de medische staf in het proces van beleidsvorming en budgette-
ring (zie 4.2). Vooruitlopend op de afronding van die gedachtevorming besluit de medische
staf in december 1983 om een stafcommissie medisch beleidsplan in te stellen. Directe aan-
leiding hiervoor is het zojuist in conceptvorm gereedgekomen beleidsplan van het Gasthuis,
waarin de medische staf een tendens bespeurt om functies en voorzieningen in het St. Elisa-
beth Ziekenhuis te centraliseren. De stafcommissie gaat met voortvarendheid te werk en
reeds in het najaar van  1984 kan de staf zich achter het door de commissie opgestelde me-
disch beleidsplan scharen.40 De eerder in het jaar overeengekomen beleidsvormingsprocedu-
re (zie memo 4-13) is dan nog niet geunplementeerd. De inbreng van niet-stafleden beperkt
zich tot een 'toehoorderschap' van de medisch directeur in de stafcommissie. Dit neemt niet
weg dat de staf het medisch beleidsplan als een belangrijke bouwsteen beschouwt voor het
op te stellen ziekenhuisbeleidsplan. Als zodanig wordt het plan dan ook door het stafbestuur
aan de directie aangeboden. Voor de directie is dit reden om het medisch beleidsplan begin
1985 van een uitvoerig schriftelijk commentaar te voorzien. Enerzijds toont de directie
waardering voor het beleidsplan van de medische staf, anderzijds wordt geconstateerd dat het
plan nog te veel het karakter heeft van een inventarisatie van wensen. Onderschreven wordt
de visie dat het Maria Ziekenhuis zich moet profileren op het terrein van de oncologie, de
psychiatrie en de (psycho-)geriatrie. Hierbij wordt echter aangetekend dat een accentuering
van deze zorgintensieve aandachtsgebieden tot gevolg kan hebben dat de aandacht zich wat
minder richt op 'spectaculaire technologische hoogstandjes'. Met het oog op de gewenste
complementariteit in de regio wordt deze profilering van het Maria Ziekenhuis echter na-
drukkelijk door de directie onderschreven. De directie kan eveneens van harte instemmen
met het beleidsuitgangspunt van de medische staf dat het Maria Ziekenhuis een opleidings-
ziekenhuis moet blijven. In dat verband wordt  in het medisch beleidsplan echter een duide-
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Memo 4-15 Beleidsvorming met betrekking tot de dagbehandeling

t          Voor de directie is de 'dagbehandelingsbrief van de ziekenfondsen aanleiding
I..: om de betrokken specialisten uit te nodigen voor een gesprek over de medische

11 El E  I 
en organisatorische consequenties. De indicatielijst van de ziekenfondsen wordt
bij die gelegenheid per specialisme doorgenomen en van commentaar voorzien.

Overleg met de medisch adviseurs van de ziekenfondsen leidt vervolgens in
februari  1984 tot een aangepaste indicatielijst. Wanneer de directie  ook deze aangepaste lijst bin-
nenshuis wil bespreken, laten enkele specialisten op principiele gronden verstek gaan. Niettemin
wordt korte tijd later overeenstemming bereikt over de te volgen gedragslijn. In afwachting van de
verdere landelijke ontwikkelingen is de medische staf bereid de aangepaste lust als 'richtlijn' te
beschouwen. Uitgangspunt daarbij is echter dat de behandelend specialist zich het recht blijft voor-
behouden  om zel f te bepalen (op grond van de aard  van de ingreep, de vorm van anesthesie en de

algemene conditie van de patient) of een patient voor dagbehandeling in aanmerking komt. De
ziekenfondsen schikken  zich   in deze stellingname onder voorwaarde  dat  er  na  een   half jaar  een
evaluatie zal plaatsvinden. Daarmee verschuift de aandacht naar de organisatorische problemen die
met de ziekenfondsmaatregel samenhangen.

In juni wordt in de stafvergadering uitvoerig over het onderwerp van gedachten gewisseld, dit op
41

geleide van een discussienota van de hand van de medisch administrateur.   In deze nota wordt
zowel aandacht besteed aan de opnameprocedure van dagverplegingspatienten als aan de
verslaglegging en de registratieproblematiek. In eerste instantie toont men zich niet erg enthousiast
over de voorgestelde uniformiteit in de (administratieve) organisatie van de dagbehandeling
Niettemin besluit de medische staf om medewerking te verlenen aan het instellen van een
werkgroep dagverpleging, die op basis van de discussienota nadere voorstellen moet doen. Vanuit
de medische staf wordt in deze werkgroep geparticipeerd door een chirurg, een internist, een
gynaecoloog, een oogarts en een anesthesioloog; vanuit de ziekenhuisorganisatie door de medisch
directeur (voorzitter), het betrokken hoofd van dienst en de medisch administrateur (secretaris).
Begin december presenteert de werkgroep een rapportage waarin uitgewerkte voorstellen zun
vervat voor de opnameregulatie, de dossiervorming en de medische registratie.42 Tevens zun in
deze rapportage de anesthesiologische richtlunen voor dagverpleging opgenomen, alsmede een
protocol voor het preoperatief poliklinisch onderzoek (PPO) van dagverplegingspatienten. Nog in
dezelfde maand worden de voorstellen door de medische staf overgenomen, zodat de regeling
begin  1985 kan worden ingevoerd.  In de jaren daarna komt de werkgroep nog geregeld bijeen om
de gang van zaken te evalueren, verbeteringen in de regelingen aan te brengen en aanvullende
maatregelen te bespreken. Dankzij de creatieve pendeldiplomatie van de medisch administrateur
kunnen echter ook veel problemen 'tussendoor' worden opgelost.

lijke stellingname gemist met betrekking tot de noodzaak om uitbreiding te geven aan de
maatschap interne geneeskunde. Voorts tekent de directie bezwaar aan tegen de afzwakking
van het eerder gekozen uitgangspunt dat de specialistische mankracht in monopraktijken
tenminste moet worden verdubbeld. Tussen haakjes wordt hierbij opgemerkt dat de erken-
ningsbeschikking inmiddels voor alle poortspecialismen in een dubbele bezetting voorziet.
Samenvattend geeft de directie aan te betwijfelen ofde opvulling van leemten in de specialis-
tische bemanning zo'n vrijblijvend karakter moet hebben. Bovendien behoeft naar de mening
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van de directie de ontwikkeling van samenwerkingsverbanden over de ziekenhuizen heen
meer aandacht.

Doordat het stafbestuur in de decembervergadering van de medische staf in zijn geheel is
teruggetreden (zie 4.2), blijft het commentaar van de directie enkele maanden liggen voordat
daarover een gesprek met het 'nieuwe' stafbestuur kan worden belegd. In het voorjaar van
1985 volgen enkele intensieve gesprekken tussen stafbestuur en directie.  Van meet af aan is

duidelijk dat het stafbestuur in zijn nieuwe samenstelling vooral voor ogen staat de samen-

hang in de medische staf te bevorderen. Waar het vorige stafbestuur zeer bewust poogde

beleidsmatig voor de muziek uit te lopen, rekent het nieuwe stafbestuur het vooral tot zijn
taak de collegiale verhoudingen binnen de staf te herstellen. Deze omslag kleurt het overleg

met de directie in belangrijke mate. Op de rol staan twee onderwerpen die onderling nauw

verwant zijn: het medisch beleidsplan  en de vormgeving van de medische beleidsraad pa-
tientenzorg (MBP). De discussie over het beleidsplan wordt gevoerd op geleide van het
directiecommentaar. Enerzijds blijken de inzichten inhoudelijk niet zover uiteen te lopen.

Anderzijds vertoont het stafbestuur weinig neiging om standpunten in te nemen die binnen de
medische staf tot onvrede zouden kunnen leiden. In procedurele zin spitst de discussie zich
vooral toe op de vraag hoe het voorliggende medisch beleidsplan zich verhoudt tot het op te
stellen ziekenhuisbeleidsplan. Daarbij wenst het stafbestuur het medisch beleidsplan een
duidelijk herkenbare plaats te geven naast het ziekenhuisbeleidsplan. Hierbij wordt gerefe-

reerd aan de nadere uitwerking van de Intentieverklaring LSV/NZr, waarin de passage is
opgenomen dat "het medisch beleidsplan de basis vormt voor het onder verantwoordelijk-
heid van de directie op te stellen beleidsplan voor het gehele ziekenhuis".3 De directie staat

echter voor ogen de verschillende hoofdstukken van het medisch beleidsplan in geredigeerde
vorm, uniform van opzet en voorzien van het nodige cijfermateriaal, in het ziekenhuisbe-
leidsplan op te nemen. In deze werkwijze past tevens dat de geredigeerde hoofdstukken in
conceptvorm voor commentaar aan de betrokken specialismen worden voorgelegd. Na am-

pel beraad wordt besloten dit discussiepunt even te laten rusten en eerst het gereedkomen van
het ziekenhuisbeleidsplan af te wachten.

In mei 1985 presenteert het stalbestuur een notitie inzake de taakopdracht, samenstelling en
werkwijze van de medische beleidsraad patientenzorg.43 Hierin wordt op verschillende pun-
ten afstand genomen van hetgeen daarover eerder is afgesproken (zie memo 4-13). Samen-

hangend met de stellingname dat de MBP als een stafcommissie moet worden beschouwd,
dient deze naar de opvatting van het stafbestuur haar adviezen niet rechtstreeks aan de direc-
tie,  maar aan de medische  staf uit te brengen. De belangrijkste overweging hierbij  is  dat "op
deze wijze competentievragen worden voorkomen, terwijl ook geen problemen zullen ont-
staan over het mandaat". Opmerkelijk is voorts dat in de notitie als adviserende leden van de
MBP uitsluitend de medisch directeur en een huisarts worden genoemd. Nieuw is ook dat de
kerngroep die de MBP uit zijn midden kiest, tevens als budgetcommissie moet gaan funge-
ren. Behalve de directie tekent ook de beoogde voorzitter van de MBP - die als lid van het
'vorige' stafbestuur persoonlijk betrokken is geweest bij de gedachtevorming over de be-
leidsvormingsprocedure - bezwaar aan tegen deze ommezwaai van het stafbestuur. Met name
wordt zwaar getild aan de voorgestelde beperking van de inbreng van de niet-medische dis-
ciplines in de MBP. De directie toont zich bovendien niet gecharmeerd van de voorgestelde
'dubbelrol'  van de kerngroep. Bepleit wordt een aparte medische budgetcommissie  in  te
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stellen waarin de aanwezige expertise op het terrein van de budgettering voor een langere

periode kan worden gebundeld. Impliciet is de directie ervan uitgegaan dat de leden van de
kerngroep ook gaan meedenken bij het tot stand brengen van het ziekenhuisbeleidsplan. Het
stafbestuur laat zich op beide punten overtuigen, maar blijft op het standpunt staan dat van
mandatering van de MBP en de medische budgetcommissie geen sprake kan zijn. Ook een
uitvoerige discussie in de stafvergadering brengt hierin geen verandering. Het resultaat is dat
de medische beleidsraad patientenzorg begin oktober in de brede samenstelling, maar zonder
mandaat van start gaat.

Eind november wordt door een groot aantalstafteden deelgenomen aan de - in samenwerking
met het NZi georganiseerde - tweedaagse werkconferentie 'Budgettering voor medisch spe-
cialisten' (zie 4.2). Tijdens deze conferentie wordt aandacht besteed aan de rol van (de leden
van) de medische staf bij de beleidsvorming. Dit onderwerp wordt ingeleid met de presenta-
tie van een eenvoudig besluitvormingsmodel en een globale typering van enkele 'vormen van
vertegenwoordiging' zoals die zich in de dagelijkse praktijk aftekenen (zie memo 4-16).
Hierop aansluitend wordt door de medisch directeur uiteengezet welke opzet en werkwijze
de directie van het Maria Ziekenhuis voor ogen staat bij de ontwikkeling van het ziekenhuis-
beleidsplan. Deze uiteenzetting wordt gegeven aan de hand van een voorlopige hoofdstukin-
deling voor het op te stellen beleidsplan en een conceptversie van het daarin op te nemen
hoofdstuk over de beleidsvormingsprocedure (zie memo 4-17). Met betrekking tot de be-
leidsvormingsprocedure wordt de nadruk gelegd op de noodzaak van een goede afstemming
tussen de medische beleidsraad patientenzorg (MBP) en de door de directie in te stellen
stuurgroep ziekenhuisbeleidiplan. Bepleit wordt daarin te voorzien door enkele leden van de
kerngroep van de MBP als adviserend lid in de stuurgroep op te nemen, evenals enkele leden
van de stuurgroep adviserend lid zijn van de MBP. Benadrukt wordt dat "met deze weder-
zijdse advisering van de beleidsraaden de stuurgroep wordt beoogd het beleidsvormingspro-
ces - zowel inhoudelijk als procesmatig - zo goed mogelijk te stroomlijnen". Aanvankelijk
wordt vanuit de medische stafpositief op dit voorstel gereageerd.

Bij de start  van de stuurgroep ziekenhuisbeleidsplan begin 1986 nemen drie leden  van  de
kerngroep (waaronder de voorzitter van de MBP) als adviseur in de stuurgroep zitting. Deze
participatie komt echter al spoedig onder druk te staan. In april wordt vanuit het stafbestuur
namelijk opnieuw de aandacht gevraagd voor de verantwoordelijkheidsverdeling bij de be-
leidsplanontwikkeling. De aanzet voor deze hernieuwde discussie wordt gegeven door de
aankomend stafvoorzitter. In een notitie van zijn hand worden de verantwoordelijkheden van
de medische staf en de directie nog eens met chirurgische precisie afgebakend.45 Zo wordt
onder meer bepleit om de MBP om te dopen tot 'medische beleidsraad'. De overweging
daarbij is dat "de toevoeging patientenzorg meer suggereert dan alleen de inbreng en verant-
woordelijkheid van de medische staf voor het product: het medische beleidsplan".

Voorts wordt in de notitie benadrukt dat de adviseurs in de MBP geen directe invloed moe-
ten kunnen uitoefenen op de inhoud van het medisch beleidsplan en evenmin op het functio-
neren van de beleidsraad. Benadrukt wordt eveneens dat het persoonlijk adviseurschap van
enkele stafte(len bij het opstellen van het ziekenhuisbeleidsplan nimmer kan inhouden dat de
medische staf hiervoor medeverantwoordelijkheid draagt.  In het verlengde hiervan wordt  dan
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Memo 4-16 Besluitvorming en vormen van vertegenwoordiging

U.o[1
Op basis van de ervaring dat de onderwerpen besluitvorming en mandatering

in kringen van medisch specialisten niet alleen veel gespreksstof maar ook veel

1=1 misverstanden opleveren, wordt hieraan in de werkconferentie 'Budgettering

voor medisch specialisten' expliciet aandacht besteed. De kern van de bood-
schap daarbij is dat besluitvorming meer omvat dan beslissen en dat er meer

vormen van vertegenwoordiging zijn dan het afgeven van een blanco volmacht. Ter illustratie
wordt hierbu de zogenaamde 'besluitvormingstrechter' gepresenteerd (zie onderstaande figuur).44

De drie besluitvormingsfasen in dit model zijn welis-
waar ontleend aan de organisatieliteratuur (zie 3.3.3),

        beeldvorming                   maar de trechtervorm geeft hieraan een extra dimensie.
Hierdoor wordt nameluk benadrukt dat vooral de fase

 , conieetsvorining //
van de beeWvorming veel aandacht vraagt, zowel in-

houdelijk als procesmatig. Inhoudelijk, omdat het moei-

besluitvorming
lijk is een probleem op te lossen als men hiervan geen

        in         duideluk beeld heeft. Procesmatig, omdat het oplossen
\ engere

\ \ zin  / / van een probleem weinig kans van slagen heeft als hier-
inhoud '1   Proces voor geen breed draagvlak bestaat. In de fase van de

oordeelsvorming heeft het probleemveld zich al enigs-
zins versmald. Bovendien kan het inventariseren en ge-
nereren van oplossingsmogelijkheden in een kleinere
kring plaatsvinden.

De keuzes die in de fase van de definitieve besluitvorming moeten worden gemaakt, zijn vaak een
logisch afgeleide van de beeldvorming en oordeelsvorming in de eerdere fasen. Niet zelden heeft

de besluitvorming dan ook een impliciet karakter. In nauwe samenhang hiermee kan het aantal
beslissers in deze laatste fase meestal beperkt zijn.

Zeker in geval van beleidsvorming wordt er vaak door veel personen in de beeldvorming,
oordeelsvorming en uiteindelijke besluitvorming geparticipeerd. Zelden is het echter mogelijk en
wenselijk om alle direct betrokkenen en/of belanghebbenden in een besluitvormingsproces te
betrekken. Voor zover dit ertoe leidt dat de participanten in het overleg een achterban
vertegenwoordigen (zie 3.3.4), zijn er verschillende vormen mogeluk. In volgorde van afnemende
vnjblijvendheid kunnen deze 'vormen van vertegenwoordiging' als volgt worden getypeerd:

Boegbeeld representeert een groepering uitsluitend door aanwezig te zijn,
Luisterend oor legt het oor te luisteren om de achterban te kunnen informeren,

Spreekbuis geeft de mening van een groepering weer zonder zich verder te
verplichten,

Zaakwaarnemer behartigt de belangen van een groepering zonder dat daarover
tevoren overleg heeft kunnen plaatsvinden,

Lasthebber voert de opdracht uit die de achterban heeft meegegeven,
Gevolmachtigde handelt namens de achterban binnen tevoren aangegeven grenzen.

(.Ivervolg)

Praktokervaringen en praktijkgericht onderzoek 131



Memo 4-16  (venmig)

Voorgaand overzicht illustreert dat er in de praktuk - vaak naast elkaar -verschillende vormen van
vertegenwoordiging voorkomen. Begrippen als mandaat en mandatenng hebben dan ook geen
absolute betekenis, maar vragen altijd om een nadere omschrijving. Voonvaarde is echter in alle

gevallen dat een gemandateerde het vertrouwen heeft van de groepering die wordt vertegenwoor-
digd.

Opmerkelijk is dat voorgaande analyse van het beleidsvormingsproces in schril contrast staat met
de betekenis die veelal door (de leden van) de medische staf wordt toegekend aan de eigen directe

betrokkenheid bij de ultieme besluitvorming. De ervaringen in het Maria Ziekenhuis hebben in
ieder geval geleerd dat stafleden vaak weinig oog hebben voor de invloed die in de eerdere fasen

van het besluitvormingsproces kan worden uitgeoefend. Mogeluk dat een belangrijk deel van de
weerstand tegen mandatering hierop is terug te voeren. Niettemin is de in dit memo beschreven

beschouwingswijze naderhand bij de vormgeving van een 'gerntegreerde beleidsorganisatie' van
wezenluke invloed geweest (zie 4.4).

ook ongewenst geacht dat "bij 'toeval' alle leden van de kerngroep van de medische beleids-
raad door de directie als adviseurs zijn uitgenodigd". Deze aangescherpte stellingname leidt
in de hierop volgende maanden tot een intensief overleg tussen het stafbestuur, de kerngroep
van de MBP en de directie over de tekst van een - in het ziekenhuisbeleidsplan op te nemen -
deelhoofdstuk over de beleidsvormingsprocedure (zie memo 4-17). De consensus die hier-
over in juni 1986 wordt bereikt, kan echter niet verhinderen dat uiteindelijk alleen de voor-
zitter van de MBP de druk van het stafbestuur kan weerstaan om het adviseurschap van de
stuurgroep ziekenhuisbeleidsplan op te geven.

Opmerkelijk is dat de hiermee voltooide terugkeer naar de traditionele tweedeling tussen
medische staf en ziekenhuisorganisatie ongeveer samenvalt met de formele beeindiging van
het experiment budgettering (zie 4.2) Wellicht in samenhang hiermee komen er in deze
periode in het overleg tussen de directie en het bestuur van de medische staf steeds meer
beleidsmatige onderwerpen aan de orde. Steeds vaker blijkt de beschikbare vergadertijd
tussen de middag te kort te zijn om de agenda af te werken. Met een zekere regelmaat moe-
ten avondvergaderingen worden ingelast voor onderwerpen die wat meer tijd vergen. In de
loop van 1986 wordt dit gebruik zelfs in het stafreglement verankerd. Aan de passage die
voorschrijft dat "tussen directie en stafbestuur als regel eenmaal per twee weken overleg zal
plaatsvinden" , wordt toegevoegd dat "voorts eenmaal per twee maanden overleg gevoerd zal
worden over vraagstukken van meer beleidsmatige en strategische aard". De betekenis hier-
van blijkt in de praktijk overigens niet groot. Nog voordat het bestuur van het Maria Zieken-
huis de wijziging van het stafreglement formeel heeft goedgekeurd, raakt het 'beleidsmatige
avondoverleg' echter al weer uit de gratie.

Inmiddels  is de stuurgroep ziekenhuisbeleidsplan  in  1986  met een gemiddelde vergaderfre-
quentie van eenmaal per maand aan de slag gegaan. De werkwijze van de stuurgroep wordt
in belangrijke mate bepaald door de ambitieuze opzet en vormgeving van het ziekenhuisbe-
leidsplan (zie memo 4- 18). Leidraad hierbij  is een (concept) hoofdstukindeling die vrijwel
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Memo 4-17 Procedures en werkelijkheid bij de beleidsplanontwikkeling

b..d Achteraf beschouwd is het opmerkelijk dat de opeenvolgende stafbesturen de
rolverdeling en de samenwerking tussen de medische staf en directie bij de be-

1,=El
leidsplanontwikkeling telkenmale opnieuw ter discussie hebben gesteld. Even

opmerkelijk is het echter dat overeengekomen procedures de werkelijke gang
van zaken in het Maria Ziekenhuis slechts in beperkte mate hebben beinvloed. In

dit memo wordt aan de hand van onderstaand schema een samenvattend overzicht gegeven van de
belangrijkste ontwikkelingen en discussiepunten die hierop betrekking hebben (zie 4.2 en 4.3).

ziekenhuis- bestuur
beleidsplan stuurgroep

ziekenhuis-                             Abeleidsplan

directie *-» 4
' (medisch)                          -

beleidsplan adviseurs    _-- 44-___ 
patientenzorg --                1                        medische staf

1 -4-----  stafbestuur

(medische)  
medisch beleidsmad  beleidsplan (patiantenzorg) maatschappen

4---li        vakgroepen        4

Op geleide  van het 'dubbele-matrix-model' schetst Schaaf eind  1983 een 'ideaaltypisch' beleids-
vormingstraject voor het algemeen ziekenhuis (zie memo 4-12).32 Dit start met de ontwikkeling
van een beleidsplan patiantenzorg, dat vervolgens als basis dient by het opstellen van het zieken-
huisbeleidsplan. Geinspireerd door de discussienota Pro»sie en management binnen de zieken-
huisorganisatie 4 - waarin dezelfde aanpak is geschetst - kiest het stafbestuur begin 1984 eveneens
voor deze lijn. Gemikt wordt op het instellen van een beleidsraadpatiantenzorg waarin (gemanda-

teerde) vertegenwoordigers van de maatschappen en vakgroepen in samenspraak met een aantal
vertegenwoordigers van de verpleging en de paramedische disciplines een gefntegreerde beleidsvi-
sie op de patientenzorg ontwikkelen. In deze opzet heeft de beleidsraad het mandaat om terzake
rechtstreeks advies aan de directie uit te brengen.

Onder invloed van de nadere uitwerking van de Intentieverklaring LSF/NZ2 wordt deze ambitie in
april 1984 in samenspraak tussen stafbestuur en directie enigszins bijgesteld (zie memo 4-13).35 De
taak van de beleidsraad wordt ingeperkt tot het opstellen van een medisch beleidsplan patiaten-
zorg en  de rol  van de niet-stafleden  in de (medische) beleidsraad patiantenzorg (MBP) wordt te-
ruggebracht tot die van adviseur. De regie bu de beleidsvorming in de MBP is in handen van een
kleine kerngroep van stafleden, waaronder tenminste een lid van het stafbestuur. De leden van de
beleidsraad worden geacht het mandaat van hun maatschap of vakgroep te hebben om advies aan
de directie uit te brengen.

(Zie Ver.OW
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Memo 4-17 (vervolg)

Nog voordat de MBP van start heeft kunnen gaan, stelt het stafbestuur in het vootjaar van  1985 de
opzet en de werkwijze van de beleidsraad opnieuw ter discussie. Het resultaat is dat de MBP het
mandaat wordt ontnomen om rechtstreeks aan de directie te adviseren. Het stafbestuur wenst de
beleidsraad als een sta#on,missie te beschouwen. Dit impliceert dat de adviezen van de MBP eerst
in de vergadenng van de medische stafmoeten worden bekrachtigd. In oktober  1985  gaat de MBP
dan ook zonder mandaat van start.

Eind november wordt van directiezijde een eerste poging ondernomen om de overeengekomen be-
leidsvormingsprocedure te verwoorden in een (concept) deelhoofdstuk voor het op te stellen zie-
kenhuisbeleidsplan. Beschreven wordt dat de MBP naast stafleden tevens een aantal adviserende
leden kent vanuit de directie, de verplegingsdienst, het maatschappelijk werk, de pastorale dienst,
enkele paramedische afdelingen en de eerste lijn (huisarts). "Met deze brede samenstelling wordt
beoogd het patientenzorgbeleid zoveel mogelijk integraal te ontwikkelen". De ontwikkeling van
het ziekenhuisbeleidsplan wordt primair toebedacht aan de stuurgroep ziekenhuisbeleidsplan, be-
staande uit de directie, een aantal hoofden van dienst en enkele staffunctionarissen. "De stuurgroep
telt voorts een aantal adviserende leden (medisch specialisten) die tevens deel uitmaken van de
kemgroep  van de medische beleidsraad patientenzorg ". In januari   1986  gaat de stuurgroep zonder
veel discussie op basis van dit concept van start.

In april 1986 presenteert het stafbestuur echter een notitie waarin met name de 'personele unie'
tussen beleidsraad en stuurgroep ter discussie wordt gesteld. Enerzijds wordt de rol van de advi-
seurs in de MBP in deze notitie scherp afgebakend en anderzijds worden vraagtekens geplaatst bij
het participeren van de kerngroepleden in de stuurgroep ziekenhuisbeleidsplan. Bovendien wordt
bepleit de opdracht van de medische beleidsraad (patiatenzorg) te beperken tot het opstellen van
een medisch be/eidsplan. Tijdens de bespreking van deze notitie in de stafvergadering wordt vanuit
het stafoestuurbenadrukt dat duidelijk moet zijn waarde verantwoordelijkheid  van de staf ophoudt
en die van de directie begint. Kort nadien wordt in een aantal intensieve overlegrondes overeen-
stemming bereikt over een aangepaste tekst inzake de beleidsvormingsprocedure. "De medische
beleidsraad patientenzorg kent geen adviserende leden meer, maar wordt bugestaan door een aantal
deskundigen. (...) Hiermee wordt beoogd bu de ontwikkeling van het medisch beleid in een vroeg-
tijdig stadium de opvattingen van de andere professionele zorgverleners te betrekken. (...) Voorts
worden deskundigen vanuit de medische staf uitgenodigd om aan de werkzaamheden van de stuur-
groep deel te nemen".46

De hiermee geschetste ontwikkelingsgang laat zien dat de aanvankelijke keuze voor een functione-
le en geintegreerde benadering van de beleidsplanontwikkeling via de weg der geleidelijkheid
plaats heeft gemaakt voor een meer formele en gesegregeerde benadering. In nauwe samenhang
hiermee is gaandeweg aan elke vorm van mandatering van de leden van de medische staf een einde
gemaakt. Deze ommezwaai heeft overigens niet kunnen verhinderen dat er bu het tot stand komen
van het ziekenhuisbeleidsplan met zeer grote regelmaat minder formele wegen zijn bewandeld (zie
stippellijnen in schema).
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het gehele ziekenhuisfunctioneren omvat. Dit resulteert in een combinatie van 'beleid maken'
en 'beleid schrijven'. Nieuwe beleidsterreinen worden geexploreerd en bestaand beleid
wordt in een bruikbare vorm beschreven of herschreven. Daarbij wordt zoveel mogelijk
aansluiting gezocht bij eerdere beleidsdocumenten. Waar het uit 1984 stammende medische
beleidsplan al weer enigszins is gedateerd40 wordt bovendien dankbaar gebruik gemaakt van
de beleidsinformatie die het gestructureerde overleg tussen de directie en de poortspecialis-
men oplevert. Sinds september 1985 kent het Maria Ziekenhuis namelijk een gestructureerde
vorm van overleg van de directie en de direct betrokken diensthoofden met de verschillende
poortspecialismen. Aanleiding voor het tot stand brengen van dit periodieke overleg is ge-
weest dat het management zich regelmatig geconfronteerd ziet met kwalitatieve en/of kwanti-
tatieve ontwikkelingen binnen een specialisme die om een verklaring en/of afstemming vra-
gen. Mede ter voorkoming van teveel ad hoc overleg wordt nu elke maand met een poortspe-
cialisme gesproken aan de hand van een gezamenlijk opgestelde agenda. Van deze gesprek-
ken worden verslagen gemaakt die ter kennis van het stafbestuur worden gebracht. In dit
verband is vooral van belang dat tijdens deze gesprekken expliciet wordt stilgestaan bij de
inhoudelijke ontwikkelingen binnen het desbetreffende specialisme, met name als deze ge-
volgen (kunnen) hebben voor het eigen ziekenhuis. Vandaar dat de verslagen van deze ge-
sprekken voor de stuurgroep ziekenhuisbeleidsplan een zeer bruikbare bron van informatie
blijken te zon

De vrijwel parallelle start van de medische beleidsraad patientenzorg (MBP) en de stuur-
groep ziekenhuisbeleidsplan brengt met zich mee dat het ideaaltypische beleidsvormingstra-
ject slechts ten dele kan worden gevolgd. Teksten die betrekking hebben op de patientenzorg
worden door de leden van de stuurgroep geconcipieerd. Voor zover deze concepten de me-
disch-specialistische zorg betreffen, worden deze veelal zonder tussenkomst van de MBP en
het stafbestuur voor commentaar aan de betrokken maatschappen en vakgroepen voorgelegd.
Slechts een beperkt aantal concept-hoofdstukken van het ziekenhuisbeleidsplan passeert de
MBP.  Wei worden de  hoofdlijnen  van  beleid  en de  plaatsbepaling  in  de  regio  in een vroeg-
tijdig stadium in de stafvergadering ter discussie gesteld. Al spoedig blijken de gekozen
opzet en vormgeving relatief bewerkelijk en tijdrovend te zijn (zie memo 4-18). In de loop
van 1987 wordt daarom besloten de inmiddels gereed gekomen gedeelten  van het zieken-
huisbeleidsplan in de vorm van een (incomplete) conceptversie uit te brengen. Door het
uitblijven van een eindversie krijgt deze conceptversie in de daarop volgende periode echter
geleidelijk de status van Beleidsplan Maria Ziekenhuis. 46

Inhoudelijk  vervolgt  het  Beleidsplan 1987 feitelijk de eerder ingeslagen weg. "Zonder  af-
breuk te doen aan de algemene ziekenhuisfunctie wordt geopteerd voor een accentuering van
een aantal zorgfuncties die in het bijzonder een integrale, veelal multidisciplinaire, benade-
ring vergen. Hierbij wordt met name gedacht aan de oncologische, psychiatrische en (psy-
cho-)geriatrische zorgverlening". Nieuw is het expliciete beleidsvoornemen om "de samen-
werkingsrelatie met het St. Nicolaas Ziekenhuis te Waalwijk verdergaand te intensiveren en
te structureren". Zowel de medische staf als de ondernemingsraad scharen zich begin 1988
op hoofdlijnen achter het beleidsplan. In het verlengde daarvan biedt het beleidsplan in dat
jaar het beoogde houvast bij de opstelling van het beleidskader voor de budgetopstelling
1989 (zie memo 4-8). Vermeldenswaard is voorts dat rond een aantal specifieke hoofdstuk-
ken van het beleidsplan 'werkwinkels' worden georganiseerd waaraan zowel door medische
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Memo 4-18 Opzet en vormgeving van het ziekenhuisbeleidsplan

b.ou Bij de start  in 1986 staat de stuurgroep ziekenhuisbeleidsplan  voor  ogen  een

11.=0 De opzet en de vormgeving van het beleidsplan moeten het mogelijk maken dat
plan te ontwikkelen dat richtinggevend is voor het ziekenhuis in al zijn facetten.

het ziekenhuis zowel als geheel kan worden belicht als op onderdelen. Daartoe

voorziet de hoofdstukindeling in een drietal aggregatieniveaus. Op het meest gedetailleerde (drie-

cijferige) niveau komen onder meer de onderscheiden specialismen en afdelingen in beeld. Dit

maakt het mogelijk om een belangrijk deel van het medisch beleidsplan40 op herkenbare wijze in te

passen. De beide andere niveaus bieden ruimte voor een wat abstractere
beleidsformuleringi*On-

derstaand fragment uit de inhoudsopgave van het Beleidsplan 1987 dient hierbij ter illustratie.

1.      Uitgangspunten en hoofdlijnen van beleid

2.   Doelstellingen en vormgeving van het beleidsvormingsproces
2.1 Beleidsvormingsprocedure

3. Exteme ontwikkelingen en plaatsbepaling in de regio

4.   Uitgangspunten en doelstellingen m.b.t. het patifantenzorgbeleid
4.1 Ethische en levensbeschouwelijke aspecten

4.1.1 Zwangerschapsafbreking

4.1.2 Euthanasie

4.1.3 Medische experimenten

4.2 Kwaliteitsbevordering

4.3    Rechtspositie van de patient
4.4    Coardinatie en afstemming van zorgverlening
4.5 Somatische zorgfuncties

4.5.1 Cardiologie

4.5.2 Chirurgie

etc.

De opzet van deze hoofdstukindeling biedt de mogelijkheid om nieuwe inzichten en onderwerpen

te verwoorden in nieuwe hoofdstukken. De losbladige vormgeving van het beleidsplan maakt het
verder mogelijk om bijgestelde hoofdstukken te vervangen. Daarmee wordt beoogd recht te doen
aan het continue karakter van het beleidsvormingsproces. Uitgangspunt is dat initiatieven tot aan-
vulling of bijstelling in beginsel door iedereen kunnen worden genomen. De oorspronkeluke opzet
voorziet er verder in dat de verschillende hoofdstukken achtereenvolgens een conceptversie (blauw
papier) en een (witte) eindversie kennen. Een conceptversie komt tot stand onder verantwoorde-

lijkheid van de directie en wordt vervolgens voor advies voorgelegd aan de ondernemingsraad en
de medische staf. Het 'witten' behoort in de oorspronkeluke opzet te geschieden nadat het bestuur

het beleidsplan (of onderdelen daarvan) heeft vastgesteld.

Op grond van de ervaringen in de eindjaren tachtig moeten deze opzet en vormgeving achteraf ech-
ter als te ambitieus worden bestempeld. Weliswaar blijkt het met een uiterste krachtsinspanning

mogelijk om in november  1987 een nagenoeg volledige conceptversie van het beleidsplan te pre-
senteren, maar het blijft bij een eenmalige exercitie. Hoewel verschillende onderdelen van dit plan
binnen het ziekenhuis in brede kring worden besproken, blijft de interne verspreiding van de

(zic vervolg)
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Memo 4-18   (ver, g)

volledige conceptversie beperkt tot «ie leden van) het bestuur, de medische staf, de ondernemings-

raad en de diensthoofden. Extem beperkt de verspreiding zich tot de SAZIM-partners (zie 4.1) en
de lokale zorgverzekeraars. Het 'witten' blijft achterwege, enerzijds omdat het beleidsplan nooit
formeel door het bestuur wordt vastgesteld, anderzijds omdat dit in de praktijk veel te bewerkelijk
blijkt te  zijn. Dit neemt niet weg dat de stuurgroep tot  1990 zeer actief blijft. De beoogde bunde-

ling  van  de  na  1987  ontwikkelde  beleidsdocumenten  in de daarvoor bestemde blauwe ringband
(Beleidsplan Maria Ziekenhuis) blijkt op teveel uitvoeringsproblemen te stuiten.

specialisten als leidinggevenden wordt deelgenomen. Extern ervaart de directie het beleids-

plan als een belangrijke steun in de rug bij de profilering van het Maria Ziekenhuis ten op-
zichte van de beide andere ziekenhuizen in de regio. Dit is bijvoorbeeld het geval als SAZIM
in   1989 op uitnodiging  van het provinciaal bestuur Bouwstenen   voor het Ziekenhuisplan
Midden-Brabant mag aanleveren.47 Op basis van dit plan kan het Maria Ziekenhuis zijn

positie in de regio in de beginjaren negentig aanzienlijk versterken (zie 4.1).

Hoewel de medische beleidsraad patientenzorg en de stuurgroep ziekenhuisbeleidsplan tot
begin 1990 actief blijven met het completeren en op onderdelen bijstellen van het beleids-
plan, komt het uiteindelijk niet tot de vaststelling van een complete geactualiseerde eindver-

sie (zie memo 4-18). Wanneer een vanuit het NZi begeleide onderzoeker naderhand dan ook
constateert dat "de omvang van het ziekenhuisbeleidsplan de bijstelling ervan heeft bemoei-

lijkt", is dat zeer herkenbaar. Evenmin verrassend is de constatering van de onderzoekster
dat "het beleidsplan van het Maria Ziekenhuis extern uiteindelijk meer vruchten heeft afge-
worpen dan intern".48 Gegeven de ervaringen in de jaren tachtig mag het opmerkelijk worden
genoemd  dat  in 1994 vanuit  de dan recent ingestelde beleidsstaf (zie 4.4) een hernieuwde
poging wordt ondernomen om tot een integraal beleidsplan te komen. Wanneer echter ook
deze poging in een vroeg stadium schipbreuk lijdt, wordt het accent meer en meer verlegd
naar de inhoudelijke en procesmatige coordinatie van de verschillende parallelle beleidsvor-
rningsprocessen.

Overigens dient in dit verband te worden opgemerkt dat de interne ontwikkelingen in de
eindjaren tachtig niet los gezien kunnen worden van de ontwikkelingen op landelijk niveau.
Met name het conflict tussen enerzijds de overheid en de ziektekostenverzekeraars en ander-

zijds de Landelijke Specialisten Vereniging (LSV) over de inkomens van de vrijgevestigde
medisch specialisten, mist zijn locale uitwerking niet. Het jaar  1987 gaat zelfs de boeken in
als het jaar van de eerste 'specialistenacties'. Waar de ziekenhuizen aanvankelijk buiten het
conflict blijven, komt daarin in 1988 verandering als de specialisten zondagsdiensten willen
gaan draaien op aaneensluitende doordeweekse dagen. Tezamen met de landelijke koepel
van patientenorganisaties spant de Nationale Ziekenhuisraad (NZr) in het najaar een kort
geding aan dat in het nadeel van de specialisten uitpakt. Het gerechtelijke vonnis impliceert
dat de acties in de voorgenomen vorm niet zijn toegestaan. Zowel landelijk als regionaal
ontmoet deze 'tegenactie' van de NZr bij de medisch specialisten veel onbegrip. Door de
directe betrokkenheid van de algemeen directeur - als lid van het bestuur van de NZr  - bij de
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Memo 4-19 Opschorting niet-patiantgebonden werkzaamheden medische staf

rinil Voor de medische staf van het Maria Ziekenhuis vormen de perikelen rond de
specialistenacties aanleiding om in de richting van het bestuur en de directie het

B El El F1
navolgende standpunt te verwoorden:

"Tijdens een geconvoceerde besloten bijeenkomst van de stafleden van het Maria Ziekenhuis op
4  november  1988 is gebleken dat het animo  van de aanwezige vrijgevestigde collegae tot het ver-

richten van niet direct-patientgebonden activiteiten tot het nulpunt is gedaald. De daar aanwezige

'specialisten in dienstverband' hebben hiervoor begrip en de meesten onder hen overwegen thans

ook de directe patientenzorg absolute prioriteit te geven en het commissiewerk op te schorten".

"De medische staf wenst wel dat haar leden de werkzaamheden ten behoeve van de necrologie- en

oncologiebesprekingen continueren. De overige commissies zullen de inbreng van leden van de
medische staf grotendeels zo niet geheel moeten ontberen. Deze opstelling vloeit voort uit onvrede,
niet alleen met het regeringsbeleid, maar met name ook met de rol van het ziekenhuismanagement

c.q. de NZr bij het recente kort geding. Na de constructieve opstelling van de LSV bij de onder-

handelingen met o.a. de NZr en de inspanningen die de medisch specialisten zich - ongehonoreerd
- hebben getroost ten behoeve van de kostenbeheersing in de gezondheidszorg in het algemeen en

de budgetbewaking van de ziekenhuizen in het buzonder, had van de NZr een krachtige en open-

lijke steunverklaring aan de LSV verwacht mogen worden in plaats van het aanspannen van een
kort geding tegen een door verantwoordeluke specialisten zelf gemitigeerde stakingsactie".

"Een ander uitvloeisel van het bovenstaande is tevens dat vele stafleden momenteel niet langer ge-

motiveerd zijn bij te dragen aan kostenbeheersing dan weI budgetbewaking, zulks temeer niet daar
het streven hiernaar strijdig kan zijn met de belangen van c.q. de te verlenen service aan de patient.
De medische staf wil vooralsnog slechts in besloten zitting vergaderen, maar zij heeft haar bestuur

„ 50
wei toegestaan de gebruikelijke overlegvergaderingen met de directie te handhaven  .

landelijke confrontatie krijgt de ergernis bij de medische staf in het Maria Ziekenhuis zelfs
een persoonlijk tintje. Vooral de door het NOS-journaal vastgelegde aanwezigheid van de

algemeen directeur bij het kort geding werkt als olie op het vuur. Voor de medische staf is
een en ander aanleiding om voorlopig buiten aanwezigheid van de directie te vergaderen en
de niet-patientgebonden werkzaamheden op een laag pitje te zetten (zie memo 4-19).

Het gevolg van de bekoelde relatie tussen het rnanagement en de medische staf is dat zowel

de uitwisseling van informatie als de onderlinge beleidsafstemming in de hierop volgende
periode in meerdere opzichten te wensen overlaat. Hierin komt pas verandering als de lande-

lijke partijen - waaronder de LSV en de NZr -in de zomer van 1989 aan de Staatssecretaris
van WVC kunnen berichten dat er op hoofdlijnen overeenstemming is bereikt.49 Ondertussen
zijn de directie en (het bestuur van) de medische staf min of meer onafhankelijk van elkaar
verschillende beleidstrajecten gegaan. Enerzijds heeft het stafbestuur in het 'interstafoverleg'
steun gegeven aan het initiatief om de mogelijkheden tot intensivering van de samenwer-

king tussen de drie medische staven in Midden-Brabant te gaan verkennen  (zie memo 4-20).
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Memo 4-20 Samenwerkingsperikelen van ziekenhuizen en medische staven

rinil Nadat SAZIM zich  in  1988  nog met succes heeft beraden op een evenwichtige

Fl El El Il
verdeelsleutel voor de extra beddenreductie die de overheid wenst door te voe-
ren, worden de verhoudingen  in het voorjaar van  1989 door de directie van het

Waalwijkse ziekenhuis zodanig op de proef gesteld dat het SAZIM-overleg
tijdelijk wordt opgeschort  Voor de directies van het St. Elisabeth Ziekenhuis en het Maria Zieken-
huis is de ontstane situatie zelfs aanleiding om het initiatief te nemen voor een bilaterale verken-
ning van de mogelijkheden om te komen tot meer adequate functieverdeling en samenwerkingsre-
latie tussen de beide Tilburgse ziekenhuizen. Echter, nog voordat deze verkenning tot resultaten
heeft kunnen leiden, wordt het initiatief al weer door (externe) ontwikkelingen ingehaald.

De perikelen rond de 'specialistenacties' hebben dan inmiddels geleid tot een belangrijke
intensivering van het overleg tussen (de besturen van) de drie medische staven in Midden-Brabant.
Vanuit dit 'interstafoverleg' ontwikkelt zich min of meer spontaan het initiatief voor een nadere

orientatie op de samenwerkingsmogelijkheden binnen de regio Midden-Brabant. Bijgestaan en
geinspireerd door cen hoogleraar van de Katholieke Universiteit Brabant worden de voordelen en
de nadelen van een intensievere samenwerking zo goed mogelijk in kaart gebracht. Hierbij spelen
de reeds bestaande stadsmaatschappen in het Tilburgse een stimulerende rol. Gaandeweg het jaar
worden de drie medische staven met een zekere regelmaat geinformeerd over de vorderingen die in
het 'interstafoverleg' worden gemaakt. Het herstel van de inteme communicatie tussen de directie
en de medische staf in medio 1989 kan dan ook niet verhinderen dat de medische staf van het
Maria Ziekenhuis enkele maanden later zijn goedkeuring verleent aan het instellen van de
Voorbereidingscommissie Samenwerking Medische Staven Midden-Brabant.

In  de  nazomer van 1989 bereikt SAZIM het verzoek  van het provinciaal bestuur om bouwstenen
aan te leveren voor het op te stellen regionale ziekenhuisplan (zie 4.1). Voor de SAZIM-partners is
dit voldoende aanleiding om het regionale overleg nieuw leven in te blazen en de uitdaging van de
provincie aan te nemen. Binnen enkele maanden wordt in SAZIM overeenstemming bereikt over
een gedetailleerd functieplan voor de korte telmijn en een globaal plan voor de langere termijn.
Deze Bouwstenen voor het Ziekenhuisplan Midden-Brabant kunnen ree(is in november aan de
provincie worden aangeboden.47 De voldoening over deze gezamenluke prestatie is zodanig dat
directies van het St. Elisabeth Ziekenhuis en het Maria Ziekenhuis hierin aanleiding zien om de
bilateraal gestarte verkenning naar een meer adequate functieverdeling en samenwerkingsvorm
tezamen met het St. Nicolaas Ziekenhuis in SAZIM-verband voort te zetten.

In het verlengde hiervan nodigt SAZIM de medische staven uit voor een overleg over de
mogelijkheid om de verdere verkenningen met betrekking tot de satnenwerkingsmogelukheden in
de regio gezamenlijk vorm en inhoud te geven. Deze uitnodiging leidt in februari 1990 weliswaar
tot een constructief overieg, maar de medische staven laten kort nadien weten er de voorkeur aan  te
geven eerst de eigen verkenningen  af te ronden alvorens het gesprek met de ziekenhuisdirecties te
vervolgen. Het gevolg is dat de wegen van de SAZIM-partners en de drie medische staven
vooralsnog gescheiden blijven.

(ric vervolg)
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Memo 4-20 (ve,voig)

Ondersteund door NZr-Consult bezint SAZIM zich begin april tijdens een tweedaagse

beleidsconferentie indringend op de mogelijkheden tot intensivering van de samenwerking tussen

de drie ziekenhuizen. Wanneer de conferentie wordt afgesloten, hebben alle gesprekspartners het

gevoel dat er duidelijk vooruitgang is geboekt. Wanneer NZr-Consult echter kort nadien de
overlegresultaten in de vorm van een concept 'Intentieverklaring tot verdergaande samenwerking'

op de SAZIM-tafel legt, tonen de directies van het St. Elisabeth Ziekenhuis en het St. Nicolaas
Ziekenhuis zich teleurgesteld. Oorzaak van deze teleurstelling is het ontbreken van een duideluke
fusieparagraaf Daar de directie van het Maria Ziekenhuis een ondoordachte fusie van de drie
ziekenhuizen blijft afwijzen, ontstaat  er  in  het late voorjaar  van   1990 een nieuwe scheidslijn  in
SAZIM. Wanneer in tweede instantie ook het bestuur van het Maria Ziekenhuis geen krimp geeft,

besluit het St. Elisabeth Ziekenhuis begin september de mogelijkheid van een fusie met het St.
Nicolaas Ziekenhuis te gaan verkennen.

Met de insteek dat een fusie van de drie ziekenhuizen "de enige vorm van samenwerking is die aan
de door de staven gestelde doelstelling voldoet", onderzoekt de Voorbereidingscommissie in het
voorjaar  van   1990  of het fusiemodel binnen  de drie medische staven op voldoende steun  mag
rekenen. Reeds in juni kan de commissie de resultaten van dit onderzoek presenteren.52  p basis

hienan komt de commissie tot de aanbeveling om in gezamenlijk overleg te treden met de besturen

en de directies teneinde te bezien of tot een fusie van de drie ziekenhuizen in Midden-Brabant kan
worden gekomen. Aanvanke'Uk scharen alle drie de medische staven zich achter deze aanbeveling.

Binnen de medische staf van het Maria Ziekenhuis ontstaan echter twijfels als de besturen van de
beide andere ziekenhuizen tot een bilaterale fusieverkenning besluiten.

Voor het bestuur en de directie is de ontstane situatie aanleiding om de positie die het Maria Zie-
kenhuis wenst in te nemen nog eens expliciet te venvoorden.53 Uitgangspunt is dat een fusie geen

doel op zich is. Voorgestaan wordt om eerst de bestaande en in ontwikkeling zijnde samenwer-
kingsrelaties verder uit te bouwen. "Wanneer via dit proces van samenwerkingsintensivering een

gemeenschappelijke visie op de ziekenhuiszorg in de regio Midden-Brabant kan worden verkre-
gen, wordt een fusie tussen de betrokken instellingen door het Maria Ziekenhuis op termijn niet

uitgesloten. Voorwaarde is dan wel dat een dergelijke fusie een vooraf aantoonbare meerwaarde

oplevert in kwalitatieve, sociaal-organisatorische en/of financieel-economische zin" Tijdens de
stafvergadering op de derde dinsdag in september blijkt deze samenwerkingsoptiek op de unanie-
me steun van de medische stafte mogen rekenen. Daarbij geeft de medische staf wel aan nadrukke-
lijk betrokken te willen blijven bu de verdere verkenning naar de samenwerkingsmogelijkheden
tussen de medische staven. Zowel de besturen en directies als de stafbesturen van de beide andere
ziekenhuizen worden schriftelijk van dit standpunt in kennis gesteld.

54

Op uitnodiging van SAZIM gaan de drie medische staven enkele maanden later alsnog accoord met
een gezamenluke verkenning van de samenwerkingsmogelijkheden.  In het voorjaar van  1991  gaat
onder onafhankelijk voorzitterschap de Commissie Ferkenning Samenwerkingsmogelukheden van
start. Medio  1992 moet echter worden vastgesteld dat deze commissie weinig concrete resultaten
heeft kunnen boeken. Inmiddels zijn de fusiebesprekingen tussen het St. Elisabeth Ziekenhuis en
het St. Nicolaas Ziekenhuis dan eveneens op niets uitgelopen (zie 4.1).
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Anderzijds heeft de directie zich in SAZIM-verband verplicht tot het opstellen van een regi-
onaal functieplan voor de korte en langere termijn. Bovendien heeft een interne evaluatie van
de beleidsvorming en beleidsuitvoering de directie inmiddels geinspireerd om een ingrijpend
organisatieveranderingsproces in gang te zetten (zie 4.4).

Het gezamenlijke traject van de drie medische staven om de mogelijkheden van een intensie-
vere samenwerking te verkenner, bezorgt de directie van het Maria Ziekenhuis aanvankelijk
een tamelijk geYsoleerde positie. Het herstel van de interne communicatie weerhoudt de
medische  staf er namelijk niet van om in december  1989  in te stemmen met het instellen van
de Voorbereidingscommissie Samenwerking Medische Staven Midden-Brabant. Vanuit deze
commissie wordt in de daarop volgende periode steeds nadrukkelijker geopteerd voor een
fusie van de drie ziekenhuizen. Ook de directies van de beide andere ziekenhuizen zitten
duidelijk op deze lijn (zie 4.1). Pas als de besturen van het St. Elisabeth Ziekenhuis en St.
Nicolaas Ziekenhuis in de nazomer van 1990 tot een bilaterale verkenning van de fusiemoge-
lijkheden besluiten, sluiten de gelederen in het Maria Ziekenhuis zich. Voor de directie van
het Maria Ziekenhuis vormt deze ervaring dan ook een extra stimulans om zich indringend te
bezinnen op de interne organisatie en de aansturing van de beleidsvorming.

De belangrijkste aanleiding voor deze bezinning is echter de ongebreidelde groei van het
aantal tijdelijke en permanente overlegvormen die zich binnen het ziekenhuis met belei(is-
vraagstukken bezighouden. Vooral de diensthoofden hebben in toenemende mate het gevoel
het overzicht te missen. Mede door de gemengde samenstelling van de verschillende over
legvormen is bovendien niet altijd duidelijk hoe de besluitvorming rond de verschillende
beleidsvraagstukken verloopt. Overigens betreft dit nadrukkelijk geen ontwikkeling waarin
het Maria Ziekenhuis alleen staat. Op beleidsniveau is er gaandeweg de jaren tachtig in veel
ziekenhuizen een veelheid aan commissies en werkgroepen ontstaan waarin zowel door
leden van de medische staf als door managers en andere medewerkers wordt geparticipeerd.
In zekere zin is daarmee "in informele zin in de meeste ziekenhuizen feitelijk reeds een be-
paalde mate van integratie tussen professie en management gerealiseerd" (Schaaf en Bedaux,
1988). Binnen het Maria Ziekenhuis wordt de discussie over deze ontwikkeling eind 1988 in
eerste instantie gevoerd in het directie-diensthoofilen-overleg (DDO). Leidraad daarbij is een
modelmatig overzicht van de belangrijkste overlegvormen op de verschillende beleidsni-
veaus (zie memo 4-21). Overduidelijk is dat met de toenemende complexiteit van het bestu-
ringsvraagstuk sinds het begin van de jaren tachtig ook de complexiteit van de beleidsvor-
ming is toegenomen. Stee(is minder vraagstukken behoren exclusief tot het domein van het
management of van de medische professie. Dit verklaart tevens waarom het van oudsher
vooral facilitair georienteerde DDO zich steeds minder als centrum van de besluitvorming
ziet fungeren.

De omstandigheid dat zich een vacature voordoet binnen de kring van diensthoofden vormt
in december 1988 de opmaat voor een indringende gedachtewisseling binnen de directie over
de (wenselijke) organisatievorm van het Maria Ziekenhuis. Deze beperkt zich nadrukkelijk
niet tot de vormgeving van de lijnorganisatie, maar heeft evenzeer betrekking op de organisa-
tie van de beleidsvorming en de besturingstaken (van de leden) van de medische staf
Vooral dit laatste is opmerkelijk omdat de samenwerkingsrelatie tussen de medische staf en
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Memo 4-21 Modelmatig overzicht van de belangrijkste overlegvormen op de
verschillende beleidsniveaus

U m El[
Evenals het mogelijk is om beslissingen te onderscheiden naar niveau (strate-

gisch - structurerend - operationeel) en naar aard (medisch-professioneel - orga-

8 El .[ nisationeel), is dat mogelijk voor de (beleids-)vraagstukken waarop deze beslis-

singen betrekking hebben (zie memo 4-6). In het verlengde hiervan geldt dit
eveneens voor de verschillende overlegvormen waarin de te onderscheiden (be-

leids-)vraagstukken aan de orde komen (Schaaf en Bedaux, 1988) Ook hiervoor geldt dat zowel

het medisch-professionele als het organisationele aspect kan domineren. In nauwe samenhang
hiermee kan het hoofdaccent in een overlegvorm liggen op de inhoud van de zorg, de organisatie

van de zorg, de ondersteuning van de zorg of de benodigde infrastructuur (zie onderstaand sche-

ma).

Het overzicht van de beleidsmatige overlegvormen die in onderstaand schema zijn weergegeven,

correspondeert globaal met de situatie in het Maria Ziekenhuis in december  1988. De meeste over-
legvormen zijn na 1980 ontstaan; alleen de cursief gedrukte zijn van oudere datum.

t.
medisch-professioneel organisationeel

\1

inhoud van zorg
organisat,e van zorg

ondersteuning van zorg
infrastructuur

overleg bestuur-directie
directieberaad

Strategisch werkgroep functieplanning
stuurgroep ziekenhuisbeleidsplan
overleg directi stalbestuur

medische beleidsraad patientenzorg
overleg directie-poortspecia lismen

overleg directie-medische budgetcommissie
medische stafvergadering

kerngroep geriatrie
bouwcommissie

ontwikkelingsteam bouw
projectteam renovatie

directie-diensthoofden-overleg
permanente commissie beddengebruik

Structurerend
stuurgroep autornatisering

art)ocommissle
intercollegiale toetsingscommissie

infectlecommissie
reanimatiecommissle

commissie aanschaffingen
locale privacy commissie

werkgroep dagverpleging
meldingscommissie

OK-commissie
Operationeel projectteam bouwzaken

commissie verbruiksartikelen
bit)hotheekcommissie
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het management kort tevoren enigszins verstoord geraakt is (zie memo 4-19). Dit weerhoudt
de directie er niet van om een ingrijpend proces van organisatieverandering in gang te zetten

en de hoofdlijnen daarvan in juli  1989 in de vorm van een beleidsnota aan de ondernemings-
raad en de medische staf voor te leggen.55 Wanneer de communicatie tussen de medische staf

en de directie kort nadien wordt hersteld, blijkt het nieuwe organisatiemodel verrassend
weinig weerstand te ontmoeten. Reeds in oktober besluit de medische staf dan ook om acco-
ord te gaan met het door de directie geschetste proces van organisatieontwikkeling. De medi-
sche staf geeft hierbij aan nauw betrokken te willen blijven bij de verdere ontwikkeling van

de beleidsorganisatie (zie 4.4).

Parallel  aan dit ingrijpende proces van organisatieverandering wordt eind  1990 een project-
organisatie in het leven geroepen om een lange termijnbeleid voor de investeringen in medi-
sche apparatuur te ontwikkelen. De medische budgetcommissie heeft zich dan inmiddels een

belangrijke pla:its verworven in de jaarlijkse investeringsprocedure (zie 4.2). Gebleken is dat
het onvoldoende is om slechts een jaar vooruit te kijken. Bovendien is er behoefte ontstaan
aan een meer integrale benadering van het investeringsbeleid op de verschillende deelterrei-
nen. Voor de directie en de medische budgetcommissie zijn dit aanleidingen om gezamenlijk
vorm te seven aan de stuurgroep investeringsbeleid medische apparatuur (SIM).  Aan deze
gemengd samengestelde stuurgroep wordt een coordinerende taak toebedeeld voor een vijftal
werkgroepen die zich richten op evenzovele investeringsterreinen: sterilisatie en steriliteit,
beeldvormende diagnostiek, endoscopisch onderzoek, functie onderzoek en bewakingsappa-
ratuur. Enige tijd later wordt hieraan nog een zesde 'SIM-werkgroep' toegevoegd voor de
investeringen op de operatiekamers.

Bij de samenstelling van de werkgroepen wordt er steeds naar gestreefd zoveel mogelijk
relevante deskundigheden bijeen te brengen, zowel van gebruikerszijde als vanuit de onder-
steunende technische en administratieve afdelingen. De inventarisaties en daarop gebaseerde

meerjarenplannen die in de jaren 1991 en 1992 onder de vlag van de SIM worden opgesteld,
blijken in de praktijk van grote invloed te zijn. Het overgrote deel van deze plannen wordt in
de eerste helft van de jaren negentig geeffectueerd. Voor de directie en de medische budget-
commissie zijn de opgedane ervaringen dan ook aanleiding om in de tweede helft van de
jaren negentig onder de noemer meerjarenraming investeringen medische apparatuur (MI-
MA) een vervolg te geven aan deze gezamentijke projectmatige ontwikkeling van het inves-
teringsbeleid.
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4.4 Organisatieverandering

Waar de traditionele organisatievorm  van het Maria Ziekenhuis  in  1980 nog nauwelijks  ter
discussie staat (zie 4.1), komt daarin in de beginjaren tachtig onder invloed van het experi-
ment budgettering langzaam maar zeker verandering (zie 4.2). Samenhangend met de fun-
damentele omslag in het besturingsvraagstuk waarvoor de ziekenhuisleiding zich gesteld ziet
(zie 1.2), spitst de aandacht zich daarbij primair  toe  op de rolverdehng en  de  afstemming
tussen het management en de medische pro»sie. Kenmerkend voor deze 'experimentperio-
de' is dat het in kaart brengen van de bestaande situatie en het verkennen van de wenselijke
situatie min of meer hand in hand gaan. Opmerkelijk is ook dat dit proces zich binnen het
Maria Ziekenhuis in deze periode voltrekt in een open gedachtewisseling tussen de zieken-

huisleiding en het stafbestuur (zie 4.2 en 4.3). Illustratief in dit verband is het debat dat zich
begin 1984 ontspint  rond  de  door de medisch directeur op persoonlijke titel geschreven

34
discussienota Pro»sie en management binnen de ziekenhuisorganisatie (zie memo 4-17).
Achteraf beschouwd heeft deze discussienota een belangrijke functie vervuld in de gezamen-
lijke beeldvorming en oordeelsvorming met betrekking tot het organisatievraagstuk. In zeke-
re zin vormt deze nota dan ook het startpunt van het proces van organisatieverandering in
het Maria Ziekenhuis. Alle reden derhalve om in dit kader wat uitvoeriger op de inhoud van
deze vroege pennevrucht van de onderzoeker in te gaan.

Allereerst wordt er in de discussienota op gewezen dat de toenemende schaarste aan midde-
len, zoals die zich binnen het systeem van instellingsgewijze budgetfinanciering manifesteert,
niet de enige ontwikkeling is waarmee de ziekenhuisorganisatie zich ziet geconfronteerd.
Refererend aan Glaser (1981) wordt in de nota vastgesteld dat het ziekenhuis terzelfdertijd
moet inspelen op een toenemende technologische complexiteit, een toenemende complexiteit
van de omgeving en een verandering van maatschappelijke waarden (zie 4.2). Daar de  adi-
tionele organisatievorm van het ziekenhuis (zie memo 4-3) hierop niet is toegesneden, wordt
de tijd rijp geacht voor een fundamentele herbezinning op de organisatie van het ziekenhuis.

Met betrekking tot de gradaties in de betrokkenheid van de medisch specialisten bij de zie-
kenhuisorganisatie wordt in de nota aansluiting gevonden bij een rapport van een LSV-
taakgroep uit 1976.' In dit rapport worden de mogelijke samenwerkingsrelaties tussen zie-
kenhuisleiding en medische staf beschreven met behulp van een viertal modellen, van karak-
ter varierend van sterk dualistisch tot meer geYntegreerd (zie memo 4-22). Waar de LSV-
taakgroep zich neutraal opstelt ten opzichte van de werkbaarheid van de vier modellen,
wordt door de medisch directeur een ontwikkeling in de richting van het nenverkinodel voor-
gestaan. Hierbij wordt onder meer gerefereerd  aan Van Berckel (1981) die betwijfelt of het
naast elkaar bestaan van twee subsystemen, namelijk die van het hi#rarchisch verticaal ge-
structureerde beheer en die van de collegiale horizontaal gestructureerde professie, prak-
tisch te handhaven zal zijn. Van Bercket onderkent in de vier modellen van de LSV-
taakgroep dan ook een duidelijke ontwikkelingsgang van coaistentie, via symbiose naar
integratie. Kijkend naar de actuele samenwerkingsverhoudingen tussen management en
medische staf wordt   door de schrijver van de nota (wellicht enigszins optimistisch) ingeschat
dat de fase waarin de meeste ziekenhuizen zich anno 1984 bevinden het beste weergegeven
wordt  met het adapmtiemodel. Hierbij wordt echter benadrukt dat er binnen een ziekenhuis
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Memo 4-22 Relatie bestuur, directie en medische staf

U El gl  Onder deze titel brengt een door de Landelijke Specialisten Vereniging (LSV)
ingestelde taakgroep indecember   1976 een rapport uit waarin het samenwer-

1=1 kingsvraagstuk tussen medisch specialisten en ziekenhuis op een modelmatige

wijze wordt benaderd. 1 Onderscheiden worden vier modellen van samenwerking
tussen professie en management, waarbij als beschrijvingscriterium de stul van

de organisatorische regehngen wordt gehanteerd. Refererend aan de organisatieliteratuur wordt
hierbij onderscheid gemaakt tussen een mechanische en een organische stijl (zie 3.1.2) Varierend
van overwegend mechanisch tot overwegend organisch worden in het LSV-rapport kort samenge-
vat de volgende beschrijvingsmodellen gepresenteerd:

Het segmentale model
In het segmentale model vertonen de medisch specialisten en de ziekenhuisorganisatie ten opzichte
van elkaar een grote mate van onafhankelijkheid. Het beleid van bestuur en directie is er vooral op
gericht optimale randvoorwaarden te scheppen voor de professionele werkzaamheid van de
specialisten. De medische staf duidt eerder een verzameling van individuele specialisten aan dan
dat de staf als groep functioneert. Elke specialist voert binnen de randvoorwaarden die het
ziekenhuis stelt zijn eigen beleid.

Het collegiate model
In het collegiale model is de medische staf intern veel hechter gestructureerd. Deze interne
structuur van de medische staf wordt gekenmerkt door een betrekkelijk groot aantal actieve
werkgroepen en commissies. Deze groepen voeden het stafbestuur met wensen en suggesties
inzake de noodzakelijke voorwaarden voor verbetering van het medisch handelen. Op basis
hiervan kunnen door het stafbestuur voorstellen voor medisch beleid worden geformuleerd. Een
door de medische staf geaccepteerd beleid stelt het stafbestuur vervolgens in staat zich krachtiger te
doen golden, zowel in contacten met bestuur en directie, als in de contacten met eigen leden.
Evenals  in  het segmentale model neemt de medische staf ten opzichte van de ziekenhuisorganisatie
in engere zin een afzonderlijke plaats in.

Het adaptatiemodel
Ook in het adaptatiemodel is de tweeledige opbouw van de ziekenhuisorganisatie nog duidelijk
herkenbaar. Er is sprake van een relatief vergaande samenwerking, zowel tussen de specialisten
van uiteenlo ende disciplines, als tussen medici en andere meer of minder geprofessionaliseerde
medewerkers. Er zijn daartoe diverse overlegconstellaties, zij het dat deze nog een weinig stabiel
karakter hebben.

Het netwerkmode!
Het netwerkmodel is erop gericht de samenwerking tussen de diverse deskundigheidsgebieden
binnen het ziekenhuis verder te intensiveren. Door het combineren van de functionele en de opera-
tionele structuur binnen het ziekenhuis ontstaat een zogenaamde netwerkorganisatie. Het overleg
wordt binnen dit netwerk gesystematiseerd en geformaliseerd. Er ontstaan samenwerkingsverban-
den met coordinerende bevoegdheden, gericht op bepaalde doelgroepen van patienten. Het gaat in
dit model dus niet alleen om overleg in ad hoc situaties, maar om het creeren van een - ook in for-
meel opzicht - nieuwe organisatiestructuur.
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nuanceringen mogelijk zijn, omdat "het zeer wel denkbaar is dat niet alle specialismen in
dezelfde mate bij het totale ziekenhuisfunctioneren zijn betrokken".

Impliciet maakt de medisch directeur in de discussienota de keuze voor een organisch regi-
me, gepaard gaande met een flexibele en betrekkelijk informele organisatiestructuur (zie
3.1.2). Deze keuze spoort niet alleen met de persoonlijke voorkeur van de auteur, maar sluit

vooral goed aan op de feitelijke (deels informele) organisatievorm zoals die zich in het Maria
Ziekenhuis geleidelijk is gaan aftekenen (zie memo 4-5 en memo 4-9). Deze wordt namelijk
gekenmerkt door een veelheid aan laterale relaties, varierend van directe conmcten tussen

personen die met eenzelfde probleem zitten tot taakgroepen of teams die in het leven geroe-
pen zijn om problemen in gezamenlijkheid op te lossen (Galbraith,  1976). De keuze voor een
meer horizontale organisatievorm wordt bovendien ingegeven door de overtuiging dat een
traditionele departementale organisatie onvoldoende flexibel is om adequaat in te spelen op
de vele ontwikkelingen in de ziekenhuissector. In het verlengde hiervan wordt in de discus-
sienota een laitische opstelling gekozen ten opzichte van de zogenaamde 'blokkenstructuur'
zoals die oorspronkelijk door De Greve (1979) is beschreven (zie memo 4-23). "Hoe aan-
trekkelijk dergelijke structuurvarianten op het eerste gezicht ook lijken, bij nadere beschou-

wing ontkomt men niet aan de indruk dat de vermenging van organisationele en professione-
le verantwoordelijkheden die wordt nagestreefd, slechts ten doel heeft terug te keren naar de
traditionele lijnorganisatie, zij het in gemoderniseerde vorm. Gezien de starheid die een
eenmaal gekozen indeling van de organisatie gewoonlijk kenmerkt, kan men zich afvragen of
met een dergelijke structuur de flexibiliteit en doelmatigheid van de ziekenhuisorganisatie
wel worden gediend".

Overigens wordt in de discussienota niet gepleit voor een ongestructureerde expansie van de
informele organisatie. Integendeel, in navolging van Glaser (1981) wordt een te grote discre-
pantie tussen de formele en de informele organisatie als een voortdurende bron van spanning
beschouwd. Voorbeelden van 'inbreuken op de formele organisatie' die ook in ziekenhuizen

veel voorkomen, zijn stajorganen en commissies. Glaser beschouwt het instellen hiervan "als
pogingen om een meerdimensionale sturing van de activiteiten te realiseren zonder dat men
de basisgedachte van de traditionele eendimensionale sturing loslaat". Daarentegen leidt het
formaliseren van de meerdimensionale sturing tot een 'matrixachtige organisatie'. De ma-
trixorganisatie wordt door Glaser dan ook beschouwd als "het complement van de traditio-
nele organisatie waarbij naast de verticale bevelslijnen tevens de horizontale lijnen zijn ge-
formaliseerci'. In het verlengde hiervan wordt in de nota bepleit "om het ziekenhuis niet
slechts als een (informele) matrixorganisatie te beschrijven, maar bewust te kiezen voor deze
organisatievorm teneinde de meerdimensionale sturing van de activiteiten te formaliseren".

Met betrekking tot het interne beleidsvormings- en budgetteringsproces sluit de discussie-
nota naadloos aan op het eerder gepresenteerde gedachtegoed (zie 4.2). De ontwe,pmodellen
die in dit verband relevant zijn, betreffen de opstelling van het beleidsplan patientenzorg en
het ziekenhuisbeleidsplan (zie memo 4-12), de voorgestane tweedimensionale afdelings-
gewijze budgettering (zie memo 4-10) en de ideaaltypische budgetprocedure (zie memo 4-8).
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Memo 4-23 Blokkenstructuur en blokleiding

bool-1 Tegen het einde van de jaren zeventig komt De Greve (1979) op basis van een
vergelukende studie tot de conclusie dat de Zweedse blokkenstructuur als organi-

 121 satieontwerp het meest aansluit bij de eisen die aan het ziekenhuis worden ge-
steld. Hoofddoelstelling van de blokkenstructuur is het integreren van enerzijds
de eisen die vanuit de professie worden gesteld en anderzijds de mogelijkheden

die het management daarvoor kan bieden. Integratie is in deze benadering op te vatten als een op-
timale a»emming tussen pro»sie en management Het belangrijkste organisatieprincipe dat aan
de blokkenstructuur ten grondslag ligt, is decentralisatie (van de besluitvorming).

De essentie van de blokkenstructuur (zie onderstaand schema) wordt door De Greve als volgt sa-
mengevat. "De primaire produaiea/delingen van het ziekenhuis, dat wil zeggen al die afdelingen
waar diagnostiek en/of therapie wordt bedacht of bedreven, worden gegroepeerd tot een aantal
relatief autonome eenheden, blokken genaamd. De overige afdelingen worden voorzover zij geheel
of grotendeels aan Un blok diensten verlenen organisatorisch in dat blok ondergebracht; indien dat
niet het geval is, fungeren zij als centrale ziekenhuisafdelingen (de centrale staven en diensten) die
als zodanig ten dienste staan van alle blokken of althans meer dan 66n blok. De ziekenhuisdirectie
heeft ondermeer tot taak de blokken en de centrak staven en diensten te coOrdineren. De afstem-
ming van de eisen vanuit de onderscheiden professies onderling en tussen professie en manage-
ment geschiedt in eerste aanleg op blokniveau; in de zogenaamde blokleiding zijn derhalve de pro-
fessionele beroepsgroepen vertegenwoordigd die binnen het blok een centrale rol vervullen alsme-
de het (voorwaardenscheppende) management".

directie

centrale centrale
staven - diensten

'/ f
-       bloldeiding       -     - -<     blokleiding        -/ bloldeiding      L --' blokleiding        -

C              /» // » £.

l i l I l i l I l i l I I l l
verschillende verschillende verschillende verschillende

organisationele organisationele organisationele organisationele
eenheden eenheden eenheden eenheden

Bu het indelen van een afdeling in het ene dan wei het andere blok geldt als belangrijkste criterium
de mate van (wederzijdse) afhankelijkheid van andere afdelingen. Dem afhankelijkheid kan oven-
gens verschillende aspecten betreffen. Zo kunnen afdelingen met elkaar verbonden zijn vanwege
hun betrokkenheid bu een multidisciplinair zorgproces, maar ook omdat zij gebruik maken van
dezelfde soort kennis ofsoortgeluk personeel.

(zievervolg)

Praktijkervaringen en praktykgericht onderzoek 147



Memo 4-23 (vervolg)

Voorts kan het op verschillende afdelingen werkzaam zijn van dezelfde personen (medisch

specialisten) een belangrijke verbindende factor zijn. Naast deze afhankelijkheidsfactoren spelen

vanzelfsprekend ook praktische en bouwkundige (fysieke) factoren een rol bij de indeling van de
afdelingen. De Greve benadrukt dan ook "dat de samenstelling van de blokken een kritische

aangelegenheid is, omdat in de weging van de verschillende samenstellingscriteria de
.

doelstellingen tot uitdrukking kunnen worden gebracht die het ziekenhuis voor ogen staan

Overigens zal het aantal blokken in een ziekenhuis naar de inschatting van De Greve doorgaans

tussen de vier en de acht liggen.

Een essentieel onderdeel van het door De Greve geschetste ontwerpmodel is de blok/eiding, be-
staande uit een medicus, een verpleegkundige en een administratieve functionaris. Deze bloklei-
ding wordt ingesteld "om bloksgewijs een rationele besluitvorming te bereiken ten aanzien van

enerzijds de eisen die vanuit de professie worden gesteld en anderzijds de mogelijkheden die daar-
voor bestaan. (...) Onverkort de verantwoordelijkheid van ieder van de blokleiding voor het eigen

aandachtsgebied, is elk van de leden van de blokleiding medeverantwoordelijk voor alle aan-
dachtsgebieden. (....) In alle gevallen geldt dat ieder individueel lid aansprakelijk is voor de door de

blokleiding genomen besluiten. Levert dit voor de betrokkene een probleem op (kan hij zijn collec-

tieve verantwoordelijkheid niet in het reine brengen met zun individuele verant-woordelijkheid),

dan bestaat de mogelijkheid in beroep te gaan bij de naast hogere instantie, de directie".

Opmerkelijk is dat De Greve terzelfdertijd een aantal wezenlijke problemen signaleert met
betrekking tot de blokleiding. Zo wijst De Greve erop dat "het opnemen van 66n medicus in de

blokleiding mogelijk onvoldoende is als vertegenwoordiging van de medische (deelspecialistische)

disciplines die binnen het blok een rol spelen. Voorts kunnen de zeggenschapsverhoudingen
binnen de blokleiding een probleem vormen. Belangrijk is te bedenken dat de besluitvorming in de
blokleiding onder sterke invloed staat van de machtsverhoudingen zoals die tussen de
verschillende professionele groeperingen nu eenmaal bestaan". Wellicht in samenhang hiermee

wordt de medicus door De Greve als vanzelfsprekend de rol van 'primus-inter-pares' toebedacht.

Het meest opmerkelijk is echter dat De Greve veronderstelt dat louter het opnemen van medici in

de blokleiding een integratie impliceert van de professionele gezagsstructuur van de medici en de
beheersstructuur van het ziekenhuis. "In de blokkenstructuur treedt een vergaande integratie van
beide gezagsstructuren op doordat medici leidinggevende functies in de ziekenhuisorganisatie
aanvaarden. Men zou kunnen stellen dat daarmee een monistische gezagsstructuur wordt bereikt"

Het is met name deze simplificatie die de directie van het Maria Ziekenhuis naderhand heeft

ganspireerd om met betrekking het onderhavige integratievraagstuk een eigen weg te bewandelen.

Het schetsontwe,p van een organisatiestructuur zoals dat in de discussienota wordt beschre-

ven,kan worden beschouwd als een logisch vervolg op deze modellenreeks. Samenhangend
met het ervaringsgegeven dat de vaak ingewikkelde samenwerkingsrelaties tussen de poort-
specialismen  (kernfuncties)  ende  hoofdafdelingen  (ondersteunendefuncties)  dekemvanhet
organisatievraagstuk in het ziekenhuis vormen, betreft dit 'schetsontwerp' met name het
bovenste deel van de 'dubbele matrix' (zie memo   4-5).
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Richtinggevend voor het 'schetsontwerp' is de eerder gepresenteerde analyse van de zeggen-
schapsverhoudingen op de hoofdafdelingen (zie memo 4-9). In de discussienota wordt dit
beschri/vingsmodel echter nog enigszins aangescherpt. Deze aanscherping betreft vooral de
functionele leiderschapsrollen op de hoofdafdelingen. Hieraan ligt de constatering ten grond-

slag dat de professionele deskundigheden en verantwoordelijkheden in een ziekenhuis niet
exclusief bij (de le(len van)de medische staf berusten. Als voorbeeld worden de afdelingen
dietetiek, fysiotherapie, ergotherapie en logopedie genoemd. De hier werkzame paramedici
zijn geen lid van de medische staf, maar hebben wel een eigen specifieke deskundigheid en
professionele verantwoordelijkheid op het desbetreffende deelterrein van de patientenzorg.
In dit opzicht zijn deze functies dan ook vergelijkbaar met die van de ondersteunende specia-
listen (radiologen, ziekenhuisapothekers, klinisch-chemici etc.). Bijzondere aandacht in dit
verband is er ook voor de verpleegafdelingen. In de discussienota wordt het als een essenti-
eel gegeven aangemerkt dat "slechts een deel van de activiteiten op een verpleegafdeling als
een afgeleide van het medisch handelen kan worden beschouwd. Met betrekking tot de voor-
namelijk minder technische aspecten van de patientenzorg heeft de verpleging een eigen

specifieke deskundigheid en professionele verantwoordelijkheid". Dit impliceert dat op
verpleegafdelingen onderscheid moet worden gemaakt tussen de medischfunctionele en de
verpleegkundig-fitnctionele leiderschapsrol. De laatste wordt in de discussienota overigens
aan de hoofdverpleegkundige toegedicht. Benadrukt wordt voorts dat het toegenomen aantal
poortspecialismen in combinatie met de afnemende beddencapaciteit er inmiddels toe heeft
geleid dat op een verpleegafdeling vaak verschillende specialismen zijn gehuisvest. Boven-
dien zijn er op een verpleegafdeling per poortspecialisme veelal meerdere specialisten (en
arts-assistenten) bij de patientenzorg betrokken.

Op basis van deze nadere analyse worden in de discussienota drie typen hoofdafdelingen
onderscheiden:
(1) Direct patientgebonden afdelingen met een organisatorisch hoofd als hierarchisch-

operationeel leider en 66n of meer specialisten van 66n of meer poortspecialismen als
functionele leider(s).

(2)     Direct of indirect patientgebonden afdelingen met 66n of meer professionele deskundi-
gen (ondersteunende specialisten of paramedici) als functionele leide«s)  en 66n van de-
ze deskundigen of een niet-professioneel hoofd als hierarchisch-operationeel leider,

(3) Direct patientgebonden afdelingen met een hoofdverpleegkundige als verpleegkundig-
functioneel en hierarchisch-operationeel leider en 66n of meer specialisten (en arts-
assistenten)  van 66n of meer poortspecialismen als medisch-functionele  leider(s).

Het hiermee aangescherpte besch4/vingsmodel van de (informele) zeggenschapsverhou-
dingen op de onderscheiden hoofdafdelingen vormt de grondslag van het 'schetsontwerp' dat
in de discussienota wordt uiteengezet (zie memo 4-24). Uitgangspunt voor dit globale ont-
werpmodel is dat de behandelend poortspecialist de eerstverantwoordelijke is en blijft voor
de aan zijn zorgen toevertrouwde patienten en daarom de functionele leiding heeft met be-
trekking tot de behandeling van de individuele patient. Belangrijkste doelstelling is een ge-
formaliseerde overlegstructuur te creeren waarbinnen de meer beleidsmatige en organi-
satorische vraagstukken op het meest geeigende niveau kunnen worden opgelost. Daarbij
wordt onderscheid gemaakt tussen vraagstukken op ziekenhuisniveau en vraagstukken op
dienst- en afdelingsniveau. Voor de vraagstukken op ziekenhuisniveau voorziet het model in
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Memo 4-24 Schetsontwerp en ontwikkelingsmodel voor het bovenste deel van
de 'dubbele matrix'

1 El El  wordt het daarin beschreven 'schetsontwerp' met betrekking tot de structurering
In de discussienota Professie en management binnen de ziekenhuisorganisatie

19_9_[1
en formalisering van de relaties tussen poortspecialismen en hoofdafdelingen ge-

34
illustreerd met nevenstaand schema. Deze (particle) weergave van het bovenste

decl van de 'dubbele matrix' leent zich eveneens als illustratie bij het hieraan

verwante 'ontwikkelingsmodel' (Schaafen Bedaux, 1988).

Weergegeven is een denkbeeldig ziekenhuis met een viertal poortspecialismen (I t/rn IV) en een
zestal hoofdafdelingen (A t/m F). De bezetting van de poortspecialismen varieert van 66n tot vier
specialisten  (P l   t/m  P4).  Elk  van  de vier poortspecialismen  kent een 'primus-inter-pares'  (P 1).  De
hoofdafdelingen zijn ingebed in de traditionele ziekenhuishierarchie en ressorteren deels onder het

diensthoofd poliklinieken, deels onder het hoofd verplegingsdienst en deels rechtstreeks onder de

directie (dit laatste wegens het ontbreken van een hoofd (para-)medische dienst). De afdelingen A
en B behoren tot het type  1, de afdelingen C en D tot het type 2 en de afdelingen E en F tot het type

3 (zie hoofdtekst). Op de afdelingen A en B wordt de functie van functioneel afdelingshoofd c.q
medisch codrdinator vervuld door een poortspecialist. Op afdeling C is het functionele
afdelingshoofd (bijv. een ziekenhuisapotheker) tevens organisatorisch afdelingshoofd. Afdeling D
kent zowel een functioneel afdelingshoofd c.q medisch coardinator (buv. een radioloog) als een
organisatorisch afdelingshoofd (buv. de hoofdlaborant). Daarentegen wordt de functie van
medisch-functioneel afdelingshoofd c.q. medisch coordinator op de verpleegafdelingen E en F
vervuld door een poortspecialist.

Betekenis van de gebruikte amortingen en symbolen in nevenstaand schema:

oah organisatorisch afdelingshoofd

fah functionecl afdelingshoofd (medisch coordinator)
foah functioneel en organisatorisch afdelingshoofd
vfoah verpleegkundig-functioneel en organisatorisch afdelingshoofd
mfah medisch-functioneel afdelingshoofd (medisch coOrdinator)

.    de betrokken poortspecialist is persoonlijk betrokken bij de dagelijkse werkzaarnheden op de

-*-    betreffende afdeling en draagt hiervoor de medisch-professionele verantwoordelijkheid voor zover
deze werkzaamheden onder zijn (functionele) leiding worden uitgevoerd.

  de betrokken poortspecialist initieert de werkzaamheden op de betreffende afdeling zonder daarbij
'

_ direct betrokken te zijn en draagt daarom geen verantwoordelijkheid voor de wijze waarop deze
werkzaarnheden worden uitgevoerd.

-2       de betrokken poortspecialist treedt namens zijn specialisme op als contactspecialist voor de
--        betreffende afdeling of dienst en neemt als zodanig deel aan het gestructureerd overleg.

de betrokken poortspecialist of ondersteunend specialist vervult de functie van functioneel
fah ' afdelingshoofd (medisch coordinator) op de desbetreffende hoofdafdeling en tree(it als zodanig op als

voorzitter van het gestructurecrd overleg.

de betrokken poortspecialist vervult uitsluitend namens het eigen specialisme op de betreffende
mfah     afdeling de functie van medisch-functioneel afdelingshoofd (medisch coordinator).

(zie vervolg)
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Memo 4-24 (vervdg)
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een beleidsraad patiantenzorg, waarin alle professionele disciplines zijn vertegenwoordigd
door hun 'primus-inter-pares'. Dit impliceert dat binnen de verschillende disciplines sprake
moet zijn van enige vorm van mandatering. Dit geldt tevens voor de vertegenwoordiging op
afdelingsoverstijgend niveag waar de 'primus-inter-pares' de eerste gesprekspartner is van
de betrokken diensthoofden. Op afdelingsniveau voorziet het model in een contactspecialist
per poortspecialisme voor elke hoofdafdeling waarop het desbetreffende specialisme sub-
stantieel invloed uitoefent. Dit kan worden beschouwd als de eerste stap in de mandatering.
Daarenboven kan op sommige hoofdafdelingen (type 1) behoefte bestaan aan een functioneel
afdelingshoofd naast het organisatorische afdelingshoofd. Als tweede stap in de mandatering
kan dan uit de kring van de betrokken contactspecialisten een specialist worden gerecruteerd
die deze functie (gedurende een bepaalde periode) vervult. Ten behoeve van de verpleegaf-
delingen (type 3) voorziet het model in een medisch-functioneel afdelingshoofd per poort-
specialisme. De belangrijkste overweging hierbij is dat het niet werkbaar is als het organisa-
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torisch overleg op een verpleegafdeling via een ander specialisme verloopt. In het 'schets-

ontwerp' is voorts een bewuste relatie gelegd tussen de vertegenwoordiging van een poort-
specialisme in de beleidsraad patientenzorg en een eventueel door het desbetreffende specia-
lisme te vervullen functioneel afdelingshoofdschap. De bedoeling hiervan is dat in de be-
leidsraad naast medisch-specialistische kennis zoveel mogelijk practische organisatorische
kennis wordt ingebracht.

Zowel binnen als buiten het Maria Ziekenhuis krijgt vooral de procedurele uitwerking van
het geschetste 'matrixmodel' de nodige bijval (zie 4.2). Illustratief in dit opzicht zijn de
nadere uitwerking van de Intentieverklaring LSF/NZ2 en de variant die hierop tussen directie
en stafbestuur van het Maria Ziekenhuis wordt overeengekomen (zie memo 4-13).35 De
formeel-organisatorische elementen van het 'schetsontwerp' blijken echter de nodige weer-
stand op de roepen. Vanuit de lijnorganisatie wordt zeer terughoudend gereageerd op de
gedachte om specialisten de functie van (medisch)»ictioneel a/delingshoo/d toe te kennen.
Binnen de medische staf blijkt vooral het mandateringsvraagstuk een belangrijk struikelblok.
Niettemin veronderstellen Schaaf en Van der Veen (1984) in een uitvoerige publicatie over
de verschillende aspecten van het interne budgetteringsvraagstuk in ziekenhuizen dat "in de
toekomst bewust voor de matrixorganisatie als organisatievorm zal worden gekozen". Hier-
aan ligt onder meer de zienswijze ten grondslag dat het "een zeer belangrijk voordeel van de

matrixorganisatie is dat professie en management hun eigen - onderscheiden maar niet ge-
scheiden - verantwoordelijkheden kunnen behouden".

Verwijzend naar Botter (1977) die stelt dat"het bij het creeren van de gewenste duidelijkheid
in de samenwerkingsvormen van groepen en personen primair gaat om een systematiseren
van in de praktijk chaotisch reeds bestaande relaties en niet om het introduceren van prak-
tijkvreemde nieuwe principes" presenteren Schaaf en Bedaux (1988) enkele jaren later een

'ontwikkelingsmodel' dat in belangrijke mate voortborduurt op het hiervoor beschreven
'schetsontwerp' (zie memo 4-24). Het accent in dit ontwerpmodel ligt echter wat minder op
de onderscheiden leidinggevende rollen en wat meer op de vormgeving en formalisering van
het overleg in het bovenste deel van de 'dubbele matrix'. In deze benadering is de "contact-

specialist de directe gesprekspartner van het afdelingshoofd inzake allerhande organisatori-
sche vmagstukken, varierend van budgetperikelen tot het tijdstip van visite lopen. Het voor-
gaande vereist dat de contactspecialist over een zeker mandaat beschikt. Het vereist echtere-
venzeer dat er binnen een specialisme met een reglematig overlegd wordt over organisatori-
sche en meer beleidsmatige vraagstukken. Met betrekking tot de keuze van de contactspecia-
list zijn verschillende mogelijkheden denkbaar. De organisatorische taken kunnen tussen de
verschillende specialisten worden verdeeld, dan wel aan 66n of enkele daartoe gedeeltelijk
vrijgestelde personen worden toebedeeld" Essentieel in dit model is dat er per hoofdafdeling
(of cluster van hoofdafdelingen) een gestructureerde overlegvorm bestaat tussen de afde-

lingsleiding en de betrokken contactspecialisten. Dit overleg staat onder voorzitterschap van
een specialist - in dit model aangeduid als medisch coordinator - die uit de laing van de
betrokken contactspecialisten wordt gerecrutreerd. "Voor sommige afdelingen zal de me-
disch co8rdinator een poortspecialist zijn (bijvoorbeeld op de afdeling spoedeisende hulp),
terwijl op andere afdelingen (bijvoorbeeld de afdeling operatiekamers) zeer wel een onder-
steunend specialist (anesthesist) als medisch coordinator kan fungeren". Kenmerkend voor
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dit model is ook dat de gestructureerde overlegvorm tussen afdelingsleiding en contactspeci-
alisten (desgewenst) een sluimerend karakter kan hebben. "Activering hiervan is pas noodza-
kelijk als er zich problemen voordoen die in het directe contact tussen afdelingsleiding en

contactspecialist - ook na bemiddeling door de medisch coardinator - niet oplosbaar zijn
gebleken, dan wel van een zodanige importantie zijn dat de betrokkenheid van een ieder is
gewenst. Wanneer de aard van de problematiek het afdelingsniveau overstijgt, kan dezelfde
structuur worden benut voor het overleg met de betrokken diensthoofden"

Eind 1987 wordt het hien'oor geschetste ontwerpmodel voor het voetlicht gebracht tijdens
een landelijke conferentie over de medisch specialist als intermediair tussen patiant en
budget.56 Bij die gelegenheid worden door Schaaf tevens enkele ontwikke-
lingsmogelijkheden belicht die dit model biedt. Zo wordt het een voordeel genoemd dat het
model "aansluit bij de informele organisatiestructuur zoals die in veel ziekenhuizen wordt
aangetroffen. Een voordeel is eveneens dat het via de weg der geleidelijkheid kan worden
ingevoerd, zodat medisch specialisten en ziekenhuisorganisatie inde nieuwe
samenwerkingsverhoudingen kunnen groeien. Hiermee wordt tevens de benodigde ruimte
gecreeerd voor de noodzakelijke scholing en training. Gaandeweg deze ontwikkeling kan
vervolgens meer accent worden gelegd op het functionele zorgmanagement vanuit de
specialistische invalshoek (horizontaal in de matrix). De grenzen tussen ambulante en
klinische zorgverlening kunnen terzelfdertijd enigszins vervagen teneinde meer recht te doen
aan het management van het primaire proces, het leveren van patientenzorg op maat".

Binnen het Maria Ziekenhuis vormt de verhandeling van Schaaf en Bedaux in april  1987 het
aangrijpingspunt voor een tweetal themabijeenkomsten van het directie-diensthoofden-
overleg (DDO). Terugblikkend op de eerste jaren van de budgettering wordt door de
diensthoofden herkend dat veel overleg tussen professie en management betrekking heeft op
de organisatie van het werk. Eveneens wordt herkend dat dit belangrijke aspect van het
doelmatigheidsvraagstuk zich op alle beleidsniveaus manifesteert (zie memo 4-25).57
Onderschreven wordt dat het noodzakelijk is de bestaande informele communicatie tussen
specialisten en leidinggevenden van zijn vrijblijvende karakter te ontdoen. Het DDO blijkt
zich dan ook in de hoofdlijnen van het model te kunnen vinden. Hierbij wordt benadrukt dat
met name de samenwerking tussen de medisch specialisten en de verpleging van groot
belang is. Afgesproken wordt het 'ontwikkelingsmodel' allereerst met de medische staf te
bespreken om vervolgens te bezien of enkele proe*rojecten kunnen worden opgestart.
Hiervoor blijkt  de tijd echter  nog  niet  rijp  te  zijn. Wel wordt het model in december  1987
uitgebreid besproken tijdens een (wetenschappelijke) stafvergadering. Kort nadien komt het
voor enkele specialisten van het Maria Ziekenhuis tijdens een werkconferentie van het NZi
zelfs tot een hernieuwde kennismaking.58 Achteraf moet echter worden geconstateerd dat er
in aansluiting aan deze gedachtewisseling in het Maria Ziekenhuis geen concrete initiatieven
zijn ontplooid. Integendeel, mede door het opschorten van de niet-patientgebonden
werkzaamheden door de medische staf (zie memo 4-19) belandt het 'ontwikkelingsmodel'
eind 1988 zelfs voor een aantal jaren in de ijskast.

Inmiddels heeft de belangstelling voor de besturing en de organisatie van het (algemene)
ziekenhuis  in  de loop van de jaren tachtig een vlucht genomen. Binnen de medische staf
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Memo 4-25 Besluitvorming inzake de organisatie van het werk

U..[ Wanneer in de tweede helft van de jaren tachtig wordt teruggeblikt op de ervarin-

gen die in de verschillende gemengde overlegvormen op de onderscheiden be-

Fl El m[ leidsniveaus zijn opgedaan, blijkt vooral de organisatie van het werk een belang-
rijk gesprekstherna te zijn geweest tussen professie en management. Vertaald
naar de ziekenhuisorganisatie als besluitvormend systeem (zie memo 4-6) bele-

kent dit, dat veel overleg betrekking blijkt te hebben op het middengebied tussen enerzijds de strict

medisch-professionele vraagstukken en anderzijds de zuiver organisationele vraagstukken (zie
onderstaand schema).

[/

besluitvorming medisch-professioneel organisationeel 5

...2                                                          11

activiteiten
naar aard

en omvang organisatie
van het inzet van
werk personele en

matenale
middelen

volumecomponent kostprijscomponent

De ervaringen met de afdelingsgewuze budgettering hebben dan inmiddels geleerd dat er zelden

een eenduidig verband bestaat tussen de aard en de omvang van de activiteiten en de kosten die
daarmee zijn gemoeid (zie memo 4-11). Wat in belangrijke mate medebepalend blijkt te zijn voor
de doelmatigheid (en het kostenniveau) van een afdeling is de wijze waarop het werk wordt

georganiseerd. Het optimaliseren hiervan vertaalt zich in veel gevallen in een betere afstemming
van praktokorganisatie en ziekenhuisorganisatie. Deze afsternming betreft overigens niet alleen

het afdelingsniveau, maar evenzeer het het afdelingsoverstijgende niveau (zie memo 4-21). Daar
een doelmatige praktukvoenng van een maatschap/vakgroep niet automatisch gepaard gaat met een

doelmatige bedrijfsvoering van het ziekenhuis (en omgekeerd), zullen zowel de medisch

specialisten als het management in de besluitvorming over de organisatie van het werk wensen te

participeren. Nietternin blijkt het onder omstandigheden van schaarser wordende financiele
middelen voor de hand te liggen om de doelmatigheidswinst primair in dit gemeenschappeluke

middengebied te zoeken. 57

van het Maria Ziekenhuis toont vooral een oud-stafvoorzitter bijzondere belangstelling voor

de plaats van de medische staf en haar leden in de ziekenhuisorganisatie. Begin 1986 zet
deze zijn denkbeelden tijdens een stafvergadering uiteen. Kern van zijn betoog is dat artsen
professioneel autonoom moeten zijn om de aan hun zorg toevertrouwde patienten optimaal
te kunnen behandelen. Daarbij mag van artsen wel worden gevraagd kostenbewust te zijn. In
geval echter maatregelen moeten worden genomen die de kwaliteit van de zorg verminderen,
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dient de verantwoordelijkheid daarvoor niet bij de individuele  arts of het collectief van artsen
te worden gelegd, maar bij het management, Hoe de overlegstructuren binnen het ziekenhuis
practisch moeten worden ingericht, is van secundair belang "Wanneer het overleg in ver-
trouwen, op basis van onderbouwde argumenten en los van persoonlijke ambities en emoties
wordt gevoerd, leidt dit onafhankelijk van het model tot goede beslissingen" (Van Vugt,
1987).59

Eveneens in de tweede helft van de jaren tachtig wordt vanuit het Maria Ziekenhuis door een
doctoraal student bedrij fseconomie in zes algemene ziekenhuizen een orienterend onderzoek
verricht naar de (organisatie)veranderingen sinds de invoering van de budgetfinanciering. Op
geleide van een gestructureerde vragenlijst worden in elk van deze ziekenhuizen gesprekken
gevoerd met een directielid, een medisch specialist en een diensthoofd. Bij het opstellen van
de vragenlijst vormen de inmiddels binnen het Maria Ziekenhuis opgedane ervaringen een
belangrijk onderdeel van het referentiekader. De onderzoeksresultaten leveren geen verras-
send beeld op. Hoewel er tussen de zes ziekenhuizen uiteraard verschillen bestaan, tekent
zich een duidelijke lijn af die in belangrijke mate overeenkomt met de ontwikkeling in het
Maria Ziekenhuis. In zijn algemeenheid blijkt de aandacht van het management voor het
primaire proces aanzienlijk te zijn toegenomen. Hiermee samenhangend zijn de contacten
tussen professie en management op alle niveaus geYntensiveerd. Niet alleen de kwaliteit van
het medisch handelen, maar ook de afstemming van de patientgebonden activiteiten laijgt
meer aandacht dan voorheen. Als gevolg hiervan verschuift het zwaartepunt naar het patient-
gebonden deel van de ziekenhuisorganisatie. De taken en verantwoordelijkheden van de
functionarissen in dit decl van de organisatie nemen dan ook duidelijk toe. Daarbij tekent
zich een toenemende betrokkenheid af van de medische professie bij de 'bedrij fsorganisato-
rische beleidsvorming:60

Overigens is het in de jaren tachtig gewoon geworden om de horizonverruiming wat verder
van huis te zoeken. Daarbij zijn vooral Canada en de Verenigde Staten van Amerika in trek.
E6n van de aanleidingen voor deze transatlantische belangstelling is een publicatie in 77,e
New England Journal of Medicine waarin het later veelbesproken Johns Hopkins model
wordt gepresenteerd als een "decentralized management system that has been effective in
involving physicians in budgeting en budget management". Achteraf beschouwd mag de
enorme belangstelling voor het Johns Hopkins model - in de organisatieliteratuur aangeduid
als het divisiemodel - opmerkelijk worden genoemd. In essentie wijkt dit model namelijk
weinig af van de eerder door De Greve (1979) beschreven blokkenstrucmur (zie memo 4-
23). "With the introduction of decentralized management in 1973, Hopkins shifted operating
responsibilities and financial accountability to the clinical departments. Under this structure
the the larger hospital in effect became a holding company for a series of specialty hospitals
referred to as functional units. (...) As structured, each functional unit is headed by a physi-
cian chief who is also chairman of that department in the school of medicine. Reporting
directly to each chief are a nurslng director and an administrator. These three function as a
management team and are accountable for all the direct costs associated with the operation of
the unit" (Heyssel et al., 1984).

In de zomer van 1986 maakt de medisch directeur van het Maria Ziekenhuis deel uit van een
klein gezelschap dat zich in de Verenigde Staten orienteert op de 'integratie van de Ameri-
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kaanse dokter in het ziekenhuis'. Daartoe worden bezoeken gebracht aan drie grote oplei-

dingsziekenhuizen, waaronder het Johns Hopkins Hospital in Baltimore, dat een omvang
heeft van meer dan 1000 bedden. De functionele eenheid die aldaar wordt bezocht, telt ruimt
200 bedden en is daarmee vergelijkbaar met een klein Nederlands ziekenhuis. Naast de al-

gemene interne geneeskunde omvat deze 'interne kliniek' tevens de deelspecialismen pul-
monologie, cardiologie e.d. De 'chief of service' van deze eenheid is tevens hoogleraar en

heeft als zodanig twee superieuren: de algemeen directeur van het ziekenhuis en de decaan

van de medical school. Het leidinggevend team van de eenheid bestaat verder uit een 'direc-
tor of nursing' en een 'administrator'. Beide zijn echter ondergeschikt aan de 'chief of sen'i-

ce'. Opmerkelijk is dat de organisatie beneden het niveau van dit leidinggevend team feitelijk
een traditionele opzet kent. De artsen rapporteren aan de medicus binnen het leidinggevend

team en de hoofdverpleegkundigen aan de 'director of nursing'. Van integratie op de werk-
vloer is - althans in formeel-organisatorische zin - (nog) geen sprake. Daar het beeld in beide
andere bezochte ziekenhuizen hiermee vergelijkbaar is, komen de reisgenoten tot de voorlo-
pige conclusie "dat het lichtende voorbeeld niet in Amerika moet worden gezocht„.61

Deze conclusie wordt echter niet door iedereen gedeeld. Dit geldt in het bijzonder voor enke-
le prominente leden van de Landelijke Specialisten Vereniging (LSV) die korte tijd later
eveneens hun licht opsteken aan gene zijde van de Atlantische Oceaan. Binnen de LSV blijkt
het Johns Hopkins model niet alleen zeer tot de verbeelding te spreken, maar tevens te inspi-
reren tot het uitwerken van een eigen variant. Aannemelijk is overigens dat deze bereidheid

tot verandering bij de LSV mede wordt ingegeven door het advies dat de Commissie Dekker
in  maart 1987 heeft uitgebracht.  Door deze commissie wordt  voor de gezondheidszorg  na-
melijk een meer marktgenchte toekomst met vrije onderhandelingen tussen zorgverzekeraars
en zorgaanbieders/beroepsbeoefenaren voorzien. Daarbij schildert de commissie Dekker met
betrekking tot het ziekenhuis en de medisch-specialistische geneeskunde bepaald geen roos-

kleurig beeld. Met name de ongebreidelde groei van de medische activiteiten, in het bijzon-
der die van de diagnostische verrichtingen, wordt stevig bekritiseerd. Naar de opvatting van
de commissie "veronderstelt een doelmatige bedrijfsvoering een sluitende begroting, gefor-
maliseerde en bindende afspraken tussen directie en medische staf en sancties bij het niet
naleven ervan. Voorwaarde daartoe is een beleidsplan per instelling waarvan het medisch
handelen een onderdeel is en waarvan de doelstellingen in maat en getal zijn vastgelegd. Het
ziekenhuisbeheer dient, met inachtneming van de zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en
deskundigheid van de medische professie, invloed te krijgen op de kwantitatieve aspecten
van het medisch handelen. (...). Het eigen bestuur van de instelling kan die verantwoordelijk-
heid alleen dragen wanneer alle kosten, inclusief de kosten van medisch-specialistische hulp,
binnen 66n budget worden gebracht". Voldoende reden derhalve voor de LSV om met be-
trekking tot de besturing en de organisatie van het ziekenhuis een eigen lijn uit te stippelen.

In het najaar van 1987 wordt van de zijde van de LSV bij verschillende gelegenheden ver-
woord binnen welk organisatiemodel de specialist als intermediair tussen patiant en budget
denkt te kunnen functioneren  (zie memo 4-26). Kort nadien krijgt dit gedachtegoed zijn
beleidsmatige inkadering als de LSV onder de titel De specialist van morgen haar toekomst-
visie op de specialistische gezondheidszorg presenteert. In deze LSV-nota wordt  met be-
trekking tot de organisatie van het ziekenhuis bepleit "te onderzoeken in hoeverre het zieken-
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Memo 4-26 Van duale ziekenhuisorganisatie naar specialistenzelfbestuur:
de specialist als intermediair tussen pati6nt en budget

rl Door de Landelijke Specialisten Vereniging (LSV) wordt  in de  loop  van  1987

 =11 visie ontwikkeld die bij verschillende gelegenheden stapsgewijs wordt ont-
met betrekking tot de besturing en de organisatie van het ziekenhuis een eigen

vouwd.63

Vertrekpunt voor de LSV is dat de schaarste in de ziekenhuiszorg een gegeven is waaraan niet te
ontkomen valt. Evenmin staat voor de LSV de noodzaak tot doelmatigheid ter discussie. Benadrukt
wordt echter dat de Nederlandse burger van een arts verwacht dat deze al het moge'Uke zal doen
om hem de zorg te geven die volgens de stand der wetenschap geindiceerd is. Uitgangspunt voor
de LSV is daarom dat doelmatigheid als onderdeel van kwaliteit dient te worden beschouwd. Die-
zelfde kwaliteit geeft voor de arts onherroepeluk de grens aan van zun bezuinigingsmogelukheden.
(....) Blijft men de financiele taakstelling vooropstellen, dan zal er sprake zun van een politieke be-
slissing ten detrimente van de kwaliteit, en daarvoor mag van de medisch specialist geen medever-
antwoordelijkheid worden verwacht (Plasmans en Overbeek, 1987).

Opmerkeluk is dat deze stellingname de LSV er niet van weerhoudt de oplossing te zoeken in een
verschuiving van de verantwoordelijkheid voor de middelenallocatie van het ziekenhuismanage-
ment naar de medische staf "Gedacht kan worden aan een constructie waarin specialisten zowel
elk voor zich verantwoordelijk worden voor hun afdelingsbudget als daarnaast (mede) verantwoor-
delijk zijn voor de toedeling van het totale instellingsbudget". Het feit dat de medisch specialisten
in Nederland in mime mate als vrije beroepsbeoefenaren werkzaam zijn, wordt daarbij door de
LSV eerder als een voordeel dan als een nadeel gezien. Ter onderbouwing van de LSV-visie wordt
in ruime mate geput uit een publicatie van "een tweetal niet-medische wetenschappers van de
Erasmus Universiteit te Rotterdam".

Refererend aan Stolte (1983) karakteriseren Tap en Schut (1987,1988) de duale ziekenhuisorgani-
satie als een pro ssionele evenwichtsorganisatie (zie 2.1.6). "Aan de ene kant is de medische staf
verantwoordeluk voor de patientenzorg, terwijl aan de andere kant het (economisch) management
verantwoordelijk is voor het financiele beleid en de allocatie van middelen". Besluiten zun in deze
organisatie het resultaat van een voortdurend onderhandelingsproces tussen artsen en managers.
Het relatieve succes van dit model schrijven Tap en Schut echter toe aan de open-eind-bekostiging
van ziekenhuizen. Onder een dergelijk regime kunnen potentiele conflicten tussen management en
medische staf immers worden opgelost door expansie. Het krapper worden van de financiele mid-
delen voor de ziekenhuizen brengt hierin verandering. "Het management zal zich gedwongen voe-
len om zich in toenemende mate te gaan bemoeien met de zorgverlening, hetgeen onherroepelijk
mi leiden tot een aanvaring met de medische staf'. Het kernprobleem is volgens Tap en Schut dan
ook dat "de gescheiden verantwoordelukheid voor patientenzorg en middelenallocatie niet functio-
neert in een situatie waarin de financiele middelen schaars zijn".

Verwuzend naar de ervaringen met een matrixorganisatie in een Amsterdams academisch zieken-
huis zien Tap en Schut weinig perspectief in pogingen om modellen te ontwikkelen die gebaseerd
zijn op een gedeelde verantwoordelijkheid van professie en management. "Een voor de hand lig-
gende oplossing is derhalve de hereniging van beide verantwoordelijkheden. Aangezien het niet

(zie vervolg)
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Memo 4-26 (vervolg)

wenselijk lijkt dat het management verantwoordeluk wordt voor de zorgverlening, moet de oplos-
sing worden gezocht in een verschuiving van de verantwoordelijkheden voor de middelenallocatie
naar de medische staf'. Welk probleem Tap en Schut hiermee denken op te lossen blijft echter on-
duidelijk. Erkend wordt namelijk dat physician seggovernance can not resolve the conflict be-
tween economic constraints and patient's needs for services

Voor de LSV vormt deze impliciete relativering van het speciahstenze(/bestuur geen belemmering
om een organisatievorm te bepleiten die sterk doet denken aan het Johns Hopkins model. Vertrek-
punt voor de LSV is dat het ziekenhuis wordt opgedeeld in een aantalfunctionele eenheden (af(le-
lingen of groepen van afdelingen). De deelbudgetten van deze functionele eenheden zijn een afge-
leide van het ziekenhuisbeleid, aan de basis waarvan een door de medische staf opgesteld medisch
beleidsplan ligt. Het beheer van een deelbudget berust bij een specialist-manager, die in zijn taak
wordt bugestaan door een hoofdverpleegkundige en een administrateur. Deze specialist is deels

praktiserend en deels (door zijn maatschap) voor zijn managementtaak vrijgesteld. Aldus kan de
specialist-rnanager worden beschouwd als "de optimale intermediair tussen patient en budget".

Het gewicht dat na het verschunen van de LSV-beleidsnota De specialist van morgen (1988) in de
landelijke beleidscircuits aan de hiervoor weergegeven beleidsvisie van de LSV wordt toegekend,
is voor de directie van het Maria Ziekenhuis aanleiding om de eigen zienswijze op het besturings-
vraagstuk met nog meer overtuiging uit te dragen. Kem van deze zienswijze is dat het spannings-
veld tussen zorg en beheer zodanig transparant moet zijn dat professie en management op alle ni-
veaus van de ziekenhuisorganisatie tot een gezamenlijke afweging van de verschillende belangen
kunnen komen. Een duidelijk onderscheid tussen de professionele verantwoordelijkheden en de
managementverantwoordelukheden is daarbu een belangruke voorwaarde. Dit geldt temeer als
beide verantwoordelijkheden in eenzelfde persoon zijn verenigd.

huis kan worden opgesplitst in kleinere organisatorische, functionele eenheden per specia-
lisme of mogelijk enkele specialismen tezamen. (...) Kernpunt van deze opzet is dat aan de
eenheid een deelbudget wordt toegekend op grond van het medisch beleidsplan. (...) Om
redenen van doelmatigheid en kostenbeheersing is het gewenst dat de leiding van een derge-
lijke functionele eenheid berust bij een medisch specialist. Deze draagt naast medisch kwali-
tatieve verantwoordelijkheid ook budgettaire verantwoordelijkheid. (...) Tot het leidingge-
vende team van de afdeling moeten in ieder geval een hoofdverpleegkundige en een functio-
naris met een administratieve scholing behoren" (LSV,1988).

Kort na het verschijnen van De specialist van morgen besluiten de besturen van de LSV en
de Sectie Ziekenhuizen van de NZr om een gezamenlijke commissie in het leven te roepen
om de verdere modelontwikkeling ter hand te nemen. Opmerkelijk is dat de taakopdracht die
de commissie Specialist en Ziekenhuisorganisatie (Commissie  Van Montfort) in mei 1988
meekrijgt, buitengewoon richtinggevend is. Het hoofdaccent in de taakopdracht ligt namelijk
op "het formuleren van ziekenhuisorganisatiemodellen, waarin sprake is van decentralisatie
van bevoegdheden naar functionele eenheden, waarbinnen de specialist naast zijn professio-
nele verantwoordelijkheden tevens budgettaire en organisatorische verantwoordelijkheden
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draagt". Dat er daarnaast nog andere organisatorische modellen door de commissie zullen
worden bestudeerd, kan de directie van het Maria Ziekenhuis op dat moment dan ook niet
geheel geruststellen. Na een voorspoedige start wordt echter ook de Commissie Van Mont-
fort in het late najaar van 1988 getroffen door de 'specialistenacties' (zie 4.3). Mede als
gevolg hiervan laat de eindrapportage van de commissie tot augustus 1990 op zich wachten.

Inmiddels heeft de 'herordening van de lijnorganisatie' in het Maria Ziekenhuis dan goed-
deels zijn beslag gekregen. Aan deze planmatige organisatieverandering gaan echter nog
enkele belangrijke leermomenten vooraf. Een leermoment dat van wezenlijke invloed is op
de weg die naderhand wordt ingeslagen, betreft de kennismaking met het zogenaamde paral-
lelmodel (zie memo 4-27). De andere leermomenten die in dit kader relevant zijn, houden
vooral verband met het overwaaien naar de ziekenhuiswereld van het product line manage-
ment concept (zie memo 4-28). Dit concept zal naderhand richtinggevend blijken te zijn bij
de vormgeving van het kwaliteitssysteem en het kwaliteitsmanagement in het Maria Zieken-
huis (zie 4.5).

De eerste kennismaking met het paraUelmodel vindt plaats als de medisch directeur van het
Maria Ziekenhuis  in de nazomer van 1987 deelneemt  aan een cursus  aan de Harvard School
of Public Health in Boston (USA). Tijdens deze cursus wordt kennis genomen van een twee-
tal publicaties van Shortell (1985) waarin verschillende modellen van samenwerking tussen
ziekenhuis en medische staf naast elkaar zijn gezet. Daarbij schetst Shortell een continuum
met aan het ene uiterste het independent-co,porate model en aan het andere uiterste het
divisional model.

In het independent-corporate model vormt de medische staf een aparte juridische eenheid
"which negotiates with the hospital for its services in return for receiving the hospital's func-
tional patient care and administrative support services". Bezien vanuit de ziekenhuisoptiek
zijn de nadelen van dit model volgens Shortell groter dan de voordelen. "The hospital loses
control over the medical staff. The hospital may also find it more difficult to coordinate the
caring and curing functions. (...) In contrast, when a group is part of the organization one can
more easily use leadership skills, communication, information decision-making structures,
culture, rewards, and people as integrating mechanisms". Binnen het divisiemodel - dat ver-
gelijkbaar is met de blokkenstructuur (zie memo 4-23) en het Johns Hopkins model (zie
memo 4-26) - the hospital becomes on paper a totally integrated curing/caring organizati-
on. Overigens benadrukt Shortell dat de indeling in divisies niet noodzakelijkerwijs langs de
lijnen van de medische specialismen behoeft te verlopen. "From the hospital's perspective a
major advantage of the divisional model is the potential to better integrate the clinical and
support services of the organization. This is particularly advantageous in connection with
DRG-based prospective pricing, where divisions could be organized around prod-
uct/servicelines or clusters of given DRGs. Organization by divisions also enables the hospi-
tal to respond quickly to rapidly changing market forces. By grouping resources within spe-
cialized divisions it becomes possible for each group to react more quickly to alter its own
service line. (...) The major disadvantage from the hospital's perspective is the loss ofcontrol
by hospital administration and, in particular, by the nursing staff. The divisional design de-
centralizes power and authority, as well as dissemination of information to the operating
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clinical divisions. (...) This issue may be especially critical where the problems faced by the

hospital  are  of an interdivisional nature requiring coordination and cooperation across divi-
sions. (...) Where interdependence exists, the organization requires strong top management

which can see the larger picture and can appropriately coordinate and integrate as necessary

divisional plans and objectives".

Het derde door Shortell beschreven model, het parallelmodel, houdt feitelijk het midden
tussen de hiervoor geschetste uitersten.63 De essentie van dit model is in zijn algemeenheid

dat er een aparte organisatie wordt ingericht voor de aansturing en begeleiding van activitei-
ten die binnen de formele organisatie niet goed inpasbaar zijn (zie memo 4-27). Toegespitst

op het ziekenhuis ziet Shortell als belangrijkste doel van de parallelorganisatie het behande-
len van strategische vraagstukken die zowel de medische staf als de ziekenhuisorganisatie
aangaan. "Examples include development of new product/service lines, initiation of joint
ventures, examination of the hospital's teaching responsibilities, and efforts to improve or-

ganization-wide productivity and quality. (...) The primary advantage of the parallel model
for the hospital is that it provides a more effective way of involving physicians in the overall
management process of the organization than is possible with the traditional structure. (...) A
major advantage of the parallel model over the divisional model is that it enables the hospital
and its medical staff to deal with organization-wide issues that cut across divisions, thus
avoiding potential 'balkanization'.   It also involves   a less pervasive change  than that which
occurs in totally reorganizing the hospital along divisional lines". Shortell wijst voorts op de
mogelijkheid de verschillende modellen met elkaar te vermengen. "For example, the hospital
may organize the medical staff largely along divisional lines but establisch a parallel organi-
zation composed of representatives from each division to work with hospital administration
on organization-wide issues. It is also important to recognize that the parallel organization
itself is a mixed model in that it retains the traditional medical staff organization structure for

handling daily hospital staff activities but adds a parallel component to deal with longer-run
strategic issues".

De eerste kennismaking met het product line management concept vindt plaats als in sep-
tember  1987  met een klein gezelschap een werkbezoek wordt gebracht aan het New England
Medical Center in Boston (zie memo 4-28). Deze kennismaking wordt hernieuwd   als in juni
1988 wordt deelgenomen aan een seminar in Coventry (UK) dat wordt geleid door de onder-
zoekersgroep van de Yale University School of Management (USA), de bakermat van de
DRG-systematiek. Hoewel het accent tijdens dit seminar op het vraagstuk van de kostenbe-
heersing ligt, richt de aandacht zich tevens in meer algemene zin op de rolverdeling tussen

het management en de medische professie. Een opmerkelijke constatering daarbij is dat de
matrix-benadering die door Fetter en Freeman (1986) wordt gepresenteerd, veel overeen-
kornst vertoont met het tweedimensionale afdelingsgewijze budgetteringsmodel (zie memo
4-10). Een essentieel verschilpunt betreft echter de door Fetter en Freeman aangegeven
noodzaak om eindproducten (pati#ntengroepen) te definieren waarop het product hne ma-
nagement betrekking kan hebben. Overigens hebben de ervaringen in het Maria Ziekenhuis
dan inmiddels geleerd dat het moeilijk is om de poortspecialisten voor het kostenbeheer-
singsvraagstuk te (blijven) interesseren als de aandacht zich vrijwel uitsluitend richt op
hoofdafdelingen en mssenproducten (zie memo 4-11). Anderzijds blijft bij de directie van
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Memo 4-27 Het parallelmodel vertaald naar het Nederlandse ziekenhuis

UDE'-1
De mogelijkheden die Shortell (1985) beschrijft voor de toepassing van het

para#elmodel in de ziekenhuissector, zijn vanzelfsprekend geent op de Amen-

 21 kaanse situatie. Voor zover nodig is dit model in dit memo daarom vertaald
naar de Nederlandse situatie in de jaren tachtig (zie onderstaand schema).

Het parallelmodel impliceert dat in aanvulling op de bestaande organisatievorm een paralletorga
nisatie wordt gecreterd voor het aansturen en begeleiden van activiteiten die in de bestaande for-
mele organisatie niet goed kunnen worden ingepast. "The parallel organization is an attempt to in-
stitutionalize a set of externally and internally responsive, participatory, problemsolving structures

alongside the conventional line organization that carries out routine tasks. The parallel organization
is not the same as the 'informal' organization that has long been recognized to coexist with a for-
mal organization. The parallel organization is a second, equally formal organization" (Stein en
Kanter, 1980). Kenmerkend voor de parallelorganisatie is dus dat deze - in tegenstelling tot een

projectorganisatie - als permanent is bedoeld.

De parallelorganisatie wordt bemenst met personen vanuit de bestaande formele organisatie. Toe-
gespitst op het ziekenhuis betekent dit dat behalve leden van de medische staf ook andere zorgver-
leners, managers en stafmedewerkers voor de parallelorganisatie kunnen worden gerecruteerd. Ge-
relateerd aan de onderwerpen die aan de orde zijn, gelden hierbu als selectiecriteria: deskundig-
heid, belangstelling, geloofwaardigheid bij de achterban en communicatieve vaardigheid.
Participatie in de parallelorganisatie vereist dat de betrokkenen gedeeltelijk worden vrijgesteld van
hun dagelijkse operationele werkzaamheden. Belangrijk is voorts dat de personen die participeren
in de parallelorganisatie voor dat deel van hun werk geen verantwoording verschuldigd zijn aan
hun leidinggevenden in de lijnorganisatie. In dit opzicht verschilt het parallelmodel wezenluk van
het matrixconcept. Veelal wordt een coordinator aangesteld of een stuurgroep gevormd om crop
toe te zien dat de binnen de parallelorganisatie ontwikkelde ideeen in de operationele organisatie
worden geintegreerd (zie onderstaand schema).

bestuur

---
medische staf / - - - - - - - - - - - -       directiestafbestuur

1
coordinator of          /

sh.Jurgroep

maatschappen en
val(groepen diensten en afdelingen

stafcommissies

In bovenstaand voorbeeld van Shortell fungeren de personen A en B als co-coordinatoren voor een
tweetal subgroepen, bestaande uit de personen C,D en E, respectievelijk F, G en H.
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het Maria Ziekenhuis een zekere beduchtheid bestaan voor 'omvangrijke rekenpartijen' (zie
4.2). Vandaar dat voor de poortspecialisten een toekomstige rol als zorgmanager wordt
geschetst die zich vooral concentreert op de doeltreffendheid, de doelmatigheid en de coar-
dinatie van de verschillende zorgprocessen. Deze keuze wordt mede ingegeven door een
drietal uitspraken van het Centraal Medisch Tuchtcollege waaruit de lering kan worden ge-
trokken "dat de individuele specialist in vergaande mate medeverantwoordelijk en aanspra-

kelijk is voor het reilen en zeilen van de afdeling waarop hij werkzaam is, niet alleen wat zijn
eigen werkzaamheden betreft maar voor zover van belang voor de patientenzorg, evenzeer
wat betreft de organisatorische kant van de zaak" (Kastelein en Spreeuwenberg, 1988).

In december  1988  is het ontstaan van een vacature binnen de kring van diensthoofden voor
de directie van het Maria Ziekenhuis aanleiding om 'de hei op te gaan' teneinde zich op een
aantal knelpunten in de organisatie te beraden. De ervaringen met de ontwikkeling van het
beleidsplan en de discussie in het directie-diensthoofden-overleg (DDO) over de 'wildgroei'
aan overlegvormen op de verschillende beleidsniveaus (zie memo 4-21) liggen dan nog vers
in het geheugen (zie 4.3). Minstens zo bepalend voor de gedachtevorming tijdens deze 'hei-
dagen' is echter een recente ervaring met een reorganisatie van een specialistenpraktijk. Die
heeft namelijk nog eens indringend aan het licht gebracht dat een goed georganiseerd zie-
kenhuis meer is dan een verzameling goed georganiseerde afdelingen.

Aanleiding voor de maatschap cardiologie om wijzigingen te willen aanbrengen in de prak-
tijkorganisatie is de behoefte om meer structuur te brengen in de supervisie van de arts-
assistenten. Daartoe is het noodzakelijk dat de weekroosters van de cardiologen ingrijpend
worden gewijzigd. E6n van de cardiologen neemt op zich daarover met de leidinggevenden
van de betrokken afdelingen (polikliniek, functie onderzoek, angiokamer en verpleeg-
afdeling) te overleggen. Mede omdat de doelstelling van de desbetreffende cardioloog niet
aan iedereen direct even duidelijk is, worden zijn inspanningen niet onmiddellijk toegejuicht.
Van verschillende zijden bereiken de directie vragen over de voorgestelde 'verstoringen' van
het bestaande werkpatroon. Complicerend hierbij is dat binnen de vigerende
organisatiestructuur geen enkel diensthoofd het geheel aan veranderingen op de betrokken
hoofdafdelingen kan overzien (zie memo 4-3). Uiteindelijk ziet de directie zich dan ook
genoodzaakt zelf het initiatief te nemen voor een ad hoc overleg tussen alle betrokkenen.  Dit
leidt weliswaar tot een bevredigende resultaat, maar toont evenzeer aan dat de traditionele
organisatievorm niet toegesneden is op het oplossen van dergelijke afdelingsoverstijgende
vraagstukken.

Het geheel aan externe en interne ontwikkelingen inspireert de directie tot een fundamentele
bezinning op de organisatievorm In de discussie blijkt al spoedig dat het klimaat binnen het
directieteam rijp is voor het doorvoeren van daadwerkelijke veranderingen. Hieraan liggen
verschillende overwegingen ten grondslag. Klinische opnamen vormen steeds vaker een
onderdeel van een zorgproces dat vanuit de spreekkamer in de polikliniek wordt aange-
stuurd. Het gevolg hiervan is dat alleen de behandelend specialist nog overzicht heeft over
het volledige zorgproces. Het management loopt hierdoor in toenemende mate achter de
feiten aan. Daarbij biedt de traditionele organisatievorm van het ziekenhuis nauwelijks
mogelijkheden om de medisch specialisten bij de vormgeving en de coordinatie van de
onderscheiden zorgprocessen te ondersteunen. Voor de medisch directeur is dit reden om te
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Memo 4-28 Van 'product line management' tot zorgmanagement

U.Ell huiswereld is gaandeweg de jaren tachtig met begrippen als product en pro-
In samenhang met de opkomst van het doelmatigheidsdenken in de zieken-

 il,J
ductie niet alleen een 'nieuwe taal', maar tevens het product hne manage-

ment concept van het bedrijfsleven naar het ziekenhuis overgewaaid. In dit
memo wordt kort ingegaan op dit besturingsconcept. Ter illustratie is het bo-

venste deel van de 'dubbele matrix' opgenomen waarin met betrekking tot de patientenstromen en
de patientgerichte activiteiten drie informatieniveaus worden onderscheiden (zie onderstaand
schema). Op het meest globale informatieniveau in dit schema kunnen per poortspecialisme het
totale patientenaantal en per hoofdafdeling het totale aantal activiteiten per poortspecialisme wor-
den weergegeven. Op het meest gedetailleerde niveau worden per poortspecialisme per patient de
individuele (medische) gegevens en per hoofdafdeling de onderscheiden activiteiten per individue-
le patient vastgelegd. Beide informatieniveaus zijn uit oogpunt van besturing echter minder rele-
vant. Het schema voorziet daarom in een tussenniveau waarop per poortspecialisme een groepering

van patienten kan plaatsvinden. Dit biedt de mogelijkheid om per patientengroep de activiteiten op
de verschillende hoofdafdelingen in kaart te brengen. Desgewenst is het tevens mogelijk om de
activiteiten per hoofdafdeling te groeperen, bijvoorbeeld op basis van het relatieve middelenbeslag

(Schaaf en Van der Veen, 1984).

hoofdafdeling A
 

hoofdafdeling B        _} 
activiteitengroep A-1  I        |: ctiviteitengroep A-2  ID•        1:ctiviteitengroep B-1  1*

 activite it ] 1 z#*10 lacti itelt 1

  fiA-121|A-131* IA-21 |A-22 |A-23+ 8-11  8-121[8.13+

  poortspecialisme 1   

pationtengroep 11  

patient 111  i

p/tiom 112

+
gWienteng,oep 12 H-  |   |                                                                           l   |

+                               It
17=...:,»  11                         1 1
Essentieel in het product hne management concept is het onderscheid tussen (eind)producten en
tussenproducten (Fetteren Freeman, 1986). De activiteiten ophoofdafdelingen, die traditioneel als
de output van het ziekenhuis worden beschouwd (verpleegdagen, diagnostische en operatieve ver-
richtingen etc.) zijn in deze benadering slechts tussenproducten. Elk eindproduct bestaat idealiter
uit een samenstel van tussenproducten dat op een individuele patient is toegesneden. In theorie is
het aantal eindproducten en daarmee de productielijn van een ziekenhuis (horizontaal in de matrix)
dus even omvangrijk als het aantal patienten dat er wordt behandeld. Het aantal te onderscheiden
eindproducten kan echter worden beperkt door de patienten die een aantal kenmerken gemeen
hebben, in eenzelfde patientengroep in te delen en deze groep als eindproduct te beschouwen.
Wanneer hierbij uitsluitend medische kenmerken in ogenschouw worden genomen, zal elk eind-
product corresponderen met een diagnosegroep.  Het is echter ook moge'Uk om de diagnostische

(zic len.!g)
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Memo 4-28 (ve,volg)

kenmerken met andere kenmerken te combineren. Een bekend voorbeeld hiervan is het in de Vere-

nigde Staten ontwikkelde systeem van diagnosis related groups (Nederstigt, 1985). Kenmerkend
voor DRG's is namelijk dat deze zowel medisch relevant als kostenhomogeen zijn (de patienten
binnen eenzelfde groep leggen een vergelijkbaar beslag op de middelen).

Wanneer ziekenhuizen op basis van de DRG-systematiek worden bekostigd, is het voor de hand
liggend dat de interne begrotings- en kostenbewakingssystematiek eveneens op deze leest wordt
geschoeid. Tijdens een werkbezoek  in  1987  aan de interne kliniek van  het New England Medical
Center in Boston (USA) wordt echter ervaren dat het tamelijk omslachtig kan zijn om het medisch
beleid in een ziekenhuis op geleide van een financiele parameter bu te sturen. Aanleiding voor dit
werkbezoek is het in werking zijn van een n agementinformatiesysteem dat ontwikkeld is om het
product line management te ondersteunen.  BU Wijze van voorbeeld wordt door de bedrijfs-
economisch assistent van de specialist-manager met behulp van dit systeem gedemonstreerd dat de
kosten van een bepaalde DRG de opbrengsten te boven gaan. De oorzaak van deze overschruding
blijkt binnen de angiokamer gezocht te moeten worden. Nadere analyse maakt duidelijk dat niet de
kosten per onderzoek te hoog zijn, maar het aantal angiografische onderzoeken dat gemiddeld per

patient wordt verricht. Voor de specialist-manager is deze bevinding vervolgens aanleiding om een
gesprek aan te gaan met de betrokken stafleden. Wat een buitenstaander opvalt aan deze gang van
zaken is, dat voor het bewaken van de volumecomponent (zie memo 4-10) zo'n enorme omweg
wordt gemaakt. Het gemiddelde aantal verrichte angiografische onderzoeken kan immers ook di-
rect worden vergeleken met het productieprofiel (behandelprotocol) dat voor de betreffende patien-
tengroep is opgesteld. Afgezien van deze kritische kanttekening leert het werkbezoek echter ook
dat het product hne management concept de moge'Ukheid biedt om de medische professie op een
effectieve wijze bij het ziekenhuismanagement te betrekken (Kassirer, 1990).

65

Fetter en Freeman (1986) maken daarbu onderscheid tussen administrative management, gericht
op een efficiente voortbrenging van tussenproducten, en chnical management, gericht op een ef-
fectieve benutting van deze tussenproducten ter verkrijging van een verantwoord eindproduct. De
eerste besturingstaak berust bu de leidinggevenden van de hoofdafdelingen, de tweede bu de be-
handelend artsen. Refererend aan Neuhauser (1972) zien Fetter en Freeman de matrucstructuur als
de organisatievorm die hierop het beste aansluit. "The physician in charge of the patient leads the
'patient care team', which is composed of personel delivering support services from their respec-
tive functional departments". Op het niveau van de onderscheiden patientengroepen ligt het voor
de hand om aansluiting te zoeken bu de bestaande (sub)specialisaties binnen de medische staf "All
hospitals have groups of physicians with specific subsets of products for which they are account-
able, in a product design and operations sense. That is, they are responsible for determining the mix
ofthe hospital's resources necessary to diagnose and treat each type ofpatient". Hierop aansluitend
berust de verantwoordelijkheid voor het management van een productielijn (corresponderend met
66n of meer patientengroepen) in deze benadering steeds bij een groep poortspecialisten.

Voorgaande visie op de besturing van het ziekenhuis inspireert de medisch directeur van het Maria
Ziekenhuis medio   1988  tot de voorspelling  dat "de poortspecialist  zich  mi gaan profileren  als
zorgmanager en zich zal gaan toeleggen op het zogenaamde product line management. Hierbij zal
ZUn aandacht zichzowel richten op de doeltreffendheid en doelmatigheid van het totale zorgverle-
ningsproces, als op de coordinatie daarvan".
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pleiten voor een zodanige herordening van de 4/norganisatie dat er ook in organisatorisch

zin zoveel mogelijk samenhang wordt gecreeerd tussen de verschillende afdelingen die bij
dezelfde zorgprocessen zijn betrokken. Dit impliceert naar zijn opvatting dat afscheid moet
worden genomen van de traditionele dienstenstructuur. In plaats daarvan zullen de hoofdaf-
delingen  in een nader te bepalen aantal 'zorgsectoren ' moeten worden samengebracht.

Voorgesteld wordt om hierbij als belangrijkste ordeningscriterium de intensiteit van de werk-
relaties  tussen de poortspecialismen  en  de  hoofdafdelingen te hanteren (zie memo 4-29). Na

ampele discussie blijkt er binnen het directieteam de nodige steun te bestaan voor deze bena-
deringswijze. Besloten wordt dan ook een gespreksnotitie op te stellen waarin dit model zo
concreet mogelijk wordt uitgewerkt.

Eind januari 1989 presenteert de directie een gespreknotitie waarin de mogelijke contouren
voor de organisatieontwikkeling in  het Maria Ziekenhuis worden geschetst. Noorafgegaan
door een analyse van de externe en de interne situatie wordt in deze notitie veel aandacht
besteed aan het voorgestane besturingsconcept. Dit concept ligt enerzijds in het verlengde
van de eerdere gepresenteerde ontwerpmodellen (zie memo 4-24), maar appelleert anderzij(is
nadrukkelijk aan het product line management concept (zie memo 4-28) en de marktgerichte
orientatie die in navolging van de Commissie Dekker inmiddels atom wordt bepleit. Hierbij
richt de aandacht zich in het bijzonder op de rol die de poortspecialisten in de nieuwe zie-
kenhuisorganisatie wordt toebedacht (zie memo 4-30). In het verlengde van het voorgestane
besturingsconcept worden in de gespreksnotitie de beide 'pijlers' geschetst waarop de ont-

wikkeling van de nieuwe organisatievorm moet gaan berusten:

• Een herordening binnen de lijnorganisatie van de verpleegafdelingen, de poliklinieken
en een aantal onderzoek- en behandelafdelingen.

•  Een formalisering en  herstructurering van  de  deels reeds  bestaande parallelorganisatie.

Met de herordening van de patientgebonden afdelingen - inhoudende dat per poort-specia-
lisme de meest intensieve werkrelaties binnen eenzelfde zorgsector worden samengebracht
(zie memo 4-29) - wordt vooral beoogd de communicatie tussen de lijnorganisatie (sectorlei-
ding en afdelingsleiding) en de poortspecialismen over beleidsmatige en organisatorische
aangelegenheden te vereenvoudigen. Concreet betekent dit dat de polikliniek en de kliniek
(verpleegafdeling) van een poortspecialisme onder dezelfde sectorleiding worden gebracht.
Onderzoek- en behandelafdelingen die voornamelijk aan de poortspecialismen van 66n zorg-
sector zijn gerelateerd, worden eveneens in een zorgsector ingedeeld. Patientgebonden afde-
lingen met een ziekenhuisbrede functie, zoals de r6ntgenafdeling, de afdeling echografie, de
afdeling fysiotherapie, de laboratoria en de apotheek. blijven daarentegen als zelfstandige

afdelingen rechtstreeks onder de directie ressorteren. Als randvoorwaarden bij de voorgesta-
ne verandering van de positiestructuur gelden de bestaande bouwkundige situatie en de
daarmee samenhangende schaalgrootte van de afdelingen. Dit betekent dat er terwille van de
nieuwe organisatievorm geen afdelingen worden opgedeeld of nieuwe afdelingen worden
gecreeerd. Uitgangspunt blijft dat alle afdelingen ten dienste staan van alle poortspecialis-
men.
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Memo 4-29 De intensiteit van de werkrelaties als ordeningscriterium

bO£[1
Wanneer een ziekenhuis aanspreekbaar wil zijn op de kwaliteit van de geleverde
eindproducten (zie memo 4-28) vereist dat een organisatievorm die faciliterend

1=1 is voor een verantwoorde vormgeving en aansturing van afdelingsoverstijgende
zorgprocessen. Bij het ontwerp daarvan ligt het voor de hand om aansluiting te
zoeken bij de werkrelaties zoals die zich van nature tussen de poortspecialismen

en de hoofdafdelingen aftekenen (zie memo 4-24). Een belangrijke nadeel van de traditionele
'dienstenstructuur' is dat het afdelingsoverstijgende coordinatiepunt zich in formele zin veelal op
directieniveau bevindt (zie schema  1).  Door per poortspecialisme zoveel mogelijk intensieve werk-
relaties met hoofdafdelingen binnen eenzelfde zorgsector samen te brengen, verschuift dit cot;rdi-
natiepunt voor een belangrijk deel naar het sectomiveau (zie schema 2). Impliciet wordt hierbij
gebruik gemaakt van wat Simon het decompositiecriterium noemt: complexe systemen worden
zodanig opgesplitst dat de informatie-uitwisseling ten behoeve van de coordinatie binnen de delen
groter is dan tussen de delen (Botter, 1988). Refererend aan Simon's hiearchisch systeemconcept
kunnen de aldus geformeerde zorgsectoren dan ook als relati€fautonome subsystemen worden be-
schouwd (zie 3.4.1).
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Het nut en de noodzaak onderkennende van de overlegvormen die in de loop van de jaren
tachtig op de verschillende beleidsniveaus naast de formele organisatie zijn ontstaan (zie
memo 4-21), behelst de tweede 'pijler' onder de voorgestane organisatieontwikkeling een
formalisering en herstructurering van deze overlegvormen op geleide van het parallelmodel
(zie memo 4-27). Een belangrijke overweging hierbij is dat de samenstelling en het informele
karakter van de vele overlegvormen de besluitvormingsprocessen vaak ondoorzichtig maken,
met name voor niet direct betrokkenen. Voorgesteld wordt daarom om de bestaande beleids-
vormende overlegvormen in te passen in een paraUelorganisatie die inhoudelijk en proces-
matig geco6rdineerd wordt door een stuurgroep  (in het Maria Ziekenhuis beleidsstaf ge-
noemd), waarin zowel door de medische staf als door het management wordt geparticipeerd.
Hierbij wordt het overigens denkbaar geacht dat onder de hoede van deze parallelorganisatie
tevens enkele operationele taken worden uitgevoerd die ook in de nieuwe lijnorganisatie
minder gemakkelijk inpasbaar zijn. Met betrekking tot de noodzakelijke ondersteuning van
de parallelorganisatie wordt voorgesteld een aantal stafmedewerkers samen te brengen in een
nieuw te  vormen stafafdeling Beleidsontwikkeling  en Organisatie  (8&0).

In de maanden februari en maart 1989 vormt de gespreksnotitie de aanleiding voor een vijf-
tal themabijeenkomsten van het DDO. Hoewel de voorstellen van de directie door de dienst-
hoofden als zeer ingrijpend worden ervaren, voltrekt de gedachtewisseling in het DDO zich
in een constructieve sfeer. Hierbij tonen de diensthoofden overigens meer belangstelling
voor de voorgestane herordening van de lijnorganisatie dan voor de inrichting van de paral-
lelorganisatie. In dit kader voorbijgaand aan de gedachtewisseling over de ondersteunende
afdelingen en diensten, blijkt vooral de voorgestane teloorgang van de verplegingsdienst de
nodige vragen en emoties op te roepen. Onderkend wordt dat vooral de beroepsinhoudelijke
ontwikkeling van de verpleging in de nieuwe organisatievorm specifieke aandacht zal be-
hoeven. Eveneens wordt onderkend dat de functie van zorgsectormanager aanzienlijk com-
plexer zal worden dan die van het traditionele diensthoofd. Niettemin tekent zich binnen het
DDO al spoedig een breed draagvlak af voor het gepresenteerde ontwerpmodel. Op basis
hiervan worden vervolgens individuele gesprekken gevoerd met alle leidinggevenden en
staffunctionarissen waarvan de functie als gevolg van de nieuwe organisatievorm belangrijke
wijzigingen zal ondergaan. Het beloop van deze gesprekken is zodanig dat reeds in juli de
definitieve beleidsvoomemens met betrekking tot de organisatieontwikkeling in het Maria
Ziekenhuis aan de ondernemingsraad en de medische staf kunnen worden voorgelegd (zie
memo 4-31).55 Het motto dat door de directie aan de voorgestane organisatieverandering
wordt meegegeven, is overigens sterk relativerend. "Organisatiestructuren zijn bedenksels
die we als het ware als een raster over de werkelijkheid heen leggen, maar ze vormen zelf
geen werkelijkheid. De werkelijkheid, dat zijn de mensen en hun activiteiten" (Rubinstein,
1988).

Als gevolg van de 'specialistenacties' (zie 4.3) heeft (het bestuur van) de medische staf tot
dan toe weinig of geen betrokkenheid gehad bij het in gang gezette proces van organisatie-
verandering. Het toeval wit echter dat de presentatie van de Organisatienota 1989 ongeveer
samenvalt  met het herstel  van het gestructureerde overleg tussen directie en medische staf
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Memo 4-30 Besturingsconcept: de poortspecialist als zorgmanager

]DOU
Aan het proces van organisatieverandering dat begin   1989  in het Maria  Zie-

kenhuis in gang wordt gezet, ligt een besturingsconcept ten grondslag waarin

1//0 met name voor de poortspecialisten een sleutelrol is weggelegd.

"Als manager van een 'product-marla combinatie' zal de 'specialist van mor-
gen' zich vooral toeleggen op de kwaliteit (inclusief de servicegraad), de doeltreffendheid en de

doelmatigheid van een zorgsegment ('product line'), hetgeen een functie is die in het verlengde ligt
van de opleiding en ambitie van menig specialist. In deze rol zal de specialist zich nadrukkelijk
gaan presenteren als coordinator van het gehele klinische, poliklinische en mogelijk zelfs het (post-
klinische) zorgproces in de thuissituatie. Anders gezegd, binnen het ziekenhuis zal zich een groot
aantal zorgsegmenten - corresponderend met medische zorgfuncties of clusters van patien-
tencategorieen - gaan aftekenen, deels specialisme-gebonden, deels specialisme-overstijgend. Voor
elk van deze zorgsegmenten zal een medisch specialist als zorgmanager aanspreekbaar zijn. Deze
zorgmanager geeft in functionele zin op beleidsniveau leiding aan een team van specialisten en an-
dere zorgverleners dat rond het betreffende zorgsegment is geformeerd Dit betekent dat een spe-
cialist 'zorgmanager' kan zijn in het ene zorgsegment en terzelfdertijd gewoon teamlid in een an-
der. Hierin ligt een duideluk verschil met het divisiemodel dat in dit opzicht minder flexibel is. In
dit besturingsconcept blijven de afdelingshoofden primair verantwoordelijk voor de organisatie van
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het werk en de inzet van middelen op de afdeling".

Teneinde de ontstane informatiekloof zo snel mogelijk te overbruggen, worden de leden van
de medische  staf niet alleen uitgenodigd voor de algemene informatieronden, maar wordt in
september tevens een speciale stalbergadering aan de organisatienota gewijd. Enigszins tot

verrassing van de directie blijkt het voorgestane organisatiemodel binnen de medische staf

positief te worden ontvangen. Met betrekking tot de herordening van de lijnorganisatie toont
men vertrouwen in de overwegingen van het management, terwijl met betrekking tot de
formalisering en structurering van de deels reeds bestaande parallelorganisatie wordt aan-
gedrongen op een nauwe betrokkenheid van de medische staf

Gesteund door de positieve opstelling van zowel de ondernemingsraad als de medische staf
gaat in het najaar van 1989 de projectgroep organisatieontwikkeling van start. Opmerkelijk
is dat in deze projectgroep niet alleen wordt geparticipeerd door het management en de me-
dische staf, maar op basis van een toehoorderschap tevens door een drietal leden van de
ondernemingsraad. Aanvankelijk richten de inspanningen zich vrijwel geheel op de voorge-
nomen verandering van de formele organisatievorm (positiestructuur). Hieraan wordt uitvoe-
ring gegeven door de 'oude diensthoofden' en de 'nieuwe sectormanagers' uit te nodigen de
budgetvoorstellen voor de verschillende onderdelen van de nieuwe organisatie gezamenlijk
voor te bereiden. Dankzij deze aanpak lukt het om de herordening van de lilnorganisatie
reeds met ingang van  1990 te effectueren. Na de jaarwisseling begint vervolgens een gewen-

ningsproces dat van alle betrokkenen veel energie vergt. Dit geldt in het bijzonder voor de
sectormanager van de 'snijdende sector'. Deze ziet zich vrijwel onmiddellijk geconfronteerd
met het voornemen van de vakgroep chirurgie om de praktijkorganisatie ingrijpend te her-
zien. Mede dankzij de snelle en succesvolle wijze waarop deze reorganisatie kan worden

doorgevoerd, ontstaat er al spoedig het nodige vertrouwen in de 'herordende lijnorganisatie'.
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Memo 4-31 Beleidsvoornemens met betrekking tot de organisatieontwikkeling
in het Maria Ziekenhuis

]ODU Onder deze titel presenteert de directie medio  1989 haar beleidsvoomemens met
betrekking tot de voorgestane ontwikkeling van de organisatievorms Belang-1. mil rijkste doelstelling hierbij is een meer Wantgerichte en meer markgerichte ori-
enmtie van de ziekenhuisorganisatie te bewerkstelligen. Het uiteindelijke per-
spectief daarbij  is de realisatie van een besturingsconcept waarin  voor de poort-

specialisten een belangrijke rol op het terrein van het zorgmanagement is weggelegd (zie memo 4-
30). Teneinde de ontwikkeling van dit besturingsconcept te faciliteren omvat de Organisatienota
1989 voorstellen voor een geintegreerde aansturing van zowel de beleidsvorming als de beleidsuit-

voering op de verschillende organisatieniveaus. Uitgangspunt voor het ontwerp is een centrale
aansturing van de beleidsvorming - ook als deze op lagere organisatieniveaus plaatsvindt - en een
decentrale aanstunng van de beleidsuitvoering.

Teneinde de voordelen van de vele beleidsvormende commissies, projectgroepen en werkgroepen
(zie memo 4-21) te behouden en de nadelen daarvan zoveel mogelijk teniet te doen, voorziet de
organisatienota in het samenbrengen van deze overlegvormen in een nader vorm te geven
'beleidsorganisatie', dit op geleide van het zogenaamde parallehnodel (zie memo 4-27). Essentieel
in deze benadering is de instelling van een beleidsstafwaarin zowel door het management als door
de medische staf wordt geparticipeerd (zie organisatiescherna). De beleidsstaf heeft als
belangrijkste taak de beleidsvorming binnen het ziekenhuis aan te sturen, zowel inhoudelijk als
procedureel. Deze aansturing beperkt zich in de voorgestane opzet nadrukkelijk niet tot de
beleidsvorming binnen de paraUelorganisatie.  Met deze integrale aansturing wordt primair beoogd
de relevantie, samenhang en doelmatigheid van de beleidsvorming te bewaken. Voorts is het de
bedoeling dat de beleidsstaf crop toeziet dat de juiste besluitvormingsprocedures worden gevolgd
en dat er via de operationele organisatie uitvoering wordt gegeven aan de genomen besluiten. Ter
ondersteuning van de beleidsvorming op de verschillende deelterreinen (met inbegrip van de
verdere organisatieontwikkeling) voorziet de organisatienota in de vorming van een stafafdeling
Beleidsontwikketing  en  Organisatie  (8&0)

De andere 'pijler' onder het voorgestane proces van organisatie-ontwikkeling betreft een herorde-
ning van de patientgebonden afdelingen, dit op geleide van de intensiteit van de werkrelaties tus-
sen de poonspecialismen en de hoo/dafdelingen (zie memo 4-29). Deze verandering van de posi-
tiestructuur resulteert in een drietal zorgsectoren (zie organisatieschema). Zorgsector 1 omvat de
poliklinieken en verpleegafdelingen van de 'inteme specialismen', alsmede enkele verwante afde-
lingen (endoscopisch onderzoek, functie onderzoek, klinische neurofysiologie etc.). Zorgsector 2
omvat de poliklinieken en verpleegafdelingen van de 'snijdende specialismen', aangevuld met en-
kele verwante afdelingen (operatiekamers, verloskamers, eerste hulp, etc.). Zorgsector 3 tenslotte
beperkt zich aanvankeluk tot de psychiatrie, de psychogeriatrie ('geheugenpoli') en de klinische
psychologie, maar wordt naderhand aangevuld met de klinische geriatrie. Buiten de hergroepering
in zorgsectoren blijven de hoofafdelingen met een ziekenhuisbrede functie (rdntgen, echografie,
fysiotherapie, apotheek, laboratoria etc.).

Met betrekking tot de functie van sectormanager in de zorgsectoren wordt in de organisattenota
een profiel geschetst dat naadloos aansluit op het voorgestane besturingsconcept (zie memo 4-30).
"De sectormanager is verantwoordelijk  voor de uitvoering van het personeelsbeleid  en voor  het

(zie ve,volg)
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Memo 4-31 (vervolg)

budgetbeheer binnen zun sector. In het buzonder richt zijn aandacht zich op de deskundigheidsbe-
vordering van de verschillende disciplines binnen zon sector. De sectormanager draagt voorts zorg
voor een doelmatige organisatie van het primaire proces, dit in overleg met de betrokken poortspe-
cialisten. Met betrekking tot de regelingen gericht op de coOrdinatie van zorg over de afdelingen

heen, heeft de sectormanager een initierende en bewakende rol, welke complementair is aan die
van de betrokken medisch specialisten (zorgmanagers). Op het niveau van de sector is de sectorm-

anager de eerst aanspreekbare functionans voor de poortspecialismen waar het betreft de kwaliteit,
doelmatigheid en afstemming van de werkzaamheden. Voorts mag worden verwacht dat de sec-
tormanager in de richting van de poortspecialismen zowel een initierende als een ondersteunende
functie kan vervullen als het gaat om de inhoudelijke en organisatorische vormgeving van bestaan-
de of nieuwe zorgprocessen".

In onderstaand organisatieschema zijn de traditionele staforganisatie, de parallelorganisatie en de
(herordende) lijnorganisatie in onderlinge samenhang weergegeven. De bedrijfsstaf die in het
schema is ingetekend, kan worden beschouwd als de voorloper van het latere managementteam
(directie, directiesecretaris, sectormanagers, hoofd B&0 en hoofd P&0).
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  sector 1   1     W   sect: 2  1      [_r r 3            1    F i    P i         behee,     1 1- . -1     L  I   L]   L'     1medische staf beleidsorganisatie
organisabe (parallelmodel) lijnorganisatie

8&0 = stafafdeling beleidsontwmkeling en organisatie
P&0 = stafafdeling personeelzaken en opleidingen

Niettemin blijft deze de eerste tijd veel aandacht vragen van de direct betrokkenen. De con-
crete vormgeving van de paral/elorganisatie laat mede hierdoor wat langer op zich wach-
ten. Wel wordt ter voorbereiding hiervan een begin gemaakt met een inventarisatie van de
afdelingsoverstijgende overlegvormen binnen het ziekenhuis (zie memo 4-32).
Inmiddels is op landelijk niveau in het zogenaamde vd»artilen-overleg (FPO) overeen-
stemming bereikt over een aantal onderling samenhangende vraagstukken inzake de positie
en honorering van de (vrijgevestigde) medisch specialisten (zie 4.3).49 Voor zover deze af-
spraken betrekking hebben op de relatie tussen specialist en ziekenhuis voorziet de raam-
overeenkomst in een uniforme aanvulling op de individuele toelatingsovereenkornsten. In dit
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Memo 4-32 Inventarisatie afdelingsoverstijgende overlegvormen

b. 0U
Ter voorbereiding van de inrichting van de 'beleidsorganisatie' op basis van het

parallelmodel  (zie memo 4-31) wordt begin 1990 gestart met een inventarisatie

  El.  van de overlegvormen die de afzonderlijke afdelingen (en specialismen) over-
stijgen. De uitvoenng hiervan wordt in handen gegeven van de stafafdeling Be-
leidsontwikkehng en Organisatie (B&0), in de beginfase bijgestaan door een

doctoraal student die vooral geinteresseerd is in de informatievoorziening rond de beleids-
68vorming.      Van meet af aan beperkt de ambitie zich dan ook niet tot het in kaart brengen van de

verschillende overlegvormen. Gekozen wordt voor een zodanige opzet van de inventarisatie dat er
zowel het nodige zicht ontstaat op de functie van de afdelingsoverstijgende overlegvormen als op
de samenstelling en de wijze van functioneren daarvan.

Begonnen wordt met het opstellen van cert zo volledig mogelijke lijst van de bestaande ziekenhuis-
commissies, werkgroepen, projectgroepen en andere gestructureerde overlegvormen. Binnen het
Maria Ziekenhuis blijken dat er meer dan 70 te zijn. Hiervan worden er uiteindelijk 20 geselecteerd
voor nader onderzoek. Belangrijkste criterium hierbij  is het betrokken  zon  (van  66n  of meer leden)
van de medische staf Van elk van deze overlegvormen worden de vergaderstukken bestudeerd en
enkele deelnemers geinterviewd. Op geleide van een halfgestructureerde vragenlijst wordt vervol-
gens een beeld geschetst van de doelstelling en de daarmee samenhangende aard van het overleg,
de belangrijkste gespreksonderwerpen, het beleidsniveau waarop de overlegvorrn zich beweegt, de
samenstelling, de informatievoorziening en de besluitvorming. Geinspireerd door de praktische
problemen van alledag wordt verder expliciet aandacht besteed aan een aantal 'huishoudelijke as-
pecten', zoals het voorzitterschap, de agendering, de vergaderfrequentie, het vergadertudstip, de
opkomst, de vergaderstukken en de verslaglegging

De eerste uitkornsten van deze inventarisatie leiden al spoedig tot het inzicht dat de praktische be-
lemmeringen bij het vormgeven van 'managementparticipatie' van medisch specialisten niet mo-
gen worden onderschat. "Specialisten hebben over het algemeen weinig tijd, worden vaak uit be-
sprekingen weggeroepen, moeten niet zelden onverwacht verstek laten gaan en zijn vaak pas be-
schikbaar als anderen reeds van hun vrije tijd genieten. Al met al reden om zeer efficient met de
beschikbare vergadertijd om te springen. Te frequent en/of te langdurig overleg leidt tot dichtslib-
ben van de schaarse vergadermomenten, met alle gevolgen van dien"=69 Nadere analyse van de ver-
gaderfrequentie van de verschillende overlegvormen toont bovendien aan dat er beperkingen zijn
aan het aantal parallelle beleidsprocessen. Zo valt het stagneren van de stuurgroep
ziekenhuisbeleidsplan begin  1990 bijvoorbeeld samen met de formele organisatieverandering en de
start  van de projectgroep organisatieontwikkeling. De teloorgang  van deze projectgroep  in  1991
valt vervolgens weer samen met een bovenmatige inspanning in het kader van het project integrate
kwahteitszorg (zie 4.5). Een actieve periode van de ene overlegvorm blijkt vaak gepaard te gaan
met een minder actieve periode van 66n ofmeer andere overlegvormen.

Wanneer begin 1992 wordt besloten de functie  van de parallelorganisatie vooralsnog te beperken
tot een drietal beleidsterreinen, blijkt het overgrote deel van de 'gemengde overlegvormen' gerang-
schikt te kunnen worden onder kwahteit en organisatie van zorg. De overige overlegvormen waar-
in door (leden van) de medische staf wordt geparticipeerd, blijken zich vrijwel zonder uitzondenng

70te richten op informatie en automatisering
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addendum - dat een looptijd heeft van drie jaar - zijn onder meer bepalingen opgenomen
inzake de professionele autonomie van de medisch specialist en diens bijdragen aan de kwa-
liteit en doelmatigheid van de (medische) zorgverlening, de beleidsplanning, het budgetover-
leg en de budgetbewaking. Daarbij "nemen partijen in aanmerking, dat in de honorering een
adequate vergoeding is inbegrepen voor de hierboven bedoelde activiteiten".71 De directe
betrokkenheid van de directie van het Maria Ziekenhuis bij het tot stand komen van de
raamovereenkomst heeft als neveneffect dat de vrijgevestigde specialisten van het Maria
Ziekenhuis het addendum reeds in januari   1990 ter ondertekening krijgen voorgelegd.  De

gevraagde handtekeningen worden verkregen zonder dat er over de inhoud van het adden-
dum veel discussie tussen directie en medische staf plaatsvindt. Voorts blijkt er van het ad-
dendum geen enkele invloed uit te gaan op het in gang zijnde proces van organisatieverande-
ring in het Maria Ziekenhuis. Eind 1992 expireren de overeengekomen aanvullingen op de
toelatingsovereenkomsten zonder dat iemand daarover aan de bel trekt.

In  augustus 1990 verschijnt  het lang verwachte rapport  van de Commissie Van Montfort
onder  de  Stel  Managementparticipatie   van  medisch   specialisten  in   algemene  ziekenhuizen.
In tegenstelling tot de oorspronkelijke taakopdracht (waarvan de tekst dan ook niet in het
rapport is opgenomen) ademt dit rapport geen dogmatische opstelling. "Het is niet bedoeld
als knellend keurslijf voor de organisatorische vormgeving van de ziekenhuisorganisatie en
de positie van de medisch specialisten hierbinnen. Het is een perspectief op ontwikkelingen
die vruchtbaar zijn voor een effectieve samenwerking binnen de ziekenhuisorganisatie".
Deze opstelling vertaalt zich ook in de uitgangspunten die de commissie kiest. "Door het
budgetsysteem worden zowel directie als medisch specialisten geplaatst voor keuze-

processen inzake de verdeling en aanwending van middelen. Er dient dus afsternming plaats
te vinden van de medische en de budgettaire verantwoordelijkheden. Dit laat onverlet de
taken en verantwoordelijkheden van de ziekenhuisdirectie inzake het totale ziekenhuisbeleid
en die van de medisch specialisten inzake de zorg voor patienten. Geaccepteerd moet worden
dat er een spanningsveld tussen beide kan bestaan. Veeleer zal het gaan om het op een con-
structieve wijze hanteren van dit spanningsveld door de beleidsvorming en besluitvorming
op een geintegreerde wijze te laten verlopen. Dit moet ingekaderd zijn in de organisatiestruc-
tuur van het ziekenhuis". In het verlengde ziet de commissie een ontwikkeling in de richting
van een meer patientgeorienteerde en gedecentraliseerde organisatievorm. Daarbij zal de
basis van het ziekenhuis bestaan uit werkeenheden die gericht zijn op de zorgverlening aan
66n of meer patientengroepen. Kenmerkend voor een dergelijke werkeenheid is dat hierin
alle direct patientgebonden en specifieke behandelfaciliteiten worden samengebracht. On-
derkend wordt overigens dat het bij de indeling in werkeenheden van belang zal zijn "een
juiste relatie te vinden tussen (vaste combinaties van) behandelend specialisme(n) en de

ordening naar aard van zorg (klinisch, poliklinisch, dagverpleging) en soort van zorg (zorg-
patronen bij bepaalde patientengroepen). Welke ordening en combinaties gekozen worden,
zal mede afhankelijk zijn van de grootte van het ziekenhuis en de gewenste schaalgrootte van
de werkeenheden". De organistorische leiding van een werkeenheid wil de commissie
toevertrouwen aan een medisch specialist en een verpleegkundige, al dan niet aangevuld met
een functionaris voor het beheer. "De medisch specialist die deel uitmaakt van de leiding van
de werkeenheid functioneert in ieder geval als primus inter pares naar de maatschap(pen) en
medisch specialisten van de werkeenheid". Geheel in lijn met het ontwikkelingsperspectief
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dat de commissie voor ogen staat, eindigt het rapport met de aanbeveling orn nader onder-
zoek te doen teneinde meer inzicht te laijgen in de mogelijkheden van managemenWartici-
patie. Kort daarna mondt deze aanbeveling uit in een oproep van de secretaris van de com-
missie om "deel te nemen aan experimenten met de ontwikkeling van een patientgeorienteer-
de ziekenhuisorganisatie" (Van Dijk, 1990)

In lijn met de verwachtingen is de denkrichting van de Commissie Van Montfort ook her-
kenbaar in de beleidnota Het ziekenhuis aan bod die de sectie ziekenhuizen van de NZr in
het najaar van 1990 het licht doet zien. In deze nota wordt bovendien een directe relatie
gelegd tussen de organisatievorm van het ziekenhuis en de mogelijkheden om aan integrale
kwaliteitszorg te werken. De belangrijkste overweging hierbij is dat de afdelingen en werk-
eenheden over voldoende bevoegdheden en verantwoordelijkheden moeten beschikken om
concrete afspraken te kunnen maken inzake de kwaliteit van zorg. Op grond hiervan wordt
het noodzakelijk geacht om voor een meer gedecentraliseerde organisatievorm te kiezen.
"Door te komen tot een clustering van multidisciplinair samengestelde werkeenheden, ont-
staan er betere mogelijkheden om het primaire proces te beheersen".72

Voor de directie van het Maria Ziekenhuis vormen beide externe beleidsdocumenten aanlei-
ding om in januari 1991 uitvoerig met het stafbestuur van gedachten te wisselen over het
organisatieveranderingsproces in het eigen ziekenhuis. Daartoe wordt een korte notitie inge-
bracht waarin de begrippen integrale kwaliteitszorg en managemen(participatie een centrale
plaats innemen.73 Behalve een beschouwing van meer algemene aard (zie memo 4-33) omvat
deze notitie een concreet voorstel voor een op te starten project integrale kwaliteitszorg
(binnen het ziekenhuis naderhand aangeduid als  'PRIK-project'). De oorsprong van dit voor-
stel ligt overigens in de 'lustrumcommissie'  die de medische staf en de directie ter gelegen-
heid van het 25-jarig jubileum van het ziekenhuis hebben ingesteld. Concreet behelst dit
voorstel dat er multidisciplinaire werkgroepen worden gevormd rond een beperkt aantal
daartoe te selecteren zorgprocessen. Daarbij is het de bedoeling dat deze werkgroepen onder
voorzitterschap van een poortspecialist en op geleide van de kwaliteitscyclus (zie memo
4-37) de betreffende zorgprocessen doorlichten en aangeven waar verbeteringen mogelijk
zijn. Het voorstel houdt tevens in dat de ervaringen die met deze vorm van kwaliteitimana-
gement worden opgedaan, vervolgens als basis dienen voor een later in het jaar te organise-
ren lustrumsymposium (zie 4.5).

Zonder zich expliciet uit te spreken over de verdere inhoud van de notitie toont het stafbe-
stuur zich enthousiast over het voorgestelde kwaliteitsproject en de daaraan gerelateerde
symposiumopzet. Het voorstel wordt geagendeerd voor de stafvergadering van februari en
mede dankzij de inbreng van de lustrumcommissie zonder veel discussie door de medische
staf overgenomen.  In het verlengde hiervan stemt de medische staf ermee  in dat er gepartici-
peerd zal gaan worden in een breed samengestelde projectgroep integrale kwaliteitszorg.
Achteraf bezien kan dit stafbesluit worden beschouwd als het begin van een meer geinte-
greerde benadering van het kwaliteitymanagement in het Maria Ziekenhuis. Aangestuurd
door de projectgroep gaan in het vroege voorjaar van 1991 acht kwaliteitswerkgroepen met
groot enthousiasme van start (zie 4.5).
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Memo 4-33 Integrale kwaliteitszorg en managementparticipatie

11.0[1
Onderkennende dat integrate kwaliteitszorg in de ziekenhuissector een belang-
rijk thema gaat worden en managementparticipatie een noodzakelijke voor-

Fi Ii.Il waarde is voor een optimaal functioneren van het ziekenhuis, presenteert de di-
rectie begin  1991 een notitie waarin beide begrippen worden gerelateerd aan het

voorgestane besturingsconcept (zie memo 4-30). In dit memo zijn enkele rele-
vante passages uit deze notitie in onderlinge samenhang weergegeven.

73

"In het Maria Ziekenhuis is er bewust voor gekozen de voorgestane besturing op het niveau van
patientengroepen niet te laten samenvallen met de formele organisatiestructuur (sectoren, diensten
en afdelingen). Wei zijn de verschillende patientgebonden afdelingen zoveel moge'Uk geordend op
basis van de werkrelaties met de verschillende poortspecialismen. De bedoeling hiervan is dat het
onderzoek, de behandeling en de verpleging van een patient zich zoveel mogeluk binnen een
zorgsector afspelen. De manager van een zorgsector is in deze opzet bu uitstek degene die het
vereiste overzicht heeft als door een specialisme een wijziging wordt voorgesteld inzake de
werkorganisatie ofde benadering van een patientengroep"

"Een belangrijke overweging bij deze organisatorische opzet is geweest dat artsen hun gedrag
nauwelijks laten beinvloeden door de kosten die zij genereren, dit nog afgezien van het gegeven
dat deze lang niet altijd exact bekend zijn. Artsen zijn aanspreekbaar op de doeleinden die zij in het
kader van de patientenzorg nastreven. Voorts is er een groeiende bereidheid om de
doeltreffendheid en de doelmatigheid van het medisch handelen aan een kritische toets te
onderwerpen. Andere aspecten van kwaliteit (veiligheid, bejegening, begeleiding, voorlichting,
coordinatie, etc.) mogen zich ook over een groeiende belangstelling van de zude van de medische
professie verheugen

"

"Voor de medisch specialist is op het tactisch-professionele niveau een rol voorzien als manager
van een zorgsegment of cluster van patientengroepen. Als zodanig geeft deze zorgmanager leiding
aan een proces van voortdurende kwaliteitsbevordering op alle eerder genoemde kwali-
teitsaspecten. Bij afdelingsoverstijgende verbeteringen van een zorgproces verstaat de zorgmanager
(medisch specialist) zich met de sectormanager, die primair verantwoordelijk is voor een
doelmatige organisatie en inzet van middelen binnen zijn sector. BU voorgestane wijzigingen in de
zorgverlening op afdelingsniveau wordt door de zorgmanager (medisch specialist) met het
desbetreffende afdelingshoofd overlegd. Op deze wijze is er in belangruke mate sprake van
decentralisatie van de besluitvorming met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van de
zorgverlening".

In dezelfde periode onderwerpt de ondernemingsraad het in gang gezette organisatieverande-
ringsproces aan een eerste evaluatie. Op basis hiervan wordt de directie geconfronteerd met
een reeks vragen en opmerkingen die gekenmerkt worden door een kritische ondertoon: "De
raad mist het enthousiasme en elan in alle lagen van de organisatie". Daarbij toont de onder-
nemingsraad zich met enig recht ontstemd over het stilzwiJgende expireren van de project-
groep organisatieontwikkeling. Voor de directie is de kritiek van de ondernemingsraad aan-
leiding om zich tezamen met de meest betrokken sectormanagers indringend op de voortgang
van het organisatieveranderingsproces te beraden. De conclusies die in juni 1991 op basis
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van deze tussentijdse evaluatie worden geformuleerd hebben zowel betrekking op hetgeen
reeds is bereikt als op de stappen die nog moeten worden gezet.

Vastgesteld wordt dat de sectormanagers in lijn met het voorgestane besturingsconcept in
toenemende mate als aanspreekpunt voor de medisch specialisten zijn gaan fungeren. De
ervaring heeft echter tevens geleerd dat dit noodzaakt tot een goede afstemming met de
directie. Deze onderhoudt immers eveneens contacten met de specialisten. De
sectormanagers geven verder aan een bredere kijk te hebben gekregen op het klinische en
poliklinische zorgproces. Dit biedt duidelijk kansen voor een betere stroomlijning van de
(organisatie van) zorg. Anderzij(is moet echter worden vastgesteld dat het de sectormanagers
door de veelheid am taken vaak aan tijd ontbreekt om nieuwe projecten op te starten.
Geconstateerd wordt verder dat in de zorgsectoren op afdelingsniveau nog niet veel is
veranderd. De afdelingshoofden zijn dan ook (nog) niet erg bij de organisatieverandering
betrokken. Voor zover het kwaliteitsproject ('PRIK-project') al als een onderdeel van de
organisatieontwikkeling wordt ervaren, loopt dit nog te kort om op de afdelingen reeds
veranderingen te ervaren. Met betrekking tot de overlegstructuur lijkt de onduidelijkheid op
een aantal plaatsen eerder toegenomen dan afgenomen. De uitwerking van een concreet
voorstel in-zake de inrichting van de beleidsstaf, de bedrijfsstaf en de parallelorganisatie
wordt dan ook urgent geacht. Daarbij blijkt er vooral behoefte te zijn aan meer duidelijkheid
met betrekking  tot de wijze waarop de medische staf in de beleidsstaf zal gaan participeren.
Gevreesd wordt voor het verzanden van het organisatieveranderingsproces als hieraan op
korte termijn geen nieuwe impuls wordt gegeven.

Deze impuls wordt gevonden in een aanmelding van het Maria Ziekenhuis voor een landelijk
onderzoek naar managementparticipatie van medisch specialisten. Dit onderzoek zal onder
verantwoordelijkheid van de Commissie Fan Mon(fort H uitgevoerd gaan worden door het
Nationaal Ziekenhuisinstituut (NZi) in samenwerking met NZf-consult (later ZorgConsult
Nederland). Het besluit tot aanmelding wordt in overleg tussen directie en stafbestuur geno-
men, overigens zonder dat de stafvergadering daarover expliciet is geconsulteerd. Aanslui-
tend wordt in samenspraak tussen de stafvoorzitter en de medisch directeur een notitie opge-
steld waarin de aanmelding als volgt wordt gemotiveerd: "Het in het Maria Ziekenhuis in
ontwikkeling zijnde organisatiemodel heeft zondermeer het voordeel dat het een patientge-
richte orientatie bevordert en daarmee tevens een stimulans is voor een meer marktgerichte
benadering. Het maakt daarbij een geleidelijke uitbouw van de participatie van de medisch
specialisten in de besturing van het ziekenhuis mogelijk. Hierbij kan er sprake zijn van
maatwerk en behoeft niet voor ieder specialisme dezelfde oplossing te worden gekozen. De
functies van sectormanager en zorgmanager zijn immers complementair. In samenhang met
het voorgaande behoeven voorts geen ondoordachte stappen te worden gezet die de bestuur-

„ 74baarheid onder toekomstige omstandigheden zouden kunnen bemoeilijken . In december
1991 wordt bekend dat het Maria Ziekenhuis tezamen met het Catharina Ziekenhuis te Eind-
hoven, het Medisch Centrum De Klokkenberg te Breda, het St. Joseph Ziekenhuis te Veld-
hoven en het Ziekenhuiscentrum Apeldoorn is uitverkoren om in het landelijke onderzoek te
participeren.
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Voor de directie en het stafbestuur is dit bericht aanleiding om zich gezamenlijk te beraden
op de samenhang tussen het organisatieveranderingsproces en de managementparticipatie
van de medisch specialisten. Aan de hand van een gespreksnotitie worden de verschillende
vormen van participatie en de mogelijke vervolgstappen uitvoerig verkend. Daarbij gaat de
aandacht met name uit naar de vormgeving van de beleidsstaf en de parallelorganisatie. On-
derkend wordt dat de beleidsontwikkeling in een algemeen ziekenhuis een groot aantal be-
leidsterreinen omvat. Zowel binnen de directie als binnen het stafbestuur blijkt er echter
enige huiver te bestaan om meteen de gehele beleidsontwikkeling onder de regie van de
beleidsstaf te brengen. Vandaar dat wordt afgesproken om de functie van de beleidsstaf (en
de parallelorganisatie) in eerste instantie te beperken tot een drietal beleidsterreinen: kwaliteit
en organisatie van zorg (1), organisatieontwikkeling en managementparticipatie (2) en
informatie  en  automatisering  (3). Een belangrijke overweging hierbij is dat op deze beleids-
terreinen zowel de inbreng van de medische professie als die van het management nodig is
om resultaat te boeken. Een en ander leidt tot een aanpassing van de gespreksnotitie die
vervolgens onder de titel Managementparticipatie: ervaringen. experiment en onderzoek
wordt geagendeerd voor de stafvergadering van maart 1992.75

In de stafvergadering ontmoet het voorstel van het stafbestuur om op basis van het sinds
1989 in ontwikkeling zijnde organisatiemodel te gaan deelnemen aan het 'project manage-

mentparticipatie' van verschillende zijden oppositie. Gevreesd wordt dat de keuze voor het
paraUelmodel hierdoor definitief zal blijken te zijn, terwijl bijvoorbeeld het divisiemodel in
het Maria Ziekenhuis niet is beproefd. Voorts zijn er twijfels met betrekking tot de positie
van de medische staf in de parallelorganisatie. Zo wordt opgemerkt dat de eindverantwoor-
delijkheid in de beleidsstqfbij de directie berust, zodat de stafteden hier in feite alleen maar
een adviserende stem hebben. Stafbestuur en directie stellen hier tegenover dat het onder-
zoek naar de verschillende vormen van managementparticipatie nu juist moet uitwijzen wat
de voordelen en nadelen van de verschillende modellen zijn. Alles afwegende besluit de
medische staf uiteindelijk (bij meerderheid van stemmen) om accoord te gaan met het ver-
volgen van de eerder ingeslagen weg. Hieraan wordt echter uitdrukkelijk de voorwaarde
verbonden dat teruggekeerd wordt naar de oude situatie als tijdens het traject blijkt dat de
gekozen vorm van managementparticipatie niet aan de verwachtingen voldoet.

Enkele weken later wordt de deelname aan het landelijke onderzoeksproject Management-
participatie van medisch specialisten bekrachtigd door het aangaan van een samenwerkings-
overeenkomst met het Nationaal Ziekenhuisinstituut (NZi). Daarmee verplicht het Maria
Ziekenhuis zich medewerking te verlenen aan het realiseren van de algemene projectdoelstel-
ling:"het verwerven van inzichten in de processen en voorwaarden die leiden tot daadwerke-
lijke betrokkenheid en medeverantwoordelijkheid van de medische professie in de zieken-
huisorganisatie". Het NZi verplicht zich ondersteuning te bieden en een toetsende rol te
vervullen met betrekking tot "de besluitvormings- en overlegstructuur in het organisatiemo-
del van het Maria Ziekenhuis, met name wat betreft de vertegenwoordiging van medisch
specialisten in de lijnorganisatie  en de parallelorganisatie". 76

In lijn met de projectdoelstelling wordt kort nadien vanuit het NZi gestart met een onderzoek
naar de stand van zaken met betrekking tot de managementparticipatie van medisch
specialisten in de vijf deelnemende ziekenhuizen. In het Maria Ziekenhuis wordt in dat kader
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door twee onderzoekers een twintigtal personen uit de diverse geledingen van de ziekenhuis-
organisatie geinterviewd. Daarnaast worden een aantal beleidsdocumenten en andere rele-
vante notities geraadpleegd. De resultaten van dit 'basisonderzoek' worden in de eerste helft
van  1993 per ziekenhuis gerapporteerd. Tevens wordt op basis  van deze onderzoeksresulta-
ten een algemeen verslag van de praktijkexperimenten opgesteld (Versluis en Hesselink,
1993). In zijn algemeenheid levert deze 'spiegelinformatie' voor het Maria Ziekenhuis niet
veel verrassingen op. De geYnterviewde medisch specialisten blijken de organisatie van de
medische staf als een belangrijk knelpunt te zien voor de voortgang van de managementpar-
ticipatie. "Het stafbestuur is vrij gemakzuchtig: Meegaan kost minder tijd. Ons stafbestuur
krijgt de managementparticipatie  die het verdient.(...) Het stafbestuur  moet een projectie  zijn
van de medische staf. Dus niet alleen mensen die het eens zijn met de directie bijvoorbeeld.
(...) De medische staf is te groot. Het is veel te politiek. We zouden eigenlijk een kernstaf
moeten hebben met gedelegeerde bevoegdheden en mandatering (...)". Samenvattend geven
de onderzoekers aan het opvallend te vinden dat alle geYnterviewde specialisten de organisa-
tie van de medische staf als onvoldoende ervaren. Sommige specialisten noemen een verbe-
tering daarvan zelfs als voorwaarde voor een duidelijke betrokkenheid bij de ziekenhuisor-
ganisatie en medeverantwoordelijkheid voor het beleid. 77

Binnen het Maria Ziekenhuts wordt het 'project managementparticipatie' ingeluid met het
instellen van een beleidsgroep organisatie-ontwikkeling, die niet alleen tot taak heeft het
interne organisatieveranderingsproces te co rdineren, maar tevens fungeert als projectgroep
voor het NZi-onderzoek. In deze beleidsgroep wordt dan ook niet alleen geparticipeerd door
vertegenwoordigers van het management en de medische staf, maar tevens door twee externe
projectbegeleiders. Vastgesteld wordt dat de inspanningen van de beleidsgroep zich op een
tweetal deelterreinen moeten richten: enerzijds op de concrete vormgeving van de beleidsstaf
en de parallelorganisatie (zie memo 4-31) en anderzijds op het creeren van gestructureerde
overlegvormen op afdelingsniveau (zie memo 4-24). Als eerste activiteit op het tweede deel-
terrein worden enkele 'werkwinkels' georganiseerd voor leidinggevenden en medisch specia-
listen. Doel van deze interactieve bijeenkomsten is meer zicht te krijgen op de
(on)mogelijkheden van managementparticipatie op patientgebonden afdelingen (zie memo
4-34). Leidraad hierbij is het eerder door Schaaf en Bedaux (1988) geschetste 'ontwikke-
lingsmodel'. Eveneens richtinggevend is de ervaringskennis die in het verlengde hiervan
inmiddels binnen de sector psychiatrie (PAAZ) is opgedaan (Zwarlies, 1992). Na een eerste
orientatie in de beleidsgroep wordt op pragmatische gronden besloten de inspanningen met
betrekking tot de ontwikkeling van het afdelingsoverleg in eerste instantie te concentreren op
de afdeling eerste hulp en op de poortspecialismen verloskunde/gynaecologie en interne
geneeskunde.

Begin  1992  is de groeiende discrepantie tussen  de  (formele)  directiestructuur en  de  in gang
zijnde organisatieveranderingen voor het bestuur van het Maria Ziekenhuis aanleiding om in
samenspraak met de directie een grondige interne evaluatie uit te (laten) voeren.78 Op basis
van de uitkomsten hiervan worden kort nadien enkele belangrijke wijzingen doorgevoerd in
de taakverdeling binnen het directieteam Tegelijkertijd wordt het principebesluit genomen
om toe te werken naar een Raad van Toezicht-model.
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Memo 4-34 Managementparticipatie op pati6ntgebonden afdelingen

a.ou In maart/april 1992 wordt een drietal interne werkwinkels georganiseerd rond
het thema organisatieontwikkeling en managementpanicipatie. Voor deze in-

Fl El .0 teractieve bijeenkomsten worden zowel leidinggevenden als specialisten uitge-
nodigd. In totaal 75 functionarissen geven gehoor aan de uitnodiging, waaron-
der 10 leden  van de medische  staf.  Na een korte inleiding  op het ondenverp

wordt in subgroepen intensief van gedachten gewisseld over de wenselijkheid en de haalbaarheid
van een meer gestructureerd overleg tussen specialisten en leidinggevenden van patientgebonden

afdelingen. De belangrijkste uitkomsten van deze gedachtewisselingen zijn in dit memo kort sa-
mengevat.

In zijn algemeenheid wordt de behoefte aan een vorm van gestructureerd overleg tussen de afdelin-
gen en de betrokken specialismen onderschreven. Het wordt als onvoldoende aangemerkt als er
uitsluitend overleg over actuele problemen plaatsvindt. Het doorlopen van de 'managementcyclus'
vereist een minimum aantal overlegmomenten per jaar Anderzijds wordt onderkend dat er vol-
doende gespreksonderwerpen moeten zun om een overlegvorm gaande te houden. De voorkeur
van de leidinggevenden gaat emaar uit het overleg niet met alle specialisten te voeren, maar met
een contactspecialist per specialisme (zie memo 4-24). Dit vereist dan wel dat er afstemming

plaatsvindt binnen de specialismen over hetgeen in het afdelingsoverleg aan de orde komt. Betwij-
feld wordt echter of er binnnen de maatschappen/vakgroepen altijd voldoende tijd wordt vnjge-
maakt voor het bespreken van zorginhoudelijke en organisatorische onderwerpen.

Met name vanuit de verpleging wordt aangegeven dat er behoefte is aan een uniform beleid binnen
eenzelfde specialisme. Verschillen in opvattingen en werkwijze worden op een afdeling vaak als
belastend ervaren. Er is behoefte aan eenduidige protocollen waaraan iedereen zich houdt. Boven-
dien wordt het ongewenst geacht als de communicatie tussen specialisten teveel via de verpleging

verloopt, vooral als deze betrekking heeft op onderwerpen waarover men het onderling oneens is.
Voorts wordt het als belemmerend voor het functioneren van een afdeling ervaren als specialisten
niets voor elkaar mogen regelen

Meer in het algemeen wordt de bestaande cultuur als een belemmering ervaren voor een gelijk-
waardig overleg tussen afdelingsleiding en specialisten. Om te komen tot een effectieve vorm van

managementparticipatie op afdelingsniveau wordt een cultuurverandering dan ook noodzakelijk
geacht. In dit opzicht worden de eerste ervaringen die inmiddels in het kader van het PRIK-project
met kwaliteitswerkgroepen zijn opgedaan, overigens positief geduid. Een praktisch probleem dat
verder tijdens de 'werkwinkels' aan de orde wordt gesteld, betreft het gegeven dat specialisten vaak
pas laat in de middag tijd hebben voor overleg, terwijl de dienst van veel andere zorgverleners

vroeger in de middag afloopt. Hierdoor dreigt de middagpauze als overlegmoment overbelast te
worden.

In lijn met de besluitvorming in de medische staf worden in het voorjaar van 1992 tevens
enkele concrete stappen gezet met betrekking tot de inrichting van de beleidsstaf en de paral-

lelorganisatie. Aan de hand van de door B&0 verrichte inventarisatie (zie memo 4-32) wordt
een begin gemaakt met het schiften en herordenen van de afdelingsoverstijgende overleg-
vormen. Parallel daaraan vindt een grondige evaluatie plaats van de ervaringen die in 1991 in
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in het kader van het 'PRIK-project' zijn opgedaan.  Mede op basis daarvan wordt in juli  1992
een concreet voorstel aan de medische staf gepresenteerd met betrekking tot de vormgeving
van het kwaliteitssysteem en de inpassing daarvan in de parallelorganisatie (zie 4.5).79 Even.
eens in het vooIjaar wordt de besluitvorming inzake een aanpassing van de directiestructuur
afgerond. Na de zomer volgt de daadwerkelijk start van de beleidsstaf Bij deze gelegenheid
presenteert de directie een uitvoerige nota inzake de beleidsvorming en de besluit- vorming
binnen de overlegstrucmur van het Maria Ziekenhuis. Behalve een meer algemene beschou-
wing (zie memo 4-35) omvat deze nota tevens een omschrijving van de taakgebieden, sa-
menstelling en werkwijze  van de beleidsstaf en het managementteam.80  Eind 1992 wordt
besloten om de verdere ontwikkeling van de parallelorganisatie als deelproject aan te melden
voor het (door het ministerie van WVC geYnitieerde) landelijke Project Doelmatigheid Zorg-
insteUingen (PDZ). Onderdeel van het door het Maria Ziekenhuis aangemelde deelproject is
een exploratief onderzoek naar het functioneren van een aantal commissies en werkgroepen
waarin zowel door het management als door (leden van) de medische staf wordt gepartici-
peerd. Belangrijkste doelstelling daarbij is meer zicht te laijgen op de factoren die de doel-
treffendheid en doelmatigheid van dergelijke 'gemengde' overlegvormen bepalen. Dankzij
de voortvarende aanpak van de interne projectleider kan hierover medio 1993 reeds wor-
den gerapporteerd. In het najaar presenteren de inteme projectleider en de stafvoorzitter in
een gezamenlijke voordracht de belangrijkste resultaten van dit onderzoek tijdens een werk-
conferentie die in PDZ-verband wordt gehouden (zie memo 4-36).81 De inrichting van de
parallelorganisatie nadert zijn voorlopige voltooiing als de beleidsgroep kwaliteit van zorg
(BKZ) van start gaat en een groot aantal commissies en werkgroepen in de nieuwe structuur
kunnen worden ingepast (zie 4.5). Het wachten is dan nog slechts op de omzetting van de
stuurgroep autornatisering in beleidsgroep informatie en automatisering  (BIA).

Min of meer onafhankelijk van het organisatieveranderingsproces rondt de medische staf in
september 1992 een bijna twee jaar durende discussie af met de aanvaarding van een ver-
nieuwd sta#eglement. De ontwikkeling van dit reglement is in het najaar van 1990 gestart
met het instellen van een stafcommissie die als opdracht heeft gekregen "het reglement van
de medische staf aan te passen aan de actuele werkwijze van stafen stafbestuur, alsmede aan
de bestaande relatie met de directie en het ziekenhuisbestuur". Aanvankelijk stelt deze com-
missie zich ten doel zo min mogelijk af te wijken van de bestaande (met elkaar corresponde-
rende) stafreglementen van het Maria Ziekenhuis en het St. Elisabeth Ziekenhuis. Vanuit de
medische staf ontmoet deze benadering echter van meet af aan de nodige kritiek. Reeds in
januari 1991 wordt het stafbestuur geconfronteerd met de suggestie van 66n der stafleden de
mogelijkheid te onderzoeken om de staf als een coaperatieve vereniging te organiseren.  Het
stafbestuur kiest terzake voor een terughoudende opstelling, maar kan het desbetreffende
staflid daarmee niet overtuigen (Van Vugt en Heuike, 1992). Nadat het stafbestuur medio
1991 een tweetal uitvoerige reacties op het voorliggende concept heeft ontvangen, wordt
besloten de commissie een nieuwe opdracht te geven. Opmerkelijk is dat het stafbestuur in
deze opdracht uitsluitend refereert aan het Model van een reglement voor de medische staK
zoals  dat  in de eindjaren zeventig tussen  LSV  en NZr  is  o,ereengekomen.2  Ook als enkele
maanden later vanuit de Landelijke Specialisten Vereniging een geactualiseerde visie wordt
gepresenteerd met betrekking tot de organisatiestructuur van de medische staf, komt hierin
geen verandering.

82
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Memo 4-35 Beleidsvorming en besluitvorming binnen de overlegstructuur

b El ElL 
Onduidelijkheden en onzekerheid met betrekking tot de voorgestane opzet van
de overlegstructuur inspireren de directie  in het najaar van  1992 om daaraan een

11..0
nadere beschouwing te wijden. De essentie hiervan is in dit memo kort samen-80

gevat.

E6n van de doelstellingen die aan het proces van organisatieverandering ten grondslag ligt, is "het
verkrijgen van de nodige helderheid en eenduidigheid in de beleidsontwikkeling en besluitvor-

„ 55
mingsprocedures, zowel op strategisch als op intern structurend niveau  .    In het verlengde hiervan
wordt een zodanige opzet van de overlegstructuur voorgestaan, dat een duidelijk onderscheid kan
worden gemaakt tussen beleidsontwikkeling, besluitvorming en implementatie. Uitgangspunt is dat
de implementatie van vastgesteld beleid via de lunorganisatie (of in voorkomende gevallen via de
medische staf) dient plaats te vinden en niet vanuit commissies, werkgroepen of soortgelijke over-
legvormen. Het inrichten van een parallelorganisatie is niet in de laatste plaats bedoeld om aan dit
uitgangspunt tegemoet te komen (zie memo 4-31).

Onderkend wordt dat in een proces van beleidsvorming of probleemoplossing de fasen van de
beeldvorming, de oordeelsvorming en de uiteindelijke besluitvorming vaak vloeiend in elkaar

overgaan (zie memo 4-16).  In de jaren tachtig is binnen het ziekenhuis een cultuur gegroeid waarin
complexere vraagstukken veelal in een vorm van overleg tot een oplossing worden gebracht (zie
4.3).  Daarmee is een  vorm van participatieve bes/uitvorming geintroduceerd die gekenmerkt wordt
door consensusvorming. Hieraan ligt impliciet de overtuiging ten grondslag dat er binnen een pro-
fessionele organisatie als een ziekenhuis weinig beslissingen effectief uitvoerbaar zijn als er niet
een redeluke mate van consensus bestaat. In de praktijk gaan participatie en besluitvorming dan
ook vaak hand in hand. Het is moeilijk om consensus te bereiken in de besluitvormingsfase als niet
tevens de fasen van de beeldvorming en de oordeelsvorming gezamenlijk zijn doorlopen.

Deze procesmatige benadering van de besluitvorming kan echter niet los worden gezien van de
formele aspecten die hieraan zijn verbonden. Het is immers de directie die uiteindelijk verantwoor-
delijk is voor de afstemming en integratie van de beleidsvorming binnen het ziekenhuis. Hiermee
samenhangend neemt de directie met name binnen de beleidsstaf en het managementteam een bij-
zondere positie in. Onverlet het streven naar consensus in deze overlegorganen is de directie in
formele zin verantwoordelijk voor de besluiten die hier worden genomen. In het verlengde hiervan
kan de deelname van sectormanagers en medisch specialisten aan het overleg in deze organen wor-
den beschouwd als een vorm van participatie in de besluitvorming van de directie.

Met betrekking tot de meeste andere overlegvormen binnen het ziekenhuis kan eenzelfde redene-
ring worden gevolgd. Overlegvormen als commissies en werkgroepen zijn verantwoordelijk voor
de voorstellen die worden gedaan en de adviezen die worden gegeven, maar nadrukkelijk niet voor
het besluit tot implementatie daarvan. In veel gevallen zullen er echter functionarissen in deze
overiegvormen participeren die op grond van hun functie binnen de ziekenhuisorganisatie w61 de
formele verantwoordelijkheid kunnen nemen voor een besluit tot implementatie. De gesprekspart-
ners in de overlegvormen kunnen dan worden beschouwd als participanten in de besluitvorming
van een daartoe bevoegde functionaris. Laatstgenoemde moet daarbij  zel f de grenzen van  zijn be-
voegheden  in  het oog houden en zorgdragen voor een adequate rapportage  in de richting van de

(zie vervolg)
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Memo 4-35 (ve,volg)

naasthogere functionaris of overlegvorm. Op deze wijze kunnen de besluitvorming en de beleids-
uitvoering in belangrijke mate worden gedecentraliseerd zonder dat de gewenste samenhang in de
beleidsvorming en de aansturing daarvan verloren gaan

Het parallelmodel (zie memo 4-27) dat ten grondslag ligt aan de opzet van de 'beleidsorganisatie'
in het Maria Ziekenhuis, voorziet in een overlegstructuur die het management en de medische staf
in staat stelt om gezamenluk sturing te geven aan de beleidsvorming, zowel in inhoudeluke als in
procesmatige en procedurele zin. Binnen de parallelorganisatie zijn de onderscheiden overlegvor-
men hierarchisch geordend, zowel in systeemtheoretische zin (zie 3.4.1) als in formeel organisato-
rische zin. Onder de beleidssmfressorteert per onderscheiden beleidsterrein een beleidsgroep. Sa-
menhangend met de keuze om de functie van de beleidsstaf en de parallelorganisatie in eerste in-
stantie te beperken tot de beleidsterreinen kwaliteit en organisatie van zorg (1), organisatie-
ontwikkeling en managementparticipatie (2) en informatie en automatisering (3), zijn dit voor-
alsnog drie beleidsgroepen.75 De commissies en werkgroepen die op 66n van deze beleidsterreinen
werkzaam zijn, rapporteren in de voorgestane opzet aan de desbetreffende beleidsgroep. Daarbu is
het de bedoeling dat de 'beleidsorganisatie' zodanig wordt ingericht dat een overtappende groeps-
structuur volgens het 'linking-pin-model' ontstaat (zie 3.3.4). Concreet houdt dit in dat tenminste
66n lid van een commissie of werkgroep tevens decl uitmaakt van de 'superviserende' beleidsgroep
en dat van elke beleidsgroep tenminste 66n persoon lid is van de beleidsstaf. De bedoeling hiervan
is naast de formele schriftelijke rapportagelun tevens een minder formele en flexibeler communica-
tielijn te cmben.

Naast de overlegvormen die deel (gaan) uitmaken van de parallelorganisatie kunnen nog drie ande-
re categorieen worden onderscheiden. Ten eerste de stafcommissies en werkgroepen die ingesteld
zijn door (het bestuur van) de medische staf, ten tweede de (al dan niet afdelingsgewijze) overleg-
vormen binnen de lijnorganisatie en ten derde de overlegvormen die werkzaam zijn op de beleids-
terreinen die (nog) niet tot het aandachtgebied van de beleidsstafbehoren.

Begin 1992 resulteren de werkzaamheden van de commissie dan ook in een herzien concept
dat tamelijk traditioneel van opzet is. Kenmerkend in dit opzicht is bijvoorbeeld het ontbre-
ken van begrip'pen als kernstaf  beleidsstaf parallelorganisatie en mandatering. Het com-
mentaar van de directie op het herziene concept getuigt niet van veel enthousiasme. "Het
reglement is nog niet in alle opzichten 'bij de tijd', de centrale besturingsrol van de directie
komt onvoldoende uit de verf en de positie van het stafbestuur binnen het stafverband is niet
sterk" . Mede met het oog op de komende evaluatie van het project managementpartcipatie
stelt de directie voor het vernieuwde stafreglement voor een periode van drie jaar van toe-
passing te verklaren en het daarna opnieuw te bezien. Hoewel dit voorstel door het bestuur
en de medische staf wordt overgenomen, blijkt er tegen het einde van die periode weinig
animo te zijn om het stafreglement opnieuw onder de loep te nemen.

Het 'project managementparticipatie' staat in 1993 goeddeels in het teken van de samenwer-

kingsrelaties op afdelingsniveau. Begeleid door twee onderzoekers van respectievelijk het
NZi en ZorgConsult wordt in een proefopzet ervaring opgedaan met een gestructureerde
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vorm van afdelingsoverleg rond de poortspecialismen interne geneeskunde (zorgsector  1)  en

verloskunde/gynaecologie (zorgsector 2). De eerste proefopzet betreft alleen de verpleegaf-
deling, de tweede tevens de polikliniek en de afdeling verloskamers. In beide overlegvormen
wordt niet alleen door de betrokken specialismen (vakgroepen) en afdelingen geparticipeerd,
maar tevens door de sectormanager. Doel van de proefopzet is praktijkkennis te verwerven
met betrekking tot het opzetten en functioneren van gestructureerde overlegvormen op afde-
lingsniveau.

Tegen het einde van het jaar worden beide overlegvormen geevalueerd, waarna begin  1994
een eerste rapportage volgt.83 De hierin opgenomen aanbevelingen vormen een duidelijke
afspiegeling van de opgedane ervaringen. Zo wordt het essentieel geacht dat bij de start van
een nieuwe overlegvorm van specialisten en (andere) ziekenhuismedewerkers veel aandacht
wordt besteed aan het doel van het overleg, de keuze van de onderwerpen, de samenstelling
van het overleg en de rol van de voorzitter. Van belang is voorts dat de onderwerpen die in
het overleg aan de orde komen, binnen de afdeling(en) van de overlegpartners spelen. De
overweging hierbij is dat het motiverend werkt als men zowel bevoegd is besluiten te nemen
over bepaalde onderwerpen als deze uit te voeren. Mede daarom is het van belang dat vooraf
duidelijk is over welke onderwerpen er op ziekenhuisniveau of sectorniveau reeds beleids-
afspraken zijn gemaakt. Deze vormen dan het kader waarbinnen de besluitvorming op
afdelingsniveau moet plaatsvinden. Met betrekking tot het aantal specialisten dat aan het
afdelingsoverleg deelneemt, wordt aanbevolen dit van het onderwerp te laten afhangen.
Leent het onderwerp zich voor mandatering, dan is 66n specialist voldoende. Onderwerpen
waarbij alle specialisten van een maatschap of vakgroep betrokken moeten worden, lenen
zich niet voor besluitvorming in het afdelingsoverleg. Een getrapte vorm van overleg is dan
effectiever. Voorts wordt aanbevolen om de rol van de voorzitter expliciet aan de orde te
stellen. Van belang is dat de voorzitter vooral faciliterend is en geen inhoudelijke knopen
doorhakt. Met name als de voorzittersrol wordt vervuld door de sectormanager is dit laatste
een reeel gevaar. Niettemin wordt aanbevolen de voorzittersrol in de beginfase van een
overleg altijd aan de sectormanager toe te delen. Onderkennende dat een sectormanager op
de duur niet elk afdelingsoverleg zal kunnen bijwonen, kan deze rol later door een andere
functionaris worden overgenomen.

In  lijn  met het voorgaande worden  in 1993 tevens de eerste stappen gezet  om te komen  tot
gestructureerde vormen van overleg rond de afdelingen eerste hulp (EH) en intensive care
(IC). Hierbij dient te worden vermeld dat de initiatieven hiertoe hun oorsprong hebben bin-
nen de medische staf Nadat de taakomschrijvingen van de EH-commissie en de IC-
commissie door de beleidsstaf zijn vastgesteld, gaan beide overlegvormen in het najaar van
start. Ook voor het functioneren van deze beide commissies wordt de participatie van de
sectormanager van essentieel belang geacht.

Ook in het eindverslag dat in het voorjaar van 1994 met betrekking tot het 'project manage-
mentparticipatie' in het Maria Ziekenhuis wordt uitgebracht (zie 4.6), wordt de nodige aan-
dacht besteed aan het overleg op afdelingsniveau.84 Op basis van de interviews die in dat
kader in het Maria Ziekenhuis zijn gehouden, geven de onderzoekers aan dat "zowel mana-
gers, directie als medisch specialisten van mening zijn dat daar waar het overleg is gestart, de
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Memo 4-36 Onderzoek naar de bijdragen van medisch specialisten aan de be-
leidsvorming en probleemoplossing in gemengde overlegvormen

b El El[ Gaandeweg de inventarisatie van afdelingsoverstijgende overlegvormen (zie
memo 4-32) dringt zich de vraag op naar de effectiviteit van de beleidsvorming

 El.[ en probleemoplossing in ziekenhuiscommissies en gemengde werkgroepen.
Hierbij spitst de belangstelling zich in het buzonder toe op de budragen van de
medisch specialisten aan deze besturingstaken. Deze belangstelling wordt mede

ingegeven door de keuze die binnen het Maria Ziekenhuis is gemaakt om de managementpanici-
patie van medisch speciahsten vooral vorm en inhoud te geven via de 'beleidsorganisatie' (zie
memo 4-35). In samenspraak met de latere interne projectleider van het Projed Doelmatigheid
ZorginsteUingen krijgt deze globale vraagstelling in de loop van  1992 zijn vertaling in een concrete
onderzoeksopzet.

81

Vertrekpunt hierbij is dat het waarschijnlijk onmogelijk is om de effectiviteit van een overlegvorm
op een verantwoorde manier te meten. Gekozen wordt daarom voor een indirecte benadering van
het effectiviteitsvraagstuk. Als leidraad daarbij dienen de vijf voorwaarden voor €(lectieve bestu-
ring zoals die door De Leeuw zijn geformuleerd (zie 3.4.3). De redenering is dat participatie in de
besturing effectief kan worden genoemd als deze ertoe bijdraagt dat aan deze voorwaarden wordt
voldaan. Bij het beoordelen van de bijdragen (van de medisch specialisten) aan een overlegvorm
kan vervclgens voor elk van de vijf voorvaarden worden nagegaan in welke mate dit het geval is
en op welke wijze hieraan uitvoering wordt gegeven. Concreet betekent dit dat de onderzoeksvra-
gen zich richten op de aard en omvang van de individuele bijdragen aan:

•     het verhelderen en zonodig op elkaar afstemmen van de verschillende doelstellingen;
•     het verkrijgen van het benodigde inzicht in de situatie waarop de beleidsvorming

ofprobleemoplossing betrekking heeft;
•    het aanleveren van de benodigde interne en externe informatic;
•    het verwerken van de verzamelde informatie;
•  het genereren en beoordelen van de gedragsalternatieven en mogeluke oplossings-

richtingen.

Als uitgangspunt geldt verder dat de nadere uitwerking van deze vragen niet alleen tegen de ach-
tergrond van de inhoude4/ke rationahteit kan plaatsvinden. Even belangrijk is het om rekening te
houden met de politieke rationaliteit. Onderkend wordt bovendien dat deze beide rationaliteiten
zijn ingebed in de culturele rationaliteit, de regels en procedures waarbinnen de processen van be-
leidsvorming en probleemoplossing zich voltrekken (zie3.3.3).

Op geleide van dit onderzoeksmodel - dat beschouwd kan worden als de voorloper van het nader-
hand ontwikkelde analysemodel voor de evaluatie en het ontwerp van participatieve management-
vormen  (zie  3.4.4) - wordt  in de eerste helft  van   1993 een exploratief onderzoek verricht  naar  het
functioneren van een viertal daartoe geselecteerde gemengde overlegvormen. BU deze selectie is
het streven er vooral op gericht een maximale verscheidenheid aan participerende medische specia-
listen en specialismen te verkrijgen. Mede op basis van een aantal praktische overwegingen valt de
keuze hierbij op de OK-commissie (zie 4.2), de pennanente commissie beddengebmik (zie 4.3), de
werkgroep dagverpleging (zie 4.3) en de stuurgroep investeringsbeleid medische apparatuur (zie
4.3).

(zie vervolg)
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Memo 4-36 (vervolg)

Allereerst worden van elk van deze overlegvormen de verslagen en andere vergaderstukken bestu-
deerd. Vervolgens worden per overlegvorm vier participanten geinterviewd aan de hand van een
halfgestructureerde vragenlijst. Zowel tussen de interviews als na afronding hiervan worden de
verzamelde onderzoeksgegevens zorgvuldig geanalyseerd. Op basis van deze analyse kunnen uit-
eindeluk enkele voorzichtige conclusies en algemene aanbevelingen worden gepresenteerd.

Vastgesteld wordt dat de doelstelling van een overlegvorm niet altijd expliciet is omschreven.
Wanneer consensus lijkt te bestaan over de doelstelling, is niet altijd duidelijk waarop deze con-
sensus betrekking heeft. Soms leveren specialisten een duidelijke eigen bijdrage aan de doelstel-

ling. In andere gevallen onderschruft men de doelstelling die een overlegvorm heeft meegekregen.
Overigens blukt het hebben van overeenstemming over de doelstelling voor het functioneren van
een gemengde commissie van wezenluk belang te zijn.

Met betrekking tot de noodzaak om voldoende zicht te hebben op de situatie waarop de inspannin-

gen zich richten, blijkt de bijdrage van de specialisten de kijk op de werkelijkheid wezenlijk te be-
invloeden. Hierbij speelt een rol dat "de specialisten van onderaf naar de piramide kijken en de
directie van bovenaf'. Overigens bluken de specialisten in het overleg vooral de medische aspecten
van de werkelijkheid te belichten. Veelal blijken de andere participanten over meer organisatorisch
inzicht te beschikken.

De informatie die door de specialisten in het overleg wordt ingebracht, betreft vooral medisch-
technische ontwikkelingen en landeluke informatie die via de professionele kanalen is binnenge-
komen. Vrijwel alle kwantitieve gegevens worden vanuit de ziekenhuisorganisatie aangeleverd. Bij
het verwerken van de verzamelde informatie beperkt de bijdrage van de specialisten zich hoofdza-
kelijk tot de vakinhoudelijke informatie.

BU het genereren van mogelijke gedragsaltematieven blijken de bijdragen van de specialisten per
overlegvorm te verschillen. Soms zijn de specialisten hierin initierend, in andere gevallen beperkt
hun  bijdrage zich  tot het beoordelen  van de voorstellen van anderen. De neiging  om zelf met voor-
stellen te komen, lijkt groter naarmate de uitkomsten van het overleg meer betekenis hebben voor
het eigen functioneren. In zijn algemeenheid blijkt het gezamenlijk zoeken naar oplossingsmoge-
lijkheden binnen een gemengde commissie eenvoudiger als men eerst de tijd heeft genomen om
een gezamenlijk zicht op de situatie te ontwikkelen. Opmerkelijk is voorts dat bu het beoordelen
van de alternatieven bij de specialisten niet alleen inhoudelijke overwegingen een rol spelen, maar
dat tevens nadrukkelijk wordt gekeken naar de haalbaarheid binnen de medische staf

Op grond van deze onderzoeksbevindingen wordt allereerst aanbevolen om gemengde commissies
een duidelijk doel mee te geven. Daar overlegvormen beter functioneren naarmate de organisatie-
doelen en de doelen van de participanten meer overeenkomsten vertonen, wordt in overweging
gegeven hiermee reeds bij de samenstelling rekening te houden. Van belang is tevens dat de spe-
cialisten die in een gemengde commissie participeren binnen de medische staf voldoende gezag
hebben. Aanbevolen wordt verder om gemengde commissies niet van buitenaf van regels te voor-
zien. Beter is het om het gewenste resultaat te specificeren en het stellen van regels aan de commis-
sies zelf over te laten.
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structurele betrokkenheid van medisch specialisten positief werkt". Aanbevolen wordt dan
ook het ontwikkelen van afdelingsoverleg uit te breiden naar andere specialismen en afdelin-
gen waar daaraan behoefte wordt gesignaleerd. Hierbij wordt het van belang geacht dat nieu-
we initiatieven steeds per overleg worden ondersteund en begeleid. Tevens wordt nog eens
herhaald dat "de sectormanagers de aangewezen personen lijken om deze vormen van over-
leg (in de beginfase) te stimuleren en te faciliteren". Een opmerkelijke bevinding van de
onderzoekers is dat geen van de geinterviewde personen spontaan het woord conmctspecia-
list in de mond heeft genomen (zie memo 4-24). De onderzoekers concluderen dan ook dat
"het creeren van een aanspreekpunt per maatschap of medische discipline wat weinig aan-
dacht heeft gekregen, ten«il hieraan wel behoefte is".

De eerste ervaringen met het functioneren van de beleidsstaf hebben dan inmiddels geleerd
dat het niet eenvoudig is om de projecten die binnen de parallelorganisatie gestalte krijgen,
op een effectieve manier aan te sturen. Enerzijds moet er ruimte worden gelatenvoor de eigen
creativiteit en deskundigheid van de aangestuurde overlegvormen, anderzijds moet de rich-
ting van de beleidsontwikkeling en probleemoplossing wel sporen met de hoofdlijnen van het
ziekenhuisbeleid. Hierbij speelt mede een rol dat er bij de start van de beleidsstaf voor geko-
zen is het beleidsterrein organisatie van zorg (voorlopig) tot het directe aandachtsgebied van
de beleidsstaf te rekenen.80 De belangrijkste overweging daarbij is geweest dat het beleidster-
rein kwaliteit en organigatie van zorg in zijn geheel te veelomvattend is voor 66n beleids-
groep. In het najaar van 1993 vormt een hiermee samenhangend 'communicatieprobleem'
binnen de paralletorganisatie de primaire aanteiding voor het doen uitvoeren van een 'multi-
projectmanagement scan' door twee adviseurs van Bakkenist Management Consultants.
Concreet behelst deze 'scan' dat in korte tijd een drietal projecten grondig wordt doorgelicht.
In januari 1994 presenteren de adviseurs de uitkomsten hiervan op openhartige wijze in de
beleidsstaf.85 Aangegeven wordt dat zowel de beleidsmatige als de beheersmatige voorberei-
ding van de projecten in het Maria Ziekenhuis te wensen overlaat. Er moet vooraf beter
nagedacht worden over het doel en de prioriteit van een project. Niet ieder probleem behoeft
in werkgroepverband te worden opgelost. Wanneer een project wordt gestart, moet duidelijk
zijn wie opdrachtgever en wie projectleider is. Voorts wordt geadviseerd meer aandacht te
besteden aan de proceskant. Aandachtspunten daarbij zijn de vergaderdiscipline en de mate
van vrijblijvendheid die wordt ondervonden. Verder moet er meer tussentijds contact zijn
over de voortgang. Tenslotte signaleren de adviseurs dat niet altijd duidelijk is of en wanneer
een project is afgerond. Voor de direct betrokkenen is dat vaak weinig motiverend.

Voor de leden van de beleidsstaf bieden deze aanbevelingen de nodige stof tot nadenken.
E6n  van de uitkomsten hiervan  is  dat  in  de  loop  van 1994 wordt besloten de beleidsgroep
organisatieontwikkeling op te heffen. De belangrijkste overweging hierbij is dat met het
expireren van het 'project managementparticipatie' de noodzaak is verdwenen om een aparte
overlegvorm in stand te houden voor het begeleiden van organisatieveranderingen. Er wordt
dan ook de voorkeur aan gegeven dit belangrijke beleidsterrein tot het primaire
aandachtsgebied van de beleidsstaf te rekenen. Tegelijkertijd besluit de beleidsstaf om de
beleidsvoorbereidende en probleemoplossende taken op het terrein van de organisatie van
zorg over te dragen aan een nieuw in te stellen beleidsgroep organisatie van zorg (BOZ)

Praktijkervaringen en praktijkgericht onderzoek 185



4.5 Kwaliteitsmanagement

In dit deelhoofdstuk spitst de aandacht zich vooral toe op de besturingsaspecten van de kwa-

liteitszorg. Vandaar dat gekozen is voor de aanduiding kwaliterismanagement. Hiermee
wordt in dit kader gedoeld op het geheel aan besturingsactiviteiten dat gericht is op het
bevorderen, bewaken en verbeteren van de kwaliteit van de geleverde prestaties. Inbegrepen
in deze ornschrijving is dat deze activiteiten over meer besturingsniveaus (kunnen) zijn ge-
spreid (zie 3.4.3). Op basaal niveau zijn de besturingsactiviteiten vooral gericht op de kwali-
teit van de concrete producten en diensten die worden voortgebracht. Op het niveau van de
metabesturing richt het kwaliteitsmanagement zich op het formuleren van een kwaliteitsbe-
leid (inhoudelijk) en op het onderhouden van een kwahteitssysteem (structurerend). In dit
deelhoofdstuk wordt kort beschreven op welke wijze en in welke vorm het kwaliteitsmana-
gement in het Maria Ziekenhuis in de beginjaren negentig tot ontwikkeling is gebracht. Ui-
teraard gaat de belangstelling hierbij in het bijzonder uit naar de rolverdeling en de af tem-
ming tussen het management en de medische professie.

In de jaren tachtig kan er in het Maria Ziekenhuis nog niet van een kwaliteitssysteem worden
gesproken. Daarmee is overigens niet gezegd dat er op het terrein van de kwaliteitszorg geen
activiteiten worden ontplooid. Deze worden echter zelden als zodanig benoemd en boven-
dien ontbreekt het veelal aan de beleidsmatige samenhang tussen deze activiteiten. In lijn met
de vigerende erkenningseisen86 kent het ziekenhuis wel een aantal stafcommissies en zieken-
huiscommissies  die een kwaliteitsbevorderende of kwaliteits-toetsende functie vervullen (zie
memo 4-21). De oudste hiervan zijn de meldingscommissie (FONA-commissie), de reanima-
tiecommissie, de infectiecommissie en de intercollegiale toetsingscommissie (ITC). De parti-
cipatie van een stafbestuurder en de medisch directeur in al deze commissies suggereert
hierbij weliswaar de nodige sarnenhang, maar in de praktijk functioneren deze commissies

vrijwel zelfstandig.

Zo wordt de werkwijze van de ITC in deze beginjaren van de 'medical audit' sterk geYnspi-
reerd door de aanbevelingen van het Centraal  Begeleidingsorgaan voor de  Intercollegiale
Toetsing (CBO). Opmerkelijk hierbij is dat de toetsingsonderwerpen die door de ITC ter
hand worden genomen vrijwel altijd 'specialismeoverstijgend' zijn. Aanvankelijk worden de
onderwerpen bovendien zodanig gekozen dat de uitvoerende werkzaamheden goeddeets aan
de ambtelijk secretaris (medisch administrateur) kunnen worden overgelaten. Naderhand
wordt een oud-staflid bereid gevonden het nodige werk voor de commissie te verzetten en
kan een inhoudelijke verbreding aan de activiteiten van de ITC worden gegeven.

In 1987 begint  zich  wat meer samenhang   in het kwaliteitsdenken  af te tekenen   als   in  het

beleidsplan van het Maria Ziekenhuis expliciet aandacht wordt besteed aan een aantal kwali-
teitsaspecten (zie memo 4-18). Onderkend wordt dat de verschillende groepen zorgverleners
binnen het ziekenhuis het begrip 'kwaliteit van zorg' vaak verschillend inkleuren. "Zo zal
een medicus het begrip kwaliteit primair associeren met de doeltreffendheid van het diag-
nostisch proces en de daarop volgende therapie, terwijl de verpleegkundige vooral geneigd

zal zijn bij kwaliteit te denken aan de wijze waarop de patient de zorgverlening beleeft"  In
het beleidsplan wordt dan ook bepleit om de verdere ontwikkeling van professionele stan-
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daarden niet tot de afzonderlijke beroepsgroepen te beperken. Overwogen moet worden of -
in navolging van ontwikkelingen elders - het ontwikkelen van geYntegreerde medische en
verpleegkundigf zorgprofielen niet de voorkeur verdient, dit vanuit de optiek van de coardi-
natie van zorg.

Met de verwijzing naar 'ontwikkelingen elders' wordt met name gedoeld op het project
smndaard-zorgplannen (SZP) dat in 1986 in het Deventer Ziekenhuis is gestart en inmiddels
een onderdeel is geworden van het landelijke project Informatievoo,ziening ten behoeve van
Zorgprocessen in algemene ziekenhuizen (Nan Vondel en Vermeij, 1987). Dankzij zijn
lidmaatschap van de begeleidingscommissie van dit IZP-project is de medisch directeur van
het Maria Ziekenhuis niet alleen in de gelegenheid om kennis te nemen van de aanvankelijke
doelstelling en opzet van dit deelproject, maar tevens van de ontwikkeling die deze tijdens de
onderzoeksperiode doormaken (zie memo 4-37). Een ander belangrijk leermoment in deze
periode betreft de kennismaking met hetproduct line management concept (zie memo 4-28).
Achteraf beschouwd zijn het vooral deze beide leermomenten geweest die geYnspireerd
hebben tot de ontwikkeling van het besturingsconcept: de poortspecialist als zorgmanager
(zie memo 4-30).

In het najaar van 1989 besluit de intercollegiate toetsingscommissie (ITC) om een themabij-
eenkomst te wijden aan het eigen functioneren. E6n van de aanleidingen voor deze zelfeva-
luatie is de constatering dat niet alle leden van de ITC een even grote betrokkenheid ten toon
spreiden. Daarnaast overheerst bij meer leden de indruk dat de activiteiten van de ITC on-
voldoende effect sorteren. Zoekend naar mogelijke oorzaken voor deze verschijnselen richt
de ITC de blik zowel naar binnen als naar buiten. Zo wordt bijvoorbeeld geconstateerd dat
de leden van de ITC niet in alle gevallen op basis van persoonlijke belangstelling deel uit-
maken van deze commissie. Voorts wordt het als een knelpunt ervaren dat de medische staf
onvoldoende heeft gedefinieerd wat onder kwaliteit moeten worden verstaan. Opmerkelijk is
dat de toename van de toetsingsactiviteiten op landelijk niveau evenmin als stimulerend
wordt ervaren voor de interne kwaliteitstoetsing. E6n en ander is voor de ITC aanleiding om
suggesties ter verbetering aan het stafbestuur voor te leggen.87 Een aantal hiervan ligt duide-
lijk in het verlengde van de gesignaleerde knelpunten. Zeer opmerkelijk is echter de aanbe-
veling "om de aandacht meer op het proces van zorgverlening (zorglijnen) te richten en
hierbij alle bij de zorgverlening betrokkenen door middel van werkgroepen te betrekken". In
maart 1990 komen de suggesties van de ITC aan de orde in een overleg met het stafbestuur,
Tijdens dit overleg blijkt er brede steun te bestaan voor de aanbevolen koerswijziging. Zo
wordt onder meer gesproken over de mogelijkheid om een 'ziekenhuiscommissie kwaliteits-
bevordering' in te stellen die - ondersteund door de stafafdeling B&0 (zie memo 4-31) -
projecten kan opzetten en (multidisciplinaire) werkgroepen kan aansturen die gericht zijn op
het doorlichten en verbeteren van zorgprocessen. Tot concrete stappen op dit terrein komt
het  in 1990 echter nog niet.

Inmiddels maakt het kwaliteitsdenken in de gezondheidszorg de tweede helft van de jaren
tachtig een snelle ontwikkeling door. Daarbij ondergaat het begrip 'kwaliteit van zorg' gelei-
delijk een aanzienlijke verbreding. Illustratief in dit opzicht zijn de begn»enkaders die in
deze jaren  door de Nationale  Raad voor de Volksgezondheid worden uitgebracht.91 In
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Memo 4-37 Deventer project standaard-zorgplannen als inspiratiebron

boDU zorgplannen (SZP) model te laten staan voor de vol'mgeving van het eigen pro-
Als  het  Maria Ziekenhuis  er  begin  1991   voor kiest  om het project standaard-

1=1
jed integrate kwaliteitszorg (PRIK-project) heeft dat vooral te maken met de

ontwikkeling die het Deventer project in de loop der tijd heeft doorgemaakt.

Bij de start in 1986 wordt met het SZP-project beoogd een brug te slaan tussen de kwalitatieve en
de budgettaire aspecten van de zorgverlening in het ziekenhuis. Daartoe staat de initiatiefnemers

aanvankelijk de volgende opzet voor ogen. Voor een beperkt aantal veel voorkomende ziekte-
beelden zullen standaard-zorgplannen worden ontwikkeld, waarin niet alleen het medisch handelen

in engere zin, maar ook het paramedisch en verpleegkundig handelen wordt beschreven. Hierbij zal
het gaan om zowel de poliklinische als de klinische activiteiten. Voor de verschillende activiteiten
binnen een standaard-zorgplan zullen kostprijzen worden bepaald. De te ontwikkelen informatie-
voorziening zal vooral een rol spelen bij de analyse van de afwijkingen tussen de zorgplannen en
de werkelijk verleende zorg (Van Vondel en Vermeij, 1987)

De werkvorm die hiervoor wordt gekozen, is geTnspireerd door de - vooral in Japan met veel suc-
ces toegepaste - kwaliteitscirkel (kwaliteitskring,1. In essentie is dit een groep uitvoerende mede-
werkers die regelmatig bijeenkomt om problemen die met het eigen werk samenhangen, op te spo-
ren, te analyseren en op te lossen (zie 3.3.4). In het SZP-project wordt per geselecteerd zorgproces
een werkgroep gevormd bestaande uit medisch specialisten, verpleegkundigen en andere direct
betrokken zorgverleners. De werkwijze die door deze werkgroepen wordt gevolgd, is gebaseerd op
de   kwahteitsgchts   (zie   2.1). Het startpunt daarbij is steeds een gezamenlijke analyse   van   het

desbetreffende zorgproces (zie onderstaande figuur). De zorgprocessen die in Deventer op deze
wijze worden geanalyseerd betreffen de acute halfzijdige verlamming, het obstructieve prostaatlij-
den en de chronisch recidiverende knieklachten.

Wanneer   in   1989 in IZP-verband   de

11,wali,el'=Sei -} tussenstand wordt opgemaakt, blijkt de
doelstelling van het Deventer project

bilsturen
 

plannen onder invloed van de opgedane ervarin-

11 /-% bepaal    '       ondergaan. In tegenstelling tot de ver.
)\ gen een aanzienlijke wijziging te hebben

doelen wachting bij de start blijkt een standaard-

ondememen zorgplan geen gedetailleerde beschrij-i »„' ving te kunnen zun van alle activiteiten
-----5--Nuen binnen een zorgproces. Niet alleen is het

opleiding onmogelijk om binnen de beschikbare

\ nagaan :mde ,
Irmrung tijd overeenstemming te bereiken over

I effecten mentatie '. een gedetailleerd plan, er wordt ook

is als stuurinstrument. De aanvankeluke

van de      ,\ f betwijfeld of een dergelijk plan bruikbaar

veronderstelling dat een vastgesteld
doen

standaard-zorgplan zich bij uitstek leent

voor kostentoerekening en interne bud-
gettering is daannee niet langer houd-
baar.88

(zic ler'llg)
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Memo 4-37 (vervolg)

De ervaring leert dat een zorgplan beperkt blijft tot een globale routebeschrijving door het
zorgproces. Hierbu worden uitsluitend de belangrijkste keuzen (beshs,nomenten) aangegeven,
alsmede de te voorziene gevaren op de route (risicomomenten), dit laatste met het oog op eventueel
te nemen maatregelen (School, 1989). Tegelukertijd wordt door de Deventer projectleider
geconcludeerd dat de informatiebehoefte in het kader van kwaliteitsgerichte bestunng in wezen
beperkt blijft tot het registreren van onbedoelde uitkomsten, zoals klachten van patienten, fout-
positieve en fout-negatieve uitslagen van diagnostisch onderzoek, complicaties van ingrepen,
onbedoelde reacties op geneesmiddelen, wachttijden en onbenutte ligdagen. Opzet van een
dergelijke registratie is zichtbaar te maken in welke mate de gestelde doelen met betrekking tot een

89
zorgproces worden gehaald.

De essentie van de hiermee geschetste ontwikkelingen is dat het accent geleideluk is komen te
liggen op een kwaliteitsgerichte bestunng van werkprocessen. De uitwerking die hieraan m de
eind-

rapportage wordt gegeven, omvat een achttal aan de kwaliteitscyclus gerelateerde stappen:90

• aandacht vragen voor het meest voorkomende werk ('gewone' zorgprocessen),
•    overeenkomen wat men wil bereiken (gezamenlijke doelstellingen afspreken),
• analyseren van zorgprocessen, zowel de organisatorische als de inhoudeluke en

ondersteunende processen, door alle betrokken disciplines (procesanalyse),
• werkafspraken maken om de gestelde doelen te kunnen bereiken (zorgplannen),
• vaststellen welke onbedoelde uitkomsten men wil voork6men (maatstaven),
•    vastleggen van procesgang en onbedoelde uitkomsten (informatievoorziening),
•    vergeluken van zorgplannen met werkeluk verleende zorg (toetsen),
• verbeteringen aanbrengen en de cyclus periodiek herhalen (besturing).

In de eindrapportage wordt voorts benadrukt dat het in kaart brengen van alle zorgprocessen in een
ziekenhuis onmogelijk is. Het ligt daarom voor de hand om eerst naar de 'routineprocessen' te
kijken. Die bepalen immers een groot decl van de werklast en de kosten. Kleine verbeteringen
binnen die processen kunnen al een zeer gunstig effect op het geheel hebben. Niet minder
belangrijk is echter het perspectief dat voor de zorgverleners wordt geschetst: "minder verschil in
werkopvatting tussen medisch specialisten, eenduidiger werkafspraken tussen maatschappen,
betere werkafspraken met verpleegkundigen en andere hulpverleners, rneer duidelijkheid en minder
irritatie, doelmatiger werk en meer inzicht in de kwaliteit van eigen en gezamenluk werk"
(Steensma en Van der Palen, 1991).

nauwe samenhang met deze verbreding wordt steeds meer beseft dat de kwaliteit van zorg
niet meer uitsluitend door de afzonderlijke beroepsgroepen kan worden bepaald en beoor-
deeld. Met name in ziekenhuizen, maar ook in andere instellingen, wordt behoefte gevoeld
aan "een integrale benadering van de kwaliteitsbewaking, waarbij de samenwerking van de
diverse zorgverleners centraal staat en zowel aandacht wordt besteed aan technisch-
inhoudelijke zaken, de relationele kanten als aan de onderlinge communicatie" (Casparie,
1989). Dit inzicht staat ook centraal tijdens de zogenaamde 'Leidschendam conferenties', die
in 1989/1990 op initiatief van de KNMG en het ministerie van WVC worden gehouden.
Doel van deze conferenties is om in samenspraak tussen de consumenten van zorg, de zorg-
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aanbieders, de zorgverzekeraars en de overheid een aanzet te geven tot een landelijk kwali-
teitsbeleid. De belangrijkste uitkomst van deze gedachtewisselingen is dat het overheidsbe-
leid zich primair zal richten op het stimuleren en ondersteunen van de zelfregulering door de
veldpartijen.92

Geheel in lijn met deze landelijke ontwikkelingen wordt in de beleidsnota Ziekenhuis aan
bod van de sectie ziekenhuizen van de NZr gepleit voor de introductie van integrale kwali-
teitszorg in het algemeen ziekenhuis (zie 4.4). Hiermee wordt gedoeld op een manier van
bedrijfsvoering waarbinnen op een systematische wijze wordt gewerkt aan verbetering van
de totale prestatie van de organisatie. "Alle medewerkers, en niet alleen de medische en
verpleegkundige, dienen te worden gestimuleerd om gezamenlijk (in groepen/afdelingen)
gericht en systematisch aan kwaliteitsbevordering te werken. Zij zullen moeten aangeven op
welke wijze het beste kan worden gewerkt, welke doelen moeten worden gesteld en hoe de
resultaten permanent kunnen worden getoetsf.,2 Overigens ervaren de 'spelers in het veld' in
deze jaren een enorme kloof tussen de landelijke beleidsafspraken en de vorderingen die op
instellingsniveau worden gemaakt. Zeker binnen de ziekenhuizen wordt de kwaliteitszorg
gekenmerkt door vallen en opstaan. Daarbij blijkt telkenmale dat het geheim van de smid in
de kwaliteitszorg niet bestaat (Griffioen en Dubbelboer, 1990).

Tegen deze achtergrond doet zich begin 1991 in het Maria Ziekenhuis onverwacht de
gelegenheid voor om het begrip integrale kwaliteitszorg op een originele wijze vorm en
inhoud te geven. Het 25-jarig bestaan van het ziekenhuis wordt gevierd met een groot aantal
evenementen en daarin past een door de medische staf te organiseren symposium Hiertoe is
een 'symposiumcommissie' gevormd, bestaande uit vier stafleden die worden bijgestaan
door de medisch directeur en een stafmedewerker van B&0. Voortbordurend op de
suggesties die eerder vanuit de ITC zijn gekomen, ontstaat binnen deze commissie al spoedig
het idee om de kwaliteitscyclus op een aantal concrete zorgprocessen te laten toepassen en de
ervaringen die daarmee worden opgedaan tot onderwerp van het lustrumsymposium te
maken. Belangrijkste inspiratiebron hierbij is het Deventer project standaard-zorgplannen
(zie memo 4-37). Een belangrijke overweging hierbij is dat een dergelijke opzet uitstekend
past binnen de organisatieverandering die in het Maria Ziekenhuis in gang is gezet.
Bovendien hebben de doelstelling en de opzet van het Deventer project geleidelijk steeds
praktischer vormen aangenomen, hetgeen de haalbaarheid op korte termijn vergroot.

Inmiddels hebben de landelijke ontwikkelingen de directie ertoe gebracht met het stafbestuur
in gesprek te gaan over de voortgang van het organisatieveranderingsproces (zie 4.4). In de
daartoe ingebrachte notitie over integrale kwaliteiBzorg en managemenWarticipatie is naast
een meer algemene beschouwing (zie memo 4-33) het voorstel van de 'symposiumcommis-
sie' vervat.73 Concreet houdt dit voorstel in dat op korte termijn een project integrale kwali-
teitszorg (PRIK-project) wordt opgestart voor een vijftal nader te selecteren patientencatego-
rieen. Per geselecteerde patientencategorie dient een multidisciplinaire werkgroep te worden
gevormd waarin de meest betrokken zorgverleners zon vertegenwoordigd. Essentieel in de
voorgestelde opzet is dat elke werkgroep onder voorzitterschap staat van een poortspecialist
(voortrekker) en ondersteund wordt door een medewerker van de stafafdeling B&0 (bege-
leider). Naar analogie van het Deventer project is het de bedoeling dat de werkgroepen
vervolgens de kwaliteitscyclus doorlopen. Daarbij kunnen meerdere kwaliteitsaspecten in het
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oog worden gehouden. Door het symposium tegen het einde van het jaar te plannen, krijgen
de werkgroepen ongeveer driekwart jaar de tijd om ervaring op te doen met deze vorm van
kwaliteitsmanagement. Opzet is dat tijdens het symposium zowel de positieve als de minder
positieve ervaringen worden gepresenteerd.

Het stafbestuur toont zich enthousiast over het voorstel van de 'symposiumcommissie' en
verkrijgt in februari zonder veel moeite de instemming van de stafvergadering. Hierop aan-
sluitend wordt tijdens de (wetenschappelijke) stafvergadering in maart (nogmaals) uitvoering
aandacht besteed aan het PRIK-project en de inbedding daarvan in de ziekenhuisorganisatie.
Tevens wordt bij die gelegenheid aan de hand van een recente publicatie in meer algemene
zin stilgestaan bij het onderscheid en de samenhang tussen een analytisch desertptieve en een
normatiefprescriptieve benadering van het begrip kwaliteit van zorg (Harteloh, Casparie en
Touw,  1991). Half maart wordt de algemene informatieronde afgesloten met een voordracht
van de projectco6rdinator van het Deventer project. Inmiddels heeft de 'symposiumcommis-
sie' dan reeds een vijftal veel voorkomende zorgprocessen (patientencategorieen) geselec-
teerd en langs diplomatieke weg vijf'bijpassende' poortspecialisten voor een voortrekkersrol
benaderd. Daarnaast hebben zich nog drie reeds bestaande teams voor deelname aan het
PRIK-project gemeld. Het resultaat is dat er uiteindelijk acht kwaliteitswerkgroepen (kwali-
teitscirkels) rond even zovele 'zorgcategorieen' van start gaan: instabiele angina pectoris (1),
cerebrovasculair accident (2), diabetes mellitus (3), longrevalidatie (4), depressie (5), drei-
gende partus praematurus (6), geriatrie (7) en mammatumor (8).

De dagelijkse leiding van het project wordt toevertrouwd aan een kerngroep bestaande uit de
medisch directeur, een sectormanager en drie medewerkers van B&0 (werkgroepbegelei-
ders). Voorts wordt een projectgroep integrale kwaliteitszorg ingesteld waarvan naast de
leden van de kerngroep tevens de voorzitter van de ITC en de voortrekkers van de acht
werkgroepen deel uitmaken. Al spoedig blijkt dat vooral de begeleiders tussentij(is zeer veel
werk verzetten voor de werkgroepen. Een belangrijk hulpmiddel hierbij is een computerpro-
gramma waarmee stroomschema's kunnen worden vervaardigd. Zowel bij het ill kaart bren-
gen van een bestaand zorgproces (procesanalyse) als bij het vastleggen van de gewenste gang
van zaken (zorgplan) blijken deze stroomschema's zeer bruikbaar te zijn. In de beginperiode
van het PRIK-project tonen de voortrekkers (poortspecialisten) zich tamelijk onzeker in hun
nieuwe voorzittersrol. Hierbij speelt mede een rol dat er feitelijk drie doelstellingen door
elkaar lopen. Er moet inhoud worden gegeven aan een symposium, er moet een hanteerbare
vorm worden gevonden voor het werken in kwaliteitscirkels en er moeten concrete verbete-
ringen worden aangebracht in de onderhanden zorgprocessen. Daarbij wordt de werkgroepen
gevraagd vooral aandacht te hebben voor 'onbedoelde uitkomsten', de belangnjkste keuze-
en coordinatiemomenten in het zorgproces en de voorlichting aan de patient. Dankzij een
enorme inzet lukt het de werkgroepen om tijdig zodanige resultaten te boeken dat hiervan
tijdens het symposium in december verslag kan worden gedaan. Bij deze gelegenheid kan
dan ook worden vastgesteld dat het project rijp is voor een eerste evaluatie. "Het samen
ongetraind in het diepe springen heeft weliswaar zijn charme, maar is alleen dan nuttig als
hiervan kan worden geleerd hoe het kwaliteitsmanagement effectief kan worden aangepakt"
(Schaaf, 1992).
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Begin 1992 wordt met de nodige voortvarendheid uitvoering gegeven aan deze evaluatie.
Ter voorbereiding wordt allereerst aan alle deelnemers een aandachtspuntenlijst toegezon-
den. Vervolgens vinden er in de acht kwaliteitswerkgroepen (binnen het Maria Ziekenhuis
'PRIK-werkgroepen' genoemd) evaluatiegesprekken plaats in aanwezigheid van een verte-

genwoordiger van de projectleiding. Aan de hand van de verslagen van deze gesprekken
wordt vervolgens een evaluatienota opgesteld die na bespreking in de projectgroep zijn defi-
nitieve vorm krijgt.93 Wellicht de belangrijkste uitkomst van deze evaluatie is dat het werken
in kwaliteitscirkels door de deelnemers als zeer positief wordt gewaardeerd, dit mede omdat
hierdoor de werkverhoudingen tussen de betrokken disciplines gunstig worden beinvloed.
Wal wordt aangegeven dat het praten over kwaliteitszorg gauw te abstract is. Voor de zorg-
verleners 'aan het bed' is het alleen maar boeiend als het over concrete zaken gaat en de
resultaten op affienbare termijn zichtbaar zijn. Dit laatste is ook van belang om de 'achter-
ban' ervan te kunnen overtuigen dat de tijd die in de werkgroep wordt gestoken, goed be-
steed is. Hoewel de voortrekkers aangeven het moeilijk te hebben gehad met hun rol, over-
heerst de opvatting dat kwaliteitswerkgroepen die een zorgproces integraal willen bezien, bij
voorkeur een poortspecialist als voortrekker moeten hebben. De ervaring heeft verder ge-
leerd dat een multidisciplinaire benadering weinig zin heeft als er binnen de betrokken speci-
alismen geen consensus bestaat over de medische aspecten. Ook voor de medisch specialis-
ten in een kwaliteitswerkgroep geldt derhalve dat het contact met de eigen achterban van
wezenlijk belang is. Een belangrijke uitkomst is verder dat het begrip 'onbedoelde uitkom-
sten' weerstanden oproept omdat het geassocieerd wordt met fouten en missers. Praten hier-
over vereist een kwetsbare opstelling en dat is in een werkgroep van een ongebruikelijke
samenstelling niet gemakkelijk. Bij de start van een kwaliteitswerkgroep kan het accent
daarom beter op de 'bedoelde uitkomsten' worden gelegd. De 'onbedoelde' komen dan in
een later stadium vanzelf aan de orde. Het blijkt voorts van wezenlijk belang voor het functi-
oneren van een kwaliteitswerkgroep dat wordt voorzien in een goede procesmatige en admi-
nistratieve ondersteuning.

Voor de directie en het stafbestuur vormen deze evaluatieresultaten een stimulans om op de
ingeslagen weg verder te gaan. Hierbij speelt mede een rol dat het Maria Ziekenhuis inmid-
dels heeft besloten om deel te gaan nemen aan het landelijke onderzoeksproject Manage-
mentparticipatie van medisch specialisten (zie 4.4). Echter ook de in maart 1992 gepubli-
ceerde ontwerptekst voor de Kwaliteitswet Zorginstellingen wordt als een steun in de rug
ervaren. Deze stelt namelijk in het vooruitzicht dat zorginstellingen verplicht gaan worden
tot een "systematische bewaking, beheersing en verbetering van de kwaliteit van de zorg".4
Hierin wordt niet alleen de kwaliteitscyclus herkend, maar tevens een duidelijke aansporing
gezien om de verschillende activiteiten op het terrein van de kwaliteitszorg samen te brengen
in een kwaliteitssysteem. 94

De discussie over de concrete vormgeving van dit kwaliteitssysteem wordt in eerste instantie
gevoerd tussen een afvaardiging van de intercollegiale toetsingscommissie (ITC), de staf-
voorzitter en de medisch directeur. Binnen deze laing blijken er al spoedig fundamentele
bezwaren te bestaan tegen de eerdere suggestie om de ITC om te bouwen tot een 'zieken-
huiscommissie kwaliteitsbevordering'. Hierbij speelt een belangrijke rol dat 66n van de ge-
spreksparmers tevens nauw betrokken is bij de ontwikkeling van het kwaliteitsbeleid binnen
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de Landelijke Specialisten Vereniging (LSV). De voorinformatie die van deze zijde in de
discussie wordt ingebracht betreft met name een modelreglement voor een commissie kwali-
teit in een algemeen ziekenhuis. In dit reglement wordt het primaire doel van een dergelijke
commissie omschreven als "het vorm en inhoud geven aan activiteiten op het gebied van de
medisch specialistische kwaliteitsbewaking en kwaliteitsbevordering" (Theuvenet et al.,
1995). In nauwe samenhang met deze doelstelling is het LSV-model verder gebaseerd op
het uitgangspunt dat de commissie kwaliteit een 'stafcommissie' is. De aanbevelingen van de
ITC en de ervaringen met het PRIK-project pleiten daarentegen voor een meer integrale
aansturing van de kwaliteitszorg. Het compromis waarmee beide visies uiteindelijk met el-
kaar worden verenigd, houdt  in dat er zowel een stafcommissie  kwaliteit als een  beleids-
groep kwaliteit van zorg zal worden ingesteld. Hierbij wordt mede overwogen dat de erva-
ringen in het PRIK-project hebben geleerd dat een meer integrale kwaliteitsbenadering meer
kans van slagen heeft als deze door medische consensusvorming wordt voorafgegaan. Ter
bevordering van de samenhang in het functioneren van beide overlegvormen wordt een ge-
deeltelijke personele unie voorgesteld in de personen van de voorzitter (medisch specialist)
en de ondersteunende functionarissen (afdeling B&0). In juli 1992 wordt een dienovereen-
komstig voorstel voor de organisatorische opzet van de kwaliteitszorg in  het Maria Zieken-
huis in de stafvergadering besproken en geaccordeerd (zie memo 4-38).p

Niettemin duurt het tot begin 1993 voordat de beleidsgroep kwaliteit van zorg (BKZ) en de
sta/commissie kwaliteit daadwerkelijk van start gaan. Inmiddels is de stafafdeling B&0 dan
versterkt met een kwaliteitscoardinator, die onder meer tot taak krijgt de begeleiders van de
PRIK-werkgroepen met raad en daad terzijde te staan. Hiertoe wordt een periodiek overleg

van werkgroepbegeleiders in het leven geroepen dat naderhand bekendheid gaat genieten als
het 'PRIK-netwerk'. Dit biedt niet alleen mogelijkheden om contacten met bestaande PRIK-
werkgroepen te onderhouden, maar blijkt tevens nuttig om nieuwe werkgroepen op weg te
helpen. Voor de BKZ staat het jaar 1993 vooral in het teken van het zoeken naar het juiste
evenwicht tussen het aansturen en begeleiden van de activiteiten van anderen en het zelf
initieren van activiteiten.

In 1994 komt de voorgestane vorm van kwaliteitsmanagement goed op gang. Behalve dat de
beleidstaf in januari de taakopdracht van de BKZ vaststelt, worden er veel nieuwe initiatie-
ven ontplooid. Geen kans wordt onbenut gelaten om medisch specialisten te stimuleren tot
het ontwikkelen van multidisciplinaire zorgprotocollen. Hoewel het enthousiasme voor deze
aanpak zeker nog niet door alle leden van de medische staf wordt gedeeld, gaan er verschil-
lende nieuwe PRIK-werkgroepen van start. Bovendien worden door enkele bestaande werk-
groepen nieuwe onderwerpen opgepakt. Daarnaast worden ook op afdelingsniveau diverse
'verbeteracties' in gang gezet. In juni wordt een 'werkwinkel' gewijd aan het ontwikkelen
van protocollen. Tevens wordt op geleide van de ervaringen een handleiding opgesteld die
de werkgroepen kunnen gebruiken bij het doorlichten en verbeteren van zorgprocessen.
Zeker in de eerste jaren is er geen gebrek aan spontane initiatieven op het terrein van het
kwaliteitsmanagement. Belangrijkste leidraad bij de verbreiding van de PRIK-benadering is
dan ook het 'olievlekmodel: Vermeldenswaard is verder dat de ervaringen die met deze
aanpak worden opgedaan tegen het einde van het jaar hun neerslag laijgen in een uitvoerige
publicatie  van de kwaliteitscoordinator (Kuijten, 1994). Opmerkelijk is dat de activiteiten
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Memo 4-38 Organisatorische opzet van de kwaliteitszorg

boou De keuze die  in juli  1992  in het Maria Ziekenhuis door de medische staf en de
directie met betrekking tot de organisatorische opzet van de kwaliteitszorg wordt

11.. Fl
gemaakt, impliceert de inrichting van een geintegreerd kwaliteitssysteem waar-
binnen de verantwoordelijkheid van de medische staf voor de medisch-
specialistische kwaliteit een herkenbare plaats heeft. 79 Overlegvormen waarvan

de activiteiten primair zun gericht op het bevorderen van de kwaliteit van het medisch-
specialistisch handelen blijven in deze opzet onder verantwoordelijkheid van de medische staf
functioneren (zie onderstaand schema). Nieuw is dat er (ter vervanging van de intercollegiale toet-
singscommissie) is voorzien in een sta/commissie kwaliteit, die mede tot taak heeft de activiteiten
van de verschillende stafcommissies en stakerkgroepen op elkaar af te stemmen. Voorts worden
de overlegvormen waarvan de activiteiten gekenmerkt worden door een meer integrale kwaliteits-
benadering (waaronder de PRIK-werkgroepen) in de parallelorganisatie ingepast (zie memo 4-31).
Daarbij is het primair de taak van de beleidsgroep kwaliteit van zorg (BKZ) om de activiteiten op
dit beleidsterrein aan te sturen  en waar nodig af te stemmen  op de activiteiten die onder verant-
woordelukheid van de medische staf worden ontplooid. Essentieel  in deze opzet is dan ook dat de
voorzitter van de beleidsgroep tevens voorzitter van de stafcommissie kwaliteit is. Van belang is
eveneens dat het gehele kwaliteitssysteem wordt ondersteund door de stafafdeling B&0.
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van de stafcommissie kwaliteit zich voornamelijk toespitsen op onderwerpen die de afzon-

derlijke specialismen overstijgen, zoals bijvoorbeeld de medische verslaglegging en de be-
schikbaarheid van laboratoriumgegevens. In dit opzicht onderscheidt de stafcommissie zich
in haar functioneren niet wezenlijk van de voormalige ITC.
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4.6   Evaluatie en ontwikkelingslijn

In de beginjaren negentig doen zich verschillende gelegenheden voor om de in het Maria
Ziekenhuis in gang gezette organisatieveranderingen te evalueren en te spiegelen aan de
ervaringen van anderen. Zo impliceert de participatie in het landelijke onderzoeksproject
Managementparticipatie van medisch specialisten niet alleen dat er door externe onderzoe-
kers 'in de keuken' wordt gekeken, maar ook dat met andere ziekenhuizen ervaringen en
zienswijzen worden uitgewisseld. Ook de deelname aan het Project Doelmatigheid Zorgin-
stellingen heeft in dit opzicht een inspirerende uitwerking (zie 4.4). Daarnaast worden het
stafbestuur en de directie uitgenodigd om het debat aan te gaan over de merites van de paral-
lelorganisatle in vergelijking met andere organisatievormen:5 Eveneens tot reflectie inspire-
rend is de deelname van de medisch directeur aan de begin 1992 door de Nederlandse Vere-
niging van Ziekenhuizen (NVZ) - de opvolgster van de sectie ziekenhuizen NZr - ingestelde
werkgroep Specialist en Ziekenhuis. Deze werkgroep heeft namelijk als opdracht een nadere
uitwerking te geven aan de visie die eerder in de beleidsnota Het ziekenhuis aan bod (1990)
is ontvouwd met betrekking tot de positie van de medisch specialist in het algemeen zieken-
huis.72

De werkwijze van de NVZ-werkgroep en de uitgangspunten die worden gekozen, blijken een
goede voedingsbodem voor een openhartige uitwisseling van ervaringen en (praktijk)kennis.
Vertrekpunt voor de werkgroep is de wederzijdse functionele afhankelijkheid van ziekenhuis
en specialist. Hiermee samenhangend voorziet de werkgroep dat het algemeen ziekenhuis
zich steeds meer zal ontwikkelen tot het integrerend kader voor het gehele zorgproces. Dit
betekent overigens niet dat de ogen worden gesloten voor de belangentegenstellingen binnen
het ziekenhuis. Zeer bewust maakt de werkgroep onderscheid tussen de rol van de medisch
specialist als gespecialiseerde geneeskundige professional en die van sle (voor eigen reke-
ning en risico werkende) ondernemer. Uitgangspunt is voorts dat de integrerende functie van
het ziekenhuis primair gericht dient te zijn op de kwaliteit en de doelmatigheid van de zorg-
verlening. De belangrijkste overweging hierbij is dat zowel de ziekenhuisorganisatie als de
daarbinnen werkzame professionele zorgverleners vooral hieraan hun maatschappelijk
draagvlak ontlenen. In het verlengde hiervan ziet de werkgroep de professionele rol van de
medisch specialist als het belangrijkste aangrijpingspunt voor haar analyse en toekomstge-
richte beschouwing. Daarbij ziet de werkgroep het als een uitdaging om een profiel te schet-
sen van de toekomstige medisch specialist dat onafhankelijk is van de concrete organisatie-
vorm waarvoor een ziekenhuis kiest.

Al spoedig blijkt het zicht van de verschillende werkgroepleden op de bestaande situatie in
de ziekenhuizen weinig verschillen te vertonen. Onderkend wordt dat de besturing (het ma-
nagement) van zorgprocessen van oudsher inherent is aan de functie van de medisch specia-
list. Onderkend wordt echter ook dat de ziekenhuisorganisatie geleidelijk zo complex is
geworden dat het voor de poortspecialist niet meer mogelijk is om het totale zorgproces voor
elke patiant op individuele basis uit te stippelen. Het antwoord op dit besturingsvraagstuk
wordt veelal gevonden in organisatorische regelingen op afdelingsniveau of op het niveau
van pati8ntengroepen. In toenemende mate ligt hier ook een taak voor het professionele
management. Eveneens voor iedereen herkenbaar is dat de overvolle agenda's van het rela-
tief beperkte aantal specialisten tot gevolg hebben dat veel managementinspanning moet
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worden gericht op de afstemming van de ziekenhuisorganisatie op de verschillende specialis-
tenpraktijken. Ook de constatering dat er in de ziekenhuizen met name op structurerend

beleidsniveau geleidelijk een veelheid aan gemengd samengestelde commissies en werk-
groepen is ontstaan, wordt door iedereen gedeeld. Tevens wordt onderkend dat de medische
staf in veel ziekenhuizen inmiddels ook op strategisch niveau in de beleidsvorming partici-
peert. De wijze waarop de participatie van medisch specialisten organisatorisch wordt inge-
bed, verschilt echter van ziekenhuis tot ziekenhuis.

In haar eindrapport,  dat  eind 1992 verschijnt onder de titel Perspectieven  voor de specialist
van ovennorgen (zie memo 4-39), geeft de NVZ-werkgroep aan "het voor een doeltreffend
en doelmatig functioneren van groot belang te achten dat de participatie van de medisch

specialisten in de besturing van het ziekenhuis een organisatorische verankering krijgt". In
lijn met de binnenhet Maria Ziekenhuis gegroeide inzichten onderscheidt de NVZ-werkgroep
daarbij vier niveaus waarop deze participatie zich kan richten: het niveau van de onderschei-

den patientengroepen (1), het niveau van de afdelingen of werkplekken (2), het afdelings-
overstijgende niveau van de diensten, sectoren, clusters of divisies (3) en het niveau van het
totale ziekenhuis (4). Op het eerste niveau ziet de werkgroep voor alle specialisten een taak
als zorgmanager weggelegd (zie memo 4-33). Daarentegen ziet de werkgroep op het tweede,
derde en vierde niveau op termijn alleen specialisten in het management participeren die
daartoe over de benodigde interesse, vaardigheden en kennis beschikken. In samenhang
hiermee wordt voorzien dat er tussen medisch specialisten verschillen zullen gaan ontstaan
waar het betreft hun organisatorische verantwoordehjkheden en betrokkenheid bij de be-
leidsvorming. Overigens ziet de werkgroep voor participatie op de hogere beleidsniveaus
uitsluitend specialisten in aanmerking komen van wie de doelstellingen en loyaliteit sporen
met het op kwaliteit en doelmatigheid gerichte ziekenhuisbeleid. "Ter wille van de bestuur-
baarheid van de ziekenhuisorganisatie acht de werkgroep het wenselijk en nuttig om onder-
scheid te maken tussen specialisten die (reeds) aan dit criterium voldoen (type I-specialisten)
en specialisten die daar (nog) niet aan voldoen (type II-specialisten)".96

De reacties op het rapport van de NVZ-werkgroep zijn zeer wisselend. Over het algemeen is
er waardering voor de analyse van de werkgroep. De reacties op de geschetste oplossings-
richtingen vari8ren echter van terughoudend tot zeer afwijzend. Daarbij richt de kritiek zich
vooral op het gemaakte onderscheid tussen type I-specialisten en type II-specialisten (Van
Vondel, 1993). Hierbij speelt mede een rol dat de type-I specialist in veel reacties vereenzel-
vigd wordt met de eveneens door de werkgroep bepleite 'dienstverband-plus-variant'. Een
dergelijke koppeling is door de werkgroep echter niet beoogd. De onvrede in specialisten-
kringen over de geschetste perspectieven voor de specialist van ovennorgen wordt overigens
versterkt door de omstandigheid dat het verschijnen van dit beleidsadvies ongeveer samen-
valt met de start van de door de staatssecretaris van WVC ingestelde Commissie modernise-
ring curatieve zorg (Commissie Biesheuvel). Ook binnen de medische staf van het Maria
Ziekenhuis is er sprake van de nodige oppositie. Voor het stafbestuur is dat aanleiding om de
medisch directeur uit te nodigen  in de stafvergadering van maart  1993 een nadere toelichting
op het rapport te geven. Deze mondt uit in een openhartige discussie die zich vooral toespitst
op de mogelijkheden en onmogelijkheden van 'managementparticipatie'. Tevens wordt
stilgestaan bij de toekomstige rolverdeling tussen directie en medische staf in de relatie met
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Memo 4-39 Perspectieven voor de specialist van overmorgen

Onder deze titel presenteert de NVZ-werkgroep Specialist en Ziekenhuis eind
I El Ill 1992 haar analyse en toekomstvisie met betrekking tot de positie van de medisch

        specialisten in het ziekenhuis.w De ondertitel kenschetst het belangrijkste uit-
gangspunt van de werkgroep: Het algemeen ziekenhuis als integrerend kader
voor de medisch specialistische zorgverlening

Deze accentuering van de integrerende functie van het ziekenhuis vindt plaats tegen de achtergrond
van de zorgvernieuwing'7 en de modernisering van de zorgsector98 zoals die in de eindjaren tachtig
door de centrale overheid in gang zijn gezet. Belangrijkste kenmerk van dit overheidsbeleid is een
voortdurend zoeken naar mogelijkheden om meer 'marktwerking' binnen de zorgsector te introdu-
ceren. Deze ontwikkeling roept bu de werkgroep het schrikbeeld op van het ontvlechtingsscenario.
In dit scenario wordt verondersteld dat zich in een sfeer van concurrentie een zekere deconcentratie
en decentralisatie van het ziekenhuis zal voltrekken die specialisten (ondermeer) de mogelijkheid
biedt om zich buiten het ziekenhuis in zogenaamde 'privd-klinieken' te vestigen (De Bruijn et al.,
1990).99

Voor de werkgroep is dit reden om te benadrukken dat ziekenhuis en medisch specialist "in toene-
mende mate via dezelfde brievenbus worden aangesproken op de kwaliteit en doelmatigheid van
het gezamenlijk volmgegeven zorgaanbod". Dit vereist een gezamenlijke strategie die "naar de
overtuiging van de werkgroep alleen kans van slagen heeft als de medisch specialist niet alleen in
de ziekenhuisorganisatie wordt gerntegreerd, maar daarbinnen tevens een belangrijke rol gaat spe-
len op het terrein  van het kwaliteitsmanagement".  In dit perspectief kiest de werkgroep ervoor om
de professionele rol van de medisch specialist richtinggevend te laten zijn voor diens positie binnen
het ziekenhuis. "Organisatorische posities, contractuele relaties en honoreringsstructuur zijn hier-
van idealiter afgeleiden". Dit betekent overigens niet dat de werkgroep geen oog heeft voor de
knelpunten en belangentegenstellingen die zich in de praktijk aftekenen. Gepleit wordt dan ook
voor een zodanige aanpassing van het honoreringssysteem en de contractuele relaties dat de doel-
stellingen van specialist en ziekenhuis congruent worden en primair gericht op de kwaliteit en
doelmatigheid van de zorgverlening.

Refererend aan Weggeman (1992) maakt de werkgroep onderscheid tussen improviserend werken-
de I-professionals en routinematig werkende R-pro»sionals (zie 3.2.1). De werkgroep typeert het
overgrote deel van de werkzaamheden van de medisch specialisten in algemene ziekenhuizen als
routinematig. De kern van deze werkzaamheden bestaat uit activiteiten in het kader van de directe
patientenzorg en de coordinatie daarvan, alsmede in het kader van de (bu)scholing en training bin-
nen het vakgebied (zie schema). Als R-professional streeft de specialist voortdurend naar nog meer
vakmanschap. De drijvende kracht daarbu is ervaringsdeskundigheid. Voor een veel kleiner deel
van zijn beroepsuitoefening is de medisch specialist als 1-professional gericht op de creatieve ver-
nieuwing van zun vak en de wijze waarop dat wordt uitgeoefend. Overigens brengt de werkgroep
hier een nuancering aan: "Sommige specialisten beoefenen hun vak nagenoeg geheel op
routinematige ambachtelyke wijze, tenvij 1 anderen zoveel mogelijk tud vnjmaken voor
wetenschappelijk onderzoek, innovaties binnen het vakgebied en zorgvernieuwing"

De werkgroep ziet in beginsel voor elke poortspecialist een kleinere of grotere rol weggelegd als
zorgmanager. In deze rol geeft de specialist in functionele an leiding aan het proces van kwaliteits-

(zie vervolg)
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Memo 4-39 (ve.oig)

en doelmatigheidsbevordering met betrekking tot een aantal patientengroepen. Daarbij ligt het voor
de hand de aandachtsgebieden van de specialist-zorgmanagers te laten aansluiten bij de bestaande
ofnog te ontwikkelen subspecialisaties binnen de maatschappen en vakgroepen. Zowel op het stra-
tegische als op het structurerende managementniveau ziet de werkgroep op termijn uitsluitend spe-
cialisten in de besturing participeren waarvan de doelstellingen en loyaliteit corresponderen met
het op kwaliteit en doelmatigheid gerichte ziekenhuisbeleid. Deze specialisten worden door de
werkgroep omschreven als organisatiegenoten en mede-ondernemers en kortweg aangeduid als
'type I'. Overwegende dat het van groot belang is dat het ziekenhuis zich in het toekomstige zorg-
stelsel als geheel - dat wil zeggen met inbegrip van de medisch specialisten - als zorgaanbieder op
de markt presenteert, dient er naar de opvatting van de werkgroep naar gestreefd te worden aHe
specialisten voor deze positie te winnen. De werkgroep gaat er echter vanuit dat er ook in de ver-
nieuwde zorgsector (voorlopig nog) specialisten zullen zijn met doelstellingen die in belangrijke
mate afwijken of zelfs tegengesteld zijn aan die van het ziekenhuis. Deze echte vrje ondernemers
worden door de werkgroep aangeduid als 'type II'.

Samenvattend ziet de werkgroep voor de speciahst van overmorgen binnen het algemeen zieken-
huis een gedifferentieerd loopbaanperspectief (zie schema). Na een start (als R-professional) bin-
nen de grenzen van het eigen vakgebied zal een groot aantal specialisten tevens betrokken zijn bij
innovatieve activiteiten en bij het zorgmanagement in het verlengde van het eigen vakinhoudeluke
aandachtsgebied. Voor een kleiner aantal dient zich daarna de mogelijkheid aan om zich (als I-
professional) in de diepte verder te specialiseren. Voor een beperkt aantal specialisten dat zich bin-
nen zijn specialisme profileert, is er in opleidingsziekenhuizen het perspectief van het opleider-
schap. Deze positie gaat veelal gepaard met de status van primus interpares en een daaraan gerela-
teerde particle managementrol. Voorts zullen er specialisten zijn die er naar verloop van tijd voor
kiezen om zich verder te ontplooien op het ten'ein van het kwaliteitsmanagement en het zorgmana-
gement. Vooral uit de beide laatste groepen ziet de werkgroep de specialisten voortkomen die op
instellingsniveau als medebestuurder in het structurerend en strategisch management gaan partici-
peren (Schaaf, 1993 a).

specialist type I specialist type 11

- medeondememer - vrij ondernemer
- organisatiegenoot - contractpartner- congruente doelsteningen - divergente doelstellingen

ziekenhuis en speciadst ziekenhuis en specialist

1 - professional                                  --
- Innovatie
zorgvenieuwing                              --

- onderzoek

R - professional
- directe patientenzorg
- coardinatie van zorg
- opleiding en training

zorgmanager
- protocollering
- zorgplanontwikkeling
organisatle van zorg

medebestuurder
- structurerend management
- strategisch management
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de zorgverzekeraars. Afgesloten wordt met de conclusie dat medische staf en ziekenhuis er
verstandig aan doen hun weg gezamenlijk te vervolgen.

Eveneens in maart 1993 wordt door de medische directeur de uitdaging aangegaan om tij-
dens en congres over het ondernemende ziekenhuls een terugblik te geven op de ervaringen
die er in het Maria Ziekenhuis met 'managementparticipatie' van medisch specialisten zijn
opgedaan (Schaaf, 1993b).'w Deze reflectie leidt onder meer tot de constatering dat de vorm
en de inhoud van de managementparticipatie niet los gezien kunnen worden van de bestu-

ringsopgave waarvoor het ziekenhuismanagement zich ziet gesteld. Deze besturingsopgave is
in de loop van de jaren tachtig geevolueerd van het toepassen van (reken)regeltjes naar het
maximaliseren van de benutting van de toegekende (financiele) mogelijkheden:" DaaIbij
heeft elk nieuw managementvraagstuk steeds weer de vraag opgeroepen of, en zo ja op wel-
ke wijze, de medische professie aan de oplossing kan bijdragen. Onderkend wordt dat  ma-
nagementparticipatie van specialisten van oorsprong nauw verbonden is met de introductie
van de budgettering. In samenhang met de hierdoor toegenomen beleidsruimte is de aan-
dacht in veel ziekenhuizen daarna verschoven naar een meer planmatige aanpak van de be-
leidsvorming. Hierbij wordt opgemerkt dat de wijze waarop de specialisten bij de budgette-
ring en de beleidsvorming zijn betrokken, in belangrijke mate in overleg tussen de 'koepel-

organisaties' (NZr en LSV) is bepaald. Achteraf kan dan ook worden vastgesteld dat de
participatie van de medische staf in deze periode vooral gebaseerd is geweest op afspraken
over de interne overlegprocedures. Pas tegen het einde van de jaren tachtig is een beweging
ontstaan om de organisatievonn ook in structurele zin aan de interne en externe veranderin-
gen aan te passen. Aannemelijk is overigens dat het in De specialist van morgen bepleite
specialisten-zeljbestuur (zie memo 4-26) hierbij een stimulerende invloed heeft gehad (LSV,
1988). In ieder geval heeft dit (de directie van) het Maria Ziekenhuis ertoe aangezet om in
een relatief vroeg stadium een eigen koers te gaan varen. De keuze  om de medisch specialis-
ten een voortrekkersrol toe te dichten bij de interdisciplinaire aanpak van het kwaliteitsma-
nagement kan worden beschouwd als het logische vervolg hierop. Achteraf beschouwd is het
met name deze reflectie op de loop der gebeurtenissen geweest die model heeft gestaan voor
de thematische opzet van dit praktijkgerichte onderzoeksverslag (zie 2.4).

Met het einde van (de deelname aan) het onderzoeksproject Managementpancicipatie van
medisch specialisten  en het Project  Doelmatigheid  Zorginstellingen  in zicht (zie  4.4), wor-
den  begin 1994 binnen het Maria Ziekenhuis voorbereidingen getroffen  voor een grondige
evaluatie van het in 1989 in gang gezette proces van organisatieverandering.55 Daartoe be-
staan verschillende aanleidingen. Allereerst wordt van het Maria Ziekenhuis een bijdrage
verwacht aan de evaluatie en afronding van de beide landelijke projecten. Voorts heeft de
medische  staf in maart  1992  aan het vervolgen van de eerder ingeslagen weg de voorwaarde
verbonden dat naar de oude situatie wordt teruggekeerd als de vorm die aan de management-
participatie wordt gegeven, niet aan de verwachtingen voldoet (zie 4.4). Anderzijds hecht de
directie er juist aan om in samenspraak met de medische staf vast te stellen dat 'the point of
no return' inmiddels is gepasseerd. Op geleide van de eertijds geformuleerde doelstellingen
en het voorgestane besturingsconcept wordt een gespreksnotitie opgesteld waarin een aantal

belangrijke aanknopingspunten voor de evaluatie bijeen gebracht zijn. Hierbij worden101

tevens enkele organisatiekundige invalshoeken belicht (zie memo 4-40). Uiteindelijk spitst

200 Zoektocht naar een ejJectieve organisatievorm



de gespreksnotitie zich toe op twee kernvragen: 1. Biedt de in gang gezette organisatiever-
andering - gegeven de actuele ontwikkelingen en voomitzichten - (nog steeds) perspectieven
voor  een  el»ctieve  besturing van  de  organisatie?  2.  Welke  aspecten  en  elementen van  het
ontwerp  en/of veranderingsproces  behoeven  (bij  een  positieve  beantwoording  van  de vorige
vraag) bi/zondere aandacht, Medio april wordt in een open dialoog tussen de managers en
de medisch specialisten in de beleidsstaf een eerste poging gedaan om een antwoord op deze
vragen te geven.

Terugblikkend op de doorgevoerde veranderingen in de lijnorganisatie is het oordeel in de
beleidstaf overwegend positief Dit geldt met name voor de functie van sectormanager die in
1990 in het leven is geroepen (zie memo 4-31). Zo wordt het van stafzijde gewaardeerd dat
een sectormanager snel kan inspringen als een specialist nog wat moeite heeft met zijn 'ma-
nagementrol'. Anderzijds beschouwen de sectormanagers het als een belangrijk voordeel dat
zij dichter bij het zorgproces zijn komen te staan. Aanzienlijk minder eenduidig zijn de in-
schattingen met betrekking tot de invloed van de managementparticipatie (op het functione-
ren van) de medische staf Hierbij speelt een rol dat de medisch specialisten die zitting heb-
ben in de beleidstaf zich niet als representatief voor de medische staf beschouwen. Zo leert
de dagelijkse praktijk bijvoorbeeld dat lang niet alle stafleden van het belang van (deze vorm
van) managementparticipatie overtuigd zijn. Ook de rol van zorgmanager die de poortspeci-
alisten in het voorgestane besturingsconcept is toegedicht roept nog steeds verwarring op.
Daarbij lijkt het enthousiasme voor de kwaliteitswerkgroepen wat tanende. Voorts geven
specialisten aan de medische staf stee(is minder als een eenheid te ervaren. Geconcludeerd
wordt dan ook dat het moeilijk blijft om iedereen van het belang van het nieuwe besturings-
concept te overtuigen. De uitgangspunten zijn goed gekozen, maar de uitwerking ervan be-
hoeft meer aandacht. Het is dan ook niet objectief aantoonbaar dat het ziekenhuis met de
gekozen organisatievorm op de goede weg is. Gegeven de verbeterde communicatie tussen
de verschillende disciplines is dat gevoelsmatig echter wel het geval. Besloten wordt om de
stafteden (nogmaals) een korte beschrijving van het besturingsconcept te doen toekomen en
deze bij de evaluatieve bespreking in de medische staf als leidraad te gebruiken.

Later  in het voorjaar  van 1994 volgen nog verschillende andere evaluatiemomenten.   Zo
wordt begin mei ter afronding van het Profect Doelmatigheid Zorginstellingen onder voor-
zitterschap van de landelijke projectleider een interne 'ronde-tafel-conferentie' gehouden met
de betrokken specialisten en managers. Het verslag van deze conferentie wordt naderhand in
een geredigeerde vorm gepubliceerd (Op de Beek en Van Santen, 1994). De aandacht richt
zich tijdens de conferentie vooral op de participatie van (de leden van) de medische staf in de
parallelorganisatie en de 'gemengde commissies' (zie memo 4-36). De kernvraag daarbij is
wat deze overlegvormen opleveren. Is er verbetering waarneembaar in de communicatie en
samenwerking tussen specialist en manager? Het antwoord hierop blijkt tweeledig. Enerzijds
is er op enkele deelterreinen duidelijke vooruitgang geboekt. Voorbeelden hiervan zijn de
samenwerking in de investeringsprocedure, de OK-commissie en de Permanente Commissie
Beddengebruik (zie 4.3). Winst is ook dat er binnen een aantal vakgroepen (maatschappen)
een geregeld overleg tot stand gekomen is, waardoor de vakgroepsleden bee gel[nformeerd
zijn over beleidsmatige zaken. Anderzijds moet wordenvastgesteld dat de samenwerking
van medisch specialisten en ziekenhuismedewerkers in enkele andere overlegvormen nog
stroef verloopt. Volgens de stafvoorzitter " bestaat de medische staf uit een kleine groep
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Memo 4-40 Organisatie-ontwerp, organistieverandering en evaluatie

b El OU
In  de  gespreksnotitie op geleide waarvan begin   1994 een start wordt gemaakt
met de evaluatie van het organisatieveranderingsproces in het Maria Ziekenhuis,

1,"J zijn enkele passages gewijd aan enkele organisatiekundige aspecten van het
102

ontwerp en het veranderen van organisaties.

"In essentie is organiseren niets anders dan het verdelen van taken en zorgdragen voor de coordina-
tie die als gevolg van die taakverdeling noodzakeluk is. Een gezond organisatiekundig uitgangs-
punt daarbij is dat gestreefd moet worden naar een zodanige verdeling van taken dat de coordina-
tiebehoefte zo beperkt mogelijk is. Voorts geldt in het algemeen als uitgangspunt dat het primaire
proces (in het ziekenhuis: de patientenzorg) het belangrijkste aangrupingspunt is voor het organisa-
tievraagstuk. In veel organisaties (zo ook in het ziekenhuis) is het primaire proces aan voortduren-
de verandenngen onderhevig, zowel als gevolg van veranderingen in de marla/omgeving van de
organisatie als ten gevolge van veranderingen in de technologie (in brede zin). Aan het ontwerp
van een (ziekenhuis)organisatie wordt dan ook in toenemende mate de eis gesteld dat flexibel op

veranderingen moet kunnen worden ingespeeld
"

"Een organisatie kan niet alleen worden beschouwd als een doelgericht systeem, maar ook als een
verzameling van individuen met (aan verandering onderhevig zijnde) eigen normen, waarden, op-
vattingen en deskundigheden. Complicerend daarbij is dat deze verzameling van individuen niet
stabiel is. Er zijn immers voortdurend mutaties in het medewerkersbestand. Een organisatie-
ontwerp ontstaat niet in het luchtledige, maar is altijd ingebed in de 'politieke' werkelukheid van
het moment. Het besluit om een nieuwe organisatiestructuur in te voeren leidt dan ook niet automa-
tisch tot een succesvolle implementatie. Weerstanden die bij het ontwerpen over het hoofd zun ge-
zien of zun genegeerd, kunnen in tweede instantie alsnog de beoogde verandering frustreren of
zelfs blokkeren. Vertraging bij de implementatie kan echter ook andere oorzaken hebben. Men kan
zich eenvoudigweg vergissen in de tijd en inspanning die de invoering van een organisatieverande-
ring vergt. Anderzuds ontstaat een bruikbaar organisatie-ontwerp vaak 'werkende  weg'.   Op  het
moment van het besluit zijn weliswaar de contouren bekend, maar tijdens het veranderingsproces
wordt het ontwerp zowel op onderdelen aangepast als nader uitgewerkt. Met andere woorden, in
een bestaande organisatie gaan organisatie-ontwerp en organisatieverandering veelal hand in
hand". Ter illustratie van deze samenloop wordt in de gespreksnotitie gerefereerd aan onderstaande
schematische voorstelling van De Leeuw (1986).

2\
ontwerp denken en bestissen over een geschikte structuur

0  +  0  +  0  +01
verandering beheerste verandering van de structuur
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van actief betrokken specialisten en een grote groep anderen die een neutrale positie inne-
men. Daarnaast is er een kleine groep medici met een negatieve grondhouding met betrek-
king tot managementparticipatie. Het is deze relatief kleine groep,  die in staat is het klimaat
te bepalen". Niet minder opmerkelijk is de 'zelfevaluatie' van de oud-stafvoorzitter. Naar
zijn opvatting "staat het autonome gedrag van medisch specialisten haaks op de integrale
benadering van de zorg door het ziekenhuis. Ondanks alle pogingen is de medische staf er
niet in geslaagd haar eigen structuur te ordenen. Wat domineert is nog steeds de individuele
benadering van de specialist. Slechts op enkele plaatsen is op vakgroepniveau vooruitgang
geboekt".

Eind mei presenteren de onderzoekers van het NZi en Zorg Consult Nederland het locale
eindverslag van het project Managementparticipatie van medisch specialisten.84 In dit ver-
slag wordt niet alleen teruggeblikt op de ervaringen die in het Maria Ziekenhuis zijn opge-
daan, maar trekken de onderzoekers op basis van afsluitende interviews tevens een aantal
meer algemene conclusies. Zo wordt de organisatievorm aangemerkt als "goed doordacht en
ver uitgewerkt". Daarbij worden de "gedegen theoretische onderbouwing en visie-
ontwikkeling" sterke punten genoemd. Hier staat tegenover dat de nota's waarin deze be-
leidsvisie en organisatievorm zijn beschreven als zeer uitvoerig en abstract worden ervaren.

Gesignaleerd wordt dat het daardoor voor de betrokkenen in het ziekenhuis soms lastig is de
verbinding met de dagelijkse praktijk te leggen. "Dit kan tot gevolg hebben dat het draagvlak
voor de visie en de nieuwe overleg- en besluitvormingsstructuur smaller wordt en zich be-
perla tot een trekker/initiator met een kleine kring van enthousiastelingen. Het uitdragen van
het abstract geformuleerde ideeengoed vergt veel energie". Met betrekking tot de vorm van
managementparticipatie in het Maria Ziekenhuis stellen de onderzoekers vast dat deze geba-
seerd is op de keuze om een scheiding aan te brengen tussen beleidsontwikkeling en be-
drijfsvoering. De medisch specialist wordt uitdrukkelijk niet in de lijnorganisatie ingepast.
Daarentegen is er sprake van een intensieve participatie in de beleidsontwikkeling en be-
leidsvaststelling. Op grond hiervan pleiten de onderzoekers ervoor om in het Maria Zieken-
huis te spreken van beleidsparticipatie van medisch specialisten. Overigens wordt daarbij

opgemerkt dat het niet iedereen altijd duidelijk is wanneer de beleidsontwikkeling binnen de

parallelorganisatie plaatsvindt en wanneer binnen een sector. Aanbevolen wordt meer expli-
ciet te maken wat onder een 'sectoroverstijgend vraagstuk' moet worden verstaan. Onder-
kennend dat de 'linking pins' en 'personele unies' in het systeem bedoeld zijn om de af-
stemming binnen de beleidsorganisatie en tussen de beleidsgroepen en lijnorganisatie te
waarborgen, signaleren de onderzoekers dat de 'dubbelingen' die hierdoor ontstaan door een
aantal betrokkenen als een probleem worden ervaren. Deze 'dubbelingen' betreffen zowel de
personen die deelnemen aan de overlegvormen als de onderwerpen die hierbij aan de orde
komen. Aanbevolen wordt de overlegstructuur op dit punt aan een nadere beschouwing te
onderwerpen. Met betrekking tot het functioneren van de beleibstafachten de onderzoekers
de ervaringen nog te beperkt voor een verantwoorde evaluatie.

In combinatie met de interne evaluatieronden inspireren de verschillende externe evaluaties
de directie van het Maria Ziekenhuis om de vergaarde ervaringskennis te vertalen in een
toekomstvisie op de verdere ontwikkeling van de organisatie. Hiertoe wordt tijdens de zo-
mermaanden van 1994 een beknopt overzicht van de organisatieveranderingen opgesteld
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waarin zowel wordt teruggeblikt als vooruitgekeken. Het doel dat hiermee wordt nagestreefd
is tweeledig. Ten eerste bestaat de behoefte om de vele nota's uit de achterliggende 'experi-
mentjaren' te archiveren zonder dat de opgedane ervaringen geheel uit het geheugen worden
gewist. Ten tweede is er behoefte aan het nodige houvast bij de verdere ontwikkeling van de
ziekenhuisorganisatie. Een belangrijke overweging hierbij is dat er telkens andere personen
in de besturing van het ziekenhuis participeren die geYnformeerd moeten worden over de
koers die is uitgezet. Tijdens de bespreking van de conceptnota in de beleidsstaf worden
enkele belangrijke conclusies getrokken. Allereerst zien de gesprekspartners in de beleidsstaf
geen redenen meer om het in 1989 ingezette proces van organisatieontwikkeling als experi-
menteel te blijven beschouwen. Verder wordt vastgesteld dat er geen argumenten zijn voor
een fundamentele koerswijziging. Integendeel, de ingezette ontwikkelingslijn wordt steeds
meer als richtinggevend ervaren. Organisatieverandering is voor de beleidsstaf niet langer
een experiment, maar een constante uitdaging om de organisatie gezond te houden. Afge-
sproken wordt dit inzicht in de titel van de nom tot uitdrukking te laten komen: Fan erperi-
menten tot ontwikkelingslyn
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Voorzien van deze impliciete aanbeveling (en een okergele omslag) wordt de definitieve
nota in september  1994 ter afronding van de interne evaluatieronde aan de medische staf en
de ondernemingsraad voorgelegd. De 'gele nota' start met een kort historisch overzicht van
de opeenvolgende 'experimenten' in het Maria Ziekenhuis. Hierop aansluitend wordt een
beeld geschetst van het ontwerpmodel op basis waarvan het proces van organisatie-
verandering in 1989 in gang is gezet (zie memo 4-31). In dat kader wordt met name aandacht
besteed aan het voorgestane besturingsconcept (zie memo 4-30) en de daaraan gerelateerde
rolverdeling tussen management en medische professie (zie memo 4-33). Benadrukt wordt
dat de rol van zorgmanager de medisch specialist een adequate mogelijkheid biedt om "zorg
te dragen voor een doeltreffende, doelmatige en patientgerichte zorgverlening" en daarmee
inhoud te geven aan zijn primaire professionele verantwoordelijkheid. Voorts wordt in de
nota uiteengezet dat de 'herordende' lijnorganisatie vooral ten doel heeft "structuur te bren-
gen in de communicatie en afstemming tussen medisch specialisten en management op sec-
tor- en afdelingsniveau" (zie memo 4-29). Meer in zijn algemeenheid wordt in de nota uit-
voerig ingegaan op de voorgestane overlegstructuur. Daarbij richt de aandacht zich in het
bijzonder op de beleidsvormende overlegvormen binnen de parallelorganisatie (zie memo
4-27) en de wijze waarop het kwaliteitssysteem hierin is ingepast (zie memo 4-38). Mede
gevoed door de externe evaluatierapporten (zie 4.4) wordt overigens onderkend dat het func-
tioneren en de aansturing van de overlegstructuur de nodige verbetering behoeven (zie memo
4-41). Gesteund door het ontwerp van de Kwaltteitswet Zorginstellingen (zie 4.5) is de 'gele
nota' echter vooral ambitieus waar het de verdere ontwikkeling van het kwaliteitsmanage-
ment en het kwaliteitssysteem betreft (zie memo 4-42), De belangrokste voedingsbodem voor
deze ambitie is vervat in het voorgestane besturingsconcept: "Kenmerkend voor dit concept
is dat de aandacht van de medisch specialist zich primair richt op de gezondheid van de
patiant, terwijl het management vooral gericht is op de gezondheid van de organisatie. Me-
disch specialisten en managers participeren over en weer in de besturing van elkaars primaire
aandachtsgebieden. Daarmee heeft het begrip managementparticiAatie in het Maria Zieken-
huis een dubbele betekenis. Beoogd wordt hiermee zowel op beleidsniveau als in de operati-
onele sfeer de integratie te bereiken die nodig is voor het verlenen van verantwoorde zorg".
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Memo 4-41 Ontwikkelingsperspectief voor de overlegstructuur

101 El[ Ter gelegenheid van de afronding van het project managementparticipatie wordt
medio 1994 onder de titel Fan experimenten tot ontwikkelingston een nota ge-1//[ presenteerd waarin op geleide van de evaluatieresultaten enkele concrete ont-
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wikkelingsmogelijkheden voor de overlegstructuur worden geschetst.

Hieraan ligt de overweging ten grondslag dat het voor een doeltreffend en doelmatig functioneren
van de ziekenhuisorganisatie van essentieel belang is dat "niet alleen de opdeling in afdelingen en
sectoren helder van opzet is, maar evenzeer dat de overleglijnen duidelijk zijn gestructureerd".
Daarbij richt de aandacht in de 'gele nota' zich primair op het overleg dat betrekking heeft op de
kwaliteit  en de organisatie van de zorgverlening op het niveau van patientengroepen of afdelingen.
Geconstateerd wordt dat de betrokkenheid hierbij  van 66n of meer medisch specialisten veelal in-
herent is aan de gespreksonderwerpen. Voorbeelden van multidisciplinaire overlegvormen rond
patientengroepen zijn de 'PRIK-werkgroepen' (zie 4.5). In lijn met het voorgestane besturingscon-
cept wordt bepleit het functioneren van deze overlegvormen waar nodig te stimuleren en te facilite-
ren (zie memo 4-42). Dat geldt overigens evenzeer voor het gestructureerde overleg tussen medisch
specialisten en management op afdelingsniveau, waarmee in het kader van het 'project manage-
mentparticipatie' ervaring is opgedaan (zie 4.4). "Gebleken is dat ook deze overlegvormen de
structurele betrokkenheid bij de organisatie van het zorgproces bevorderen". In de nota wordt ech-
ter ook gewezen op de onduidelijkheden die kunnen ontstaan als er vanuit het a/delingsoverleg
initiatieven worden ontplooid op het terrein van de kwaliteitszorg. "Het gevaar bestaat dat er dou-

.„blures ontstaan die noch doelmatig zijn, noch bevorderend voor de gewenste uniformiteit

Met betrekking tot vele afdelingsoverstijgende overlegvormen wordt gememoreerd dat de staf-
afdeling B&0 deze in de beginjaren negentig aan een uitvoerig inventariserend onderzoek heeft
onderworpen (zie memo 4-32). Het primaire doel van dit onderzoek is geweest een beeld te krijgen
van de functies en het functioneren van de talrijke commissies, projectgroepen en werkgroepen
binnen het ziekenhuis. In tweede instantie is op basis van deze inventarisatie vastgesteld aan welke
overlegvormen in de nieuwe organisatievorm geen behoefte meer bestaat en zijn de resterende
overlegvormen  in de lunorganisatie  of de parallelorganisatie ingepast (zie 4.4).  Voor een  deel  heb-
ben deze activiteiten plaatsgevonden onder de vlag van het Project Doelmatigheid Zorginstelhn-
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gen.

In het verlengde van de aanbevelingen van Bakkenist Management Consultants (zie 4.4) omvat de
nom tevens enkele meer algemene aandachtspunten.85 Zo wordt onderkend dat bij het instellen van
nieuwe overlegvormen meer dan in het verleden aandacht besteed zal moeten worden aan de sa-
menstelling en de taakornschrijving of opdrachtformulering. Onderkend wordt eveneens dat het
niet doelmatig is om elk vraagstuk projectmatig aan te pakken. "Vaak is een probleem een-
voudigweg achter een bureau of in bilateraal overleg op te lossen. Het verkrijgen van het benodig-
de draagvlak is veelal ook realiseerbaar zonder een nieuwe overlegvorm het licht te doen zien".

Samenhangend met de invulling die in het Maria Ziekenhuis aan de managementparticipatie van
medisch specialisten is gegeven, wordt in de 'gele nota' uitvoerig ingegaan op de inrichting en het
functioneren van de parallelorganisatie. Gememoreerd wordt dat in  1992 is besloten de functie van
de parallelorganisatie (en de beleidstaf) vooralsnog te beperken tot een drietal beleidsterreinen en
hieraan later  op  geleide van de  ervaringen uitbreiding  te geven (zie 4.4). Inmiddels is de beleids-

(zie vervolg)
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Memo 4-41 (ve,;rig)

groep kwahteit van zorg (BKZ) reeds geruime tijd operationeel en zijn ook de beleidsgroep orga-
nisatie van zorg (BOZ) en de beleidsgroep informatie en automatisering (BIA) van start gegaan
Medio  1994 zijn er echter nog geen initiatieven ontplooid om de functie van de parallelorganisatie
verder uit te breiden. Voorzien wordt echter dat de wijze waarop de betrokkenheid van de medi-
sche staf bij het inteme budgetteringsvraagstuk en het investeringsbeleid is vormgegeven, op de
duur niet houdbaar zal blijken te Zijn Sinds de beginjaren tachtig levert de medische staf zijn in-
breng op dit terrein via de medische budgetcommissie (zie 4.2). In de praktijk speelt deze 'staf-
commissie' vooral een (adviserende) rol op het terrein van de medische investeringen (zie 4.3).
Daarnaast is de medische budgetcommissie geleidelijk betrokken geraakt bij de afwegingen die
moeten worden gemaakt op het terrein van de diagnostiek, het geneesmiddelengebruik en het ver-
bruik van medische middelen. In de praktijk wordt daarbu intensief samengewerkt met het mana-
gement en de betrokken staffunctionarissen. Constaterende dat kwaliteitsbeleid, informatiebeleid
en financieel-economisch beleid in toenemende mate met elkaar verweven raken, wordt in de 'gele
nota' voorgesteld te bezien op welke wijze de betrokkenheid van de medische staf bu de interne
budgettering en het investeringsbeleid via de parallelorganisatie kan worden vormgegeven. "De
voorgestane geintegreerde besturing van de beleidsontwikkeling door de beleidsstaf verdraagt zich
steeds minder met een relatief autonoom functioneren van de medische budgetcommissie"

Met betrekking tot de inrichting van de parallelorganisatie heeft de ervaring inmiddels geleerd dat
een te grote personele overlap tussen een beleidsgroep en de  beleidsstaf een duidelijke taakafbake-
ning tussen deze overlegvormen bemoeilijkt.  "De beleidsstaf zal erop moeten toezien dat de 'lin-
king pin' tussen de overlegvormen  op de onderscheiden niveaus tot 66n of slechts enkele personen
beperkt bluft. Het ontbreken van een 'linking pin' kan leiden tot discommunicatie of onnodige bu-
reaucratie. Daarentegen leidt een teveel aan personele verstrengelingen tussen overlegvormen tot
onduidelukheden en ondoelmatigheid".

Als een ziekenhuis zich naar de buitenwacht als Un geheel wil presenteren, zullen de verschillen-
de beleidsinitiatieven die binnen de organisatie ontstaan tot een geintegreerd geheel moeten wor-
den gesmeed. Tevens zullen de leemtes in het beleid moeten worden opgespoord. Essentieel is
voorts dat de effectiviteit en de doelmatigheid van de beleidsvormingsprocessen in het oog worden
gehouden. In de 'gele nota' wordt nog eens gememoreerd dat deze besturingstaken in het Maria
Ziekenhuis aan de beleidsstafzun toebedeeld. Binnen de gekozen opzet van de 'beleidsorganisatie'
betekent dit dat de beleidsstaf steeds de afweging moet maken  of een vraagstuk binnen de lijnorga-
nisatie of binnen de parallelorganisatie moet worden aangepakt. Leidraad hierbij  is dat de parallel-
organisatie vooral bedoeld is voor sectoroverstijgende vraagstukken. De evaluatie heeft bovendien
uitgewezen dat er met betrekking tot de wijze van aanpak eveneens weloverwogen keuzes moeten
worden gemaakt. "Kan een vraagstuk bij een functionaris worden neergelegd of verdient een aan-
pak in groepsverband de voorkeur? Kan een bestaande overlegvorm met het vraagstuk worden be-
last of dient een nieuwe commissie, werkgroep ofprojectgroep te worden ingesteld? Hoe verlopen
de communicatielijnen met de beleidsstaf en/of de desbetreffende beleidsgroep?" Daarnaast heeft
het sturing geven aan de beleidsontwikkeling uiteraard een inhoudelijke component. In de 'gele
nota' wordt onderkend dat de beleidsstaf zich  in dit opzicht eveneens nog midden  in een leerproces
bevindt. "Idealiter zou de beleidsstaf zich kunnen beperken  tot de ontwikkeling van het strategisch
beleid.  Met name bij sectoroverstijgende vraagstukken moet de beleidsstaf echter ook beoordelen
of de  kwaliteit van het ontwikkelde structurerend beleid zodanig  is,  dat tot implementatie kan  wor-
den overgegaan. De ervaring leert dat het niet altijd meevalt om de discussie dan tot hoofdlunen te
beperken."
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Memo 4-42 Ontwikkelingsperspectief voor het kwaliteitsmanagement en het
kwaliteitssysteem

[10 El  .·De voorgestane kwaliteitsbenadering vormt een wezenlijk onderdeel van de or-
ganisatiefilosofie van ons ziekenhuis". Deze passage in de nota Fan experimen- 1 ten tot ontwikketingslijn verklaart waarom in deze nota relatief veel aandacht

wordt besteed aan de ontwikkelingsmogelijkheden van het kwaliteitsmanage-
103ment en het kwaliteitssysteem in het Maria Ziekenhuis.

In de 'gele nota' wordt als vertrekpunt genomen dat (het ontwerp van) de Kwaliteitswet
ZorginsteHingen het ziekenhuis de verplichting oplegt om de kwaliteit van de zorgverlening
systematisch te bewaken, te beheersen en zonodig te verbeteren.4 Verondersteld wordt verder dat
hieraan impliciet de eis gekoppeld is  dat per zorgproces periodiek de kwaliteitscyclus wordt
doorlopen (zie memo 4-37). Geconstateerd wordt dat de 'PRIK-benadering', zoals die in  1991  in
het Maria Ziekenhuis is geintroduceerd (zie 4.5), een vorm van kwaliteitsmanagement is die reeds
op dit principe is gebaseerd. Van belang is verder dat deze benadering het fundament vormt van
het voorgestane besturingsconcept (zie memo 4-33). In de 'gele nota' wordt dan ook bepleit een
krachtige impuls aan deze vorm van kwaliteitsmanagement te geven. "Einddoel is om op deze
wijze de kwaliteit van alle veel voorkomende zorgprocessen te borgen. Dit vereist uiteindelijk de
betrokkenheid van alle poortspecialisten. Het ligt daarbij in de rede om binnen de verschillende
poortspecialismen een taakverdeling aan te houden die spoort met de veelal reeds bestaande
subspecialisaties. Voor de korte termijn is het de doelstelling van de beleidsgroep kwaliteit van
zorg (BKZ) om binnen elk poortspecialisme tenminste 66n kwaliteitswerkgroep actiefte hebben".

Overigens wordt in de 'gele nota' benadrukt dat de 'PRIK-benadering' niet de enige kurk is waar-
op de kwaliteitszorg in het Maria Ziekenhuis drijft. "In de afgelopen jaren zijn ook goede ervarin-
gen opgedaan met het doorlichten en verbeteren van onderdelen ofbepaalde aspecten van zorgpro-
cessen en ondersteunende processen. Voorts zijn van oudsher vele stafcommissies en ziekenhuis-
commissies werkzaam die een bijdrage leveren aan de kwaliteit van zorg. De samenhang tussen al
deze kwaliteitsbevorderende activiteiten heeft echter tot voor kort ontbroken". In de 'gele nota'
wordt er dan ook op gewezen dat het in de steigers staande kwaliteitssysteem (zie memo 4-38)
vooral ten doel heeft om de verschillende kwaliteitbevorderende en kwaliteitborgende activiteiten
op elkaar afte stemmen. "Inmiddels zijn de verschillende ziekenhuiscommissies op dit terrein on-
der de 'schutse' van de BKZ gebracht. De belangrijkste doelstelling daarbij is de signalen vanuit de
verschillende commissies bijeen te brengen teneinde deze te kunnen omzetten in gerichte kwali-
teitsacties. Binnen de medische staf vervult de stafcommissie kwaliteit een soortgelijke functie.  De
afstemming tussen de beleidsgroep en de stafcommissie is gewaarborgd doordat een tweetal me-
disch specialisten in beide overlegvormen participeert. Belangrijk is verder dat het gehele kwali-
teitssysteem door dezelfde stafafdeling (B&0) wordt ondersteund".

Op de derde dinsdag van september 1994 komt de 'gele nota' uitgebreid aan de orde in de
vergadering van de medische staf In zijn toelichting gaat de stafvoorzitter niet alleen in op
het doel van managementparticipatie en de uitwerking die daaraan in het Maria Ziekenhuis is
gegeven, maar geeft hij tevens zijn visie op de voordelen en de nadelen die hieraan voor
medisch specialisten zijn verbonden. Een positiefpunt is dat er meer inzicht wordt verkregen
in de kosten en de mate van doelmatigheid van de zorgverlening. Hierdoor ontstaat er bij de
interne middelenverdeling meer overzicht en kan er een betere afweging plaatsvinden. In
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samenhang hiermee ziet de stafvoorzitter een meer congruente opstelling van ziekenhuis en
specialist ontstaan ten opzichte van de zorgverzekeraars en de markt. Een zwak punt van
managementparticipatie is dat het daarvoor benodigde brede draagvlak niet altijd aanwezig
is. Tenslotte wijst de stafvoorzitter op het gevaar dat de specialisten die managementtaken op
zich nemen, door overbelasting of conflicten met collegae, geYsoleerd raken. Aansluitend op
deze toelichting volgt een betrekkelijk korte discussie, waarna de medische staf unaniem
besluit om de experimenten als afgesloten te beschouwen en accoord te gaan met het vervol-
gen van de ingeslagen weg.

Een klein jaar later komt met het verschijnen van het eindrapport van de Commissie Medi-
sche Specialist en Ziekenhuisorganisatie het 'project managementparticipatie' ook op lande-
lijk niveau tot een afronding. Met betrekking tot de vorm van managementparticipatie wordt
in dit eindrapport vastgesteld dat "in het Maria Ziekenhuis is gekozen voor een geheel eigen
variant. Om de beleidsontwikkeling en de participatie van specialisten daarbinnen goed ge-
stalte te geven is parallel aan de bedrijfsorganisatie een beleidsorganisatie ontwikkeld. Parti-
cipatie van medisch specialisten vindt daarin uitgebreid op alle niveaus plaats. Specialisten
participeren niet in de leiding van de werkeenheden. Het management neemt beslissingen,
mede op basis van het overleg met specialisten". Met betrekking tot de keuze om de poort-
specialismen in een drietal zorgsectoren te clusteren worden in het rapport verschillende
voordelen genoemd: "De meeste processen rondom een patient kunnen in 66n organisatieon-
derdeel worden ondergebracht. Specialisten die gebruik maken van eenzelfde werkplek en
dezelfde voorzieningen kunnen bij elkaar in een organisatieonderdeel worden gebracht. Dit
kan de afstemming bevorderen. Enkele grote eenheden lijken beter bestuurbaar dan vele
kleine. In principe biedt deze structuur, door de omvang van de clusters, mogelijkheden om
bepaalde commissies en activiteiten van stafafdelingen in de lijnorganisatie onder te brengen,
hetgeen de doelmatigheid kan bevorderen" (Commissie van Montfort II, 1995).
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4.7 Naschrift

Achterafbeschouwd is het opmerkelijk dat het verschijnen van het rapport van de commissie
modernisering curatieve zorg (Commissie Biesheuvel) in januari 1994 weinig of geen in-
vloed heeft gehad op de hiervoor beschreven evaluatie van het 'project managementpartici-
patie' in het Maria Ziekenhuis (zie 4.6). In dit rapport worden namelijk de contouren ge-
schetst van het ziekenhuis-nieuwe-stijl ofwel het gerntegreerde medisch-specialistisch be-
dr(if: Aan de voorgestane vormgeving van dit bedrij f ligt het uitgangspunt ten grondslag dat
"de ziekenhuisorganisatie en de daarin werkzame artsen, verpleegkundigen en het andere

personeel gezamenlijk staan voor het verlenen van doelmatige en kwalitatief hoogwaardige
zorg". Kenmerkend voor het geYntegreerde karakter van dit bedrijf is onder meer dat de
bekostiging van de medisch specialisten deel gaat uitmaken van de bekostiging van het zie-
kenhuis. Voorts zal de honorering van de specialisten niet meer gerelateerd zijn aan de hoe-
veelheid verrichtingen, maar aan de geleverde inzet. Voor de bekostiging van het geinte-
greerde medisch-specialistische bedrij f zal geleidelijk een systeem van productprijzen wor-
den ontwikkeld. Daarbij ziet de commissie het als een logisch sluitstuk van de gekozen be-
nadering dat er sprake is van een eenduidige leiding in de vorm van een directie of raad van
bestuur. "Deze draagt de eindverantwoordelijkheid voor het medisch-specialistisch bedrijf,
zowel intern als naar derden". Feitelijk sluit de commissie zich hiermee aan bij de zienswijze
dat het algemeen ziekenhuis als integrerend kader voor de medisch specialistische zorgver-
lening moet functioneren (zie memo 4-39). Met betrekking tot de organisatievorm van het
ziekenhuis staat de commissie echter een model voor ogen dat meer geinspireerd lijkt door
de 'specialist van morgen' (zie memo 4-26) dan door de 'specialist van overmorgen'
(Schaa£ 1994). De commissie ziet decentralisatie namelijk niet alleen als een essentieel
kenmerk van het geYntegreerde ziekenhuis, maar pleit nadrukkelijk ook voor een bepaalde
vorm van decentralisatie. "Zoveel mogelijk zullen bevoegdheden en verantwoordelijkheden
moeten worden overgedragen aan werkeenheden (clusters, divisies, afdelingen) binnen het
ziekenhuisbedrijf (...) De werkeenheden kunnen onder leiding staan van bijvoorbeeld een
daarvoor door betrokkenen aangewezen medisch specialist en een verpleegkundige, zonodig
bijgestaan door een beheerder. Een dergelijke vorm van vergaande decentralisatie past bij
het karakter van een professionele organisatie en de professionele autonomie van de medisch

specialist". Vermeldenswaard is dat opeenvolgende kabinetten (Lubbers III en Kok I) het
rapport van de Commissie Biesheuvel niet alleen op hoofdlijnen onderschrijven, maar zich
tevens expliciet achter dit decentralisatiemodel scharen. 105

Dat de positie die de Commissie Biesheuvel de medisch specialist binnen het geYntegreerde
ziekenhuis toedicht, geen genade vindt bij de Landelijke Specialisten Vereniging, is bij
voorbaat reeds duidelijk (Palmen, 1994). Uitgangspunt voor de LSV is namelijk dat "me-
disch specialisten en ziekenhuisorganisatie gelijkwaardige aanbieders van zorg zijn met
daarbij behorende afzonderlijke budgetten". Voor de LSV is het niet acceptabel "dat de
directie op het terrein van de medische behandeling verantwoordelijkheid draagt of zelfs
eindverantwoordelijkheid heeft. De professionele autonomie berust bij de specialist, niet bij
het ziekenhuismanagement". Voor de LSV is het eveneens niet acceptabel dat de commissie
de medisch specialisten de mogelijkheid wil ontnemen om als 'vrij gevestigd specialist' in
een ziekenhuis werkzaam te zijn. Samenvattend acht de LSV de voorstellen van de commis-
sie Biesheuvel op drie punten onaanvaardbaar: de positie van de medisch specialist in het
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ziekenhuis, de contractuele relatie met het ziekenhuis en de aard en wijze van honoreren

(LSV, 1994). Gegeven deze stellingname is het geen verrassing dat de landelijke 'koepelor-
ganisaties' in hun pogen om in de loop van 1994 tot een nadere uitwerking van het advies
van de Commissie Biesheuvel te komen, niet op alle punten overeenstemming bereiken.

Niettemin blijkt 'Biesheuvel' in de tweede helft van de jaren negentig een bron van inspiratie
voor beleidsmakers en andere 'veldspelers'. Zo is bijvoorbeeld het feit dat van specialisten
zijde de pro»sionele autonomie in stelling wordt gebracht om het 'vrije beroep' te verdedi-
gen, voor de werkgroep Specialist en Ziekenhuis (zie memo 4-39) aanleiding om zich te
hergroeperen en dit verschijnsel eens grondig onder de loep te nemen. Het resultaat van deze
studie wordt medio 1995 in boekvorm aan de voorzitters van de Nederlandse Vereniging van
Ziekenhuizen (NVZ) en de LSV aangeboden (Van Oorschot et al., 1995). Na het begrip
pro»ssionele autonomie van zijn oneigenlijke elementen te hebben ontdaan, definieert de
werkgroep dit als "het vermogen van de medicus om in zijn beroepsuitoefening te reflecteren
op zijn eigen keuzeproces en de afhankelijkheden die zijn keuzemogelijkheden in het be-
roepsmatig handelen bepalen". Professionele autonomie is daarmee een 'kernkwaliteit' van
de medisch specialist die "het - in het belang van de patient - verdient behouden en bevor-
derd te worden". De werkgroep ziet hierin een gezamenlijke opgave voor medisch specialis-
ten en ziekenhuismanagement. Een belangrijke overweging hierbij is dat "de kernkwaliteit
van de medici tevens de kernkwaliteit van de instelling is".

Voor het bestuur van de NVZ zijn de door de Commissie Biesheuvel voorgestane verande-
ringen aanleiding om de aandacht te richten op de eisen die aan het ziekenhuismanagement
van ovennorgen worden gesteld. Hiertoe wordt een breed samengestelde commissie ge-
vraagd zich te buigen over de vraag welke betekenis de modernisering van de curatieve zorg
heeft voor het profiel van het ziekenhuismanagement en de besturingsstructuur van de zie-
kenhuisorganisatie. Het resultaat is een gedegen studie naar de dominante trends in algemene
ziekenhuizen en andere professionele organisaties (Visser et al., 1996). Op basis hiervan
wordt de ideale ziekenhuismanager gekenschetst als een ondernemend bestuurder waarvan
de managementstijl is afgestemd op het ziekenhuts als professionele organisatie. Daarbij
wordt in navolging van Van Oorschot et al. (1995) benadrukt dat "professionele autonomie
als persoonlijke kwaliteit een 'kernkwaliteit' is, waarvan aantasting in het belang van een
goede gezondheidszorg voorkomen dient te worden". Met het oog op de noodzakelijke con-
vergentie van de belangen van organisatie en professionals beveelt de commissie aan om
binnen de instellingen prioriteit te geven aan "het formuleren en nastreven van een gemeen-
schappelijke doelstelling". Tegelijkertijd wordt de noodzaak onderstreept van een "procesge-
richte structuur, opgezet vanuit een patientgeorienteerd model". Daarbij benadrukt de com-
missie dat deze beide aanbevelingen niet los van elkaar gezien kunnen worden. "Indien en
voor zover ziekenhuizen vanwege de zelfstandigheid van specialistenmaatschappen be-
schouwd kunnen worden als organisaties met een gedecentraliseerde structuur, dient ener-
zijds gekomen te worden tot een zekere centralisatie teneinde de discussie over de gemeen-
schappelijke doelstelling te stimuleren en anderzijds tot nieuwe vormen van decentralisatie in
het zorgproces".

Voor de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is de stagnatie die zich na
het verschijnen van het rapport van de commissie Biesheuvel in het overleg tussen de 'koe-
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pels' aftekent, aanleiding om in november 1994 het initiatiefaan zich te trekken en "de lijnen
definitief uit te zetten". Hierbij speelt voor de minister een belangrijke rol,  "dat er in de  loop
van tijd in het veld zeer interessante initiatieven tot ontwikkeling zijn gekomen om op lokaal
niveau tot eigentijdse afspraken te komen over de samenwerking tussen ziekenhuizen, speci-
alisten en verzekeraars waar het de organisatie en honorering van specialistische zorg betreft.
Op deze wijze kan meer dan voorheen de zorgvraag van de bevolking weer centraal komen
te staan, zonder hiermee de suggestie te willen wekken dat alles wat medisch gezien kan ook

moet. Op het lokale niveau kan de discussie over doelmatigheid en kwaliteit goed gecombi-
neerd worden met afspraken over de organisatorische oplossingen voor de specialistische
zorgvraag. De regering ziet hierin voor de overgangsjaren 1995/1996 een goede weg naar
het toekomstige ziekenhuis nieuwe stijl waar geYntegreerde zorg geleverd wordt".106 Partijen
worden dan ook uitgenodigd 'lokale initiatieven' te ontplooien om de specialistenhonoraria
op instellingsniveau te budgetteren en een interne verdelingssystematiek te ontwikkelen die
aansluit op de vigerende mutatiesystematiek van de ziekenhuisbudgetten. Van overheidszijde
staat hier tegenover dat de betrokken specialisten worden gevrijwaard van (verdere) tarief-
kortingen wegens overschrijdingen van het macrobudget. Vooral deze laatste toezegging
blijkt voor de medisch specialisten een belangrijke stimulans te zijn om deze weg in te slaan.
In het merendeel van de ziekenhuizen komt in 'tripartiete overleg' tussen specialisteg zie-
kenhuis en zorgverzekeraars een lokale overeenkomst inzake de budgettering van de specia-
listenhonoraria tot stand. Hoewel aanvankelijk slechts voor een tweetal overgangsjaren be-
doeld, roept de minister van VWS de lokale partijen in september 1996 op om tot een ver-
lenging van deze 'lokale initiatieven' te komen. Terzelfdertijd creeert de minister voor zie-
kenhuizen de mogelijkheid om in het lokaal overleg een 'aanneemsom' voor het ziekenhuis-
budget overeen te komen. "Partijen kunnen zich in het lokaal overleg dan meer inhoudelijk
bezinnen op de vraag hoe de zorg geleverd wordt. Die vrijheid zal zeker beweging in de

107markt met zich meebrengen". Op vele plaatsen leidt deze oproep tot het aangaan van
meerjarige afspraken inzake honorariumbudget en ziekenhuisbudget, dit in afwachting van
een meer definitiefbekostigingssysteem voor de ziekenhuiszorg.

Het is dan ook evident dat het rapport van de Commissie Biesheuvel (1994) een belangrijke
impuls geeft aan de (reeds eerder in gang gezette) ontwikkeling van een systeem van pro-
ducttypering en productprijzen. De commissie bepleit namelijk om langs deze weg een be-
kostigingssysteem te ontwikkelen voor het medisch-specialistisch bedrij f dat voorziet in "een
betere aansluiting tussen kostenvergoedingen en geleverde prestaties". De Landelijke Specia-
listen Vereniging (later opgevolgd door de Orde van Medisch Specialisten), de Nederlandse
Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) onderkennen in
deze aanbeveling een gemeenschappelijk belang. Dit resulteert in april 1994 in de start van
het 'project producttypering'. Aan dit gezamenlijke project wordt onder meer als doelstelling
meegegeven dat "de producten waarin de aan de patienten geleverde zorg wordt getypeerd,
de basis moeten vormen voor de vergoeding van zowel de medisch-specialistische hulp als
van de ziekenhuiszorg". Deze formulering biedt de specialistenorganisaties de ruimte om als
alternatief voor het geYntegreerde bekostigingsmodel van de commissie Biesheuvel een ho-
noreringsysteem op basis van 'loon naar werken' te blijven nastreven. Opmerkelijk is dat de
minister van VWS in september 1996 expliciet steun geeft aan dit streven. "Het systeem van
producttyperingen moet de inbreng van zowel ziekenhuis als specialist in zich verenigen. Op
die manier kan voor betrokkenen inzicht ontstaan in de integrale kosten van de medisch
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specialistische ziekenhuiszorg. In dit kader zal ook gekeken worden naar de mogelijkheden
om een op uurbasis gefundeerd honoreringssysteem voor specialisten in het uiteindelijke
systeem van productprijzen te incorporeren".* Kort nadien wordt van specialistenzijde een
belangrijke doelstelling aan het project toegevoegd. Deze behelst in essentie dat aan elk
medisch-specialistisch product dat deel uitmaakt van een diagnose-behandeling-combinane
ODBC) een kwaliteitsrichtlijn ten grondslag moet worden gelegd. Het initiatief voor het op-
stellen van deze consensusrichtlijnen wordt bij de wetenschappelijke verenigingen gelegd.
Hierbij is het de bedoeling het primaire proces van medisch-specialistische hulp te beschrij-
ven vanuit de zorgvraag van de patient en de richtlijnen te baseren op het principe van evi-
dence based medicine. "Daarmee waarborgen deze richtlijnen de kwaliteit van het medisch-
specialistisch product. Uit de consensusrichtlijn wordt de normatieve inzet van de medisch
specialist in het product afgeleid. Door hiervan de werklast van de specialist te bepalen,
vormt de richtlijn tevens de grondslag voor een evenwichtige honorering van de specialist op
basis van een aanvaardbaar uurtarief' (Baas, 1997). Hoewel verschillende wetenschappelijke
verenigingen deze uitdaging met overtuiging aannemen en er ook in de pilotziekenhuizen
veel werk wordt verzet, loopt het 'project producttypering' in de tweede helft van de jaren
negentig aanzientijke vertraging op. Bij het passeren van de eeuwgrens bestaat er nog steeds

weinig zicht op een productgeorienteerd bekostigingssysteem voor ziekenhuiszorg en me-
disch-specialistische hulp.

Tenslotte vormt het rapport van de commissie modernisering curatieve zorg voor de minister
van VWS aanleiding om wetgeving voor te bereiden die erop gericht is het functioneren van
het ziekenhuis als geYntegreerde organisatie te ondersteunen. Deze krijgt bekendheid als het
wetsvoorstel 'geintegreerde medisch-specialistische zorg', naderhand kortweg aangeduid als
de   ' integratiewet'. Concreet  gaat het hierbij  om de introductie  van een nieuwe aanspraak  in
het kader van de Ziekenfondswet (ZFW) en de Wet op de Toegang tot de Ziektekostenver-
zekering (WTZ) op geintegreerde specialistische ziekenhuiszorg. Van meet af aan tonen de

specialistenorganisaties zich niet enthousiast over dit wetgevingstraject. Bij herhaling wordt
dan ook gepoogd de minister van de overbodigheid van deze wetgeving te overtuigen. De
minister toont zich hiervoor echter niet gevoelig en ziet ook in de verlenging van de lokale
initiatieven geen aanleiding om de voorbereidingen te temporiseren. Wel ontvouwt de minis-
ter in september  1996 een visie  op het toekomstige ziekenhuis waarin de contouren  van  de

'integratiewet' reeds enigermate herkenbaar zijn. "De voorgenomen wetswijziging mag in
elk geval geen afbreuk doen aan de mogelijkheden om op lokaal niveau te kiezen voor het
vrije beroep of dienstverband. De positionering van de medisch specialist binnen de organi-
satie wordt immers voor een groot gedeelte aan de lokale partijen zelf overgelaten. Voorop
staat dat er lokaal geYntegreerde organisaties van specialisten en ziekenhuizen tot stand moe-
ten komen. Bestuurlijk betekent dat, dat de medische staf en het ziekenhuismanagement
samen de koers voor de organisatie uitstippelen. Elk vanuit de eigen deskundigheid. Uit-
gangspunt is dus gelijkwaardigheid van management en staf. Nevenschikking met andere
woorden'..107

Wanneer de minister van VWS in maart  1997 het wetsvoorstel  aan de Tweede Kamer aan-
biedt, blijkt deze 'nevenschikking' zijn vertaling te hebben gekregen in de omschrijving van
de verstrekking medisch-specialistische zorg. Uit de voorliggende wetstekst blijkt namelijk
dat de ziekenhuiszorg zal worden "verleend door of vanwege een ziekenhuis dan wel door of
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vanwege een samenwerkingsverband van een ziekenhuis en de daar werkzame specialisten".
De NVZ laat hierop weten het wetsontwerp als een klap in het gezicht te ervaren. Het be-
langrijkste bezwaar betreft de onduidelijkheid die blijft hangen rond het begrip 'samenwer-
kingsverband van ziekenhuis en specialisten'. Verondersteld wordt dat deze constructie
vooral bedoeld is om het vrij ondernemerschap van de medisch specialisten veilig te stellen.
Naar de opvatting van de NVZ dient echter de functionele insteek voorop te staan. Het doel
van een geintegreerd medisch-specialistisch bedrijf is primair dat specialisten, verpleegkun-
digen en andere professionals samen werken aan de zorg voor de patient. Voorspeld wordt
dat het voorliggende wetsvoorstel echter juist tot juridische chaos en desintegratie van het
ziekenhuis zal leiden. Overigens blijft het standpunt van de Orde van Medisch Specialisten
(OMS) in deze fase ongewijzigd: Het wetsvoorstel is onnodig en ongewenst. Tijdens de
behandeling in de Tweede Kamer blijkt er niet alleen brede steun te bestaan voor de 'integra-
tiewet', maar ook de nodige sympathie voor de zienswijze van de NVZ. Deze vertaalt zich in
een zodanige amendering van het wetsvoorstel dat de ziekenhuisleiding eindverantwoorde-
lijk wordt gesteld voor de ziekenhuiszorg.5

Hiermee blijkt het pleit echter nog geenszins te zijn beslecht. Steeds nadrukkelijker wordt in
het debat over de 'integratiewet' een relatie gelegd tussen enerzijds het beginsel van neven-

geschiktheid en gelijkwaardigheid van medische staf en management en anderzijds het zelf-
standig ondernemerschap van de medisch specialist in fiscale en sociaairechtelijke zin. In
september 1997 ondertekenen de landelijke 'koepels' (OMS, NVZ en ZN) een convenant
dat tot doel heeft zowel het wetsvoorstel integratie medisch-specialistische zorg nieuwe
kansen te bieden als de mogelijkheid van medisch specialistische praktijkvoering in vrij
ondernemerschap veilig te stellen. Het convenant kent dan ook een ontbindende voorwaarde,
inhoudende "dat moet zijn gewaarborgd dat medisch specialisten door aanvaarding van het
wetsvoorstel niet fiscaal of sociaal-verzekeringsrechtelijk worden beperkt in hun vrije keuze
hun praktijk te voeren in een volwaardig vrij beroep danwel in een volwaardig dienstver-
band". Met betrekking tot de rolverdeling binnen het ziekenhuis wordt in het convenant
gesteld dat "medisch specialisten verantwoordelijk zijn voor het primaire proces en de direc-
tie voor de leiding en continuYteit van de complexe organisatie. Zij geven samen vorm aan
het geYntegreerd medisch-specialistisch bedrijf. Daartoe maken zij onderling contractuele
afspraken over de inhoud en de wijze van totstandkoming van productieafspraken tussen hen
beide en daarbij behorende budgetten en honoreringsregelingen voor medisch specialisten.
De afspraken over productie, budgetten en honorering volgen voor de korte termijn de sys-
tematiek van de huidige lokale initiatieven, maar worden zo snel mogelijk vervangen door
een systeem van producttypering en een daarop aansluitend systeem van honorering op basis
van tijdsbeslag van medisch specialisten". In samenhang hiermee voorziet het convenant
onder meer in de afspraak dat "een model zal worden ontwikkeld voor een overeenkomst
tussen het geYntegreerd medisch-specialistisch bedrijf en de medisch specialisten in vrij be-
roepw. 108 Voor de minister is de totstandkoming van het convenant een stimulans om het
wetsvoorstel in geamendeerde vorm opnieuw bij de Tweede Kamer in te dienen. Vooraf-
gaande aan de behandeling in het parlement komen de landelijke partijen een toetsingskader
overeen dat ertoe dient de zelfstandige beroepsuitoefening van medisch specialisten te waar-
borgen. Begin 1998 laijgt dit kader zijn vertaling laijgt in een model voor een addendum bij
de vigerende toelatingsovereenkornsten. Dit addendum wordt vervolgens ter toetsing109

voorgelegd aan het ministerie van Financien, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgele-
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genheid en het Landelijk instituut sociale verzekeringen (Lisv) en accoord bevonden. Dit
maakt het mogelijk dat de Tweede Kamer het gewijzigde wetsvoorstel op 27 januari 1998
met algemene stemmen aanneemt.  Eind  1998  gaat ook de Eerste Kamer unaniem accoord
met de 'integratiewet'. Tegelijkertijd dienen zich echter zoveel uitvoeringsproblemen aan dat
de invoering over de eeuwwisseling moet worden getild.

Overigens blijken zowel de 'lokale initiatieven' als de ontwerptekst van de 'integratiewet' de
verschillende partijen in de ziekenhuissector ertoe te inspireren om zich indringend op de
positie van de medisch specialist in het algemeen ziekenhuis te bezinnen. Dit geldt in het
bijzonder voor de Orde van Medisch Specialisten. In april 1997 voorziet de OMS zijn leden
van de nodige modellen voor de organisatorische vormgeving van de medische staf (gebun-
deld in het zogenaamde 'Greene Boek'). Deze modellen gaan gepaard met het advies om de
informele stafstructuur om te zetten in een formele structuur, zijnde de Fereniging Medische
Staf en daamaast een  Co6peratie  ten behoeve van de  specialisten vrij  beroepsbeoefenaren
op te richten. "De steeds zwaarder wordende taken van de medische staf en de steeds sterker

wordende druk op de professionele autonomie en op het vrije beroep (alsmede de daarmee

gepaard gaande juridische, financiele, fiscale en sociaal-verzekeringstechnische consequen-
ties) maken het noodzakelijk dat een formele Vereniging Medische Staf en een CoOperatie
van medisch specialisten in samenhang met elkaar en elkaar versterkend inhoud krijgen".110

In   mei 1998 presenteert   de   OMS zijn teden een smndaard samenwerkingsovereenkonist
waarin de wederzijdse rechten en plichten van het ziekenhuis het collectief van  medisch
specialisten  vrij beroepsbeoe»naren  zijn beschreven."'De meest opmerkelijke paragraaf in
deze modelovereenkomst betreft een uitputtende lijst van managementbeslissingen waarvoor
het instemmingsrecht van het collectief van vrijgevestigde specialisten wordt geclaimd. Het
is dan ook niet geheel onverwacht dat de NVZ haar leden met klem ontraadt om een derge-
lijke overeenkomst aan te gaan. Het is evenmin verrassend dat deze landelijke ontwikkelin-
gen de samenwerkingsverhoudingen binnen de ziekenhuizen flink onder druk zetten.

Voor de NVZ is het voorgaande aanleiding om met voortvarendheid aan de ontwikkeling
van een nieuwe toelatingsovereenkomst te gaan werken. Daartoe wordt medio 1998 een
'klankbordgroep' geformeerd die weliswaar de 'integratiewet' als leidraad neemt, maar zich
tevens laat leiden door de ervaringen die in de loop der jaren met het oude model van een
overeenkomst ziekenhuis - medisch specialist  zon opgedaan.2 Het resultaat is een geYnte-
greerd model bestaande uit een nieuwe toelatingsovereenkomst en een daaraan gekoppeld

document-medische-staf (DMS). De bedoeling hiervan  is dat regelingen die collectief wor-
den overeengekomen (of gewijzigd) en die worden opgenomen in het DMS hun doorwerking
hebben in de toelatingsovereenkomsten (en arbeidsovereenkomsten) en daarmee de indivi-
duele medisch specialisten binden. In april 1999 worden de voorstellen ter bespreking aan de
OMS aangeboden en in oktober wordt hierover op bestuurlijk niveau overeenstemming
bereikt. Gelijktijdig met de leden van de OMS en de NVZ wordt de minister van VWS geYn-
formeerd en tevens verzocht het bereikte onderhandelingsresultaat ter toetsing door te gelei-
den naar het Ministerie van Financien en de Lisv.112

Voor de vrijgevestigde medisch specialisten van het Maria Ziekenhuis is de uitnodiging van
de minister van VWS in november 1994 om 'lokale initiatieven' te ontplooien aanleiding om
tezamen met de medische staven van een tiental andere Brabantse ziekenhuizen (waaronder
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het St. Nicolaas Ziekenhuis te Waalwijk) te pogen tot een 'regionale' raamovereenkornst
inzake de specialistenhonorering te komen. 106 Hiertoe gaat in het vroege voodaar van 1995
in Eindhoven een tripartiete overlegronde tussen medisch specialisten, zorgverzekeraars en
ziekenhuisdirecties van start. Aanvankelijk is het de ambitie om in dit overleg een visie op de
langere termijn te ontwikkelen. Onder de opgelegde tijdsdruk verschuift het accent echter al
snel naar de vormgeving van een honoreringsformule voor de korte termijn. Daarbij komt het
vraagstuk van de onderlinge verdeling tussen specialisten niet of nauwelijks aan de orde.
Voor de directie van het Maria Ziekenhuis is een en ander aanleiding om zich uit dit 'regio-
nale' tripartiete overleg terug te trekken en de medische staf voor te stellen een eigen weg te
gaan. Hiertoe wordt door de directie een notitie opgesteld waarin zowel op de actuele poli-
tieke context wordt gereflecteerd  als een toekornstperspectief wordt geschetst voor de specia-
listenhonorering. "1 De rode draad die door deze notitie loopt, is ontleend aan het rapport van
de Commissie Biesheuvel (1994) en het standpunt dat het eerste paarse kabinet terzake kort
tevoren heeft ingenomen (zie 5.2.3).'05 Uitgangspunt voor de directie is derhalve dat de
lokale initiatieven als een opstap naar de invoering van de 'systematiek Biesheuvel' moeten
worden beschouwd en zeker niet als een alternatief daarvoor.  In dat verband wordt overwo-
gen dat het "gebruik maken van dezelfde budgetparameters nog niet hetzelfde is als functio-
nele integratie van specialisten en ziekenhuis. Voor het ziekenhuis betekent het participeren
in een tripartiete overeenkomst dat er medeverantwoordelijkheid ontstaat voor de (ontwikke-
ling van de) honoreringssystematiek van de vrijgevestigde specialisten. Een dergelijke be-
trokkenheid is alleen dan te rechtvaardigen als verwacht mag worden dat deze (op termijn)
leidt tot een verbetering van de kwaliteit en de doelmatigheid van de (medische) zorgverle-
ning". Toegespitst op de specifieke situatie in het Maria Ziekenhuis (zie 4.1) geeft de directie
hierbij aan dat op termijn ook de specialisten in dienstverband in de nieuwe honorerings-
structuur zullen moeten worden ingepast. Het blijvend naast elkaar bestaan van verschillende
soorten specialistencontracten binnen het ziekenhuis wordt niet wenselijk geacht.

De bespreking van de directienotitie in de medische staf heeft een constructief verloop en
leidt tot de conclusie dat met de nodige spoed een eigen 'lokaal initiatief moet worden opge-
start. Hiertoe wordt in overleg tussen de daartoe ingestelde commissie van vrijgevestigde
medisch specialisten en de directie een model ontwikkeld waaraan in tweede termijn ook de
zorgverzekeraars hun goedkeuring verlenen.  Eind 1996 wordt bij gebrek aan een bruikbaar
alternatief besloten tot een verlenging van de overeengekomen 'overgangsregeling'. Inmid-
dels hebben de ziekenhuisbesturen van het Maria Ziekenhuis en het St. Nicolaas Ziekenhuis
dan reeds tot fusie van de beide ziekenhuizen besloten (zie 4.1). Daar in het Waalwijkse
ziekenhuis soortgelijke honoreringsafspraken zijn gemaakt als in het Maria Ziekenhuis, telt
het TweeSteden ziekenhuis bij zijn ontstaan op 1 januari 1997 twee 'lokale initiatieven' en
twee 'honoreringscommissies'. Het uitblijven van een definitieve oplossing voor de bekosti-
ging van het geYntegreerde medisch-specialistisch bedrijf leidt vervolgens twee parallelle
ontwikkelingen in. Ten eerste wordt in samenspraak met het St. Elisabeth Ziekenhuis en de
zorgverzekeraars een meeIjarige budgetovereenkomst aangegaan. Deze heeft een looptijd
van drie jaar (1998 t/m 2000) en omvat zowel de ziekenhuisbudgetten als de honorarium-
budgetten van de beide ziekenhuizen in Midden-Brabant. Ten tweede leidt de behoefte aan
een specifieke arbeidsvoorwaardelijke regeling voor medisch specialisten binnen het Twee-
Steden ziekenhuis tot een intensieve overlegronde tussen de directie en een afvaardiging van
de medisch specialisten in dienstverband. Dit overleg resulteert eind  1997  in het tot stand
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komen van de zogenaamde 'TweeSteden-regeling' (Van Haren en Schaaf, 1998). Een ne-
veneffect hiervan is dat in navolging van de vrijgevestigde specialisten, ook de aan het Maria
Ziekenhuis verbonden specialisten in dienstverband zich enigermate organiseren.

Na enkele jaren van intensieve samenwerking zetten de directies van het Maria Ziekenhuis
en het St. Nicolaas Ziekenhuis - daartoe uitgenodigd door de beide besturen - het fusieproces
eind 1995 verder in gang met het opstellen van een intentieverklaring en een functieverdeel-
plan. Nadat hierover besluitvorming heeft plaatsgevonden, staat het resterende deel van het
jaar 1996 vrijwel geheel  in het teken  van de fusievoorbereidingen. Vermeldenswaard  is  dat
de beleidsstaf - daartoe uitgebreid met een vertegenwoordiging van het Waalwijkse zieken-
huis - hierin een belangrijke rol speelt. Een essentieel onderdeel van de voorbereidingen
betreft de organisatorische vormgeving van het fusieziekenhuis. Een belangrijk aandachts-

punt hierbij is dat de nieuwe organisatievorm vooral goed moet aansluiten op de zorggerichte
(kleinschalige) samenwerkingsrelaties die in de loop der tijd binnen de beide ziekenhuizen
tot stand gebracht zijn. Op grond van de positieve ervaringen die er inmiddels in het Maria
Ziekenhuis met het daar ontwikkelde besturingsconcept zijn opgedaan, wordt besloten dit
concept ook ten grondslag te leggen aan de organisatievorm van het TweeSteden ziekenhuis.
Daarmee wordt de ontwikkelingslijn doorgetrokken die in 1994 in de 'gele nota' is verwoord
(zie memo 4.41 ).103 Een belangrijke overweging hierbij is dat dit concept goede aankno-

pingspunten biedt voor de vormgeving van een adequaat kwaliteitsmanagement (zie memo
442). Het gevolg van deze keuze is feitelijk dat het Waalwijkse ziekenhuis in de organisa-
tievorm van het Maria Ziekenhuis wordt ingepast. Een en ander wordt vastgelegd in een nota
die later in het jaar de instemming krijgt van zowel de beide medische staven als de beide

ondernemingsraden.
114

Voor de besturen van de beide medische staven is de naderende fusie aanleiding om zich in
1996 te voorzien van een externe adviseur en zich gezamenlijk intensief op de nieuwe situa-
tie te beraden. Doelstelling daarbij  is om te komen tot een geYntegreerde medische staf en een
daarop toegesneden nieuw stafreglement. Doelstelling is eveneens om dit nieuwe stafregle-
ment af te stemmen op het besturingsconcept en de organisatievorm van het fusieziekenhuis.
Geconstateerd wordt dat er in dit opzicht sinds de laatste aanpassing van het stafreglement in
1992 ook in het Maria Ziekenhuis geen actie meer is ondernomen (zie 4.4.). Zowel tussen de
stafbesturen als in het overleg met de beide directies passeren vele onderwerpen de revue. In
november worden tijdens een speciale stafconferentie verschillende relevante thema's ter
sprake gebracht. Hierbij tekent zich een redelijke mate van consensus af over het primaire
taakgebied van de medische staf Gegeven het naast elkaar functioneren van vrijgevestigden
en specialisten in dienstverband wordt het behartigen van materiele belangen daartoe na-
drukkelijk niet gerekend. Na de conferentie blijkt de tijd echter te kort om de besproken
elementen nog voor de fusiedatum tot een evenwichtig geheel te smeden. In december res-
teert de beide medische staven dan ook geen andere mogelijkheid dan voorlopig accoord te
gaan met een stafreglement dat nog op traditionele leest is geschoeid. Wdl wordt bij deze
gelegenheid besloten de zittingstermijn van de stafbestuursleden tot drie jaar te verlengen
(zie 4.1)

De verdere ontwikkeling van de organisatie van de medische staf wordt daarmee een opgave
voor het bestuur van de gel[ntegreerde staf. De afscheid nemende externe adviseur laat hier-
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toe een notitie achter waarin de belangrijkste (door het nieuwe stafbestuur te beantwoorden)
vragen nog eens kort en bondig zijn verwoord: "Wat zijn de functies en doelstellingen van de
medische staf in het kader van de besturing van het ziekenhuis? Welke instrumenten staan
(het bestuur van) de medische staf ter beschikking met betrekking tot het realiseren van deze
doelstellingen? Hoe verhoudt de professionele autonomie van individuele specialisten zich
ten opzichte van het kwaliteitsbeleid van het ziekenhuis als totaal? Van meet af aan steekt

„115

het nieuwe stafbestuur veel energie in dit organisatievraagstuk. De complexiteit hiervan -
mede gevoed door de aanhoudende invloeden van buitenaf - leidt echter tot de nodige ver-
traging. Eind augustus 1999 wordt in samenspraak tussen stafbestuur en directie een voorstel
voor een gemoderniseerd stafreglement ontwikkeld. De kern van dit voorstel is dat er een
kernstaf moet komen waarin elke vakgroep/maatschap is vertegenwoordigd. Tijdens de
bespreking in de stafvergadering worden echter zodanig veel suggesties voor bijstelling
gedaan dat het jaar wederom tekort blijkt om het geheel tot een afronding te brengen. Hierbij
speelt mede een rol dat NVZ en OMS in deze periode het landelijk overeengekomen model
voor een nieuwe toelatingsovereenkomst en een daaraan gekoppeld document-medische-staf
(DMS) presenteren.

112

Een begin  1999 door Twijnstra Gudde uitgevoerde 'quick scan' heeft dan inmiddels uitge-
wezen dat de direct betrokkenen binnen het TweeSteden ziekenhuis (nog) verschillende
(andere) tekortkomingen zien in de ontwikkeling en het functioneren van de verkozen orga-
nisatievorm. Deze tekortkomingen betreffen zowel de concrete aansturing van de beleids-
vorming en de bedrij fsvoering,  als de rol en de positie van de beleidsstaf en het stafbestuur.
Zo wordt opgemerkt dat er nog maar een beperkte delegatie naar de sectoren plaatsvindt. Het
TweeSteden ziekenhuis wordt voorts gekenschetst als "een erg sociale organisatie, waar (te)
lang gestreefd wordt naar consensus". De parallelorganisatie wordt gezien als "een goed
uitgangspunt om een 'linking pin model' te bewerkstelligen". De structuur hiervan en de
daaraan gekoppelde systemen worden als goed doordacht beschouwd. Vastgesteld wordt
echter ook dat deze in de praktijk nog niet altijd even goed werken. De consultants van
Twijnstra Gudde wijzen in dit verband met name op de dubbelrol van de beleidsstaf. "Voor
een sturende rol  is de omvang van de beleidsstaf te groot en behoeft de vergaderdiscipline,
inclusief de keuze van te bespreken thema's verbetering. Wordt het denktankkarakter meer
benadrukt dan is de omvang minder een probleem, maar kan beter worden gekozen voor een
aantal een- ofmeerdaagse bijeenkomsten waarin beleidsthema's worden ontwikkeld en afge-
stemd. Worden beide rollen gecombineerd, dan vereist dit duidelijkheid over welke rol en
welke thema's op welk moment aan de orde zijn". Opgemerkt wordt verder dat de stafleden
die in de beleidsstaf zitting hebben niet gemandateerd zijn om beslissingen te nemen voor de
medische staf, hetgeen tot onduidelijkheden en verwarring leidt. In samenhang hiermee
wordt aanbevolen om de rollen van de medische staf en het stafbestuur nader te expliciteren.
"Wat verwacht men nu van de medische staf en het stafbestuur in het ziekenhuis? Over wel-
ke gebieden wil de staf eigenlijk zelf graag meepraten, meedenken of meebeslissen?„116

Voor de directie, het stafbestuur en het managementteam van het TweeSteden ziekenhuis
vormen de uitkomsten van de 'quick scan' niet alleen een stimulans om het proces van
organisatieverandering nieuw leven in te blazen, maar tevens om op onderdelen de nodige
aanpassingen te overwegen. Bij geen van de direct betrokkenen lijkt de behoefte te bestaan
om fundamenteel van de eerder uitgestippelde ontwikkehngsli/n af te wijken.
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5.   Praktijkervaringen in bedrijfskundig perspectief

Gedurende de zoektocht naar een e#ectieve organisatievorm in het Maria Ziekenhuis (zie
hoofdstuk 4), is het steeds de bestuurlijke ambitie geweest om de maatschappelijke functie
van het ziekenhuis op het terrein van de medisch-specialistische gezondheidszorg permanent
te optimaliseren. Anders gezegd, voortdurend is ernaar gestreefd om binnen de begrenzing
van het beschikbare budget op een kwalitatief verantwoorde wijze zoveel mogelijk in de
zorgbehoefte van de adherente bevolking te voorzien. De ervaringen in het Maria Ziekenhuis
hebben geleerd dat deze doelstelling de ziekenhuisleiding voor een besturingsopgave stelt
die aan vele interne en externe invloeden onderhevig is. Daarbij is van meet af aan onder-
kend dat deze besturingsopgave een actieve participatie van (de leden van) de medische staf
vereist (zie 1.1). Impliciet is daarmee verondersteld dat ziekenhuisleiding en medische  staf
niet alleen over de mogelijkheden beschikken, maar ook de bereidheid hebben om deze
uitdaging gezamenlijk aan te nemen. In zekere zin kan dit onderzoek dan ook worden be-
schouwd als een poging om deze veronderstelling op haar realiteitswaarde te toetsen. Tijdens
de zoektocht is de aandacht immers vooral uitgegaan naar de rolverdeling en de af temming
tussen het management en de medische professie.

Overwegende dat een ziekenhuis niet alleen als een doelgericht systeem, maar evenzeer als

een conglomeraat van parti/en kan worden beschouwd (zie  1.3 en 3.1.6), heeft de onderzoe-
ker er bewust voor gekozen zich in de positie te verplaatsen (en waar nodig op het standpunt

te stellen) van het besturend orgaan dat eindverantwoordelijk is voor de besturing en het
functioneren van het ziekenhuis. In de gekozen onderzoeksopzet is het begrip 'effectief dan
ook primair verbonden met de besturingsopgave waarvoor de ziekenhuisleiding zich ziet
gesteld. In het verlengde hiervan wordt van een e#ectieve organisatievorm gesproken als
deze een adequaat kader biedt voor een e#ecneve besturing van de verschillende processen
in het ziekenhuis. Deze redenering is tevens herkenbaar in de rode draad die door de pro-

bleemstelling loopt (zie  1.2 en 2.3) Onder welke omsmndigheden en in welke vorm draagt
managementparticipatie van medisch specialisten bij aan de effectiviteit van de besturing
van de ziekenhuisorganisatie en op welke wijze kan deze in de organisatievorm worden
verankerd?

In dit hoofdstuk wordt gepoogd een brug te slaan tussen de beide pijlers waarop dit onder-
zoek berust (zie 2.4). Hiertoe worden de opgedane praktijkervaringen (zie hoofdstuk 4) op
geleide van de vraagstelling geanalyseerd en aan een aantal algemene bedrijfskundige
modellen en concepten gespiegeld (zie hoofdstuk 3). De primaire leidraad hierbij is ontleend
aan de besturingstheorie. Aangrijpingspunt voor zowel de inhoudelijke analyse als de inde-
ling van dit hoofdstuk is het gegeven dat elk besturingsvraagstuk gedefinieerd kan worden
door een specificatie van de doelste#ing, het te besturen systeem en de omgevingsomstan-

digheden (zie 3.4.3). Een belangrijk gegeven hierbij is dat veel ziekenhuisdoelstellingen
(in)direct gerelateerd zijn aan ontwikkelingen in de omgeving. Daarom wordt allereerst kort
stilgestaan bij de externe invloeden op de besmnngsopgave (zie 5.1). Hierop aansluitend
wordt aandacht besteed aan de specifieke kenmerken en de interne dynamiek van de zieken-
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huisorganisatie door het Ziekenhuis als te besturen systeem te beschouwen (zie 5.2). Sleutel-
begrippen daarbij zijn complexiteit en bestuurbaarheid. Vervolgens spitst de aandacht zich
toe op de inrichting en het besturingsvermogen van het besturend orgaan (zie 5.3). De be-
grippen die hierbij centraal staan zijn besturing en participatie. Het hoofdstuk wordt afgeslo-
ten met een samenvatting van de belangrijkste bevindingen nldens de zoektocht (zie 5.4).
Daarbij gaat de belangstelling vooral uit naar de mogelijkheden om het permanente afstem-
mingsvraagstuk tussen professie en management in de organisatievorm te verankeren.
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5.1 Externe invloeden op de besturingsopgave

In zijn algemeenheid wordt de besturingsopgave waar een besturend orgaan voor staat,

primair bepaald door de doelen die worden gesteld. Voor een deel zullen deze doelen sa-

menhangen met de endogene bestuurlijke ambitie van dit orgaan. Voor een ander deel zullen
de doelen echter (in)direct samenhangen met algemene maatschappelijke en meer specifieke
invloeden van buitenaf Zoals het navolgende globale overzicht illustreert, geldt zeker voor
de ziekenhuissector dat er sprake is van een veelheid van specifieke externe regelingen. De
invloed van deze regelingen beperkt zich overigens niet tot de te stellen doelen. Ook (de
inrichting van) het te besturen systeem kan onderhevig zijn aan externe invloeden, dit met
inbegrip van het besturend orgaan zelf Onderstaand overzicht illustreert tevens dat de bestu-

ringsopgave waar de leiding van een ziekenhuis voor staat, voortdurend veranderingen on-
dergaat. Op geleide van een indeling van Glaser (1981) laten de verschillende externe in-
vloeden die in dit verband van betekenis mogen worden geacht, zich in een viertal rubrieken
indelen:

Ferandering van maatschappel(/ke waarden. Algemene maatschappelijke trends als
individualisering, toenemende mondigheid, verzakelijking en afnemende solidariteit ma-
nifesteren zich binnen het ziekenhuis zowel bij de patienten als bij de medewerkers. Pati-
enten beoordelen het ziekenhuis op steeds meer kwaliteitsaspecten en zijn daarbij minder
geneigd om de complexiteit van de ziekenhuisorganisatie als excuus te accepteren voor

een gebrek aan klantgerichtheid. Dit gaat onder meer gepaard met een gestage toename
van het aantal klachten. Tegelijkertijd heeft de wetgever de positie van de patient aan-
zienlijk versterkt. Voorbeelden hiervan zijn de Wet Geneeskundige Behandelings-
overeenkomst (april  1995),  de Wet Klachtrecht Clienten Zorgsector (augustus  1995),  de
Wet Medezeggenschap Clienten Zorginstellingen (april 1996) en de Wet Medisch-

Wetenschappelijk Onderzoek met Mensen (december  1999)

Aan medewerkerszijde vertalen genoemde trends zich onder meer in een zakelijker op-
stelling, een kritischer houding ten aanzien van de arbeidsomstandigheden en een toene-
mende gerichtheid op vrije tijd. Ook hierbij heeft de wetgever zich niet onbetuigd gela-
ten. Daarbij hebben veel overheidsmaatregelen van meer algemene aard in een arbeidsin-
tensieve sector als de gezondheidszorg, relatief veel gevolgen. Voorts zijn de ziekenhui-

zen geconfronteerd met verschillende sectorspecifieke maatregelen. Een in het oog sprin-
gend voorbeeld hiervan is het onder de Arbeidstijdenwet brengen van de assistent-

geneeskundigen. Inmiddels wordt het steeds duidelijker dat deze maatregel niet alleen de

nodige organisatorische en financiele problemen met zich heeft meegebracht, maar te-
vens een cultuurverandering binnen de medische professie in gang heeft gezet. Zo ziet
men geleidelijk ook in kringen van medisch specialisten de behoefte ontstaan aan een

normalisering van de werktijden en het terugdringen van de inconvenienten.

Toenemende technologische complexiteit. De medisch-specialistische geneeskunde en de

medische technologie zijn in hoge mate verweven geraakt. Dit geldt niet alleen voor de
ondersteunende specialismen, maar evenzeer voor de poortspecialismen. Zeker voor de

algemene ziekenhuizen geldt dat de ontwikkelingen in de medische technologie als exo-
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geen moeten worden beschouwd. Bepalend voor de introductie van (elders) beproefde
medische technologie is vooral de mate waarin de betrokken specialisten zich ervoor in-
zetten dat daaraan binnen het beschikbare investeringsbudget prioriteit wordt gegeven.
Alleen de introductie en spreiding van topreferente en topklinische voorzieningen worden
gereguleerd via de Wet op de Bijzondere Medische Verrichtingen (januari 1998). De
snel voortschrijdende digitalisering van veel medische apparatuur leidt voorts tot steeds

meer vervlechtingen van de verschillende systemen en netwerken. Mede door de storm-
achtige ontwikkelingen in de informatie- en communicatietechnologie ontstaat er een si-
tuatie waarin alles met alles samenhangt. Zeker in dit opzicht is het onderscheid tussen
intramuraal en extramuraal steeds minder relevant.

• Toenemende schaarste aan middelen. In ons land worden de kosten van ziekenhuiszorg
en medisch-specialistische hulp vrijwel volledig tot de collectieve lasten gerekend. Sinds
1983 ontleent de centrale overheid hieraan het argument om de kosten van de zieken-
huiszorg zowel op macro-niveau als op instellingsniveau te budgetteren (zie 4.2). Sedert
het tot stand komen van het zogenaamde v((f-pardlen-akkoord eind 1989 (zie 4.4) zijn
ook de kosten van medisch-specialistische hulp aan een macrokader gebon(len.49 Met in-

gang van 1995 zijn deze (honorarium)kosten in de meeste ziekenhuizen onder het regime
van de 'locale initiatieven' gebracht en daarmee eveneens op instellingsniveau gebudget-
teerd  (zie 4.7).,06 Ondanks  de vele pleidooien  voor meer marktwerking  die er sinds  het

verschijnen van het rapport van de Commissie Dekker (1987) zijn gehouden, is daar an-
no 2000 in de ziekenhuissector nog weinig of geen zicht op. Integendeel, recentelijk heb-
ben zelfs plannen gecirculeerd om de ziekenhuizen tevens budgettair verantwoordelijk te
maken voor de poliklinisch voorgeschreven geneesmiddelen. Tijdelijke subsidieregelin-
gen voor kostbare geneesmiddelen en aanvullende middelen voor het wegwerken van
wachtlijsten kunnen dan ook niet maskeren dat kostenbeheersing, en inherent daaraan vo-

lumebeheersing,  voor de centrale overheid de meest dominante doelstelling is.

Binnen de ziekenhuizen wordt de schaarste aan financiele middelen steeds manifester.
Dit heeft verschillende oorzaken. Als gevolg van de toename en de vergrijzing van de
bevolking wordt een groter beroep gedaan op de ziekenhuiszorg. Daarbij stellen de pati-
enten - gesteund door de patientenverenigingen en de wetgever - hogere eisen aan de ver-
leende zorg. Voorts heeft het ziekenhuis als gevolg van de medisch-technische en farma-
co-therapeutische ontwikkelingen steeds meer te bieden. Bovendien worden van de zijde
van overheid meer eisen aan het ziekenhuis gesteld, zowel met betrekking tot de kwaliteit
van de zorgverlening als met betrekking tot het personeelsmanagement en (het beheer
van) de technische en bouwkundige infrastructuur.

De schaarste aan middelen manifesteert zich in het algemeen ziekenhuis echter niet
alleen in financiele zin. Zo doen zich met een zekere regelmaat tekorten aan specialis-
tische menskracht voor. Daarnaast wordt het steeds moeilijker om te voorzien in vol-
doende verpleegkundig en verzorgend personeel. Omdat de aanpalende sectoren als de
thuiszorg en de verpleeghuiszorg eveneens met structurele tekorten en capaciteitspro-
blemen kampen, vervult het ziekenhuis vaak noodgedwongen een bufferfunctie in de
zorgketen. In combinatie met de van overheidswege afgedwongen beddenreductie
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(lees: capaciteitsreductie) in de ziekenhuissector leidt dit geregeld tot een grote druk
op de beschikbare beddencapaciteit. Daar acute opnamen als regel voorrang latigen op
electieve opnamen heeft dit indirect gevolgen voor de lengte van de wachtlijsten.

• Toenemende complexiteit van de directe omgeving In regionaal verband doen zich met
een zekere regelmaat verdelingsvraagstukken voor die om een beleidsmatige afstemming
tussen de verschillende zorgaanbieders vragen (zie 4.1) Voorts worden de zorgaanbie-
ders van tijd tot tijd door de overheid uitgenodigd om een bijdrage te leveren aan de ont-
wikkeling van een regioplan of regiovisie  (zie 4.3).  Ook op het niveau van de directe pa-
titntenzorg is er in toenemende mate sprake van gestructureerde samenwerking met an-
dere zorgaanbieders. Steeds vaker ligt hieraan de ambitie ten grondslag om de zorgpro-
cessen rond bepaalde patientengroepen (transmuraal) beter te organiseren.

Verder wordt de complexiteit van de ziekenhuisomgeving niet in de laatste plaats be-
paald door de landelijke wet- en regelgeving. Zoals ook de eerder genoemde voorbeelden
illustreren,  heeft de overheid met name in de jaren negentig een groot aantal taken en
verantwoordelijkheden door middel van wetgeving expliciet bij 'het veld' gelegd. Andere
voorbeelden van dit overheidsbeleid zijn de Kwaliteitswet Zorginstellingen (april 1996),4
de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (december 1997), de Wet op
de Orgaandonatie (februari 1998) en de Wet GeYntegreerde Medisch-Specialistische Zorg
(februari 2000).5

Behalve regelgeving van overheidszijde is er in toenemende mate tevens sprake van

'regelgeving'  die de ziekenhuissector zichzelf oplegt. Van oudsher spelen hierin aan spe-
cialistenzijde met name de Medisch Specialisten Registratie Commissie (MSRC) en de
wetenschappelijke verenigingen een belangrijke rol. Verder wordt van specialistenzijde
ook geparticipeerd in het eind 1998 opgerichte Nederlands Instituut voor de Accreditatie
van Ziekenhuizen (NIAZ). Dat de kwaliteitstoetsing van specialisten en ziekenhuizen
desondanks nog langs verschillende kanalen verloopt (Van der Weide et al., 2000),
neemt niet weg dat zowel de visitaties van medisch specialisten als de accreditaties van-
ziekenhuizen een regelende werking hebben. Eveneens vermeldenswaard in dit verband
zijn de gezamenlijke 'zwaarwegende adviezen' die de NZr/NVZ en de LSV/OMS bij
verschillende gelegenheden aan hun achterbannen uitbrengen. Gegeven het gewicht dat
veelal aan deze adviezen wordt toegekend, kunnen deze immers ook als een vorm van
'eigen regelgeving' worden beschouwd.

Voorgaand globaal overzicht laat zien dat een groot deel van de overheidsmaatregelen ten-
minste mede gericht is op het functioneren van de medische professie. In vrijwel alle geval-
len is de ziekenhuisleiding echter de primair geadresseerde geweest. In dit opzicht kan de
invoering van de budgetfinanciering in de ziekenhuissector achteraf als een eerste stap wor-
den gezien (zie  1.2). Een belangrijk neveneffect van deze adressering is dat de ziekenhuislei-
ding door de medische professie vaak als 'de brenger van het slechte nieuws', zo niet als 'het
verlengstuk van de overheid' wordt beschouwd.
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Zoals hiervoor reeds is gememoreerd hebben de 'koepelorganisaties' (LSV/OMS en
NZr/NVZ) bij verschillende gelegenheden een nadere uitwerking aan het overheidsbeleid
gegeven. Opmerkelijk is dat dit gezamenlijk optrekken - vaak uitmondend in een 'zwaarwe-
gend advies' - steeds geinspireerd lijkt te zijn geweest door onzekerheid met betrekking tot
de (financi8le) positie en/of het zelfstandig ondernemerschap van de medisch specialisten.
Zo heeft de invoering van de budgetfinanciering de NZr en de LSV indertijd gestimuleerd tot
het uitwerken van een gezamenlijke Intentieverklaring (zie 4.2).3 Vervolgens is de door de
Commissie Dekker (1987) geschetste marktgerichte toekomst voor de LSV aanleiding ge-
weest om een eigen visie te ontwikkelen op De specialist van morgen (LSV, 1988). In aan-
sluiting hierop hebben de NZr en de LSV een gezamenlijke commissie in het leven geroepen
om zich nader te bezinnen op de vormgeving van de ziekenhuisorganisatie (zie 4.4). De
eindrapportage van deze commissie is naderhand vergezeld gegaan van een gezamenlijke
aanbeveling van de beide besturen (Commissie Van Montfort, 1991). Voorts heeft het lande-
lijke conflict over de specialisteninkomens in de eindjaren tachtig uiteindelijk geleid tot het
vld-part(jen-akkoord.49 Onderdeel van dit akkoord is een tussen LSV en NZr overeengeko-
men addendum bij de individuele toelatingsovereenkomsten geweest waarin onder meer
bepalingen zijn opgenomen inzake de betrokkenheid van de medisch specialist bij het kwali-
teitsmanagement, de beleidsvorming en de budgettering (zie 4.4).71 Van meer recente datum
tenslotte zijn de inspanningen die de landelijke organisaties zich hebben getroost om de
'integratiewet' te completeren met een convenant,108 gevolgd door een nieuw model toela-
tingsovereenkomst en een document-medische-staf(zie 4.7)12. De ervaringen in het Maria
Ziekenhuis hebben geleerd dat deze landelijke regelingen vaak van grote invloed zijn op de
interne oordeelsvorming met betrekking tot de besturing en de vormgeving van de organisa-
tie.

Het voorgaande maakt duidelijk dat de besturingsopgave waarvoor de ziekenhuisleiding zich
gesteld ziet, onder invloed van een veelheid van externe invloeden geleidelijk steeds om-
vangrijker en aanzienlijk complexer is geworden. Duidelijk is ook dat externe partijen als de
overheid, patientenorganisaties, zorgverzekeraars en andere zorgaanbieders, het ziekenhuis
in toenemende mate als geheel aanspreken en daarbij de ziekenhuisleiding als het primaire
aanspreekpunt zien. Impliciet ligt hieraan de veronderstelling ten grondslag dat het zieken-
huis als een doelgericht systeem kan worden aangestuurd (zie 3.1.6). Hier tegenover staat dat
de regelingen die de beide 'koepelorganisaties' in de loop der tijd gezamenlijk zijn overeen-
gekomen, in hun voornamelijk procedurele uitwerking binnen het ziekenhuis, veel meer de
sfeer van hetpartijenmodel ademen (zie 3.3.2).
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5.2 Het ziekenhuis als te besturen systeem

Eerder is de kernfunctie van het ziekenhuis gedefinieerd als de venameling van alle
activiteiten die het directe of indirecte gevolg zijn van de medische beslissingen die in het
kader van de individuele patientenzorg door of namens de poortspecialisten worden
genomen (zie    1.2).    Als   de   ziekenhuisleiding    zich   primair   ten   doel    stelt   om   deze
maatschappelijke kernfunctie van het ziekenhuis te optimaliseren, is het noodzakelijk om de
medische staf expliciet tot het te besturen systeem te rekenen (zie 2.3). Om een
besturingsvraagstuk tot een oplossing te kunnen brengen, dient de systeemgrens immers
zodanig te worden getrokken dat er geen intensieve relatiepatronen worden doorsneden (zie
3.4.1). De bestuurlijke ambitie is hier dus mede bepalend voor de begrenzing van het te
besturen systeem Het gevaar van modeloverspanning is hierbij overigens niet denkbeeldig
(zie 3.4.2). Door een ziekenhuis als geheelte beschouwen, functioneert het immers nog niet

als een geheel!

In zijn algemeenheid wordt een systeem geacht bestuurbaar te zijn indien het onder de

gegeven omgevingsomstandigheden en bij de gegeven doelstellingen mogelijk is om
effectieve stuurmaatregelen te vinden. Daarbij is het succes van de besturing niet alleen
alhankelijk van de bestuurbaarheid van het te besturen systeeng maar evenzeer van het
besturingsvermogen en de bestuurl(ike inspanning van het besturend orgaan (zie 3.4.3).
Gegeven de complexiteit van de ziekenhuisorganisatie en de processen die zich daarbinnen
afspelen, wordt de bestuurbaarheid ervan vaak in twijfel getrokken. In dit kader is het echter
weinig zinvol om deze twijfel verder uit te diepen. De ziekenhuisleiding zal hieraan immers
nooit een argument kunnen ontlenen om de besturing te staken. Meer voor de hand liggend is
het om na te gaan op welke wijze de besturingsopgave op ziekenhuisniveau op een verant-
woorde manier kan worden opgesplitst in deelvraagstukken van geringere complexiteit en
hoe de organisatievorm van het ziekenhuis hierop kan worden toegesneden. Daarbij is het
onder meer van belang de factoren in kaart te brengen die in dit opzicht als bevorderend of
belemmerend worden ervaren.

Meer dan illustratief voor de conlplexiteit van het te besturen systeem zijn de verschillende

zienswijzen die in de loop van de afgelopen decennia met betrekking tot het algemeen zie-
kenhuis in omloop zijn gebracht. Zo ziet Lammers (1973) het ziekenhuis in de jaren zeventig
als een kastenmaaischappj waarin een zeer gedifferentieerde statussymboliek de gelaagd-
heid en gescheidenheid van de verschillende groeperingen beklemtoont. Terzelfdertijd ziet
Hattinga Verschure (1976) een ordelijk samenzijn binnen het ziekenhuis slechts tot stand
gebracht worden in een voortdurend onderhandelingsspel tussen organisatie en professie (zie

1.1). Enkele jaren later omschrijft Stolte (1983) het ziekenhuis als een profusionele even-
wichtsorganisatie waarin de partijen elkaar veel hulp kunnen bieden, maar ook veel schade
kunnen toebrengen (zie 3.1.6).  Niet lang daarna zien Schaaf en Bedaux (1988) de klassieke
tweedeling medische staf - ziekenhuisorganisatie echter plaats maken voor een zodanig in-
tensieve samenwerking op de verschillende beleidsniveaus dat er in informele zin feitelijk
reeds sprake is van een bepaalde mate van integratie tussen professie en management (zie

4.3). Daarentegen beschouwen Moen en Abma (1992) het ziekenhuis in de jaren negentig als
een transactienetwerk van maaischappen waarin de manager vooral als 'onderhandelaar' en
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regisseur dient te fungeren en zich niet langer kan opstellen als iemand die de gehele organi-
satie overziet.

Hoewel descriptie en prescriptie in voorgaande zienswijzen enigszins door elkaar lopen,
illustreert deze korte bloemlezing dat het ziekenhuts als te besturen systeem een pluriforme

benadering vergt (zie 3.1). Elk van deze zienswijzen vertegenwoordigt irnmers een deel van
de werkelijkheid. Niettemin maakt het samengestelde beeld een wat tweeslachtige indruk.

Enerzijds wordt een situatie geschetst waarin de medisch specialisten op alle niveaus actief
betrokken zijn bij de gang van zaken in het ziekenhuis. Anderzijds wordt de medische staf
afgeschilderd als een netwerk van maatschappen die zowel ten opzichte van elkaar als ten

opzichte van het ziekenhuis een relatief onafhankelijke positie innemen. Geconstateerd moet
echter worden dat dit hybride karakter van de ziekenhuisorganisatie anno 2000 realiteit is.
Dit laat zich toelichten aan de hand van een algemeen schema waarin de (functionele) rela-
tiepatronen tussen vakgroepen/maatschappen, medische staf en ziekenhuisorganisatie (in

engere zin) zijn weergegeven zoals die in een algemeen ziekenhuis worden aangetroffen (zie
figuur 5-1).

raad van bestuur /
stalbestuur directie

staf- ziekenhuiscommisses

commissies       _»-5-     00
i// ........3:-»1«»»1 / ---»2\

L»«              ..44
medische staf / onderzoek- en eerste hulp en
kemstaf behandelafdelingen verpleegafdelingen poliklinieken
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/ 1 -  7.1, i t. /
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\ 1 werkgroepen
medische teams /\X»I.

werkgroepen il--
maatschappen / vakgroepen

Figuur 5- 1 Relatiepatronen tussen vakgroepen/maatschappen, medische staf en ziekenhuis-
organisatie m engere zm
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In dit beschrijvingsmodel komt tot uitdrukking dat de vakgroepen/maatschappen van specia-
listen feitelijk de 'ruggengraat' vormen van zowel de medische staf als van het ziekenhuis in
zijn totaliteit. Het begrip vakgroep staat in dit verband voor een samenwerkingsverband van

(medisch) specialisten (al dan niet in dienstverband) die binnen een ziekenhuis hetzelfde

specialisme beoefenen. Onder een maatschap wordt hier een associatief verband van vrijge-

vestigde medisch specialisten verstaan. Van belang hierbij is dat een maatschap zich over
meer specialismen en/of meer ziekenhuizen kan uitstrekken. Ingetekend in het schema zijn
drie vakgroepen/maatschappen, waarvan de eerste een ondersteund specialisme en de beide
andere poortspecialismen betreffen. Naar zijn aard is het ondersteunend specialisme sterk
verbonden met een onderzoek- of behandelafdeling. Beide poortspecialismen onderhouden
intensieve relaties met de eigen verpleegafdeling(en), de eigen polikliniek, de afdeling eerste

hulp en enkele onderzoek-/behandelafdelingen. Dit decl van het schema correspondeert met
het bovenste deel van het 'dubbele-matrix-model' (zie memo 4-5). Het schema voorziet
voorts in gemengde teams en/of werkgroepen (bestaande uit specialisten en andere zorgver-
leners) die zich richten op bepaalde patientengroepen en/of zorginhoudelijke vraagstukken.
Voorts zijn alle medisch specialisten en daarmee gelijkgestelde beroepsbeoefenaars lid van
de medische staf en voor zover sprake is van een kernstaf, zijn alle vakgroepen/maats-
chappen daarin vertegenwoordigd.18 De medische staf wordt bestuurd en 'naar buiten' verte-
genwoordigd door het stafbestuur. Als zodanig pleegt het stafbestuur onder meer afstemming
met de raad van bestuur/directie inzake (strategische) beleidsaangelegenheden. De medische
staf kent een aantal (staf)commissies waarin als regel uitsluitend door leden van de medische
staf wordt geparticipeerd. Het schema voorziet verder in medische teams en/of werkgroepen
(bestaande uit specialisten van verschillende disciplines) die zich richten op bepaalde patien-
tengroepen en/of medische vraagstukken. Tenslotte voorziet het schema op beleidsniveau in
een aantal overlegvormen (aangeduid als ziekenhuiscommissies) waarin in veel gevallen
eveneens door leden van de medische staf wordt geparticipeerd.

Ongeacht het besturingsconcept waarvoor men kiest en de ontwikkelingsfase waarin men
verkeert, is het hiermee globaal geschetste basisstramien in de meeste algemene ziekenhui-
zen nog steeds herkenbaar. Dit geldt in het bijzonder voor de zogenaamde dualistische ge-
zagsstructuur, met de raad van bestuur/directie aan de ene kant en de medische staf aan de
andere kant (zie 1.1 en 4.1). Waar Van Berckel (1981) in de beginjaren tachtig reeds betwij-
felt of het naast elkaar bestaan van het hierarchisch verticaal gestructureerde beheer en de
coHegiale horizontaal gestructureerde pro»sie praktisch te handhaven zal zijn (zie 4.4), is
hierin anno 2000 nog maar weinig verandering gekomen. Integendeel, de recente ontwikke-
lingen rond het zelfstandig ondernemerschap van de medisch specialisten (zie 4.7) lijken
deze tweedeling alleen maar te accentueren. Illustratief in dit opzicht is de aanbeveling van
de Orde van Medisch Specialisten (OMS) om de informele horizontale structuur van de
medische staf om te zetten in een formele verenigingsstructuur. Met betrekking tot de110

interne organisatie van de medische staf is het begrip 'gezagsstructuur' dan ook enigszins
misleidend. Ook binnen de maatschappen/vakgroepen zijn alle leden gelijk en overheerst de
cultuur dat er geen 'echte' leiders worden geaccepteerd (Moen, 1996). In nauwe samenhang
hiermee leert de praktijk dat er met betrekking tot het beleidsmatig functioneren en de be-
sluitkracht tussen de vakgroepen/maatschappen grote verschillen (kunnen) bestaan. Dit
maakt van de 'ruggengraat' van het te besturen systeem tevens de 'achilleshiel' (zie 5.2.1)
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De brede toepasbaarheid van het hiervoor geschetste model (zie figuur 5-1) neemt niet weg
dat de invulling en de inkleuring die aan de verschillende inteme relatiepatronen worden
gegeven, van ziekenhuis tot ziekenhuis zullen verschillen. Specifieke omstandigheden kun-

nen daarbij een belangrijke rol spelen. Zo heeft het relatief grote aantal specialisten in
dienstverband in het Maria Ziekenhuis (zie memo 4-1) ertoe geleid dat de materiele belangen

en de honoreringsperikelen van specialisten steeds buiten de agenda van de medische staf

zijn gehouden. Mede als gevolg hiervan is de discussie over de organisatie en de positie van
de medische staf wellicht minder sterk beYnvloed door de externe ontwikkelingen dan in
andere ziekenhuizen het geval is geweest. Aannemelijk is dat hierin tevens een deel van de

verklaring ligt besloten voor het feit dat de opeenvolgende stafbesturen er in de jaren negen-
tig niet in zijn geslaagd om de organisatievorm van de medische staf op een nieuwe leest te

schoeien (zie 4.1 en 4.7)

Tussen ziekenhuizen bestaan er tevens verschillen waar het de pogingen betreft om de
bestuurbaarheid van het te besturen systeem te vergroten, respectievelijk de complexiteit van
de besturingsopgave te verkleinen. Gaandeweg de jaren negentig hebben veel van de
(grotere) ziekenhuizen - in navolging van de aanbevelingen van de Commissie Van Montfort
(1991) en de Commissie Biesheuvel (1994) - een zogenaamde 'kantelingsoperatie' uitge-
voerd door de ziekenhuisorganisatie op te splitsen in een aantal werkeenheden en de
lijnverantwoordelijkheid van deze eenheden toe te vertrouwen aan een team waarvan ook
een medisch specialist deel uitmaakt (zie 5.2.3). Het Maria Ziekenhuis is reeds in een vroeg
stadium zeer bewust een andere weg ingeslagen. Kern van deze alternatieve benadering is
dat het spanningsveld tussen zorg en beheer zodanig transparant moet zijn dat professie en
management op alle niveaus van de ziekenhuisorganisatie tot een expliciete afweging van de
verschillende belangen moeten kunnen komen (zie memo 4-26). De belangrijkste stappen die
in dat kader zijn gezet, betreffen het samenbrengen van de patientgebonden afdelingen in
zorgsectoren (zie memo 4-29), het vormgeven van een beleidsorganisatie volgens het
parallelmodel (zie memo 4-27) en het inrichten van een geYntegreerd kwaliteitssysteem (zie
memo 4-38). In zijn algemeenheid is hiermee primair beoogd de samenwerkingsrelaties
tussen (de leden van) de medische staf en de andere leden van de ziekenhuisorganisatie rond
concrete zorggerelateerde besturingsvraagstukken te ordenen  en te intensiveren  (zie   5.3   en
5.4). Een impliciete nevendoelstelling daarbij is geweest het functioneren van gemengde
teams in de patientenzorg te bevorderen (zie figuur 5-1)

Bezien vanuit de optiek van de ziekenhuisleiding zijn er drie probleemvelden die in dit kader

bijzondere aandacht behoeven. Ten eerste worden veel werkzaamheden in het ziekenhuis
verricht door pro»sionals die van nature in belangrijke mate autonoom zijn in hun beroeps-
uitoefening. Dit is reden om expliciet aandacht te besteden aan het ziekenhuis als pro»sio-
nele organisatie (zie 5.2.1). Ten tweede worden vanuit de maatschappij steeds meer en vaak
tegenstrijdige eisen aan het ziekenhuis gesteld. Dit doet de behoefte ontstaan om het zieken-
huis als maabchappeli/ke onderneming tegen het licht te houden (zie 5.2.2). Ten derde
wordt de ziekenhuisleiding geconfronteerd met een veelheid van imperatieven en belemme-

ringen waar het de alom gewenste integratie van de medisch specialisten in de ziekenhuisor-
ganisatie betreft. Vandaar dat dit deelhoofdstuk wordt afgesloten met een korte beschouwing
over het ziekenhuis als geintegreerd medisch-specialistisch bedrijf (zie 5.2.3).
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5.2.1 Het ziekenhuis als professionele organisatie

Hoewel de 'professionele status' van het moderne ziekenhuis zeker niet alleen gerelateerd is
aan de positie  die de medische professie daarin inneemt  (zie 3.2), speelt  deze  in dit opzicht
wel de meest dominante rol. Mede gegeven het karakter van de vraagstelling die aan dit
onderzoek ten grondslag ligt, gaat de aandacht in dit deelhoofdstuk dan ook vooral uit naar
de medisch specialisten. Impliciet spitst de belangstelling zich daarbij vooral toe op de
poortspecialisten, omdat die met betrekking tot het primaire proces feitelijk de regie voeren

(zie 1.2).

In de beginjaren negentig is door de NVZ-werkgroep Specialist en Ziekenhuis bepleit om
onderscheid te maken tussen de specialist-professional en de specialist-ondernemer,
daarmee het begrip professional reserverend voor de hulpverlenersrol van de medisch

specialist (zie memo 4-39).96 Impliciet heeft de werkgroep met dit onderscheid de aandacht
willen vragen voor de 'dubbele dualiteit' die eigen is aan het 'ziekenhuisbedrijf. De eerste
dualiteit betreft de voortdurende spanning tussen de professionele verantwoordelijkheid voor
het leveren van veranhvoorde zorg aan de individuele patient en de bestuurlijke
verantwoordelijkheid voor de aanwending van de beschikbare (schaarse) middelen ten
behoeve van alle patienten die op het ziekenhuis zijn aangewezen. De tweede dualiteit betreft
de spanning tussen het zelfstandig ondernemerschap van de medisch specialist en het
maaschappeluk rentmeesterschap van de ziekenhuisleiding (zie 5.2.2). Inmiddels heeft de

geschiedenis geleerd dat het pleidooi van de NVZ-werkgroep bij de landelijke beleidsmakers

weinig steun heeft gekregen.  Ook de latere poging van deze werkgroep om de professionele
autonomie van de medisch specialist te ontdoen van zijn oneigenlijke elementen heeft in dit
opzicht weinig effect gehad (Van Oorschot et al., 1995). Voor veel vrijgevestigde medisch
specialisten geldt nog steeds dat de autonomie en de zeBturing die inherent zijn aan de rol
van professionele hulpverlener min of meer vereenzelvigd worden met de vrijheidsgraden
van het zelfstandige ondernemerschap. Niettemin lijkt het aanhoudende debat over de
'nevenschikking' van medische staf en ziekenhuismanagement (zie 4.7) meer verwant met de
ondernemersrol van de medisch specialist dan met diens rol als professionele hulpverlener.
Refererend aan de omstandigheden die volgens Van Delden (1996) bepalend zijn voor de
autonomie van een professional, kan overigens worden vastgesteld dat de medisch specialist
in zijn functioneren binnen het ziekenhuis nog altijd in hoge mate autonoom is (zie 3.2.1).

Evenals de specialist-professional en de specialist-ondernemer van elkaar kunnen worden
onderscheiden, kan ook onderscheid worden gemaakt tussen de maatschap als pro»sionele
organisatie en de maatschap als onderneming (in financieel-economische zin). Voor een
buitenstaander is het echter niet altijd gemakkelijk om te doorgronden met welke verschij-
ningsvormmen in een concrete situatie van doen heeft. Zeker voor het zieken-
huismanagement kan dat buitengewoon lastig zijn omdat de benadering van een onderne-
ming als regel een zakelijker karakter zal hebben. Kenmerkend voor de maatschap als on-
derneming is immers dat deze een winstoogmerk heeft en dat de afspraken tussen maatschap
en ziekenhuis mede bepalend zijn voor de winstcijfers. Hoe meer voorzieningen ter beschik-
king van de maatschap worden gesteld en des te minder kosten hiervoor in rekening worden
gebracht, hoe groter het resultaat dat kan worden behaald. Meer in zijn algemeenheid gaat
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een productietoename van een maatschap meestal gepaard met een kostenstijging voor het
ziekenhuis. In dit licht zullen de maatschap en het ziekenhuismanagement elkaar primair als
onderhandelingspartners beschouwen. Overigens dient in dit verband te worden benadrukt
dat er ook tussen maatschappen aanzienlijke belangentegenstellingen kunnen bestaan. Het
beeld dat hiermee wordt opgeroepen is dat van een netwerk van ondernemingen waarin het
ziekenhuismanagement zowel partij is als een (bescheiden) coardinerende rol speelt.

Maatschappen en vakgroepen hebben gemeen dat ze als pro»sionele organisaties kunnen
worden beschouwd. Beide vormen immers de thuisbasis van een groep specialisten die als

zodanig aanspreekbaar is op de kwaliteit en de continuiteit van de medische zorg op een
bepaaid deelterrein. Tegelijkertijd vormen de vakgroepen/maatschappen op de desbetreffen-

de vakgebieden de belangrijkste interne kennisbronnen, zowel voor de andere professionele
disciplines als voor het ziekenhuismanagement. Daarbij is in toenemende mate sprake van
een zekere subspecialisatie binnen de verschillende disciplines. Richtinggevend voor de
consensusvorming en standaardisering binnen de onderscheiden (sub)specialismen zijn de
diverse wetenschappelijke (sub)verenigingen. In de praktijk is dit externe referentiekader
voor de specialismen zodanig dominant, dat op ziekenhuisniveau sprake is van een zekere

heterogeniteit van de externe standaardisering (Moen, 1996) Kenmerkend voor het alge-
meen ziekenhuis is voorts dat de poortspecialismen voor de patienten (en de verwijzers) als
de toegangspoorten (pigeonholes) van het medisch bedrijf fungeren (zie 3.2.1). In nauwe

samenhang daarmee kan een aanzienlijk deel van het professionele werk van medisch specia-
listen als routinematig worden gekarakteriseerd (zie 3.2.2). De mate waarin specialisten
tevens improviserend bezig zijn, verschilt per specialisme en per vakgroep/maatschap. Met
de eerder geschetste relatiepatronen tussen de vakgroepen/maatschappen, de medische staf
en het ziekenhuis in gedachten (zie figuur 5-1), dringt zich hier het beeld op van het zieken-

huis als  netwerk van professionele  organisaties.

Kijkend naar de wijze waarop het professionele werk binnen vakgroepen/maatschappen is
georganiseerd, tekenen zich in de praktijk aanzienlijke verschillen af. Bepalend daarbij is

vooral de aard van het werk (Van Delden, 1996) Indien geen afstemming met anderen

noodzakelijk is, zal de solistische werkcultuur vaak overheersen. Deze komt echter onder
druk te staan als zich de noodzaak aandient om elkaars kennis en ervaring te benutten, taken
te   verdelen   of  interdisciplinair te werken   (zie 3.2.2). Hierbij speelt   me(le   een  rol   of  een

vakgroep/maatschap over opleidingsbevoegdheid beschikt. Ook de wijze waarop de
besturing van vakgroepen/maatschappen is geregeld, vertoont verschillen. Het overheersende
beeld daarbij is dat de besluitkracht als gevolg van de horizontale organisatiestructuur -
zonder formele hierarchie en zonder formele leider - vaak gering is (Osterthun en Bongers-
Sauer,  1990). De laatste jaren is er echter vooral in de grotere vakgroepen/maatschappen een
tendens waarneembaar om de interne communicatie en besluitvorming en de externe
vertegenwoordiging enigermate te structureren en te reglementeren. In zekere zin loopt men

daarmee in de pas met de ontwikkeling die Van Poucke en Van Wijk (1995) in andere

organisaties van vrije beroepsbeoefenaren signaleren (zie 3.2.2).

Wanneer het ziekenhuis als geheel in beschouwing wordt genomen, signaleert Moen (1996)
verschillende (kern)problemen. Wellicht de belangrijkste daarvan is dat het duale karakter
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van de ziekenhuisorganisatie tot gevolg heeft dat het ontbreekt aan een effectief besturings-
centrum. Een hieraan verwant probleem is dat het stall, estuur door zijn collegiate karakter
weinig bevoegdheden kent. Voorts ziet Moen als probleem dat de (marketing)strategie deels
door de professionals en de maatschappen wordt bepaald en niet door de strategische top van
het ziekenhuis. Vanuit de praktijk eveneens zeer herkenbaar is de dominantie van een tweetal
strategieen binnen de medische beroepsgroep, namelijk die van de de»nsieve verm(/ding en
die van de non-interventie (zie 3.3.2). Men blijft elkaars autonomie respecteren, ook als er
informeel grote twijfels bestaan. In zekere zin wordt elke vorm van management als een
bedreiging ervaren, ongeacht welke persoon of instantie de managementfunctie vervult.

Mede door de (in)formele tussenschakeling van het stafbestuur heeft het management in een
algemeen ziekenhuis betrekkelijk weinig mogelijkheden om - gebruik makend van de door
Van Delden (1991) aangegeven ingangen - rechtstreeks invloed uit te oefenen op het zelfma-
nagement van de vakgroepen/maatschappen en de individuele professionals (zie 3.2.2). De
vraag is dan ook gerechlvaardigd of het ziekenhuis als geheel eigenlijk wel als een professi-
onele organisatie kan worden aangemerkt. Als men in navolging van Weggeman (1997) en
Maas (1999) beseft dat kennismanagement in moderne professionele en kennisintensieve
organisaties een essentieel onderdeel van de totale besturingsopgave is geworden (zie 3.2.2),
kunnen bij die definiering met recht de nodige vraagtekens worden geplaatst.

5.2.2 Het ziekenhuis als maatschappelijke onderneming

Sinds de introductie van het begrip maatschappelijk ondernemerschap in de zorgsector
worstelt menige directie/raad van bestuur met de vraag wat deze 'nieuwe uitdaging' betekent
voor de besturingsopgave waarvoor men staat. Daarbij heeft de lading die in  1996 door de
Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) aan dit concept is gegeven, de beantwoor-
ding van die vraag niet gemakkelijker gemaakt. Uitgangspunt voor de RVZ is dat het niet
past in ons gezondheidszorgbestel om van ziekenhuizen commerciele ondernemingen te
maken. In Nederland worden ziekenhuizen als collectieve voorzieningen ervaren omdat
iedereen - als dat nodig is - gebruik moet kunnen maken van ziekenhuiszorg. In de zienswij-
ze van de RVZ ontlenen ziekenhuizen daaraan hun centrale en beschermende positie. Dit
betekent met name dat voor de care en de cure het beginsel van gelijke behandeling moet
(blijven) gelden. In dit opzicht vervult het ziekenhuis een onmisbare maatschappelijke func-
tie. Anderzij(is moeten ziekenhuizen meer vrijheid van handelen latigen. Naar het oordeel
van de RVZ is een recht toe recht aan keuze voor markt of overheid, marktorganisatie of
taakorganisatie, daarom niet mogelijk. De balans tussen beide aspecten moet worden ge-
zocht in het concept van het ziekenhuis als maarschappeli/ke onderneming. Dit impliceert
dat "de maatschappij van het management vraagt dat het maatschappelijke ondernemers zijn,
aan wie de behartiging van de maatschappelijke belangen die in het geding zijn, met een
gerust hart in handen kan worden gegeven". Overigens staat voor de RVZ vast dat een zie-
kenhuis pas als ondememing zal kunnen functioneren als er sprake is van een gelntegreerd
medisch-specialistisch bedr  Daartoe zullen het facilitair bedrijf en de medisch-
specialistische bedrijfsvoering tot een eenheid moeten worden gesmeed. Vanwege het toe-
nemend belang van strategische beleidsontwikkeling en de bijzondere eisen die het maat-
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schappelijk ondernemerschap aan het management stelt, is de RVZ er echter geen voorstan-
der van dat de medische staf medeverantwoordelijk is voor het bestuur van het ziekenhuis.
Tegelijkertijd wordt benadrukt dat "het functioneren van een ziekenhuis staat of valt met de
inzet, betrokkenheid en verantwoordelijkheid van de medisch specialisten". Onderkennende
dat het ziekenhuisbedrij f steeds meer rond zorgprocessen wordt georganiseerd, acht de RVZ
de managementinbreng van medisch specialisten in ieder geval nodig om de zorgprocessen
goed te laten verlopen.

Een terugblik op de beginjaren tachtig leert dat de invoering van de budgetfinanciering voor-
al het interne ondernemerschap in de ziekenhuizen heeft gestimuleerd (zie 3.3.1). Zo heeft
de directie van het Maria Ziekenhuis indertijd bij haar besluit tot deelname aan het 'experi-
ment budgettering' expliciet overwogen dat een proces van interne budgettering, waarin de
medische stafeen duidelijke inbreng heeft, betere garanties biedt voor het handhaven van de
gewenste kwaliteit van de zorgverlening dan een door de centrale overheid gedomineerd
skingent richtli/nenstelsel (zie 4.2). In lijn daarmee is in de loop van de jaren tachtig ervaren
dat de besturingsopgave waarvoor de ziekenhuisleiding staat, geevolueerd is van het toepas-
sen van (reken)regeltjes tot het maximaliseren van de benutting van de toegekende (/inancie-
le) mogeljkheden (zie 4.6).10' Concreet betekent dit dat de overeengekomen productieni-
veaus in het Maria Ziekenhuis nooit als plafond zijn gehanteerd voor de feitelijke dienstver-
lening. Het streven is steeds geweest om binnen de begrenzing van het beschikbare budget
zoveel mogelijk aan de zorgvraag tegemoet te komen. Wel is telkenmale met een redelijke
mate van succes gepoogd om de gerealiseerde productiestijgingen in de afspraken voor een
komend budgeljaar vertaald te laijgen (zie memo 4-4) Intern heeft de hiervoor geschetste
besturingsopgave zijn vertaling gekregen in een interne budgetprocedure die voorziet in een
initiele beleidsafstemming op ziekenhuisniveau (zie memo 4-8). Met betrekking tot de bud-
getverantwoordelijkheid is er daarbij zeer bewust voor gekozen het spanningsveld tussen
zorg en beheer tot uitdrukking te laten komen in een tweedimensionaal budgetbeheer op
afdelingsniveau (zie memo 4-10) en dus nadrukkelijk niet in een budgethouderschap van
poortspecialisten (zie 4.2). Ook het naderhand ontwikkelde (ideaaltypische) besturingscon-
cept voorziet erin dat een poortspecialist zich in zijn rol van zorgmanager primair toelegt op
de kwaliteit, de doeltreffendheid en de doelmatigheid van de onderscheiden zorgprocessen
(zie memo 4-30). Enigszins relativerend moet hierbij worden opgemerkt dat deze inkleuring
van de maatschappelijk functie van het Maria Ziekenhuis zich heeft afgespeeld tegen de
achtergrond van een nog 'onbegrensd' honorariumbudget voor medisch-specialistische hulp.

Sinis de eerste reacties op het rapport van de Commissie Biesheuvel (1994) en de daaraan
vrijwel parallel lopende introductie van de 'lokale initiatieven' inzake de specialistenhonore-
ring (zie 4.7), is het echter stee(is duidelijker geworden dat de hiervoor geschetste vorm van
ondernemerschap - wellicht beter te ornschrijven als maaischappelilk rentmeesterschap - niet
correspondeert met de wijze waarop de vrijgevestigde medisch specialisten hun ze//standig
ondernemerschap beleven Startend vanuit het principe 'loon naar werken' gaan specialisten
ervan uit dat een toename van de activiteiten gepaard dient te gaan met een (evenredige)
toename van de inkomsten. Door de koppeling van de honorariumparameters aan de budget-
parameters van het ziekenhuis en de hiermee samenhangende 'nevenschikking' in de onder-
handelingen met de locale zorgverzekeraars, wordt het voor het ziekenhuismanagement
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steeds lastiger om in de rentmeestersbenadering te volharden. Van belang is voorts dat de
discussie over het maatschappelijk ondernemerschap feitelijk zijn oorsprong heeft in de wens
om - gegeven een structureel tekortschietend macrobudget voor ziekenhuiszorg - op zoek te
kunnen gaan naar extra inkomstenbronnen. Bovendien geeft de centrale overheid de laatste

jaren nadrukkelijk voeding aan de klassieke benadering van het ondernemerschap, bijvoor-
beeld door het ter beschikking stellen van extra financitle middelen direct te koppelen aan

het realiseren van extra activiteiten in het kader van wachtlijstreductie. Parallel daaraan lijkt
het maatschappelijk functioneren van ziekenhuizen steeds meer aan de productiefunctie en
steeds minder aan de beschikbaarheidsfunctie te worden afgemeten.

In samenhang met het voorgaande ondergaat het karakter van de besturingsopgave waarvoor
de ziekenhuisleiding staat, vrijwel ongemerkt een belangrijke verandering. Geleidelijk ver-
schuift de aandacht van het maximaliseren van de benutting van de beschikbare middelen
naar het maximaal genereren van extrabudgettaire inkomsten. De tijd zal moeten leren waar
uiteindelijk het evenwicht tussen het maatschappelt/k rentmeesterschap en het klassieke

ondernemerschap komt te liggen. Aannemelijk is overigens dat de integratie van het collec-
tief van ondememende maatschappen en het ziekenhuis als maatschappelijk ondememing
voorspoediger zal verlopen naarmate het klassieke ondernemerschap meer kansen krijgt.
Betwijfeld mag echter worden of dit het scenario is dat de RVZ indertijd voor ogen heeft

gestaan.

Gelijktijdig met het pleidooi voor meer vrijheid van handelen is ook het vraagstuk van de
maatschappelijke legitimering van ziekenhuizen meer in de belangstelling gekomen. Zo stelt
de RVZ  dat "een ziekenhuis alleen als een maatschappelijke onderneming kan functioneren
als het bereid is zich controleerbaar op te stellen en verantwoording af te leggen over zijn
doen en laten". Ook Visser et al. (1996) zien in de toenemende marktgerichtheid en de
daarmee gepaard gaande veranderende besturing aanleiding om hieraan expliciet aandacht te
besteden. Blijkbaar inspireert de voorgestane (gedeeltelijke) transformatie van taakorganisa-
tie tot marktachtige organisatie tot een oproep aan het ziekenhuismanagement om meer re-

kenschap en verantwoording af te leggen. Overigens signaleert de Commissie Health Care
Governance (1999) dat het zoeken naar nieuwe vormen van verantwoording en toezicht
mede zijn oorsprong heeft in de overgang naar het Raad van Toezicht-model in veel zorgin-
stellingen.

Aansluitend bij de constatering van Visser et al. (1996) leert een globale inventarisatie dat de

ziekenhuisleiding met anders gewend is dan op ruime schaal verantwoording af te leggen
voor het gevoerde beleid (zie figuur 5-2). Intern verantwoordt de directie/raad van bestuur
zich onder meer tegenover de raad van toezicht, de ondememingsraad, de medische staf en
de patientenraad. Extern heeft de ziekenhuisleiding te maken met een veelheid van toetsende
instanties en kritische samenwerkingspartners. Verantwoording afleggen is daarmee een
intrinsiek onderdeel van de besturingsopgave waar de ziekenhuisleiding voor staat. In dit
opzicht is er sprake van een wezenlijk verschil tussen de bestuurlijke verantwoordelijkheid
van de leiding van het ziekenhuis en die van de daar werkzame medisch specialisten.
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Figuur 5-2 Interne en externe verantwoordingslijnen voor de raad van bestuur/directie

5.2.3 Het ziekenhuis als geYntegreerd medisch-specialistisch bedrijf

Hoewel de roep om integratie van medisch specialist en ziekenhuisorganisatie al van oudere
datum is, komt de Commissie Biesheuvel (1994) de eer toe het begrip geintegreerd medisch-
specialistisch bedref(GMSB) te hebben geintroduceerd. Het beeld dat de commissie van dit
geintegreerde bedrijf schetst, weerspiegelt een functionele zorggerichte benaderingswijze
(zie 4.7). Vertrekpunt voor de commissie is dat de wederzijdse afhankelijkheden van me-
disch specialisten en ziekenhuis een organisatorische vorm moeten laijgen. Daarbij wordt de
keuze voor een geYntegreerde organisatie gezien als het logische vervolg op een geYntegreer-
de zorgverlening. Het ontwerpmodel dat de commissie hiertoe aanreikt, omvat vier met el-
kaar samenhangende elementen die zich als volgt laten samenvatten:

• /ntegraal budget. Het jaarlijks met zorgverzekeraars overeen te komen ziekenhuisbudget
gaat tevens de kosten van de medisch-specialistische zorg omvatten. Dit betekent dat de
bestaande honoreringsstructuur van medisch specialisten en het vigerende systeem van
goodwill-betaling bij praktijkoverdracht worden afgeschaft. Voor de bekostiging van het
GMSB op langere termijn zal een systeem van productprijzen moeten worden ontwik-
keld.
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• Feranderde post'tie medisch specialist. Medisch specialisten die binnen het GMSB  werk-
zaam zijn, verliezen hun 'vrijgevestigde status'. De gescheiden bekostigingskanalen van-
uit de zorgverzekeraar naar ziekenhuis en medisch specialisten worden samengevoegd.
Tussen medisch specialist en ziekenhuis wordt een overeenkornst gesloten waarin onder
andere het honorarium van de specialist is geregeld. Hierbij hebben de leiding van een
GMSB en de daarin werkzame specialisten de keuze tussen een arbeidsovereenkomst en
een speciaal daarvoor opgestelde 'zorgverleningsovereenkomst'.

Eenduidige leiding. De leiding van het GMSB is in handen van professioneel manage-
ment, waarbij er waarborgen zijn dat er voldoende inbreng is vanuit de professionele ge-
ledingen. De directie/raad van bestuur draagt de eindverantwoordelijkheid voor het
GMSB, zowel intern als naar derden. Als zodanig is de ziekenhuisleiding tevens eerstver-

antwoordelijk voor het voeren van overleg met de overheid en de zorgverzekeraars. De
raad van toezicht heeft hierbij vooral een toezichthoudende en adviserende rol.

•    Decentralisatie van bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Essentieel in de organisa-
tie van het GMSB is dat zoveel mogelijk bevoegdheden en verantwoordelijkheden aan de
onderscheiden werkeenheden worden overgedragen. Conform de richting die de Com-
missie van Montfort (1991) eerder heeft aangegeven, staan deze werkeenheden onder

leiding van een daarvoor aangewezen medisch specialist en een verpleegkundige, zono-
dig bijgestaan door een beheerder (zie 4.4).

Dat indertijd van specialistenzijde niet direct positief op dit ontwerpmodel is gereageerd,
heeft niemand verbaasd. Dat de kabinetten Lubbers III en Kok I zich achtereenvolgens op
hoofdlijnen achter het rapport van de Commissie Biesheuvel hebben geschaard, heeft bij
menige ziekenhuisbestuurder echter wel verwachtingen gewekt (zie 4.7).105 Illustratief in dit

opzicht is de wijze waarop de directie van het Maria Ziekenhuis medio 1995 in een notitie
ten behoeve van de medische staf de politieke context rond de 'locale initiatieven' beschrijft:
6.

Eind vorige week is bevestigd dat het paarse kabinet de locale initiatieven als eerste stap op
de Biesheuvel-route wenst te zien. In de door het kabinet onderschreven nota modemisering
curatieve zorg wordt als beleidslijn aangegeven  dat de medisch specialisten vanaf  1997
vanuit het ziekenhuisbudget betaald moeten gaan worden. Daarmee komt de directe
contractuele relatie tussen specialist en zorgverzekeraar te vervallen. De ziekenhuizen zullen
in de onderhandelingen met de zorgverzekeraars tevens de honorariumcomponent veilig
moeten stellen. Macro-economisch betekent dit dat de centrale overheid 66n financieel kader
zal gaan hanteren voor de gehele ziekenhuiszorg (inclusief specialistenhonoraria). Conform
het advies van de Commissie Biesheuvel zal het verrichtingensysteem worden vervangen
door een vast-variabel-systematiek".'13

Anno 2000 kan worden vastgesteld dat de geschiedenis zich slechts ten dele door het ont-
werp van de Commissie Biesheuvel heeft laten beinvloeden (zie 4.7).In veel ziekenhuizen
gaan de ooit als overgangsregeling bedoelde 'lokale initiatieven' inmiddels hun derde termijn
in. Voorts heeft de invoering van de 'integratiewet' vooralsnog niet geleid tot de teloorgang
van het zelfstandig ondernemerschap van de vrijgevestigde specialisten. Het samenvoegen
van de bekostigingskanalen van ziekenhuis en medisch specialisten is door een gezamenlijke
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facturering alleen in optische zin gerealiseerd. Voor het overige fungeert het ziekenhuis
feitelijk als doorgeefluik voor de specialistenhonoraria. Daarmee is ook het debat over de
'nevenschikking' en de eindverantwoordelijkheid van het ziekenhuismanagement van zijn
scherpste kanten ontdaan. Hierbij speelt mede een rol dat de beide 'koepelorganisaties'
(NVZ en OMS) de hiermee kort geschetste status-quo verankerd hebben in een tweetal -
inmiddels van overheidswege gesanctioneerde - modelovereenkomsten, te weten een toela-
tingsovereenkonist  en een daaraan gekoppeld document-medische-staf (DMS).'12.  Alle  in-
spanningen in de afgelopen jaren ten spijt is van een oplossing van de goodwill-problematiek
nog geen sprake. Aan de horizon gloort voor de ziekenhuizen een nieuw bekostigingssys-
teem op basis van diagnose-behandeling-combinaties waarbinnen de kosten van medisch-
specialistische hulp als zodanig geoormerkt zijn. Daarmee lijkt het zelfstandig onderne-
merschap ook op langere termijn veilig te zijn gesteld. Tegelijkertijd krijgt de organisatori-
sche integratie in veel ziekenhuizen w61 de vorm die de Commissie Biesheuvel voor ogen
heeft gestaan. Dit betekent in de praktijk dat de functie van medisch manager op het niveau
van de onderscheiden werkeenheden in 'gekantelde' ziekenhuizen veelal door vrijgevestigde
medisch specialisten wordt vervuld.

Het voorgaande maakt duidelijk dat de perspectieven voor de besturing van de ziekenhuis-
zorg anno 2000 fundamenteel verschillen van de vooruitzichten halverwege de jaren negen-
tig (Schaaf, 1994). Defunctionele integratie van medisch specialist en ziekenhuisorganisatie
zal vooralsnog gestalte moeten laijgen zonder dat er sprake is van een economische integra-
tie. Daarbij zal de afstemming tussen ziekenhuisleiding en medische staf moeten plaatsvin-
den binnen een complex stelsel van overeenkomsten, reglementen, regelingen en afspraken.
Voorbeelden hiervan zijn behalve de toelatingsovereenkomst en het document-medische-staf
(DMS), het stafreglement, de raamovereenkomst lokaal initiatief, vakgroepreglementen,
declaratieovereenkomsten, productieovereenkomsten, maatschapsovereenkomsten, arbeids-
voorwaardelijke regelingen en arbeidsovereenkomsten. Het beeld dat hiermee wordt opge-
roepen is dat van een gereglementeerde medisch-specialistische arena. Hiermee is tevens
aangegeven dat het te besturen systeem - en daarmee de besturingsopgave waarvoor de zie-
kenhuisleiding staat - in korte tijd ingrijpend is veranderd. Duidelijk is dat de landelijke
ontwikkelingen daarbij een dominante rol hebben gespeeld (zie 5.1).In nauwe samenhang
hiermee lijkt het systeemmodel ten opzichte van het parti/enmodel (zie 3.1.6) in de zieken-
huissector vooralsnog aan betekenis te hebben ingeboet.
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5.3   Inrichting en besturend vermogen van het besturend orgaan

Gegeven de bestuurlijke ambitie om de maatschappelijke functie van het ziekenhuis op het
terrein van de medisch-specialistische gezondheidszorg permanent te optimaliseren, heeft de

directie  van het Maria Ziekenhuis  van meet af aan beoogd  om de medische  staf op een effec-

tieve manier in deze besturingsopgave te laten participeren. Anders gezegd, het is steeds de

doelstelling van de ziekenhuisleiding geweest om (de leden van) de medische staf nauw te
betrekken bij het besturend orgaan dat met het maatschappelfik rentmeesterschap is belast

(zie 5.2.2). In het verlengde van deze enigszins idealistisch getinte doelstelling is de zieken-

huisorganisatie (met inbegrip van de medische staf) primair benaderd als een doelgericht
systeem (zie  1.3).  Impliciet  is  het  beeld  van het  ziekenhuis als conglomeraat van partlen
daarmee (onbewust) op de achtergrond geschoven. De navolgende reflectie op de kort sa-
mengevatte ervaringen maakt echter duidelijk dat de werkelijkheid geweld wordt aangedaan
als een ziekenhuisorganisatie niet tevens als politiek systeem in beschouwing wordt genomen

(zie 3.1.5).

In dit deelhoofdstuk wordt in evaluatieve zin teruggeblikt op de ervaringen die in het Maria

Ziekenhuis op de onderscheiden besturingsniveaus met (de vormgeving van) de manage-

mentparticipatie zijn opgedaan. Leidraad hierbij is de besturingstheorie (zie 3.4.3). Belang-
rijkste aangrijpingspunt daarbij is het begrip besmrend orgaan (BO): het deelsysteem dat
doelgericht invloed wil uitoefenen en op wiens standpunt men zich stelt bij de analyse. De
definitie van een dergelijk deelsysteem is dus zowel van de probleemstelling als van het
beschouwingsmveau afhankelijk. Wanneer een BO met rechtstreeks ingrupt m het te bestu-

ren systeem (BS), maar een ander BO als onderwerp van beYnvloeding heeft, spreekt men van
een meta-BO. In een complex systeem als een ziekenhuisorganisatie zal op de hogere mana-
gementniveaus vrijwel altijd sprake zijn van een combinatie van besturing en metabestunng
In dit geval richt de aandacht zich primair op het besturingsvraagstuk op het niveau van het
ziekenhuis als totaliteit. Eindverantwoordelijk voor het functioneren van het BO op zieken-
huisniveau is de directie/raad van bestuur. Door uitbreiding te geven aan dit BO kan de di-
rectie deze verantwoordelijkheid met anderen delen, hetzij door verticale decentralisatie

(delegatie), hetzij door horizonmle decentralisatie (zie 3.3.3 en 3.3.4). Bepalend voor de
omvang en gelaagdheid van het (meta)BO is de mate waarin het mogelijk is het totale bestu-
ringsvraagstuk op te delen in deelvraagstukken van geringere complexiteit. Daarbij is het de
uitdaging om het (meta)BO zodanig in te richten dat de samenhang in de (meta)besturing
behouden blijft.

Wanneer niet het systeemmodel, rnaar het partuenmodel als vertrekpunt voor de analyse

wordt genomen (zie 3.1.6), zijn er altijd meer BO'en in het spel. Kijkend naar een ziekenhuis
als geheel getuigt het van realiteitszin als men ervan uitgaat dat er verschillende BO'en actief

zijn (zie 5.2). Bezien vanuit de positie van de ziekenhuisteiding zullen de andere BO'en
veelal als onderhandelingspartners moeten worden beschouwd. In sommige gevallen is ech-
ter sprake van een zodanige overlap van doelstellingen dat een structurele samenwerking of
zelfs een (gedeeltelijke) fusie van BO'en kan worden overwogen (zie 3.3.2). Wanneer de
ziekenhuisleiding kans ziet om de andere BO'en enigermate aan zich te binden, kan dit het
besmringsvermogen van het (meta)BO - zijnde de maximale bestuurlijke prestatie die dit BO
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kan leveren - in gunstige zin beYnvloeden. Aannemelijk is voorts dat de mate van samenwer-
king tussen de verschillende BO'en tevens van invloed is op de bestuurluke inspanning die
kan worden geleverd.

Eerder is een analysemodel gepresenteerd dat behulpzaam kan zijn bij het beantwoorden van
66n van de kernvragen die aan dit onderzoek ten grondslag ligt (zie 2.3 en 3.3.4). Onder

welke omstandigheden en in welke vorm draagt managementparticipatie bij aan de ejfectivi-
teit van de besturing°In het kader van dit onderzoek wordt primair gepoogd deze vraag te
beantwoorden vanuit het gezichtspunt van de ziekenhuisleiding. In een pluriforme benade-

ring van een besturingsvraagstuk kan het evenwel ook nuttig zijn om zich in de posities van
de andere BO'en te verplaatsen. De aard van het empirisch materiaal (zie hoofdstuk 4) en de
wijze waarop dit is verzameld (zie 2.4), brengen met zich mee dat het analysemodel vrijwel
nooit in zijn geheel op de afzonderlijke ervaringselementen kan worden toegepast. In dit
onderzoek zijn de onderscheiden aanknopingspunten voor de evaluane en het onhverp van

participatieve managementvormen daarom vooral benut om globaal op het totaal van de
opgedane ervaringen te reflecteren.

Teneinde enige ordening te brengen in de beschreven ervaringen is aansluiting gezocht bij de
verschillende besturingsniveaus die gewoonlijk in organisaties worden onderscheiden (zie
3.3.1). Daarbij gaat de belangstelling zowel uit naar de rol van de medische professie bij de
verschillende besturingsactiviteiten als naar de rol van de specialisten bij de vormgeving van
het besturingssysteem (zie 2.4). Startend vanuit de top van de ziekenhuisorganisatie wordt
allereerst aandacht besteed aan de besturing en participatie op instellingsniveau (zie 5.3.1)
Vervolgens verplaatst de aandacht zich naar de besmring en participatie op strucmrerend
beleidsniveau (zie 5.3.2). Afgesloten wordt met een reflectie op de ervaringen die zijn opge-
daanmet de besturing en participatie op afdelingsniveau (zie 5.3.3).

5.3.1    Besturing en participatie op instellingsniveau

Passend bij de traditionele organisatievorm van het Maria Ziekenhuis verloopt de afstem-
ming tussen de medische smfen hetfacilitaire bedrgfin de beginjaren tachtig voornamelijk
via (het overleg tussen) het stafbestuur en de directie (zie memo 4-3). Samenhangend met de

(informele) vereningsstructuur van de medische staf wordt het lidmaatschap van het stafbe-
stuur bij toerbeurt door de stafleden vervuld. Als gevolg van de beperkte zittingstermijn

(2 jaar) verandert het stafbestuur elk jaar tenminste voor de helft van samenstelling. Daaren-
tegen is de samenstelling van het directieteam van het Maria Ziekenhuis buitengewoon sta-

biel (zie 4.1). Wellicht mede daardoor neemt de directie met betrekking tot de beleidsont-

wikkeling vaak het voortouw. Illustratief in dit opzicht is het initiatief van de directie begin
1980 om een Beleidsadviescommissie (BAO in te stellen en daarin een viertal medisch spe-
cialisten op persoonlijke titel op te nemen. Pas als deze 'directionele adviescommissie' haar
werkzaamheden feitelijk reeds heeft afgerond, worden vanuit de medische staf kritische
kantekeningen bij deze vorm van vertegenwoordiging geplaatst (zie 4.3).

Praktijkervaringen in bedrijfskundig perspectief 237



De eerste jaren van het 'experiment budgettering' worden door de ziekenhuisleiding vooral
benut om meer zicht te krijgen op de nieuwe besturingsopgave (zie 4.2). In dat verband
worden bijvoorbeeld de relevante interne werkrelaties (zie memo 4-5) en de interne besluit-
vormingsstructuur in kaart gebracht (zie memo 4-6). Dit voorwerk komt goed van pas als na
de landelijke invoering van de instellingsgewijze budgetfinanciering ook het stafbestuur zich
voor een rol van de medische staf in de interne budgettering gaat interesseren. Begin 1984
worden de vertegenwoordiger van de medische staf in het projectteam budgettering en de
medisch directeur door het stafbestuur uitgenodigd om hierover van gedachten te wisselen.
Als leidraad hierbij dient een door de medisch directeur opgestelde discussienota.34 In deze
nota wordt zowel een visie ontvouwd met betrekking tot de vormgeving van het interne be-
leidsvonningsproces (zie memo 4-12) als met betrekking tot de samenwerking tussen mana-

gement en professie op afdelingsniveau (zie memo 4-24). Het resultaat van de gedachtewis-
seling is dat de gesprekpartners consensus bereiken over de wenselijkheid om de medisch

specialisten en de andere medewerkers gezamenlijk bij de beleidsvorming op de verschillen-
de beleidsniveaus te betrekken. Voorgestaan wordt bijvoorbeeld om een gemengd samenge-
stelde en gemandateerde beleidsraad pan'tntenzorg in te stellen die belast wordt met het
opstellen van een beleidsplan patientenzorg, dit als basis voor een op te stellen ziekenhuisbe-
leidsplan. Mede onder invloed van de landelijk tot stand gekomen Intentieverklaring
LS F/NZr; en de directe betrokkenheid daarbij van de algemeen directeur van het Maria Zie-
kenhuis, moet dit 'ideaaltypische' model echter enigermate worden bijgesteld (zie 4.2). Niet-
temin heeft het samenwerlangsmodel dat kort nadien aan de medische staf kan worden ge-

presenteerd een hoog 'integratiegehalte' (zie memo 4-13).

Dat het stafbestuur in de stafvergadering het groene licht krijgt om de voorgestelde overleg-
structuur te effectueren, kan niet verhinderen dat het eind  1984 in de medische staf tot een
crisis komt. Bij het samenstellen van de medische beleidsraad patiintenzorg (MBP) blijkt
namelijk dat niet alle maatschappen en vakgroepen bereid zijn hun vertegenwoordiger te
mandateren. Wanneer ook het stafbestuur zelf niet het gevraagde mandaat verkrijgt, leidt dit
tot een aftreden van het gehele stafbestuur (zie 4.2). Als na enkele maanden een stafbestuur
van een andere samenstelling aantreedt, wordt allereerst de 'vermenging van medische staf
en ziekenhuis' ongedaan gemaakt. De MBP wordt een stafcommissie en is niet langer ge-
mandateerd om de directie rechtstreeks adviseren. Bovendien worden de medisch specialis-
ten in de smurgroep ziekenhuisplan ertoe bewogen om zich daaruit terug te trekken (zie 4.3).
Daarmee maakt de eerdere keuze voor een functionele en geYntegreerde benadering van de
beleidsplanontwikkeling - nog voordat deze tot bloei heeft kunnen komen - plaats voor een
meer formele en gesegregeerde benadering (zie memo 4-17). Waar de opstelling van het
stafbestuur in de oude samenstelling meer op het systeemmodel is gebaseerd, lijkt in de
nieuwe samenstelling vooral hetparteenmodel te overheersen (zie 3.1.6)

De parallelle start en het relatief separate functioneren van de MBP en de stuurgroep zieken-
huisbeleidsplan hebben tot gevolg dat het ideaaltypische beleidsvormingstraject (zie memo
4-12) maar ten dele kan worden doorlopen. Slechts een beperkt gedeelte van de deelhoofd-
stukken inzake het patientenzorgbeleid is van de MBP afkomstig. De werkwijze van de MBP
blijkt te tijdrovend om de stuurgroep adequaat te kunnen voeden. Bovendien blijkt het zie-
kenhuisbeleidsplan te ambitieus van opzet te zijn (zie memo 4-18). Dit neemt niet weg dat de
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meer strategische passages in het concept beleidsplan naderhand bij de regionale planont-
wikkeling in SAZIM-verband een belangrijke steun in de rug zijn (zie 4.3). Hoewel zowel de
MBP als de stuurgroep tot begin 1990 actiefblijven, komt het uiteindelijk niet tot de vaststel-

ling van een complete geactualiseerde eindversie van het ziekenhuisbeleidsplan.

Als gevolg van de accentuering van het dualistische model krijgt het gestructureerd overleg
tussen directie en stafbestuur in deze periode relatief veel gewicht. In de loop van 1986 leidt
dit zelfs tot een aanpassing van het stafreglement. Aan de passage inzake het gebruikelijke
tweewekelijkse overleg wordt toegevoegd dat "voorts eenmaal per twee maanden overleg

gevoerd zal worden over vraagstukken van meer beleidsmatige en strategische aard" (zie
4.3). Gegeven de belasting die dit (extra) overleg met zich meebrengt, neemt de animo
hiervoor echter al snel af De nieuwe passage in het stafreglement wordt daarmee tot een
dode letter. Wenselijkheid en praktische uitvoerbaarheid blijken niet hand in hand te gaan.

Tegen het einde van 1988 raakt de verhouding tussen de medische staf en de directie in hoge
mate bekoeld als de Nationale Ziekenhuisraad (NZr) zich met succes verzet tegen de 'specia-
listenacties' en de directie van het Maria Ziekenhuis daarvoor mede verantwoordelijk wordt
gehouden (zie 4.3). Het gevolg is dat de contacten tussen directie en medische staf gedurende
driekwart jaar tot een minimum worden beperkt (zie memo 4-19). In dezelfde periode komt
een intensief overleg op gang tussen de drie medische staven in Midden-Brabant (zie memo
4-20). Ook nadat medio 1989 de communicatie tussen de directie en de medische staf van
het Maria Ziekenhuis is hersteld, blijft dit 'interstafoverleg' in beleidsmatig opzicht een
belangrijke rol spelen. Inzet van de medische staven is een fusie van de drie ziekenhuizen.
Bestuur en directie van het Maria Ziekenhuis voelen echter niets voor een dergelijke sprong
in het diepe. Uiteindelijk sluiten de gelederen in het Maria Ziekenhuis zich pas als de beide
andere ziekenhuizen bilateraal tot een fusieverkenning besluiten. Voor de directie vormt deze
ervaring een belangrijke stimulans om zich met nog meer overtuiging in te zetten voor een
meer geintegreerde aansturing van de (strategische) beleidsvorming op ziekenhuisniveau.

Ondanks de gebrekkige communicatie met de medische staf ontwikkelt de directie begin
1989 in samenspraak met de diensthoofden een ontwerpplan voor een ingrijpende aanpas-

sing van de organisatievorm (zie 4.4). Het besturingsconcept dat hieraan ten grondslag wordt
gelegd, borduurt voort op het eerder geschetste 'ontwikkelingsmodel' (zie memo 4-24) en
het uit de Verenigde Staten overgewaaide product line management concept (zie memo
4-28). Concreet betekent dit dat aan de poortspecialisten primair de rol van zorgmanager
wordt toebedacht, inhoudende dat elke poortspecialist aanspreekbaar zal worden voor de
co8rdinatie van (het beleid rond) een aantal medisch-specialistische zorgprocessen (zie rne-
mo 4-30). Ter ondersteuning van deze ontwikkeling voorziet het plan in een zodanige
(her)ordening van de patientgebonden afdelingen dat deze faciliterend is voor het manage-
ment van de zorgprocessen (zie memo 4-29). Het plan behelst voorts dat de nodige samen-

hang wordt gebracht in de vele beleidsmatige overlegvormen die in de loop van de jaren in
het ziekenhuis zijn ontstaan (zie memo 4-21). Voorgesteld wordt om op geleide van het zgn.
paraUelmodel (zie memo 4-27) een 'beleidsorganisatie' in te richten die wordt aangestuurd
door een 'besturend orgaan' (beleidystaj), waarin zowel door het management als door (een
aantal leden van) de medische staf wordt geparticipeerd. Tegen de zomer is het plan zodanig

Praktijkervaringen in bedrijfskundig perspectief 239



gerijpt dat het in de vorm van een nota aan de ondernemingsraad en de medische staf kan
worden aangeboden (zie memo 4-31).55

Inmiddels heeft het bereiken van een voorlopig compromis op landelijk niveau dan geleid tot
een herstel van het gestructureerde overleg tussen de directie en de medische staf. Hierdoor
is de directie in de gelegenheid om zelf de nodige toelichting te geven op het voorgestane
organisatiemodel. Enigszins tot verrassing van de directie worden de voorstellen door de
medische staf redelijk positief ontvangen. Tegen de voorgestelde herordening van de
4/norganisatie heeft men geen bezwaar, terwijl met betrekking tot de verdere ontwikkeling

en inrichting van de 'parallelorganisatie' wordt aangedrongen op een nauwe betrokkenheid
van de medische staf Mede door de regionale samenwerkingsperikelen (zie memo 4-20)
worden echter voorlopig nog geen concrete stappen gezet. Daarentegen krijgt de geplande
vervanging van de traditionele dienstenstructuur door een indeling in zorgsectoren kort
nadien w61 zijn beslag.

Reflecterend op de positieve besluitvorming in de medische staf met betrekking tot de
voorgestelde organisatieverandering dringt zich de vraag op welke betekenis hieraan achteraf
moet worden toegekend. Heeft men zich voldoende in de voorstellen verdiept? Heeft men de

inbreng van de medische staf in de ontwerpfase niet gemist? Heeft men zich laten leiden
door de positieve stemming van het moment? Heeft men zich voldoende gerealiseerd wat het
voorgestelde besturingsconcept inhoudt? Heeft men bewust afstand genomen van de
zienswijze van de LSV (zie memo 4-26)? Heeft men zich teveel laten afteiden door het
mogelijke perspectief van een grote ziekenhuisfusie in Midden-Brabant? Feit is in ieder

geval dat er vanuit de medische staf weinig initiatieven zijn genomen om het voorgestane
organisatieontwerp tot leven te brengen. Evenmin heeft men veel animo getoond om de
organisatie van de medische staf aan de nieuwe organisatievorm aan te passen. Illustratief in
dit verband is dat de discussie in de beginjaren negentig over een nieuw stafreglement zich
volledig onafhankelijk van het in gang zijnde proces van organisatieverandering voltrekt (zie
4.4). Opmerkelijk is dat men zich daarbij evenmin laat leiden door de actuele inzichten van
de eigen 'koepelorganisatie' (LSV).82 De directie toont zich dan ook niet gelukkig met het
uiteindelijke resultaat: "De centrale besturingsrol van de directie komt onvoldoende uit de
verf en de positie van het stafbestuur binnen het stafverband is niet sterk". Ook latere
pogingen om het stafreglement fundamenteel te herzien, lopen op niets uit (zie 4.7). E6n van
de oorzaken hiervan is dat elke discussie over mandatering (zie    3.3.4)    in   het   Maria
Ziekenhuis op voorhand tot mislukken gedoemd lijkt te zijn. In de tweede helft van de jaren

negentig raakt de landelijke discussie over de vormgeving van het geintegreerde medisch-
specialistische bed,ilf bovendien zodanig politiek gekleurd (zie 5.2.3) dat het vrijwel
onmogelijk wordt om intern overeenstemming te bereiken over welke ziekenhuisspecifieke

oplossing dan ook.

Begin 1991 poogt de directie enige versnelling te brengen in het proces van organisatiever-
andering door met het stafbestuur in gesprek te gaan over het thema integrale kwaliteitszorg
en managementparticipatie (zie memo 4-33) Hiertoe wordt een notitie ingebracht waarin
behalve een algemene toelichting op het voorgestane besturingsconcept tevens een concreet
voorstel voor een ziekenhuisbreed kwaliteitsproject is vervat. Zonder zich expliciet uit te
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spreken over de verdere inhoud van de notitie toont het stafbestuur zich enthousiast over het
voorgestelde project. Het resultaat is dat enkele maanden later niet minder dan acht kwali-
teitswerkgroepen van start gaan (zie 4.4 en 4.5). Inspiratiebron voor dit kwaliteitsproject is
het Deventer project standaardzorgplannen (zie memo 4-37). Essentieel in de aanpak die in
het Maria Ziekenhuis wordt gekozen, is dat elke (multidisciplinaire) kwaliteitswerkgroep
onder voorzitterschap staat van een poortspecialist (voortrekker). Impliciet wordt hiermee
vorm en inhoud gegeven aan de rol van zorgmanager die aan de poortspecialisten is toebe-
dacht (zie memo 4-30). Begin 1992 worden de eerste ervaringen die met deze werkgroepen
zijn opgedaan, uitvoerig geavalueerd (zie 4.5). Mede op basis van de resultaten van deze
evaluatie wordt kort daarna een begin gemaakt met de discussie over de nadere vormgeving
van het kwaliteitssysteem.

Al spoedig blijkt dat de eerdere aanbeveling van de intercollegiale toetsingscommissie (/70
om deze stafcommissie te vervangen door een 'ziekenhuiscommissie kwaliteitsbevordering'
op verzet stuit. Hierbij speelt mede een rot dat 66n van de stafleden nauw betrokken is bij de
ontwikkeling van het kwaliteitsbeleid binnen de LSV (zie 4.5). Het compromis dat
uiteindelijk met betrekking tot de organisatorische vormgeving van de kwaliteitszorg wordt
bereikt, houdt in dat er zowel een stafcommissie kwaliteit als een beleidsgroep  kwaliteit van
zorg (BKZ) wordt ingesteld (zie memo 4-38). Daarbij wordt ter bevordering van de gewenste
samenhang voorzien in een gedeeltelijke personele unie tussen deze beide overlegvormen.
Niettemin roept deze duale structuur al spoedig de nodige spanningen op. Bovendien blijkt
het niet eenvoudig om voldoende specialisten bereid te vinden om actief te participeren.
Mede als gevolg hiervan komt in de tweede helft van de jaren negentig stilzwijgend een
einde aan het functioneren van de stafcommissie kwaliteit. Daarentegen mag de BKZ zich
anno 2000 (nog steeds) verheugen over een actieve participatie vanuit de medische staf en
een overvolle agenda.

In september 1991 geven het stall,estuur en de directie gezamenlijk een belangrijke impuls
aan het proces van organisatieverandering door het Maria Ziekenhuis kandidaat te stellen
voor een landelijk onderzoek naar managementparticipatie van medisch specialisten (zie
4.4).74 Begin 1992 wordt in dat kader een concreet voorstel voor de vormgeving van de
beleidsstafen de paraUelorganisatie uitgewerkt.75 In de stafvergadering ontmoet het voorstel
om  op  basis  van het sinds  1989 in ontwikkeling zijnde organisatiemodel  te gaan deelnemen
aan het 'project managementparticipatie' echter van verschillende zijden oppositie. Gevreesd
wordt dat de keuze voor het parallelmodel hierdoor definitief zal blijken te zijn en het door
de LSV bepleite divisiemodel (zie memo 4-26) in het Maria Ziekenhuis geen kans meer
krijgt. Als belangrijkste bezwaar wordt aangevoerd dat de eindverantwoordelijkheid (voor de
besluitvorming) in de beleidssmfbij de directie berust, zodat de stafteden in feite slechts een
adviserende stem hebben. Dankzij de overtuigingskracht van het stafbestuur gaat de
medische staf echter (bij meerderheid van stemmen) toch akkoord met het voorliggende
voorstel. Hieraan wordt echter uitdrukkelijk de voorwaarde verbonden dat teruggekeerd
wordt naar de oude situatie als de gekozen vorm van managementparticipatie niet aan de
verwachtingen voldoet.
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Met het einde van de landelijke onderzoeksprojecten in zicht wordt in de eerste helft van
1994 veel energie gestopt in de evaluatie van het sinds 1989 in gang zijnde proces van orga-
nisatieverandering.  Voor  een deel vindt deze evaluatie binnen de beleidsstaf plaats,  voor  een
ander deel wordt deze door externe onderzoekers uitgevoerd (zie 4.6). De belangrijkste
conclusie die door de leden van de beleidsstaf wordt getrokken is dat er geen argumenten
zijn voor een fundamentele koerswijziging. Integendeel, de ingezette ontwikkelingslijn wordt
steeds  meer als richtinggevend ervaren. In september 1994 wordt de medische  staf in  de
gelegenheid gesteld om zich aan de hand van een samenvattende evaluatienota expliciet over
deze conclusie uit te spreken.103 Dit geldt tevens voor de in deze 'gele nota' geschetste per-

spectieven voor de verdere ontwikkeling van de overlegstructuur (zie memo 4-41) en het
kwaliteitssysteem (zie memo 4-42). Na een uitvoerige en genuanceerde toelichting door de
stafvoorzitter volgt een betrekkelijk korte discussie. Hierop aansluitend besluit de medische
staf unaniem om de experimenten als afgesloten te beschouwen en akkoord te gaan met het
vervolgen van de ingeslagen weg.

In de loop van de jaren negentig zijn conform de oorspronkelijke basisgedachte (zie memo
4-31) steeds meer beleidsterreinen in de parallelorganisatie ingepast en daarmee onder de
regie  van de beleidsstaf gebracht.  Zo zijn naast de beleidsgroep kwaliteit van zorg  (BKZ),  de
beleidsgroep organisatie van zorg (BOZ) en de beleidsgroep informatie en automatisering
(BIA) tevens een beleidsgroep oncologie (BONC), een beleidsgroep sociale zaken (BSZ) en
een beleidsgroep financieel-economische zaken (BFZ) van start gegaan. In al deze beleids-

groepen wordt door 66n of meer stafteden geparticipeerd. Tevens is er in deze periode voor
gekozen om de 'stafvertegenwoordiging'  in de beleidsstaf te laten bestaan uit het voltallige
stafbestuur. Naderhand is deze ontwikkelingslijn doorgetrokken in het organisatiemodel dat
aan het fusieziekenhuis (TSz) ten grondslag is gelegd.' 14 De begin 1999 uitgevoerde 'quick
scan' heeft echter uitgewezen dat er bij het functioneren van de parallelorganisatie en de
beleidsstaf ook kanttekeningen geplaatst kunnen worden (zie 4.7).116 Zo constateren de on-
derzoekers onder meer dat het niet gemandateerd zijn van de stafteden in de 'beleidsorgani-
satie' om beslissingen voor de medische staf te nemen, tot onduidelijkheden en verwarring
leidt. In samenhang hiermee wordt aanbevolen om de rollen van de medische staf en het
stafbestuur nader uit te werken. Hoewel de pogingen daartoe anno 2000 nog geen concreet
resultaat hebben opgeleverd, is het inmiddels w61 duidelijk dat (het bestuur van) de medische
staf van het TweeSteden ziekenhuis er niet voor opteert om op alle beleidsterreinen een
(even) intensieve bijdrage aan de besturing te (blijven) leveren.

Wanneer op geleide van het hiertoe ontwikkelde analysemodel (zie 3.4.4) op deze ervaringen
wordt gereflecteerd, levert dit een veelkleurig beeld op. Allereerst illustreert voorgaande
samenvatting nog eens dat de ziekenhuisleiding veelal de primair geadresseerde is waar het
de externe invloeden op de besturingsopgave betreft (zie 5.1). Als gevolg hiervan is het vaak
de taak van het management om de medische staf ervan te overtuigen dat zich besturings-
vraagstukken aandienen die een gezamenlijke aanpak behoeven. Het primaire aanspreekpunt

daarbij is als regel het stafbestuur. De ervaring leert echter dat telkenmale opnieuw moet
blijken of het stafbestuur bereid is om zich aan een 'managementprobleem' te committeren.
Hiervan is mede afhankelijk in welke mate en op welke wijze door het stafbestuur wordt
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gepoogd om binnen de medische staf het benodigde draagvlak voor de oplossing van een
probleem te verlaijgen.

Terugblikkend op de invulling die de directie van het Maria Ziekenhuis aan het maatschap-
pell/k rentmeesterschap heeft willen geven (zie 5.2.2), mag voorts worden betwijfeld of de
medische staf deze zienswijze ooit in meerderheid heeft onderschreven. Evenzo mag worden
betwijfeld of binnen de medische staf ooit voldoende steun is geweest voor het dragen van
medeverantwoordelijkheid voor de besturingsopgave op ziekenhuisniveau (zie 5.3). Feit is
dat de stafbesturen die zich in dat opzicht een constructieve opstelling hebben veroorloofd,
nooit het daarvoor benodigde mandaat van de medische staf hebben gekregen. Dat de sa-
menwerking tussen management en professie op ziekenhuisniveau desondanks vaak vrucht-
baar is geweest, moet dan ook meer aan de persoonlijke instelling en de inzet van de betrok-
ken stafteden worden toegeschreven dan aan het vertrouwen en het draagvlak bij de achter-
ban.

Bezien vanuit de positie van de ziekenhuisleiding is het buitengewoon lastig dat de opeen-
volgende stafbesturen zich vaak weinig gelegen laten liggen aan de eerder uitgestippelde
beleidslijnen. Soms wordt zelfs de indruk gewekt dat men bewust afstand neemt van de koers
die voorgangers hebben gevaren. Dit gaat veelal gepaard met het creeren van een zekere
afstand ten opzichte van het management. Naarmate men beter ingewerkt en meer betrokken
raakt bij de besturingsvraagstukken op ziekenhuisniveau, neemt de intensiteit van de samen-
werking met het management als regel weer toe. Een te innige samenwerkingsrelatie met de
directie wordt door de achterban van het stafbestuur echter met argusogen bekeken. In nauwe
samenhang met dit cyclische patroon zijn de standpunten en adviezen van het stafbestllur
vaak sterk situatief bepaald. Dit komt de consistentie in de beleidgparticipatie niet altijd ten
goede.

De praktijk leert dat het hiervoor geschetste cyclische patroon zijn doorwerking heeft in alle
fasen van de besluitvorming (zie figuur 3-11). Wanneer het stafbestuur zich aan de oplossing
van een probleem committeert zal men ook in de vroege fasen van het besluitvormings-
proces willen participeren (zie memo 4-16). Dit kan betekenen dat (een delegatie van) het
stafbestuur zelf aan het proces van probleemoplossing gaat deelnemen. Het kan ook beteke-
nen dat hiervoor enkele andere stafleden worden aangezocht. Vaak zullen de leden van de
medische staf zich beperken tot het beoordelen en amenderen van de voorstellen die het
management op tafel legt. In andere gevallen zijn de specialisten echter actief betrokken bij
het vergaren van informatie en het genereren van mogelijke oplossingen. Niet zelden worden
daarbij modellen ingebracht die door de LSV/OMS zijn ontwikkeld. De ervaring heeft ove-
rigens geleerd dat het hierdoor moeilijk kan worden om tot een meer creatieve - op de eigen
ziekenhuisorganisatie toegesneden - oplossing te komen. De ervaring heeft echter ook ge-
leerd dat er consensus nodig is om de participerende specialisten ertoe te kunnen bewegen
om de voorstellen met verve in de stafvergadering te verdedigen. Zeker wanneer het een
complex vraagstuk betreft waarbij verschillende belangen in het ge(ling zijn, kan een derge-
lijke 'collegiate toelichting' van grote invloed zijn op de besluitvorming en de acceptatie van
de besluiten.
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5.3.2    Besturing en participatie op structurerend beleidsniveau

Kenmerkend voor het ziekenhuis van de jaren zeventig is dat de domeinen van de medische

professie en van het management betrekkelijk weinig overlap vertonen. De professie is pri-
mair verantwoordelijk voor de inhoud en de organisatie van het eigen werk en de ziekenhuis-
organisatie  past zich daarbij  zo goed mogelijk  aan  (zie  1.1).  Met het toenemen  van  de
schaarste en de eisen vanuit de omgeving van het ziekenhuis (zie 5.1) is echter ook de nood-
zaak toegenomen om het geheel aan activiteiten beter te organiseren en te structureren. Te-
rugblikkend op de jaren tachtig kan dan ook worden vastgesteld dat vooral de organisatie
van het werk een belangrijk gespreksthema is geweest tussen professie en management (zie

memo 4-25). Vaak zijn hiervoor reeds bestaande overlegvormen benut, maar wellicht nog
vaker zijn er nieuwe (tijdelijke of permanente) gemengde overlegvormen gecreeerd.

Een illustratief voorbeeld van een dergelijke overlegvorm is de permanente commissie bed-
dengebruik (PCB) die in de beginjaren tachtig in het Maria Ziekenhuis wordt ingesteld (zie

4.3). Mede dankzij de brede samenstelling verkrijgen de door deze commissie in consensus

gegenereerde oplossingen vrijwel altijd het benodigde draagvlak binnen de medische staf
Dit wordt anders als een staflid zich in de PCB blijft verzetten tegen de 'aderlating' die het
eigen specialisme moet ondergaan om de klinische geriatrie in het ziekenhuis te kunnen

inpassen en er dus geen consensus wordt bereikt. De grenzen van deze vorm van beleidspar-
ticipatie komen echt in zicht als dit voor de betrokken specialist aanleiding is om zich uit de
PCB terug te trekken.

Dat de organisane van zorg en de inhoud van zorg wel te onderscheiden, maar niet altijd te
scheiden zijn, wordt aangetoond als de medische  staf en de directie in december  1993  door
de ziekenfondsen worden 'aangespoord' om de dagbehandeling meer kansen te geven (zie
4.3). Onderkennende dat hierbij zowel medische als organisatorische aspecten in het geding
zijn,  neemt de directie het initiatief om tot een geYntegreerde benadering van het onderhavige
vraagstuk te komen (zie memo 4-15). In eerste instantie wordt deze inmenging van het

management niet door alle specialisten op prijs gesteld. Niettemin kan enkele maanden later
een gemengd samengestelde werkgroep dagve,pleging worden ingesteld die zowel de
organisatie van de zorg als de inhoudelijke protocolontwikkeling ter hand neemt.

Tegen het einde van de jaren tachtig is het aantal tijdelijke en permanente overlegvormen dat
zich met (structurerende) beleidsvraagstukken bezighoudt zodanig toegenomen, dat het over-
zicht verloren dreigt te gaan. Mede door de gemengde samenstelling van de verschillende

overlegvormen is bovendien niet altijd duidelijk hoe de besluitvorming verloopt (zie 4.3).
Teneinde de gedachtewisseling hierover te ondersteunen wordt een modelmatig overzicht

van de belangrijkste overlegionnen op de verschillende beleidsniveaus ontwudeld (zie
memo 4-21). Aan de hand van dit model wordt geconcludeerd dat er steeds minder vraag-
stukken exclusief tot het domein van de medische professie of exclusief tot het domein van
het management behoren. Tergelijkertijd wordt de noodzaak onderkend om meer samenhang
te brengen in het geheel van beleidsvormende activiteiten. Daarbij laat de directie zich

inspireren door het zgn. parallelmodel (zie 4-27). Medio 1989 leidt dit tot het voorstel om de
verschillende beleidsvormende overlegvormen samen te brengen in een aparte 'beleids-
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organisatie' en deze onder gezamenlijke regie te brengen van het management en de medi-
sche  staf (zie memo 4-31).55  Van de zijde van de medische staf wordt met dit voortstel inge-
stemd onder de voorwaarde dat men nauw bij deze formalisering en structurering van de
deels reeds  bestaande parallelorganisatie wordtbetrokken (zie 4.4).

Ter voorbereiding van de inrichting van de 'beleidsorganisatie' wordt begin 1990 gestart met
een inventarisatie van de overlegvormen die de afzonderlijke afdelingen en specialismen
overstijgen (zie memo 4-32). Edn van de conclusies is dat de praktische belemmeringen bij
de vormgeving van de 'managementparticipatie' niet mogen worden onderschat. Specialisten
hebben over het algemeen weinig tijd, worden vaak uit besprekingen weggeroepen, moeten
niet zelden onverwacht verstek laten gaan en zijn vaak pas laat op de dag beschikbaar. Het
beperkte aantal bruikbare vergadermomenten heeft voorts tot gevolg dat een actieve periode
van de ene overlegvorm vaak gepaard gaat met een minder actieve periode van 66n of meer
andere overlegvormen. Overigens blijkt het overgrote deel van de gemengde overlegvormen
gerichtte  zijn op de  kwaliteit van zorg  entof de  organisatie van  zorg

Geinspireerd door een kwaliteitsproject in de Deventer Ziekenhuizen (zie memo 4-37) en ter
gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het ziekenhuis gaan begin 1991 een achttal multi-
disciplinaire kwalleitswerkgroepen van start rond even zovele veel voorkomende zorgpro-
cessen (zie 4.5). Elk van deze werkgroepen staat onder voorzitterschap van een poortspecia-
list (voortrekker) en wordt ondersteund door een stafmedewerker (begeleider). Doel van
deze werkgroepen is om de desbetreffende zorgprocessen op geleide van de kwaliteitscyclus
(zie 2.1) in kaart te brengen en waar mogelijk te verbeteren. De belangrijkste aandachts-

punten daarbij zijn de keuzemomenten en co8rdinatiemomenten in het zorgproces, de voor-
k6ming van mogelijke 'onbedoelde uitkomsten' en de voorlichting aan de patient. Het suc-
cesvolle verloop van dit project integrale kwaliteitszorg (PRIK-project) is vervolgens aan-
leiding voor een grondige evaluatie.93 Wellicht de belangrijkste uitkomst hiervan is dat het
werken in kwahteitscirkels (zie 3.3.4) door de deelnemers zeer positief wordt gewaardeerd,
dit mede omdat hierdoor de werkverhoudingen tussen de betrokken disciplines gunstig wordt
beYnvloed. Voor de zorgverleners 'aan het bed' blijkt het participeren in een werkgroep
vooral boeiend te zijn als het over concrete zaken gaat en de resultaten op afzienbare termijn
zichtbaar zijn. Dit laatste is ook van belang om de 'achterban' ervan te kunnen overtuigen
dat de geinvesteerde tijd goed besteed is. Geconcludeerd wordt ook dat kwaliteits-
werkgroepen die een zorproces integraal willen bezien, bij voorkeur een poortspecialist als
voortrekker moeten hebben. De ervaring heeft verder geleerd dat een multidisciplinaire be-
nadering weinig zin heeft als er binnen de betrokken medische specialismen geen consensus
bestaat over de medische aspecten. Ook voor de medisch specialisten in de werkgroepen
geldt derhalve dat terugkoppeling met de eigen vakgroep/maatschap van wezenlijk belang is.
De essentie van deze vorm van kwahteitsmanagement is immers dat tegelijk met de organi-
satie ook de inhoud van de zorg onderwerp van verbetering is.

Zeker in de beginperiode wordt geen kans onbenut gelaten om medisch specialisten tot het
ontwikkelen van multidisciplinaire zorgprotocollen te stimuleren. Onderkennende dat dit
uiteindelijk de betrokkenheid van alle poortspecialisten zal vereisen, formuleert de Belei(is-
groep Kwaliteit van Zorg (BKZ) als einddoel dat langs deze weg alle veel voorkomende
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zorgprocessen moeten worden geborgd (zie memo 4-42). Voor de korte termijn formuleert
de BKZ in 1994 als doelstelling dat binnen elk poortspecialisme tenminste 66n kwaliteits-
werkgroep actief moet zijn. 103 Aanvankelijk is er geen gebrek aan spontane initiatieven op dit
terrein. Vandaar dat volledig wordt vertrouwd op het 'olievlekmodel' waar het de verbrei-

ding van deze vorm van kwaliteitsmanagement betreft (zie 4.5). Anno 2000 moet worden

geconstateerd dat deze relatieve vrijblijvendheid in de hand heeft gewerkt dat het einddoel

nog ver verwijderd is. Er zijn weliswaar vele multidisciplinaire protocollen ontwikkeld, maar
die zijn niet evenwichtig over de poortspecialismen gespreid. Bovendien blijkt het moeilijk
te zijn om medisch specialisten ertoe te bewegen tijd te investeren in het protocolleren van
veel voorkomende zorgprocessen die in hun ogen 'goed lopen'. Van een integrale invoering
van het inmiddels tien jaar oude besturingsconcept (zie memo 4-30) is dan ook zeker nog

geen sprake.

Ter  gelegenheid van de start van de beleidssmf in 1992 presenteert de directie haar visie  op

de beleidsvorming en besluitvorming binnen de overlegstructuur (zie memo 4-35)P Aan
deze visie ligt de constatering ten grondslag dat er binnen het Maria Ziekenhuis een cultuur
is gegroeid waarin complexere vraagstukken veelal in een vorm van overleg tot een oplos-

sing worden gebracht. Inherent aan deze cultuur is een vorm van participatieve besluitvor-
ming die gekenmerkt wordt door consensusvorming. Het gevolg hiervan is dat participatie en
besluitvorming in de praktijk vaak hand in hand gaan. De onduidelijkheid die dit kan veroor-
zaken is voor de directie aanleiding om te pogen terzake enige helderheid te creeren. Uit-
gangspunt daarbij is dat overlegvormen als commissies en werkgroepen verantwoordelijk
zijn voor de voorstellen die worden gedaan en de adviezen die worden gegeven, maar na-
drukkelijk niet voor het besluit tot implementatie daarvan. In veel gevallen zullen echter
functionarissen in deze overlegvormen participeren die op grond van hun functie binnen het
ziekenhuis w61 de verantwoordelijkheid kunnen nemen voor een besluit tot implementatie.
Dit maakt het mogelijk om de besluitvorming en de beleidsuitvoering in belangrijke mate te
decentraliseren zonder dat de gewenste samenhang verloren gaat. Reflecterend op de ge-
schetste zienswijze doet deze sterk denken aan de panicipatieve managementbenadering

zoals De Moor (1995) die ziet. De manager geeft zijn macht niet op, maar deelt deze met
anderen. De eindbeslissing blijft aan de manager voorbehouden (zie 3.3.4). De praktijk leert
echter dat deze benadering in een ziekenhuisorganisatie niet altijd soulaas biedt. De reden
hiervan is dat zelden duidelijk is hoe de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de
medische professie en het management zich precies tot elkaar verhouden. Het consensusmo-
del biedt dan een uitweg om een discussie over de zeggenschapsverhoudingen te vermijden.

In het verlengde van de eerdere plannen presenteert de directie bij dezelfde gelegenheid een
concreet ontwerp voor de inrichting van de 'beleidsorganisatie' (zie memo 4-35).80 Uit-
gangspunt daarbij is dat deze overlegstructuur het management en de medische staf in staat
moet stellen om gezamentijk sturing te geven aan de beleidsvorming, zowel in inhoudelijke
als in procesmatige en procedurele zin. Het ontwerp voorziet er in dat de overlegvormen
binnen de parallelorganisatie hierarchisch worden geordend (zie 3.4.1) Onder de beleidistaf
ressorteert per onderscheiden beleidsterrein een beleidsgroep. In de loop van de jaren negen-
tig wordt dit aantal uitgebreid van drie tot zeven (zie 5.3.1). Door de commissies en werk-
groepen die op deze beleidsterreinen werkzaam zijn aan de desbetreffende beleidsgroepen te
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laten rapporteren, ontstaat een overlappende groepsstructuur volgens het 'linking pin model'
(zie 3.3.4). Hiermee wordt vooral beoogd te voorzien in een minder formele en flexibele
communicatielijn tussen de overlegvormen op de drie onderscheiden niveaus.

Eind 1992 wordt besloten om de verdere ontwikkeling van de parallelorganisatie als deelpro-
ject aan te melden voor het landelijke Project Doelmatigheid Zorginstellingen (PDZ). On-
derdeel van dit deelproject is een exploratief onderzoek naar het functioneren van een aantal
gemengd samengestelde commissies en werkgroepen in het Maria Ziekenhuis. De belangstel-
ling gaat daarbij in het bijzonder uit naar de bijdragen die de medisch specialisten in deze
gemengde overlegvormen leveren. Het daarbij gehanteerde beoordelingskader kan worden
beschouwd als de voorloper van het analysemodel voor de evaluatie en het ontwe,p van
participatieve managementvormen (zie 3.4.4). Terugblikkend op de medio 1993 gepresen-
teerde onderzoeksresultaten is er weinig reden om de actualiteit daarvan anno 2000 in twij fel
te trekken (zie memo 4-36).

81

Afgezien van de problemen die samenhangen met de bijzondere positie die het stafbestuur in
de beleidsstaf inneemt   (zie 5.3.1), blijkt de indertijd geformuleerde doelstelling redelijk
ambitieus te zijn geweest. Zo heeft de ervaring inmiddels geleerd dat het lastig is om vanuit
de beleidsstaf het overzicht over alle relevante beleidsprocessen te behouden. Dit geldt met
name voor de leden van het stafbestuur die slechts bij hoge uitzondering als 'linking pin' met
een beleidsgroep fungeren. Dit betekent dat de werkzaamheden van de verschillende over-
legvormen binnen de parallelorganisatie 'op afstand' moeten worden gevolgd. Complicerend
is  voorts  dat er tussen verschillende leden van de medische staf verkapt een zekere hierarchie
ontstaat. De stafleden in de beleidsgroepen, commissies en werkgroepen participeren in de
vroege fasen van de besluitvorming en kunnen daardoor een inhoudelijk bijdrage leveren
(zie 3.3.3). De beleidstafheeft vooral tot taak de voorstellen op uitvoerbaarheid te toetsen en
de verdere besluitvorming en implementatie te begeleiden. Vaak bestaat er bij de leden van
de beleidstaf echter de neiging om een meer inhoudelijke insteek te kiezen. In dit opzicht zijn
de beide valkuilen waar Kapteyn (1990) op wijst dan ook zeer herkenbaar (zie 3.3.4).

5.3.3    Besturing en participatie op afdelingsniveau

De belangstelling in het Maria Ziekenhuis voor de rol van de medisch specialisten op de
patientgebonden afdelingen stamt uit de beginperiode van het 'experiment budgettering' (zie
4.2). Van meet af aan is namelijk onderkend dat het beheersen van de volumecomponent van
het budget de medewerking vereist van de medisch specialisten die met betrekking tot de
directe patientenzorg de dagelijkse regie voeren (zie  1.1). In samenhang hiermee heeft  de
aandacht zich vooral gericht op de relaties tussen de spreekuurhoudende specialisten (sinds-
dien aangeduid als poortspecialisten) en de afdelingen waar patientgebonden activiteiten
plaatsvinden (ook wel aangeduid als hoofdafdelingen). Hiertoe is allereerst gepoogd in kaart
te brengen hoe de besluitvorming in  het kader van de  individuele patientenzorg en  de rela-
ties tussen de onderscheiden ziekenhuisfimcties zich tot elkaar verhouden (zie memo 4-5).
Naderhand heeft dit geresulteerd in het zgn. 'dubbele-matrix model' (zie figuur 5-3).
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Figuur 5-3 Relaties tussen poortspecialismen, hoofdafdelingen en nevenafdelingen
Bron: J.H. Schaaf(1984)

De inspanningen in het Maria Ziekenhuis zijn derhalve voornamelijk gericht geweest op het
analyseren en het organiseren van het bovenste deel van deze 'dubbele-matrix'. Zo zijn op
geleide van een model van Botter (1977) de zeggenschapsverhoudingen op hoofdafdelingen
in kaart gebracht (zie memo 4-9). Tevens is gepoogd om de kostenstructuur in het bovenste
deel van de 'dubbele matrix' te doorgronden (zie memo 4-7). In dat verband is onder meer
de conclusie getrokken dat het verbijzonderen van de kosten naar de poortspecialismen wel
tot meer kosteninzicht leidt, maar nauwelijks zicht biedt op de kostenontwikkeling die te
verwachten is als gevolg van de voortdurende dynamiek in de aard en de omvang van de
activiteiten. Weliswaar kunnen alle kosten als een afgeleide van de medisch-specialistische
besluitvorming worden beschouwd, maar dat dit betekent zeker niet dat de poortsspecialisten
daarvoor ook integraal verantwoordelijk kunnen worden gehouden.

Mede op basis van deze eerste conclusies is in het Maria Ziekenhuis gekozen voor de ont-
wikkeling van een systeem van een tweedimensionale afilelingsgewilze budgettering (zie
memo 4-10). De essentie hiervan is dat de medische professie primair verantwoordelijk
wordt gehouden voor de volumecomponent, terwijl het lijnmanagement primair verantwoor-
delijk is voor de kos*r#scomponent van het afdelingsbudget. Dit impliceert dat professie en
management per knooppunt in de matrix afspraken moeten maken over de aard en de om-
vang van de activiteiten. Niet geheel toevallig is deze denklijn ook herkenbaar in de Nadere
uitwerking van de Intentieverklaring LSIONZr (zie 4.2).3 Binnen het Maria Ziekenhuis krijgt
deze benaderingswijze in 1984 zijn uitwerking in een aantal concrete afspraken tussen de
directie en de medische staf (zie memo 4-13).35 Deze behelzen onder meer dat op de hoofd-
afdelingen een a/delingsgew(/s budgetoverleg (ABO) zal worden opgestart. De beoogde
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deelnemers aan dit overleg zijn het afdelingshoofd en per betrokken maatschap of vakgroep
een gemimdateerde contactspecialist.

De ervaringen met het ABO leren echter al snel dat het dit in de praktijk nauwelijks gericht is
op het maken van 'productie-afspraken'. Veelal is het overleg over de activiteitenplannen
vooral inventariserend en verkennend van aard. Dit geldt zelfs voor de afdelingen waar extra
energie in de implementatie van het ABO wordt gestoken (zie memo 4-11). E6n van de
problemen is dat de specialisten de aansluiting tussen de aangeleverde productiecijfers en de
dagelijkse patientenzorg missen. Zo zijn veranderingen in het aanvraagpatroon moeilijk te
duiden als niet bekend is hoe de 'patientenmix' zich heeft ontwikkeld. Meer in het algemeen
bestaat bij de betrokken specialisten weinig animo om zich op een bepaald productieniveau
vast te leggen. Bovendien leert de ervaring dat er zelden een eenduidig verband bestaat
tussen de aard en de omvang van de activiteiten op een afdeling en de kosten die daarmee
zijn gemoeid. Minstens zo belangrijk voor de doelmatigheid (en het kostenniveau) van een
afdeling blijkt de wijze waarop het werk wordt georganiseerd. Het verbeteren van de
organisatie betekent in de praktijk vaak dat de praktilkorganisatie (van de medisch
specialisten) en de ziekenhuisorganisatie beter op elkaar moeten worden afgestemd (zie
memo 4-25). In nauwe samenhang hiermee krijgt het ABO in veel gevallen een meer
beleidsmatig en/of structurerend karakter.

Geinspireerd door deze ervaringen presenteren Schaaf en Bedaux (1988) een 'ontwikke-
lingsmodel' dat vooral bedoeld is om richting te geven aan de vormgeving en formalisering
van het overleg in het bovenste deel van de 'dubbele matrix' (zie memo 4-24). Ook dit mo-
del voorziet op afdelingsniveau in een (gemandateerde) contactspecialist per poortspecia-
lisme voor elke hoofdafdeling waarop het desbetreffende specialisme substantieel invloed
uitoefent. Het model voorziet verder per hoofdafdeling (of cluster van hoofdafdelingen) in
een gestructureerde overlegvorm tussen de afdelingsleiding en de betrokken contactspecialis-
ten. Vertrekpunt daarbij is dat dit overleg onder voorzitterschap staat van een specialist (me-
disch codrdinator) die voortkomt uit de kring van de betrokken contactspecialisten. De tijd
blijkt hiervoor op dat moment echter nog niet rijp. Achteraf moet dan ook worden geconsta-
teerd dat de bespreking van dit 'ontwikkelingsmodel' binnen het Maria Ziekenhuis pas veel
later tot concrete initiatieven heeft geleid (zie 4.4).

Eind 1988 begint de traditionele organisatievorm van het ziekenhuis zodanig te knellen dat
de directie zich geroepen voelt om een ingrijpende organisatieverandering in gang te zetten.
Edn van de overwegingen daarbij is dat de rol van de diensthoofden in de overlegstructuur
onduidelijk is geworden (zie 4.2 en 4.3). Een andere overweging is dat een adequate onder-
steuning van de medisch-specialistische praktijkvoering vereist dat het management ook op
afdelingsoverstijgend niveau een structurerende rol kan spelen. Beseft wordt dat een zieken-
huis meer is dan een verzameling goed georganiseerde afdelingen (zie 4.4). Op basis van
deze overwegingen wordt een plan ontwikkeld voor een herordening van de patientgebonden
afdelingen in drie zorgsectoren. Als belangrijkste ordeningscriterium geldt hierbij de intensi-
teit van de werkrelaties tussen poortspecialismen en hoofdafdelingen (zie memo 4-28). Im-
pliciet wordt daarmee gebruik gemaakt van het door Simon (1969) geYntroduceerde criterium
van de 'bijna opsplitsbaarheid' (zie 3.4.1). Met deze herordening wordt vooral beoogd dat de
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sectormanager op afdelingsoverstijgend niveau voor de poortspecialisten de eerst aanspreek-
bare functionaris wordt inzake de kwaliteit, doelmatigheid en afstemming van de werkzaam-

heden (zie memo 4-31).55 Mede dankzij de neutrale opstelling van de medische staf kan
reeds met ingang van 1990 uitvoering worden gegeven aan dit plan.

In de beginjaren negentig wordt een nieuwe impuls gegeven aan de ontwikkeling van het
overleg op afdelingsniveau als het Maria Ziekenhuis besluit te gaan deelnemen aan het
'project managementparticipatie' (zie 4.4). Als eerste activiteit op dit terrein worden enkele
'werkwinkels' voor leidinggevenden en medisch specialisten georganiseerd. Tijdens deze
bijeenkomsten blijkt dat de behoefte aan een vorm van gestructureerd afdelingsoverleg (door
de aanwezigen) algemeen wordt onderschreven (zie memo 4-34). De voorkeur van de
leidinggevenden gaat ernaar uit dit overleg niet met alle specialisten te voeren, maar met een
contactspecialist per specialisme. Onderkend wordt echter dat er binnen de desbetreffende

maatschap/vakgroep wel afstemming moet plaatsvinden over hetgeen in het afdelingsoverleg
aan de orde komt. Betwijfeld wordt of daarvoor altijd voldoende tijd wordt vrijgemaakt. Met
name vanuit de verpleging wordt aangegeven dat behoefte bestaat aan een meer uniform
beleid binnen eenzelfde specialisme.

Begeleid door twee externe onderzoekers worden in  1993 de eerste ervaringen opgedaan met
een gestructureerde vorm van afdelingsoverleg rond de poortspecialismen interne genees-
kunde en verloskunde/gynaecologie Vermeldenswaard hierbij is dat de voorzittersrol in
beide gevallen wordt vervuld door het naast hogere managementniveau (sectormanager). De
evaluatie van beide overlegvormen leidt begin  1994 tot een eerste rapportage (zie 4.4).83 Met

betrekking de onderwerpen die in het afdelingsoverleg aan de orde komen wordt opgemerkt
dat het motiverend werkt als men bevoegd is om terzake zowel besluiten te nemen als deze
uit te voeren. Mede daarom is het van belang dat vooraf duidelijk is over welke onderwerpen
op ziekenhuisniveau of sectorniveau reeds (beleids)afspraken zijn gemaakt. Ten aanzien van
het aantal specialisten dat aan een afdelingsoverleg deelneemt, wordt aanbevolen dat van het
onderwerp te laten afhangen. Leent een onderwerp zich voor mandatering, dan is 66n specia-
list voldoende. Aanbevolen wordt voorts om de voorzittersrol in de opstartfase van een afde-
lingsoverleg altijd aan de sectormanager toe te delen. In het eindverslag dat in het voorjaar
van 1994 met betrekking tot het 'project managementparticipatie' in het Maria Ziekenhuis
wordt uitgebracht (zie 4.4 en 4.6), signaleren de onderzoekers overigens dat geen van de
geYnterviewde personen het woord contactspecialist in de mond heeft genomen. Geconclu-
deerd wordt dan ook dat het creeren van een aanspreekpunt

Eer
maatschap/vakgroep nog

weinig aandacht heeft gekregen. terwijl hieraan wel behoefte is.

In de loop van de jaren negentig is op initiatief van de sectormanagers geleidelijk een verde-
re uitbreiding gegeven aan het fenomeen afdelingsoverleg. Anno 2000 kennen (vrijwel) alle
verpleegafdelingen een gestructureerde vorm van overleg met de betrokken poortspecialis-
men. De vorm en de frequentie van dit overleg verschillen echter van afdeling tot afdeling.
Op sommige afdelingen wordt door een kleine afvaardiging van de betrokken specialisten in
het overleg geparticipeerd, op andere afdelingen door de gehele maatschap/vakgroep. In
vrijwel alle gevallen speelt de sectormanager (nog steeds) een belangrijke rol in het overleg
De belangrijkste doelstellingen zijn onderlinge afstemming en uitwisseling van informatie.

250 Zoektocht naar een ejlectieve organisatievorm



De onderwerpen betreffen vooral de inhoud en de organisatie van zorg. Soms worden ook
meer complexe vraagstukken tot een oplossing gebracht. Het is dan aan de sectormanager
om erop toe te zien dat geen afdelingsoverstijgende aspecten over het hoofd worden gezien.
Anno 2000 bestaat er zowel bij het management als bij een aantal specialismen de behoefte
om het afdelingsoverleg een wat minder vrijblijvend karakter te geven. Daarbij wordt voor-
zichtig gedacht aan een doorgroei naar een vorm van 'duaal leiderschap'. Of het hiermee

samenhangende vertegenwoordigingsvraagstuk binnen de betrokken maatschappen/vak-
groepen tot een oplossing kan worden gebracht, moet echter nog blijken.
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5.4 Algemene bevindingen tijdens de zoektocht

Terugblikkend op de zoektocht naar een ellectieve organisatievorm zoals die in voorgaande

deelhoofdstukken kort is samengevat, ontstaat het beeld van een ziekenhuisleiding die met de
nodige vasthoudendheid poogt om de medische staf op een gestructureerde wijze bij de
besturing van het ziekenhuis te betrekken en van een medische staf die een constructieve
opstelling probeert te combineren met het behoud van een onafhankelijke positie. In samen-
hang daarmee is het maar zeer ten dele mogelijk gebleken om de bestuurlijke betrokkenheid
van de medische professie in de organisatievorm van het ziekenhuis te verankeren. Dat het

voorgestane besturingsconcept in de stafvergadering herhaaldelijk is besproken en onder-

schreven, heeft daaraan niets aan kunnen veranderen (zie 5.3.1) Niettemin worden er vele
vraagstukken in nauwe samenwerking tussen management en medische professie tot een
oplossing gebracht. Vaak is het rendement van deze samenwerking echter meer te danken
aan de persoonlijke opstelling en inzet van de betrokken stafleden dan aan de organisatori-
sche inbedding. Dit roept de vraag op waar de medische smfin een algemeen ziekenhuis nu

precies voor staat.

Feit is dat het begrip medische smf in de praktijk in twee betekenissen door elkaar wordt

gebruikt. Ten eerste duidt dit begrip op de verzameling van alle (medisch) specialisten die in
een ziekenhuis werkzaam zijn. Ten tweede verwijst dit begrip naar het geformaliseerde or-
gaan (de overlegvorm) waarin de (al dan niet vrijgevestigde) medisch specialisten en daar-
mee gelijkgestelde beroepsbeoefenaars zijn verenigd. 18 Bezien door de bril van het systeem-
model zal men de medische staf vooral willen beschouwen als een orgaan van het ziekenhuis,
terwijl het part#enmodel ertoe uitnodigt  om de medische staf primair te zien  als een vereni-

ging van autonome beroepsbeoefenaars (zie 3.1.6). Illustratief voor de eerste zienswijze is
een inmiddels klassiek rapport dat in 1965 onder verantwoordelijkheid  van de Stichting Het
Nederlandse Ziekenhuiswezen en de Vereniging van Katholieke Ziekenhuizen is uitge-
bracht.117 Uitgangspunt voor de samenstellers van dit rapport is dat het bestuur van het zie-
kenhuis 'uiteindelijk' verantwoordelijk is voor alles wat er in het ziekenhuis gebeurt. Hieruit
vloeit voort dat het ziekenhuis ook verantwoordelijk is voor de aanwezigheid van een goed
functionerende medische staf De belangrijkste taak van dit collectivum is om "op te treden
als de instantie die waakt voor een verantwoorde beroepsuitoefening, zowel in de positieve
zin van het reguleren van de medische samenwerking, als in de negatieve zin van het bewa-
ken van de normen der medische ethiek".  In deze zienswijze  is de medische  staf dus belast
met een deel van de besturingsopgave waarvoor het bestuur van het ziekenhuis de eindver-
antwoordelijkheid draagt.

In de tweede zienswijze ligt het accent op de (informele) verenigingsvorm van de medische
staf en het daarbij behorende gelijkheidsbeginsel. Eenmaal benoemd tot lid van de medische
staf heeft elke specialist dezelfde rechten en een gelijke stern In samenhang hiermee over-
heerst binnen de medische staf de strategie van de non-interventie (zie 5.2.1). Dit betekent
dat het toezicht houden op de individuele beroepsuitoefening niet op de voorgrond staat.

Informeel geldt als meest dominante doelstelling het handhaven van de professionele auto-
nomie en de zelfstandige praktijkvoering. De concrete uitwerking hiervan is dat de medische
staf zich vooral als 'adviseur' en 'controleur'  van het management opstelt. Illustratief in dit
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opzicht  is  de - recentelijk in het document-medische-staf opgenomen - lijst van beleidson-
derwerpen waarover de medische staf door het management moet worden geraadpleegd (zie
5.2.3).'18 Formeel wordt de eindverantwoordelijkheid  van de ziekenhuisleiding  voor  de
totale besturingsopgave erkend, maar in de dagelijkse praktijk wordt deze niet altijd als zo-
danig beleefd. Al dan niet onder het oppervlak staan de zeggenschapsverhoudingen tussen

management en professie dan ook voortdurend onder druk.

De praktijk leert dat er zowel specialisten zijn die affiniteit vertonen met de eerste zienswijze
als specialisten die er blijk van geven de tweede zienswijze aan te hangen. De eerste catego-
rie heeft oog voor het geheel en kiest bij voorkeur voor de gezamenlijke probleemoplossing;
de tweede categorie toont vooral oog voor de belangen van de eigen groep en kiest vaker
voor het onderhandelingsmodel. Hoewel de werkelijkheid uiteraard veel genuanceerder is,
biedt dit onderscheid een handvat om het verschijnsel managementpartict),atie van medisch
specialisten enigermate te doorgronden. Zo leert de ervaring dat de eerste categorie 'van
nature' meer geneigd is om tijd vrij te maken voor besturingsvraagstukken buiten het ge-
zichtsveld van de eigen praktijk dan de tweede categorie. Bovendien leidt een vroege be-
trokkenheid bij een proces van beleidsvorming of probleemoplossing vaak tot een zekere
binding met de hieruit voortgekomen beleidslijn of oplossing (zie 3.3.3). Niet zelden wordt
het eigen belang of het belang van de eigen groep daarbij zelfs enigermate gerelativeerd. Dit
kan vervolgens leiden tot een confrontatie met de 'achterban' in de medische stafof de eigen
vakgroep/maatschap. Met name de tweede categorie van specialisten zal er aan hechten zelf
bij de uiteindelijke besluitvorming betrokken te zijn. Niet zelden leidt dit ertoe dat het proces
van beeldvorming en oordeelsvorming (zie memo 4-16) in een volgende overlegvorm nog
eens opnieuw wordt doorlopen. Ook hierbij spelen op de achtergrond de onduidelijke zeg-
genschapsverhoudingen tussen management en professie een belangrijke rol. Een daadkrach-
tig besluit leidt immers niet automatisch tot een geslaagde implementatie.

De ervaringen in het Maria Ziekenhuis hebben verder geleerd dat een grote betrokkenheid
van een relatief beperkt aantal medisch specialisten het management op een dwaalspoor kan
brengen. Hierdoor kan namelijk het beeld ontstaan dat de medische staf zich in de volle
breedte medeverantwoordelijk voelt voor de besturingsopgave waarvoor de ziekenhuislei-
ding staat en zich ervoor wil inzetten om deze tot een goed einde te brengen. Voor het mana-
gement is de verleiding dan groot om uitsluitend door de bril van het systeemmodel te kijken.
Bij elke wisseling van de wacht aan de specialistenzijde kan echter blijken dat dit beeld te
eenzijdig is. Dit geldt met name als er zich belangrijke mutaties voordoen. Inherent aan de
(informele) verenigingsstructuur van de medische staf is namelijk dat de functies in het staf-
bestuur bij toerbeurt door de stafteden worden vervuld. In de praktijk blijkt dit de consisten-
tie in de beleidsparticipatie op ziekenhuisniveau niet altijd ten goede te komen (zie 5.3.1)
Men kan zich dan ook afvragen of binnen de bestaande 'bipolaire structuur'  ooit een gernte-
greerde aansturing van het medisch-specialistisch  bedrdf kan worden verwezenlijkt.  Dit
neemt niet weg dat het waarschijnlijk wel mogelijk is om wat meer structuur te geven aan de

besluitvorming in het conglomeraat van partijen (zie 5.2.3). Een hechte verankering van een
dergelijk 'besturingsysteem' lijkt echter onmogelijk.
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Wanneer aan de hand van het daartoe ontwikkelde analysemodel (zie 3.4.4 en 5.3) wordt
teruggeblikt op de vele ervaringen die in het Maria Ziekenhuis met 'rnanagementparticipatie'

zijn opgedaan, ontstaat globaal het volgende beeld. Primair is van belang dat degenen die
met de oplossing van een besturingsvraagstuk worden belast, daarmee affiniteit mee hebben.
Dat geldt zowel voor de medisch specialisten als voor de andere 'participanten'. In dit op-
zicht zijn de door Shortell (1985) geformuleerde criteria nog stee(is actueel: deskundig, be-
langstellend, communicatief en geloofwaardig bij de achterban (zie memo 4-27). In nauwe
samenhang hiermee moeten met name de betrokken specialisten zich vrij voelen om over de
tussentijdse resultaten met de achterban te communiceren. Niet om tussentijds instemming te
verkrijgen, maar om de haalbaarheid te kunnen peilen. De ervaring leert dat wanneer aan
deze voorwaarden is voldaan, men zich meestal niet geremd voelt om ook in de volgende
fasen van het 'besluitvormingsproces' een actieve rot te spelen (zie figuur 3-11). In de prak-
tijk blijkt het gemakkelijkst aan de geschetste voorwaarden te kunnen worden voldaan als de

besturingsvraagstukken direct gerelateerd zijn aan het eigen werk. Achteraf bezien zijn im-
mers vooral de kwaliteits,verkgroepen (zie 5.3.2) en het a/delingsoverleg (zie 5.3.3) succes-
vol gebleken. Daarentegen blijkt participatie in beleidsprocessen op ziekenhuisniveau aan-
zienlijk meer politieke vaardigheden te vereisen. Betwij feld mag worden of het mandateren
van de betrokken medisch specialisten hiervoor de oplossing is, dit nog afgezien van de
vraag welke instantie daartoe bevoegd is. In een professionele organisatie als een algemeen
ziekenhuis is managementparticipatie vooral effectief als de 'participanten' voortdurend in
alle openheid met hun achterban communiceren en de formele berichtgeving hiermee in de
pas loopt. Een belangrijke aanvullende voorwaarde is dat de tijd die specialisten in de bestu-

ring van het ziekenhuis investeren (door de achterban) niet als 'improductief wordt be-
schouwd.
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6   Conclusies en nabeschouwing

Het algemeen ziekenhuis is een maatschappelijk verschijnsel waarnaar op vele manieren kan
worden gekeken. Van belang daarbij zijn de invalshoek die men kiest en de bril die men
opzet. Zo maakt het verschil of men als patient, als bezoeker, als overheidsdienaar, als
zorgverzekeraar, als medisch specialist, als verpleegkundige of als ziekenhuismanager naar
een ziekenhuisorganisatie kijkt. Het maakt eveneens verschil of men daarbij de bril opzet van
het systeemmodel of van hetpartijenmodel (zie 3.1.6). In het eerste geval legt men de nadruk
op de organisatie als geheel. De ondertoon daarbij is enigszins idealistisch gestemd. De
ziekenhuisorganisatie wordt beschouwd als een samenwerkingsverband van tamelijk
eensgezinde mensen (organisatiegenoten) die zich primair richten op de organisatiedoelen.
In het tweede geval wordt het accent gelegd op de organisatie als conglomeraat van part(jen.
De ondertoon is cynisch-realistisch. Men gaat ervan uit dat de leden van de organisatie
koelberekenende, vooral op eigen belang gerichte wezens zijn (Lammers, 1987).

In het beeld dat in dit onderzoeksverslag van een algemeen ziekenhuis wordt geschetst, zijn
beide zienswijzen herkenbaar. Waar de zoektocht naar een €#2ctieve organisatievorm
indertijd is gestart vanuit een enigszins idealistisch getinte kijk op het ziekenhuis, is deze
geleidelijk gecompleteerd  met  een  wat meer realistische zienswijze  (zie  1.3). De primaire
invalshoek die in dit onderzoek is gekozen is die van de raad van bestuur/directie. Het is
immers de ziekenhuisleiding die door de buitenwacht integraal verantwoordelijk wordt
gehouden voor het functioneren en de besturing van het ziekenhuis. Duidelijk is dat dit
bestuurlijk besef niet los gezien kan worden van de directiefunctie die de onderzoeker
gedurende vrijwel de gehele onderzoeksperiode heeft vervuld (zie 4.1).  In deze functie  is
men zich er immers voortdurend van bewust dat het afleggen van maatschappelijke
verantwoording een intrinsiek onderdeel vormt van de besturingsopgave waarvoor de leiding
van een ziekenhuis staat (zie 5.2.2).

Overigens heeft de 'dubbelrol' die de manager/onderzoeker in dit onderzoek heeft gespeeld,
van meet af aan de aandacht gehad (zie  1.3 en 2.2). Dit geldt in het bijzonder de objectiviteit
van de onderzoeker. In navolging van De Leeuw (1986) is het begrip objectiviteit gelijkge-
steld aan "het transparant maken van de keuzes, vooronderstellingen en waardeoordelen die
aan de conclusies ten grondslag liggen". In lijn met deze zienswijze is gekozen voor een
zodanige onderzoeksopzet en verslaglegging dat de lezer in staat wordt gesteld om zelf een
oordeel te vormen over dit aspect (zie 2.4). Met betrekking tot de toepasbaarheid van de
verschillende beschnlvingsmodellen en ontwe,pmodellen die dit onderzoek heeft opgele-
verd, geldt feitelijk eenzelfde redenering (zie 2.1). Het is aan de lezer om in te schatten ofde
beschreven omstandigheden voldoende overeenkomen met de eigen situatie om vertrouwen
in deze modellen te kunnen hebben. Toegespitst echter op de meer algemene inzichten die
dit onderzoek heeft opgeleverd, is er weinig reden om aan te nemen dat de besturingsopgave
en de omstandigheden in het Maria Ziekenhuis zich gedurende de onderzoeksperiode wezen-
lijk hebben onderscheiden van die in de andere algemene ziekenhuizen in ons land. Hoog-
stens kan worden opgemerkt dat het aantal medisch specialisten in dienstverband in het
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Maria Ziekenhuis relatief groot is en dat het directieteam door de jaren heen opvallend wei-
nig mutaties heeft gekend (zie 4.1)

Een belangrijke bijdrage aan de gewenste objectiviteit en de daaraan gerelateerde bruik-
baarheid van de onderzoeksresultaten is voorts de keuze voor een bedrijfskundige benade-
ring geweest (zie 2.1). Deze impliceert namelijk dat besturingsvraagstukken en organisatie-

vraagstukken steeds uit verschillende gezichtshoeken worden bekeken (De Leeuw, 1990). In
het kader van (lit onderzoek is hieraan onder meer tegemoet gekomen door het algemeen

ziekenhuis tegen de achtergrond te plaatsen van een aantal algemene theoretische begrippen,

concepten en modellen (zie hoofdstuk 3). Zo heeft de spiegeling van het algemeen zieken-
huis aan de door Morgan (1986) geschetste organisatiebeelden meer dan duidelijk gemaakt
dat ook de besturing van dit type organisatie een pluriforme managementbenadering vergt

(zie 3.1).

In dit verband dient nog wel op een onverwachte methodologische complicatie te worden

gewezen. Aanvankelijk is het de bedoeling geweest dit onderzoek kort na afloop van de
oorspronkelijke onderzoeksperiode (1980-1995) af te ronden (zie 2.4). Door een samenloop
van omstandigheden is de onderzoeker daarin echter niet geslaagd. Gegeven het feit dat zich
in de tweede helft van de jaren negentig binnen de ziekenhuissector een aantal belang-
wekkende ontwikkelingen heeft voorgedaan, is naderhand dan ook besloten om het praktijk-
verslag aan te vullen met een kort naschr(# (zie 4.7). Daarmee omvat de totale onderzoeks-
periode bijna twintig jaar (zie figuur 2-3). Complicerend voor de beoordeling (van de bruik-
baarheid) van de onderzoeksresultaten is echter dat de besturingscontext, en daarmee de

besturingsopgave, voor de algemene ziekenhuizen inmiddels ingrijpend is veranderd (zie
5.2.2 en 5.2.3). In dit hoofdstuk is daarom gepoogd om de belangrijkste inzichten die dit
onderzoek heeft opgeleverd in de context te plaatsen zoals die zich anno 2000 aftekent.

Kenmerkend voor het onderzoeksverslag is dat de externe invloeden, gebeurtenissen, over-
wegingen, theoretische beschouwingen, tussentijdse conclusies en reflecties die de zoektocht
naar een €#2ctieve organisatievorm hebben gemarkeerd, in hun onderlinge samenhang wor-
den gepresenteerd. Hiermee is primair beoogd inzicht te verschaffen in de rolverdeling en de
afstemming tussen het management en de medische professie bij de besturing van een alge-
meen ziekenhuis. Als zodanig dient dit onderzoeksverslag dan ook als 66n geheel te worden
beschouwd. Samenhangend met de gekozen onderzoeksbenadering omvat dit verslag als
geheel namelijk mdtr inzichtgevende kennis dan de som van de afzonderlijke kennisproduc-
ten die hierin zijn vervat. Dit betekent overigens niet dat het trekken van conclusies geheel
aan de lezer wordt overgelaten. De probleemstelling die aan dit onderzoek ten grondslag ligt
(zie 1.2) biedt voldoende handvatten om de belangrijkste bevindingen in concluderende zin
nog eens kort en bondig samen te vatten.

Aanvankelijk hebben de vragen die de richting hebben bepaald van het praktijkgerichte
onderzoek in het Maria Ziekenhuis geheel in het teken gestaan van de kennisbehoefte van het
ziekenhuismanagement (zie  1.2  en  1.3). De oorsprong hiervan ligt in het besluit eind  1980
tot deelname aan het 'experiment budgettering'  (zie 4.2).  Van meet af aan is namelijk onder-
kend dat met de introductie van de instellingsgewijze budgetfinanciering in de ziekenhuissec-

256 Zoektocht naar een egectieve organisatievorm



tor een fundamentele verandering is gekomen in de besturingsopgave waar de ziekenhuislei-
ding voor staat (zie 1.1). Naderhand hebben de tijdens dit 'experiment' opgedane ervaringen
geleid tot het formuleren van een viertal meer algemene onderzoeksvragen: Hieraan zijn
gaandeweg twee aanvullende vragen toegevoegd (zie  1.2).

De eerste vraag die richting heeft gegeven aan dit onderzoek, betreft de ontwikkelingen die
(sinds de invoering van de budgettering) in de samenwerking tussen het ziekenhuismanage-
ment en de medische professie zijn te signaleren. Aan deze vraag ligt de impliciete veronder-
stelling ten grondslag dat deze samenwerkingsrelatie zich als gevolg van de veranderende
omstandigheden zal ontwikkelen van cell sterk dualistische tot een meer geYntegreerde. De
theoretische onderbouwing voor deze veronderstelling is indertijd gevonden in de (vier)
samenwerkingsmodellen die in 1976 door een LSV-taakgroep zijn beschreven (zie memo
4-22).'   In  deze  modellen is namelijk een ontwikkelingslijn te onderkennen die loopt  van
coat'stentie, via symbiose naar integratie (Van Berckel, 1981), van een mechanisch regime
naar een meer organisch regime (zie 3.1,2). Duidelijk is dat de manager/onderzoeker zich
daarbij vooral heeft laten inspireren door het systeemmodel (zie 1.3). Lange tijd is er weinig
reden geweest om de vanzelfsprekendheid (door sommigen beleefd als onafwendbaarheid)
van deze ontwikkelingslijn in twijfel te trekken. Tot kort na het verschijnen van het rapport
van de Commissie Biesheuvel (1994) lijkt de realisatie van het gei>itegreerde medisch-
specialistisch bedrijfslechts een kwestie  van  tijd  (zie 4.6). Illustratief voor de tijdgeest in die
periode is het unanieme besluit van de medische staf van het Maria Ziekenhuis om de expe-
rimentperiode als afgesloten te beschouwen en bij de verdere vormgeving van de samenwer-
kingsrelaties tussen management en professie op de eerder ingeslagen weg verder te gaan
(zie 5.3.1).103

Halverwege de jaren negentig gaat er echter een geheel andere wind waaien en ontstaat er
een duidelijke knik in de veronderstelde ontwikkelingslijn (zie 4.7). De als overgangsrege-
ling bedoelde 'lokale initiatieven' voor de honorering van (vrijgevestigde) medisch specialis-
ten bewerkstelligen dat er meer en meer een onderhandelingsklimaat ontstaat. Tegelijkertijd
worden de ziekenhuizen uitgedaagd om zich ondernemender op te stellen (zie 5.2.2). Voorts
hebben de landelijke perikelen rond de zgn.'integratiewet' tot gevolg dat het behoud van het
zelfstandig ondernemerschap voor de medisch specialisten een zeer dominant thema wordt.
Het begrip integratie krijgt hierdoor geleidelijk een geheel andere lading. Het meest bepa-
lend voor de toekomstige samenwerkingsverhoudingen binnen het ziekenhuis wordt de wijze
waarop de fiscus deze beoordeelt. De uiteindelijke oplossing wordt gevonden in een com-
plex stelsel van (model)overeenkomsten waarin het kader is aangegeven waarbinnen de
samenwerking tussen management en professie (opnieuw) vorm en inhoud kan worden ge-
geven (zie 5.2.3). Het ziet ernaar uit dat het systeemmodel hierdoor ten opzichte van het
part(/enmodel enigszins aan betekenis heeft ingeboet. Opmerkelijk is dat er nog steeds onder
de vlag wordt gevaren van het geititegreerde medisch-specialistisch bedrdf Bezien vanuit de
optiek van de ziekenhuisleiding doet de omschrijving gereglementeerde medisch-specia-
listische arena echter meer recht aan de situatie die anno 2000 is ontstaan.

De tweede en de derde vraag betreffen de effectiviteit van de verschillende vormen van
managementparticipatie, alsmede de omstandigheden die daarbij een rol spelen. Zoals ver-
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meld heeft de onderzoeker zich daarbij primair in de positie verplaatst van het besturend

orgaan dat eindverantwoordelijk is voor de besturing en het functioneren van het ziekenhuis

(zie 2.3). Inherent aan deze integrale verantwoordelijkheid is dat de medische staf als een
onderdeel van het te bestiren systeem wordt beschouwd (zie 5.2). Impliciet wordt het begrip

partici),atie daarmee in de klassieke betekenis gebruikt: de mate waarin en de wijze waarop
de leidinggevenden van een organisatie de medewerkers bij de besluitvorming betrekken (zie
3.3.4). Autonome pro»sionals en zelfstandige ondernemers zijn echter van nature bepaald
niet geneigd om zich in de rol van 'medewerker' te schikken (zie 5.2.1). In nauwe samen-
hang hiermee wordt de eindverantwoordelijkheid van de ziekenhuisleiding voor de totale

besturingsopgave formeel wel erkend, maar door (de leden van) de medische staf vaak niet
zo beleefd. Dit laatste geldt zeker voor de vrijgevestigde specialisten waar het de eigen prak-
tijk(voering) betreft. Al dan met onder het oppervlak is er dan ook sprake van een voortdu-
rende domeindiscussie tussen professie en management. Hierdoor wordt overigens gemas-
keerd dat binnen de medisch staf als regel ook tal van domeindiscussies spelen. Deze betref-
fen niet in de laatste plaats de zeggenschapsverhoudingen tussen de onderscheiden vakgroe-

pen/maatschappen en de medische staf als collectivum. Het klassieke beeld van de dualisti-
sche gezagsstrucmur doet dan ook weinig recht aan het 'horizontalisme' dat inherent is aan
de (informele) verenigingsstructuur van de medische staf (zie 5.2 en 5.4).

De hiermee geschetste discrepantie tussen de formele en de feitelijke zeggenschapsverhou-

dingen binnen een ziekenhuis brengt met zich mee dat vaak niet duidelijk is wie nu precies in
wiens besluitvormingsproces participeert. Teneinde in dit opzicht enige helderheid te ver-
krijgen is in het Maria Ziekenhuis indertijd de grondregel geYntroduceerd dat de aandacht
van de medisch specialist zich primair richt op de gezondheid van de patient, tenvijl het
management vooral gericht is op de gezondheid van de organisatie. Daarmee is aan het
begrip managemenWarticipatie zeer bewust een dubbele betekenis gegeven: "Vanuit de
medische staf wordt op de verschillende niveaus geparticipeerd in de besturing van de zie-
kenhuisorganisatie, terwijl door het management wordt geparticipeerd in de besturing van de

„ 103zorgprocessen . Impliciet ligt hieraan het uitgangspunt ten grondslag dat alle besturingsac-
tiviteiten in een ziekenhuis gericht zijn op het optimaliseren van de maatschappelijke functie.
De praktijk leert echter dat het zinvol is om het participatieverschijnsel niet alleen door de
bril van het systeemmodel, maar tevens door de bril van het parti/enmodel te bekijken (zie

3.3). Bij elk besturingsvraagstuk zijn meerdere belangen in het spel. Daarbij is het een be-
langrijk gegeven dat (vrijgevestigde) medisch specialisten niet alleen een professioneel be-
lang, maar tevens een ondernemersbelang hebben te behartigen (zie 5.2.1).

De praktijk leert dan ook dat veel participatieve besluitvormingsprocessen waarbij medisch

specialisten zijn betrokken, een combinatie vormen van een probleemoplossingsproces en
een onderhandelingsproces. Dit kan lastig zijn, onder meer omdat dat niet altijd door alle
betrokkenen wordt onderkend. Een complicerende omstandigheid is verder dat medisch

specialisten op alle organisatieniveaus in de besturing participeren. Vooral op de lagere
niveaus beschikt het management niet altijd over de benodigde vaardigheden en bevoegdhe-
den om het belang van de ziekenhuisorganisatie adequaat te kunnen behartigen. Dit kan een

belangrijk spanningsveld opleveren. Bezien door de bril van het systeemmodel ligt het im-
mers voor de hand om de besluitvorming met betrekking tot de inhoud, omvang en organisa-
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tie van de patitntenzorg zoveel mogelijk te decentraliseren. Bezien door de bril van het par-
tgenmodel kunnen de belangen echter zodanig divergeren dat de onderhandelingen 'op ni-
veau' moeten worden gevoerd. Bezien vanuit de optiek van een maatschap is decentralisatie
echter een aantrekkelijker optie. Immers, wat decentralisatie is voor het ziekenhuis is centra-
lisatie voor een zelfstandig beroepsbeoefenaar. Aannemelijk is overigens dat de bij herhaling
uitgesproken voorkeur van de LSV (1988) voor een divisiestructuur hier niet helemaal los
van staat (zie 4.4).

Als men een uitspraak wil doen over de €#ectiviteit van de managementparticipatie van me-
disch specialisten kan eveneens door verschillende brillen worden gekeken. Zoals het hiertoe
ontwikkelde analysemodel duidelijk zichtbaar maakt, is er pas sprake van ellectieve besm-
ring als een besluitvormingsproces heeft geresulteerd in een geslaagde implementatie (zie
figuur 3-11). Het gaat dus niet alleen om de kwaliteit van de voorgestane beleidsmaatregelen
of oplossingen, maar evenzeer om de accepmtie daarvan op het moment dat tot uitvoering
wordt overgegaan. Het participeren van medisch specialisten in een besluitvormingsproces
kan op beide aspecten betrekking hebben. Enerzijds kan men door het inbrengen van de
eigen deskundigheid en kennis van zaken een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de voor-
stellen, anderzijds kan men door een adequate communicatie met de achterban en door ge-
bruik te maken van de eigen gezagspositie en overtuigingskracht de definitieve (formele)
besluitvorming en de implementatie helpen bevorderen (zie 3.4.4). Als regel zal de bereid-
heid hiertoe groter zijn naarmate men zich beter in de voorstellen kan vinden. Dit betekent
overigens dat ook de implementatie van een voor iedereen aanvaardbaar onderhandelingsre-
sultaat als een vorm van effectieve besturing kan worden aangemerkt.

Op basis van de ervaringen in het Maria Ziekenhuis is de veronderstelling gerechtvaardigd
dat het participeren van medisch specialisten vooral effectief is als men bij alle fasen van een
besluitvormingsproces is betrokken. Opmerkelijk is immers dat vooral met de kwahteits-
werkgroepen (zie 5.3.2) en het afdelingsoverleg (zie 5.3.3) positieve ervaringen zijn opge-
daan. Een andere verklaring hiervoor is dat wellicht de vraagstukken die in deze (decentrale)
overlegvormen aan de orde komen, direct appelleren aan de specifieke deskundigheden,
vaardigheden en interesses van de betrokken specialisten. Minder succesvol of tenminste
veel moeizamer verlopen vaak de besluitvormingsprocessen waarin achtereenvolgens ver-
schillende specialisten participeren. Zo kan het voorkomen dat een voorstel door een be-
leidsgroep of gemengde werkgroep wordt voorbereid en het stafbestuur vervolgens een hier-
van afwijkend standpunt inneemt. Een ander voorbeeld betreft de situatie waarin een aantal
mutaties in de samenstelling van het stafbestuur ertoe leidt dat afstand wordt genomen van de
koers die voorgangers hebben gevaren (zie 5.3.1). Overigens moet hierbij worden opgemerkt
dat de beleidsprocessen op ziekenhuisniveau meestal wat verder afstaan van het eigen werk
en bovendien veel meer politieke vaardigheden vereisen (zie 5.4). Waarschijnlijk in samen-
hang hiermee is de animo onder specialisten om op ziekenhuisniveau in de besturing te parti-
ciperen vaak gering. Veelal is het succes van de samenwerking tussen management en pro-
fessie op dit niveau vooral te danken aan de persoonlijke opstelling en inzet van een kleine
groep van specialisten (zie 5.3.1 en 5.4). Vanuit dit ervaringsgegeven is het op zijn minst
opmerkelijk dat het document-medische-staf  (zie 5.2.3) van de medisch specialisten vooral
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een belangrijke inbreng verwacht op beleidsterreinen die ver van het eigen werk en het eigen
deskundigheidsgebied zijn verwij derd.'18

De vierde vraag betreft de lering die uit de opgedane ervaringen kan worden getrokken voor
het organisatieontwerp van een algemeen ziekenhuis. Voorop staat dat de directie van het
Maria Ziekenhuis met betreklang tot de vormgeving van de ziekenhuisorganisatie een

eigenzinnige koers heeft gevaren. De oorzaak hiervan is dat noch de zgn. blokkenstructuur
(zie memo 4-23), noch het door de LSV voorgestane Johns Hopkins model (zie memo 4-26),
noch het hierop gebaseerde werkeenhedenmodel van de Commissie Van Montfort (1991) en
de Commissie Biesheuvel  (1994),  noch het hieraan verwante 'kantelingsmodel'  ooit  enig
enthousiasme bij de directie van het Maria Ziekenhuis teweeg hebben kunnen brengen. De

belangrijkste overweging hierbij is steeds geweest dat een ziekenhuis een organisatievorm
behoeft die het mogelijk maakt flexibel op de externe en interne ontwikkelingen in te spelen.
Uit de literatuur is genoegzaam bekend (zie 3.2.2 en 4.4) dat het divisiemodel en de daarvan
afgeleide professionele bureaucratie (Mintzberg,  1983) niet aan deze eis voldoen. Mede om
niet op voorhand aan invioed in te boeten en tevens om mogelijke 'balkanization' te
vermijden (Shortell, 1985) heeft de leiding van het Maria Ziekenhuis in de eindjaren tachtig
dan  ook zeer bewust  voor de ontwikkeling  van een eigen model gekozen  (zie  memo  4-31).
Deze keuze heeft naderhand enige ondersteuning gekregen van Visser et al. (1996) die de
opvatting vertolken "dat alvorens overgegaan wordt tot de vorming van relatief zelfstandig
opererende eenhe(len, het aanbeveling verdient allereerst te komen tot het formuleren van de

gemeenschappelijke doelstelling en het bereiken van de benodigde integratie op strategisch
en structurerend beleidsniveau" (zie 4.7). Kenmerkend voor het in het Maria Ziekenhuis
ontwikkelde model is dat het een centrale aansturing van de beleidsontwikkeling combineert
met een decentrale beleidsuitvoering. Het voorziet voorts in een rolverdeling die aansluit bij
de primaire verantwoordelijkheden van het management en de medische professie. Dit houdt
in dat (de leden van) de medische staf vooral een rol wordt toegekend bij de (strategische)
beleidsontwikkeling en het multidisciplinaire kwaliteitsmanagement op het niveau van
patientengroepen (zie 4.5). Duidelijk is dat dit organisatieontwerp vooral geinspireerd is
geweest door het systeemmodel.

Terugblikkend op de verdere ontwikkeling en de implementatie van dit organisatieontwerp
moet echter worden vastgesteld dat (het bestuur van) de medische  staf van het Maria Zieken-
huis er steeds in geslaagd is om terzake een zekere distantie in stand te houden. De mate
waarin het stafbestuur zich tot het model heeft bekend, is door de jaren heen vooral situatief
bepaald geweest (zie 5.3.1). Wellicht speelt hierbij mede een rol dat het model zijn oor-
sprong heeft in de directieburelen en dientengevolge nooit het keurmerk heeft gekregen van
de LSV/OMS. Mogelijk moet ook het uitblijven van een goede (reglementaire) aansluiting
van de staforganisatie op de organisatievorm van het ziekenhuis in dit licht worden bezien
(zie 4.4 en 4.7). Van een hechte organisatorische verankering van de bestuurlijke betrokken-
heid van de medische staf is anno 2000 dan ook zeker (nog) geen sprake (zie 5.4). Ander-
zijds bestaat er ook weinig neiging om fundamenteel van de eerder uitgestippelde ontwikke-
lingslijn af te wijken. Wel is er de behoefte om de overlegstructuur in de top van de organisa-
tie  enigszins  uit te dunnen. Achteraf bezien kan verder worden vastgesteld  dat  het  veel  ener-
gie heeft gekost om met betrekking tot het ontwerp van de ziekenhuisorganisatie niet een-
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voudigweg met de landelijke stroom mee te zwernmen. Voorts is gaandeweg de indruk ont-
staan dat de gepraktiseerde dubbelrol van ontwerper en bestuurder ook niet bevorderend is
geweest voor de acceptie van de voorgestane organisatievorm in het Maria Ziekenhuis.

De vid/de vraag betreft de invloed van externe partijen op de besturingsopgave waarvoor de
ziekenhuisleiding zich ziet gesteld. Dit onderzoeksverslag toont aan dat deze zeer aanzienlijk
is. Dit geldt in het bijzonder voor de centrale overheid, maar zeker ook een 'koepelorganisa-
tie' als de LSV/OMS. Daarbij geldt voor de meeste overheidsmaatregelen dat deze primair
geadresseerd zijn aan de ziekenhuisleiding, ook als die feitelijk bedoeld zijn om het functio-
neren van de medische professie te beinvloeden (zie 5.1). In dit opzicht kan de introductie
van de instellingsgewijze budgetfinanciering achteraf als een belangrijke eerste stap worden
gezien. Een voorbeeld van meer recente datum is het idee om de poliklinische geneesmidde-
lenverstrekking op ziekenhuisniveau te budgetteren. In toenemende mate wordt het zieken-
huis door externe partijen als geheel aangesproken, meestal echter zonder dat in de hiervoor
benodigde stuurinstrumenten wordt voorzien. De invloed van de LSV/OMS op de bestu-
ringsopgave is eveneens aanzienlijk. In de praktijk kunnen er nauwelijks afspraken met de
medische staf worden gemaakt zonder dat deze 'koepelorganisatie' door (leden van) de me-
dische staf wordt geraadpleegd.

De zesde vraag betreft meer specifiek de invloed van externe partijen op de rolverdeling
tussen het ziekenhuismanagement en de medische professie. Lange tijd heeft de overheid
hierop vooral indirecte invloed uitgeoefend. In de jaren negentig is echter een groot aantal
'patientenwetten' van kracht geworden die direct op deze rolverdeling inspelen (zie 5.1).
Voorts dient in dit verband de Kwaliteitswet Zorginstellingen te worden genoemd (zie 4.6).4
Van meer recente datum zijn de ree(is genoemde regelingen inzake de 'lokale initiatieven'
voor de honorering van medisch specialisten en de invoering van de zgn. 'integratiewet'.
Overigens zal de tijd moeten leren of deze wet defilnctionele integratie van medisch specia-
list en ziekenhuis werkelijk bevordert. Gegeven het feit dat de invoering ervan inmiddels het
neveneffect heeft gesorteerd dat de economirche integratie van de medisch specialist in de
ziekenhuisorganisatie op de lange baan is geschoven (zie 5.2.3), mag hieraan worden getwij-
feld. Een gecombineerde facturering is immers nog geen geintegreerde ziekenhuisorganisatie
en zonder een geintegreerde aansturing is het geintegreerd medisch-specialistisch bedrdfeen
utopie (zie 5.4).

Zeker voor de 'koepelorganisatie' van medisch specialisten geldt dat deze door de jaren heen
veel publicaties heeft voortgebracht inzake de positie van de (vrijgevestigde) medisch spe-
cialist in het ziekenhuis. De invloed hiervan op de standpunten van medisch specialisten is
over het algemeen zeer groot. Een illustratief voorbeeld hien'an is de in  1988 door de LSV
uitgebrachte beleidsnota De specialist van morgen (zie memo 4-26). Zoals hiervoor reeds is
gesuggereerd vormt deze nota feitelijk de grondslag van het anno 2000 nog steeds zeer popu-
laire 'kantelingsmodel'. Nog opmerkelijker is het dat alleen deze pijler van het oorspronke-
lijke geintegreerde medisch-specialistisch bedrif (Commissie Biesheuvel, 1994) de tand des
tijds heeft weten te doorstaan (zie 5.2.3). Opmerkelijk is eveneens dat het gezamenlijke
optrekken van de beide 'koepelorganisaties' (LSV/OMS en NZr/LSV) vrijwel altijd geinspi-
reerd lijkt te zijn door onzekerheid met betrekking tot de (financiele) positie en/of het zelf-
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standig ondernemerschap van de medisch specialisten (zie 5.1). Gewoonlijk speek daarbij op
de achtergrond tevens de aloude domeindiscussie tussen het management en de medische

professie (zie 5.4).

Bezien vanuit de positie van de ziekenhuisleiding lijkt de besturingsopgave er anno 2000 niet
eenvoudiger op geworden. De waardering voor het maatschappellk rentineesterschap van
de ziekenhuisbestuurder is duidelijk tanende. Meer en meer wordt verwacht dat het zieken-
huismanagement zich opstelt als maatschappe/(/k ondernemer en zich tegelijkertijd eniger-
mate als een klasst'eke ondernemer gedraagt (zie 5.2.2). Alleen dan zijn er mogelijkheden om
extra financiele middelen te verwerven. Het wachten is op een bekostigingssysteem op basis

van  diagnose-behandeling-combinanes  (DBC's),  dat niet alleen de ziekenhuisbekostiging
transparanter moet maken, maar tevens de basis gaat vormen van de specialistenhonorering.
Nu reeds kan worden ingeschat dat de complexiteit van de besturingsopgave daardoor nog
aanzienlijk zal toenemen. Door de vele economische dwarsverbanden die er binnen het zie-
kenhuis gaan ontstaan, zal het immers nog aanzienlijk moeilijker worden om het totale bestu-
ringsvraagstuk op te splitsen in deelproblemen van geringere complexiteit (zie 3.4.1). Daar-
bij zal de geYntegreerde aansturing van dit geheel gestalte moeten laijgen tegen de achter-
grond van een voortdurend 'onderhandelingsspel' tussen de (vele) betrokken partijen binnen
het ziekenhuis. Wat dit betekent voor de functionele integratie van de medisch specialist in
de ziekenhuisorganisatie is vooralsnog niet duidelijk. Het gevaar is echter groot dat (het
behoud van) het zelfstandig ondernemerschap van medisch specialisten een veel bepalender
factor zal blijven voor de vormgeving van de ziekenhuisorganisatie dan de functionele eisen

die samenhangen met de organisatie van een geintegreerd medisch-specialistisch zorgaan-
bod.

Een patientgerichte benadering vraagt om de realisatie van  een echt geintegreerd medisch-
specialistisch bed«g dat dan weer gewoon ziekenhuts kan heten. Hierin is er zelfs sprake
van een 'dubbele' integratie: ten eerste de integratie van de medisch-specialistische beroeps-
groep en de ziekenhuisorganisatie, en ten tweede de integratie van de specialisten onderling

(Plochg et al.,  1998). In dit ideaaltypische model maakt de medische staf gewoon deel uit
van de ziekenhuisorganisatie. Daarbij is sprake van een geintegreerde aansturing van het
ziekenhuis als geheel. Dit houdt allereerst in dat tussen management en medische professie
een taakverdeling bestaat die logisch aansluit op de primaire verantwoordelijkheden, interes-
ses, deskundigheden en vaardigheden. Dit houdt tevens in dat management en professie in
elkaars aandachtsgebieden participeren voor zover dat de kwaliteit van de besturing ten
goede komt. Voor de medische staf als collectivum is in dit model vooral een taak wegge-
legd op het terrein van de medische beleidsontwikkeling, de medische ethiek, de kwaliteits-
bevordering en de (interne) kwaliteitsbewaking. Daarbij zal de medische staf vooral aandacht
hebben voor de specialisme overstijgende aspecten van de geneeskunde en daarmee bijdra-
gen aan een geYntegreerde visie op het medisch-specialistische zorgaanbod. Voldoende rede-
nen derhalve om te concluderen dat de zoektocht naar een €tlectieve organisatievorm nog
niet ten einde is.
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4-35 Beleidsvorming en besluitvorming binnen de overlegstructuur
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Overzicht van gebruikte afkortingen

ABO afdelingsgewijze budgetoverleg

B&0 stafafdeling beleidsontwikkeling en organisatie

BAC Beleidsadviescommissie

BIA beleidsgroep informatie en automatisering
BKZ beleidsgroep kwaliteit van zorg
BO besturend orgaan
BONC beleidsgroep oncologie
BOZ beleidsgroep organisatie van zorg
BS te besturen systeem
BSZ beleidsgroep sociale zaken
BTZ beleidsgroep financieel-economische zaken
CBC centrale begeleidingscommissie (budgettering)
CBO Centraal Begeleidingsorgaan voor de intercollegiale toetsing

COTG Centraal Orgaan Tarieven Gezondheidszorg
DBC diagnose-behandeling-combinatie
DDO directie-diensthoofden-overleg
DMS document-medische-staf
DOZ directie-overleg-ziekenhuizen
DRG diagnostic related group
EAD economisch-administratieve dienst

EH eerste hulp
GMSB geintegreerd medisch-specialistisch bedrijf
IC                    intensive care
ITC intercollegiale toetsingscommissie
KLOZ Kontaktorgaan Landelijke Organisatie van Ziektekostenverzekeraars
KNMG Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst
Lisv Landelijk instituut sociale verzekeringen
LSV Landelijke Specialisten Vereniging
MBC medische budgetcommissie
MBP medische beleidsraad patientenzorg
MIMA meerjarenraming investeringen medische apparatuur
MRSC Medisch Specialisten Registratie Commissie
MZ Maria Ziekenhuis

NIAZ Nederlands Instituut voor de Accreditatie van Ziekenhuizen
NVZ Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen
NZi Nationaal Ziekenhuisinstituut
NZr Nationale Ziekenhuisraad
OMS Orde van Medisch Specialisten
OR ondernemingsraad
P&0 stafafdeling personeelszaken en opleidingen

PCB permanente commissie beddengebruik
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PDZ Project Doelmatigheid Zorginstellingen

PPO preoperatief poliklinisch onderzoek

PRIK project integrale kwaliteitszorg
RIGG regionaal instelling geestelijke gezondheidszorg
ROGG regionaal overleg geestelijke gezondheidszorg
ROZ regionaal overleg ziekenhuizen

RVZ Raad voor de Volksgezondheid en Zorg
SAZIM Samenwerkingsverband Ziekenhuizen Midden-Brabant
SIM stuurgroep investeringsbeleid medische apparatuur
SRC Specialisten Registratie Commissie

SZP project standaard-zorgplannen
TSz TweeSteden ziekenhuis

VNZ Vereniging van Nederlandse Ziekenfondsen

VoMil Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiene
VPA vijf-partijen-akkoord

VPO vij f-partijen-overleg

VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
WTC Wet op de Toegang tot de Ziektekostenverzekering

WVC Ministerie voor Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur

ZFW Ziekenfondswet
ZN Zorgverzekeraars Nederland
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Notenoverzicht

1. Landelijke Specialisten Vereniging (LSV-taakgroep), Relatie bestuur, directie en medi-
sche st€f(rapport 1976-311). Utrecht, december  1976.

2. Landelijke Specialisten Vereniging en Nationale Ziekenhuisraad (sectie ziekenhuizen),
Model van een overeenkomst ziekenhuis - medisch specialist en Model van een reglement
voor de medische staf Utrecht, april 1980 (oorspronkelijke uitgave: april  1977).

3. Landelijke Specialisten Vereniging en Nationale Ziekenhuisraad (sectie ziekenhuizen),
Intentieverklaring inzake de invoering van de budgetfinanciering in algemene en categorale
ziekenhuizen. Utrecht, maart 1983. In maart 1984 hebben beide 'koepelorganisaties' hierop
aansluitend een Nadere uihverking van de Intentieverklaring gepresenteerd. Het hierin ver-
vatte ontwikkelingsmodel heeft daarbij het predikaat 'zwaarwegend advies' meegekregen.

4. Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, Ontwe,p Kwaliteitswet Zorginstel-
lingen, 11 maart 1992. Het in werking treden van deze wet heeft op zich laten wachten tot 1
april 1996: Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Kwaliteitswet zorginstellingen.
Staatsblad 1996/185. In de Kwaliteitswet wordt het begrip verantwoorde zorg omschreven
als zorg van goed niveau, die in ieder geval doeltre#end, doelmatig en patientgericht wordt
verleend en die afgestemd is op de reele behoefte van de patient.

5. Wetsvoorstel 'geYntegreerde medisch-specialistische zorg' (5 maart 1997). Tweede Ka-
mer, vergaderjaar 1996-1997, 25258, nrs. 1-2. Na verwerking van het amendement Oudkerk
heeft de 'integratiewet' in 1998 de instemming van de Tweede en de Eerste Kamer gekregen.
Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Wet van 24 december 1998 tot wi/ziging
van de Ziekenfondswet en de Wet op de Toegang tot Ziektekostenverzekeringen in verband

met het invoeren van de aanspraak op medisch-specialistische zorg door of vanwege een
ziekenhuis. Staatsblad 1999/16.

6. J.H. Schaaf, bijlage bij de aanvraag tot aanwijzing van de promotoren Prof.Dr. A.F.
Casparie en Prof.Dr. A.P.W.P van Montfort, gericht aan het Secretariaat van het College van
Decanen van de Katholieke Universiteit Brabant. Tilburg, 8 september 1992.

7. In het kader van dit onderzoek worden de begrippen bedryfskunde en organisatiekunde
als synoniemen gehanteerd. De gangbare omschrijvingen van beide begrippen vertonen
zoveel overeenkomsten dat het maken van onderscheid in dit verband geen praktische bete-
kenis heeft. Dit geldt temeer nu het algemeen ziekenhuis inmiddels als medisch-specialistisch
bedrijfwordt aangeduid.

8. In de literatuur wordt de kwaliteitscyclus over het algemeen aan W.E. Deming toegeschre-
ven. Deming (1982) zelf wijst echter W.A. Shewhart aan als de oorspronkelijke auteur.
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9. In de literatuur wordt aan de leercyclus vaak de naam van D.A. Kolb verbonden. Zelf
schrijft Kolb (1984) dit model echter toe aan K. Lewin, wiens naam tevens verbonden is aan
het hieraan verwante actie-onderzoek.

10. Met betrekking tot de begrippen positiestructuur en procedurestnictuur refereert De
Leeuw aan Van Aken (1978).

11. Met betrekking tot de zogenaamde contingency theory refereert Lammers (1987) aan
Lawrence en Lorsch (1967).

12. Met betrekking tot de omschrijving van de onderscheiden machtsbronnen refereert Kap-
teyn onder meer aan Mulder (1984)

13. Met betrekking tot de eerstgenoemde vorm van intern ondernemerschap (unit manage-

menO refereren Van Aken et al. met name aan Wissema (1987).

14. De weergave in dit deelhoofdstuk van de belangrijkste begrippen binnen het systeem-
denken is gebaseerd op Kramer en De Smit (1982) en op De Leeuw (1986).

15. De beknopte weergave in dit deelhoofdstuk van enkele begrippen, concepten en stellin-

gen uit de besturingstheorie is gebaseerd op De Leeuw (1986) en op De Leeuw (1994).

16. Met betrekking tot de Law of requisite variety verwijst De Leeuw hier naar Ashby
(1958).

17. De episode van de fusie tussen het Maria Ziekenhuis (Tilburg) en het St. Nicolaas Zie-
kenhuis (Waalwijk) valt buiten de oorspronkelijke onderzoeksperiode (1980-1995). Vandaar
dat hiervan alleen in het naschrift kort melding is gernaakt (zie 4.7).

18. In het huishoudelijk reglement van de Stichting Maria Ziekenhuis is de medische staf
omschreven als "het verband waarbinnen de specialisten zowel de kwaliteit van de medische

zorg bewaken als een bijdrage leveren tot het goed functioneren van het ziekenhuis".

19. Partijen in de centrale begeleidingscommissie (CBO zijn het Ministerie van Volksge-
zondheid en Milieuhygiene (VoMil), het Nationaal Ziekenhuisinstituut (NZi), de Nationale
Ziekenhuisraad (NZr), het Centraal Orgaan Tarieven Gezondheidszorg (COTG), de Vereni-
ging van Nederlandse Ziekenfondsen (VNZ), het Kontaktorgaan Landelijke Organisaties van
Ziektekostenverzekeraars (KLOZ) en de Ziekenfondsraad. Aan de beraadslagingen van de
CBC wordt voorts deelgenomen door vertegenwoordigers van de vier betrokken ziekenhui-
zen en de betrokken (lokale) zorgverzekeraars.

20. Bij de officiale start van het experiment budgettering in december 1980 is er wel over-
eenstemming over de onderzoeksdoelstellingen, maar nog niet over de andere elementen van
het 'convenant'. Uiteindelijk stelt de CBC de Nom Experimenten Budgenering Ziekenhuizen
op 27 juli  1981  vast.
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21. Het hier gemaakte onderscheid tussen hoofdafdelingen en nevenafdelingen (hulpafdelin-
gen) is ontleend aan de systematiek die ten grondslag ligt aan de functionele bedrijfsrekening
zoals  die  door het Nationaal Ziekenhuisinstituut (NZi) is ontwikkeld: De functionele be-
drdrekening met behulp van de computer. Utrecht: NZi (Informatieblad EC 23), 1976.

22.   J.H.  Schaaf,   Benadering  van   het  experiment  budgettering   in   het   Maria   Ziekenhuis.
Voordracht tijdens de studiedag 'Interne budgettering in ziekenhuizen'. Tilburg, 1 oktober
1981.

23. L.J.C.G.M. van der Veen, Kostenverbi/zondering in een algemeen ziekenhuis. Afstudeer-
scriptie Katholieke Hogeschool Tilburg, januari 1982.

24. J.H. Schaaf, Budgenering in algemene ziekenhuizen. Voordracht tijdens het 'ZIS-
seminar 1982'. Veldhoven, 8-9 november 1982.

25. J.H. Schaaf, Budgettering in het Maria Ziekenhuis. Voordracht tijdens de studiedag
'Budgettering in ziekenhuizen'. Tilburg, 4 juni 1983.

26. Landelijke Specialisten Vereniging, Infbrmatieve nom inzake budgettering in ziekenhui-
zen. Utrecht, april 1983.

27. Werkgroep Overlegprocedures Management-Medische staf i.v.nz Interne Budgettering
(WOMMIB).

28. F. van Lierop, Een groepsindeling van rontgenverrichtingen. Stageverslag Hogere
Technische School Bedrij fskunde Eindhoven, november  1982.

29. L.J.C.G.M. van der Veen, Informatievoorziening rond de rontgenafdeling. Voordrack
tijdens de studiedag 'Budgettering in ziekenhuizen'. Tilburg, 4 juni 1983.

30. P.H. van Kessel, Organisatie-aspecten rond het OK-complex. Voordracht tijdens de
studiedag 'Budgettering in ziekenhuizen'. Tilburg, 4 juni  1983.

31.  J.G.M.  Kuijten,  De  besturing van  het  productieproces  van de  afdeling  Beeldvormende
Diagnostiek van het Maria Ziekenhuis te Tdburg Afstudeerscriptie Katholieke Universiteit
Brabant, april 1992.

32.     J.H.    Schaaf,    Interne     budgettering:     het    instellingsmanagement     en     de    professie.
Voordracht op het congres 'Budget en protocol'. Maastricht, 16-17 november 1983. Deze
voordracht kan worden opgevat als een samenvatting van het tot dan in het Maria Ziekenhuis
ontwikkelde ideeengoed. Naderhand is deze voordracht in bewerkte vorm gepubliceerd
(Schaaf, 1984).

33. Voorzitter medische staf, Enkele  notities betrejIende de plaats van de medische staf in de
organisatie van het ziekenhuis. Maria Ziekenhuis, april 1983.
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34. J.H. Schaaf, Pro»sie en management binnen de ziekenhuisorganisatie (discussienota).
Maria Ziekenhuis,januari 1984.

35. Stafbestuur en directie Maria Ziekenhuis, Samenwerking mssen directie en medische smf
in het kader van de budgettering (interne nota). Tilburg, april 1984.

36. Landelijke Specialisten Vereniging, De organisatiestructuur van de medische smf(nota
1984-167). Utrecht, oktober 1984.

37.   L.H.A.M.   Bauwens,    De   rol   van   de   specialisten    bij    het    interne    budgetteringsproces.
Afstudeerscriptie Gezondheidswetenschappen (Beleid en Beheer), Rijksuniversiteit Maas-
tricht, juli  1986.

38. A. van der Horst, Synthese van de interviewresultaten in het Maria Ziekenhuis, oktober
1990. Deze interviews zijn in de maand juli bij een twaalftal personen afgenomen in het
kader van het onderzoeksproject dat naderhand heeft geresulteerd in de rapportage: J.A.M.
Maarse, A. van der Horst en E.J.E. Molin, Budgettering in algemene ziekenhuizen: EtRcten
op de zorgverlening Maastricht, 1991. Een samenvatting van dit rapport is gepubliceerd in
Medisch Contact 43/44,1992..

39. Beleidsadviescommissie (BAC), Beleidsnota Maria Ziekenhuis (concept). Tilburg, de-
cennber 1980.

40. Medisch Beleidiplan Maria Ziekenhuis (rapport van de medische staf). Tilburg, novem-
ber 1984.

41. E.C.Q.M. van Spaendonck-Houben (medisch administrateur), Dagbehandeling in het
Maria Ziekenhuis (interne nota). Tilburg, 5 juni 1984.

42. Rapportage Werkgroep Dagverpleging Maria Ziekenhuis Onterne nota). Tilburg, 4 de-
cennber 1984.

43. Voorzitter en secretaris medische staf, Medische Beleidsraad Patiantenzorg (interne
notitie). Tilburg, mei 1985.

44. C. Kleemans, Over mandaat en besluitvorming. Syllabus ten behoeve van de cursus
'Budgettering voor medisch specialisten', Utrecht: NZi, 1985.

45.   Vice-voorzitter  medische staf, Medische beleidsraad (interne notitie). Tilburg, 10 april
1986.

46. Beleidsplan Maria Ziekenhuis (conceptversie). Tilburg, november 1987.

47. SAZIM (Samenwerkingsverband Ziekenhuizen Midden-Brabant), Bouwstenen voor het
ziekenhuisplan Midden-Brabant 1995. Tilburg, november 1989.
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48. B.L.M. de Groen, Beleidsplanning in beweging. Een onderzoek naar de beleidsplanning
in een algemeen ziekenhuis. Afstudeerscriptie Algemene Sociale Wetenschappen aan de
Rijksuniversiteit Utrecht, vanuit het NZi begeleid door G.J. van Lammeren. Utrecht, juli
1992.

49. Brief met bijlagend.d. 21 juli 1989 vanhet zogenaamde v(ifipart(/en-overleg (LSV, NZr,
VNZ, KLOZ en KPZ) aan de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. In
deze brief wordt melding gemaakt van een voorlopige overeenstemming op hoofdlijnen.
Deze vormt de opmaat voor de raamovereenkomst die op  11  december 1989 tussen de vijf
partijen wordt gesloten, beter bekend als het v(lf-partlen-accoord (VPA)

50.  Brief d.d. 16 november  1988  van de voorzitter en de secretaris van de medische staf aan
het bestuur en de directie van het Maria Ziekenhuis.

51. P. Ribbers, Samenwerkingsmodellen tussen specialisten in Tilburg Onteme notitie).
Tilburg, 27 maart 1989.

52. Voorbereidingscommissie Samenwerking Medische Staven Midden-Brabant, Samen-
werkingsmodellen tussen specialisten in de regio Midden-Brabant (beleidsnota). Tilburg, 5
juni  1990.

53. Bestuus en directie, Functieprofiel en samenwerkingsoptiek van het Maria Ziekenhuis
(interne beleidsnota). Tilburg, 17 september 1990.

54. Brief d.d. 19 september 1990 van de voorzitter en de secretaris van de medische staf aan
het bestuur en de directie van het Maria Ziekenhuis.

55. Directie Maria Ziekenhuis, Beleidsvoomemens met betrekking tot de organisatie-
ontwikkeling  in  het Maria Ziekenhuis (interne nota). Tilburg, juli  1989.

56. J.H. Schaaf, ModeUen en ervaringen in Nederland. Voordracht tijdens de KPMG-
conferentie 'Medisch specialist: intermediair tussen patient en budget'. Nieuwegein, 17 no-
vennber 1987.

57. Een uitvoeriger verhandeling over de afstemming tussen praktijkorganisatie en zieken-
huisorganisatie is opgenomen in: Mercx, Jaspers en Schaaf(1988).

58. J.H. Schaaf, Medische staf en ziekenhuisorganisatie. Syllabus ten behoeve van de NZi-
werkconferentie 'Ziekenhuismanagement voor medisch specialisten en directies'. Tilburg,
februari 1988.

59. P.].H. vanVugt, Beschouwingen over de plaats van de medische stafen haar leden in de
ziekenhuisorganisatie (nadere uitwerking  van  een in februari 1986 gehouden voordracht
voor de medische staO. Tilburg, mei 1986. Deze interne notitie heeft naderhand als basis

gediend voor een tweetal publicaties (Van Vugt, 1987),
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60. B. Linders,  Het ziekenhuis  in  het perspectief van  de  budgetfinanciering.  Afstudeerscrip-
tie Katholieke Hogeschool Tilburg, mei 1988. Aan dit orienterende onderzoek is medewer-

king verleend door het Laurentius Ziekenhuis te Roermond, het St. Franciscus Ziekenhuis te
Roosendaal, het St. Franciscus Gasthuis te Rotter(lam, het Diaconessenhuis te Breda, het
Groot Ziekengasthuis te's-Hertogenbosch en het St. Anna Ziekenhuis te Geldrop.

61. L.G.M. Bedaux (NZi), C.H.M.J. Kleemans (NZi), A.P.W.P. van Montfort (NZi), J.H.
Schaaf (Maria Ziekenhuis) en P.P.J. Touw (CBO), Medische professie en ziekenhuisorgani-
saties: verstag van een studiereis naar Amerika. Utrechtrrilburg juni 1986.

62. De weergave van de LSV-visie in dit memo is mede gebaseerd op een tweetal voordrach-
ten van de vice-voorzitter van de Landelijke Specialisten Vereniging:
- C.M.T. Plasmans, De specialist als intermediair tussen patitnt en budget. Voordracht
tijdens de KPMG-conferentie 'Medisch specialist: intermediair tussen patient en budget'.

Nieuwegein, 17 november 1987.
-  C.MT.  Plasmans,  Ziekenhuismanagement  en  medisch  specialisten  op  weg  naar  nog  meer
doelmatigheid Voordracht tijdens de najaarsledenvergadering van de sectie ziekenhuizen
van de Nationale Ziekenhuisraad. Utrecht, 18 november 1987.

63. Met betrekking tot het parallelmodel refereert Shortell (1985) met name aan Stein en

Kanter (1980).

64. Het betreft hier het managementinformatiesysteem Transition 4 dat naderhand ook in
Nederland is geintroduceerd en waaraan in het ZM magazine (1988/6 en 1988/9) verschil-
lende artikelen zijn gewijd.

65. In september 1987 is professor Kassirer de gastheer van het Nederlandse gezelschap dat
een werkbezoek brengt  aan  het New England Medical Center in Boston.  Op 17 november
1987 verzorgt professor Kassirer een voordracht tijdens de KPMG-conferentie 'Medisch
specialist: intermediair tussen patitnt en budget' te Nieuwegein: 77,e impending metamo,p-
hosis of hospital management. Enige tijd later is een Nederlandse vertaling van deze voor-
dracht gepubliceerd in Medisch Contact (Kassirer, 1990).

66.  J.H.  Schaaf,  Het  informatieweb  rond  het primaire proces: knelpunten en perspectieven.
Voordracht tijdens een studiedag van de faculteitsvereniging Beleid en Management Ge-
zondheidszorg op 3 juni 1988 te Rotterdanz BMG-rnagazine, 1988/4, blz. 19-24. Zie tevens
het samenvattend verslag van deze studiedag in Het Ziekenhuis (Rilling, 1988).

67. Deze gespreksnotitie (januari 1989) vormt de voorloper van de latere Organisatienota
1989 (zie noot 55).

68. G. van der Goor, Organisatie-ontwikkeling in het Maria Ziekenhuis: gevolgen voor de
informatievoo,ziening Afstudeerscriptie Katholieke Universiteit Brabant, september  1990.
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69. J.H. Schaaf, Managementparticipatie: een nieuwe uitdaging voor de specialist en mana-
ger/ Voordracht tijdens de studiedag 'Managementparticipatie van de medisch specialist'
van het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid. 's-Gravenhage, 27 september 1991.

70. E.C.Q.M. van Spaendonck-Houben (Stafafdeling B&O), Schematisch overztcht overleg-
vormen Maria Ziekenhuis (interne notitie). Tilburg, mei  1992.

71. KLOZ/KPZ/LSV/NZr/VNZ (vijf-partijen-overleg), Addendum toelatingsovereenkom.st
ziekenhuis - specialist, bijlage  bij de raamovereenkomst  van  11  december  1989  (zie  noot
49).

72. NZr (sectie ziekenhuizen), Het ziekenhuis aan bod (beleidsnota). Utrecht, 5 november
1990.

73. J.H. Schaaf, Integrale kwaliteitszorg en managementparticipatie (interne notitie). Til-
burg, 21 januari 1991.

74. P.H. van Kessel (voorzitter medische staf) en J.H. Schaaf (medisch directeur), Bestu-
ringsconcept en organisatieontwikkeling in het Maria Ziekenhuis (exteme notitie). Tilburg,
16 september 1991.

75.  Directie  en stafbestuur, Managementparticipatie: ervaringen, experiment en onderzoek.
Een volgende fase in de organisatieontwikkeling van het Maria Ziekenhuis Onteme notitie).
Tilburg, 10 maart 1992.

76. A.P.W.P. van Montfort (directie NZi) en J.H.  Schaaf (directie MZ), Projectopzet mana-
gementparticipatie medisch specialisten in het Maria Ziekenhuis (samenwerkingsovereen-
komst). Utrecht/rilburg, 7 april 1992.

71.   1.W.M.  Versluis,   Managementparticipatie   medisch   specialisten   Maria   Ziekenhuis   te
Tilburg (rapport basisonderzoek). Utrecht:  Nzi,   1993.

78.  W.P.J.G. de Boer, Directiestructuur Maria Ziekenhuis (nota ten behoeve van het be-
stuur). Tilburg, januari 1992

79. Statbestuur  en dkectie MZ,  Organisatorische opzet  van de  kwaliteitszorg  in het  Maria
Ziekenhuis (interne nota). Tilburg,  8 juli  1992.

80. Directie MZ, Directie(beraad), Beleidsstaf Bedrijfsstaf en Managementteam (interne
nota). Tilburg, oktober 1992. Bij de start in 1992 wordt het managementteam ingesteld naast
de in 1990 (als opvolger van het DDO) ontstane bedrijfsstaf. Dit blijkt echter al spoedig
onduidelijkheden op te leveren. Reeds in 1993 wordt dan ook besloten de bedrijfsstaf op te
heffen en verder te volstaan met een beleidsstaf en een managementteam (zie memo 4-31).

81. J.J.M. Striiter, ManagemenWarticipatie van medisch specialisten. Afstudeerscriptie
Katholieke Universiteit Brabant juli 1993. Deze rapportage vormt tevens de basis voor de
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resultaten en aanbevelingen die naderhand in het leader van het Project Doelmatigheid Zorg-
instellingen worden gepresenteerd: J.J.M. Strater en H.J.J. Kritger, Gemengde commissies in
het Maria Ziekenhuis. Inleiding tijdens de PDZ-werkconferentie 'Relatie management medi-
sche staf. Ede, 3 november 1993.

82. Landehjke Specialisten Vereniging (LSV-werkgroep), Actuele sta/aangelegenheden
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februari 1994. Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Kabinet Kok I), Kabinets-

standpunt modemisering curatieve zorg. Rijswijk, juni 1995.

106. Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Projecten modernisering curatieve
zorg 1995/1996 (brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal). Rijs-
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Januari 1998.

110. Orde van Medisch Specialisten, Samenwerking door cooperatie in vereniging. Utrecht,
april 1997.

111. Orde van Medisch Specialisten, Standaard samemverkingsovereenkonist. Utrecht, mei
1998.

112.  W. Lemstra (voorzitter NVZ)  en F.B.M. Sanders (voorzitter OMS), brief d.d.  21  okto-
ber 1999 aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport met als bijlagen een nieu-
we model toelatingsovereenkomst en het document medische  staf (DMS).  In de eerste maan-
den van 2000 ondergaan deze documenten nog verschillende wijzigingen. Eind mei 2000
gaat de staatssecretaris van financial akkoord met de definitieve teksten. Kort nadien hech-
ten ook de ledenvergaderingen van de NVZ en de OMS hun goedkeuring aan de nieuwe
model toelatingsovereenkomst en het DMS.

113. Directie MZ, Ovenvegingen bij een lokale overgangsregeling honorering specialisten
(interne notitie). Tilburg, 26 juni 1995.

114. Directies Maria Ziekenhuis en St. Nicolaas Ziekenhuis, Organigatievorm TweeSteden
ziekenhuis (interne beleidsnota). Tilburg/Waalwijk, juni 1996.

115. G. van Gulick (organisatieadviseur), Aandachispunten 1997 stafbestuur TweeSteden
ziekenhuis Tilburg/Waalwijk (notitie). Loosdrecht, 20januari 1997.

116. W.J. Terwel en T.T.M van Grinsven (Twijnstra Gudde management consultants), Re-
sulmten quick scan TweeSteden ziekenhuis. Amersfoort, 20 april  1999.
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Psychologie (GITP), De organisatorische positie van de medisch specialist in het Neder-
landse Algemene Ziekenhuis. Augustus, 1965.
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118. In artikel 3  lid 2  van het Document Medische Staf (zie noot  112) is geregeld dat door
het bestuur aan de medische staf- zonder uitsluiting van andere onderwerpen - een gemoti-
veerd advies gevraagd zal worden inzake:

-       de door het bestuur vast te stellen financiele en organisatorische kaders;
-      de ontwikkeling van nieuwe specialismen en werkgebieden;
-      de toelating en aanstelling van nieuwe specialisten in het ziekenhuis;
- belangrijke bouwkundige voorzieningen of aanschaf van apparatuur in het zieken-

huis;
- belangroke regelingen in het personeelsbeleid;
- organisatie, outillage en financiele regelingen van poliklinieken, onderzoek- en be-

handelruimten in het ziekenhuis;
-    overeenkomsten met andere ziekenhuizen, instellingen of samenwerkingsverban-

den.

Notenoverzicht 277



Literatuuroverzicht

Aken JE van: On the control Ofcomplex organizations. Leiden, 1978.

Aken JE van, Douma SW, Moenaert RK: Intern ondernemerschap. M&O 6, 412-420,
1993.

Aken JE van: Het ontwikkelen van wetenschappelijke kennis voor organisa-
tieprofessionals vanuit spelersperspectief. M&O 4, 388-404,1994.

Aken JE van: De bedrijfskunde als ontwerpwetenschap: de regulatieve en de reflectieve
cyclus. Bedrgfskunde 4,16-26,1994.

Albinski M (red): Onderzoekstypen in de sociologie. Assen, 1981.

Amelsvoort P van, Scholtes G. Zegturende teams, ontwerpen, invoeren en begeleiden.

Oss, 1994.

Ashby WR: Requisite variety and its implications for the control of complex organiza-
tions. Cybernetica  1,1958.

Baas LJC: Integratie diagnose-behandeling-combinatie en het medisch-specialistisch pro-
duet. Medisch Contact 22, 677-681,1997.

Berckel HEM van: De integratie van de medische professie in de ziekenhuisorganisatie.
In: Feitsma H (red): Dokters, directeuren en regenten, 56-65. Lochenz 1981.

Boekholdt MG, Machielsen JA: Het budget: beheers- En beleidsinstrument. HZH 6,220-
225, HZH 7, 272-272, HZH 8, 327-335, 1983

Botter CH: Industrie en organisatie: Deventer, 1977,1988.

Bruijn EM de, Lems P, Schreuder RF: Het ziekenhuis in de 21 e eeuw. Medisch Contact
39,1145-1148,1990.

Bunt PAE van de: Kwaliteitscirkels: groepsprocessen in het Japanse management. In:
Vrakking WJ (red): Management van organisatievernieuwing, 46-62. Lelystad, 1986.

Burns T, Stalker GM: The management ofinnovation. London, 1961.

Casparie AF: Interne budgettering; taak en plaats van de medische staf in de organisatie
van het ziekenhuis. Medisch Contact 10, 623-626,1984.

278 Zoektocht naar een effectieve organisatievorm



Casparie AF: Kwaliteit in de gezondheidszorg; huidige inzichten en toekomstige ontwik-
kelingen. Medisch Contact 14, 477-482,1989.

Commissie Health Care Governance (Commissie Meurs): Health Care Governance:  aan-
bevelingen voor goed bestuur, goed toezicht en adequate verantwoording in de Neder-
landse gezondheidszorg. Soesterberg, 1999.

Commissie Medisch Specialist en Ziekenhuisorganisatie (Commissie Van Montfort):
Managementparticipatie van medisch specialisten in algemene ziekenhuizen. Utrecht,
1990,1991.

Commissie Medisch Specialist en Ziekenhuisorganisatie (Commissie Van Montfort II):
Managementparticipatie van medisch specialisten en decentraal organiseren (red: Ver-
sluis JWM en Hesselink MC) Utrecht, 1995.

Commissie Modernisering Curatieve Zorg (Commissie Biesheuvel), Gedeelde zorg: bete-
re zorg. Zoetermeer, 1994.

Commissie Structuur en Financiering Gezondheidszorg (Commissie Dekker), Bereidheid
tot verandering (Advies aan de Minister en de Staatssecretaris van Welzijn, Volksge-
zondheid en Cultuur), 1987.

Delden PJ van: Professionals; kwaliteit van het beroep Amsterdam, 1991.

Delden PJ van: Professionele organisaties; vernieuwen onder druk. Arnster-
dam/Antwerpen, 1996.

Deming WE: Out of the crisis; quality, productivity and competitive position. Cam-
bridge/Melbourne/Sydney, 1982.

Dijk JK van: Commissie wit experimenten met medisch specialist als co-manager. HZH
22,934-937,1990.

Drucker PF: De opkomst van de nieuwe organisatie. Holland Harvard Review 16, 7-13,
1988.

Durlinger BLJM: Managementparticipatie van medisch specialisten; kritische succesfactor
ofpaard van Troje? ZM Magazine 5, 142-149, 1992.

Fetter RB, Freeman JL: Diagnosis Related Groups: product line management within hos-
pitals: Academy OfManagement Review 1,41-54, 1996.

Florusse LB, Wouters MJF: Beperkt generaliseren vanuit de case-study: /If&O 3, 198-209,
1991.

Literatuuroverzicht 279



Preidson E:  De medische professie,  een  studie van de sociologie van  toegepaste kennis.
Lochem, 1981.

Galbraith JR: Het ontiverpen van complexe organisaties. Alphen aan de Rijn, 1976.

Glaser JPLM: Matrixorganisaties. Groningen, 1981.

Glaser BG, Strauss AL: The discovery of grounded theory. Chicago, 1967.

Godfroij AJA: Netwerken  van  organisaties;  strategieen,  spelen, structuren (proefschrift).
's-Gravenhage, 1981.

Cornelis A: Logica van het gevoel: Amsterdam/Brussel/Middelburg, 1995.

Greve  WB   de.   Professie  en  management  in  de  organisatiestructuur  van   het  ziekenhuis.
Lochem, 1979.

Griffioen RN, Dubbelboer JS: Kwaliteitszorg: wat is het geheim van de smid? ZM maga-

zine 7/8,16-19,1990.

Groot AD de: Methodologie, grondslagen van onderzoek en denken in de gedragsweten-
schappen. 's-Gravenhage, 1961.

Haren IE van, Schaaf JH: TweeSteden ziekenhuis ontwikkelde arbeidsvoorwaardenmodel
voor medisch specialisten. ZM magazine 1,17-22,1998.

Handy CB: Understanding organizations. Harmondsworth (England), 1979.

Harrison R: How to describe your organization? Harvard Business Review, 1972.

Harteloh PP, Casparie AF, Touw PPJ: Het begrip 'kwaliteit van zorg'; een analysekader:
Medisch Contact 1, 18-20,1991.

Hattinga Verschure JCM: Organisatorische aspecten van het algemeen ziekenhuis.
BedrWskunde 1,6-10, 1976.

Heyssel RM, Gainmer JR„ Kues IW, Jones AA, Lipstein SH: Decentralized management
in a teaching hospital. New England Journal of Medicine 310, 1477-1480,1984.

Hickson DJ, Butler RJ, Cray D, Mallory GR, Wilson DC: Top decisions;   strategic   deci-
sion-making in organizations. Oxford, 1986.

Hutjes JM, Buuren JA van: De gevalstudie; strategie van kwalimti f onderzoek.  Mep-

pel/Amsterdam/Heerlen, 1992.

280 Zoektocht naar een eBctieve organisatievorm



Instituut Nederlandse Kwaliteit (INK), Handleiding positiebepaling en verbeteren zorgin-
steUingen. 's-Hertogenbosch, 1997.

Kapteyn B: Organisatietheorie voor non-profit. Deventer, 1987.

Kapteyn B: Probleemoplossing in organisaties; praktijktheorie voor leiding geven en
organisatie-ontwikkeling  in  non-projit organisaties. Houten/Zaventern, 1990.

Kassirer JP: De ophanden zijnde metamorfose van het ziekenhuismanagement. Medisch
Contact 20, 648-652,1990.

Kastelein WR, Spreeuwenberg C: Specialist mede verantwoordelijk voor gang van zaken
op afdeling; commentaar bij een drietal uitspraken van het Centraal Medisch Tuchtcolle-
ge. Medisch Contact 36, 1063-1066,1988.

Kerr S, Glinow MA von, Schriesheim J: Issues in the study of professionals in organiza-
tions. Organizational Behavior and Human Performance 18, 329-345,1977.

Kim DH: Het verband tussen individueel leren en het leren van organisaties. Holland
Management Review 38, 104-116,  1994.

Kolb DA: Experimental Learning: Experience as the Source of learning and Develop-
ment. Englewood Cliffs NJ, 1984.

Koningsveld H: Het verschijnsel wetenschap;  een inleiding tot de wetenschapsfilosofie
Meppel/Amsterdam, 1976.

Kramer NJTA, Smit ] de. Systeemdenken,  inleiding tot de begrippen en concepten. Lei-
den/Antwerpen, 1982.

Kuijten H: Ervaringen met integrale kwaliteitszorg in een algemeen ziekenhuis. Kwaliteit
& Zorg A, 180-188,1994.

Lammers CJ: Het ziekenhuis als kastemaatschappij. In: Cassee Eth, Lammers CJ: Mensen
in het ziekenhuis, 154-169. Leiden/Groningen, 1973.

Lammers Ck. Organisaties vergelijkendenvijs. Utrecht, 1987.

Lammers CJ: Organiseren van bovenafen van onderop. Utrecht, 1993.

Landelijke Specialisten Vereniging (LSV): De specialist van morgen; een toekomstvisie
in antwoord op de problemen van vandaag. Utrecht, 1988.

Landelijke Specialisten Vereniging (LSV): Het rapport Biesheuvel: analyse onder de
maat, conclusies tevoren al getrokken. Medisch Contact 5, 159-161,1994.

Literatuuroverzicht 281



Lawrence PR, Lorsch JW: Organization and environment; managing d(#erentiation and
integration. Boston, 1967.

Leeuw ACJ de: Het geheel en de delen (oratie) Groningen, 1979.

Leeuw ACJ de: Begrippen en methoden. In: Greve WB de (red): Strategische beleidsvor-
ming in de gezondheidszorg, 11-75. Alphen van den Rijn/Brussel,  1983.

Leeuw AC] de: Organisaties: management. analyse. ontwerp en verandering. As-
sen/Maastricht, 1986.

Leeuw AC] de: Bedrijfskundige methodologie: management van onderzoek. As-
sen/Maastricht, 1990.

Leeuw ACJ de: Besturen van veranderingsprocessen. Assen, 1994.

Lewin K: Field theory in social sciences. New York, 1951.

Likert R: The human organization; its management and value. New York/Tor-
onto/London, 1967.

Liu M: Grondbeginselen van actie-onderzoek. Gedrag en Organisatie 4, 239-257,1991.

Maarse JAM, Horst A van der, Molin EJE: Budgettering in algemene ziekenhuizen; effec-
ten op de zorgverlening. Medisch Conmct 43, 1247-1251, Medisch Contact 44, 1281-
1288,1992.

Maas   JGV.    Professionaliteit;    management   van   professie   en   professionele   organisaties.
Deventer/'s-Hertogenbosch, 1999.

Mastenbroek WFG: Conflicthantering en organisatieontwikkeling Alphen aan den Run,
1988.

McGregor D: The human side ofenterprise.New York, 1960.

Mercx RJ, Jaspers FrCA, Schaaf JH: Het algemene ziekenhuis. In: Boot JM,  Jurg E (red):
Gezondheidszorg in-stelling. Lochem, 1988.

Meurs PL: Nobele wilden; over verantwoordelijkheden van directeuren van instellingen
in de gezondheidszorg (oratie). Rotterdam, 1997.

Mintzberg H, Raisinghani D, Thdortt A. The structure of 'unstructured' decision proc-
esses. Administrative Science  Quarterly 21, 1976.

Mintzberg H: Structure in fives;  designing €#ective organizations. Englewood Cliffs NJ,
1983.

282 Zoektocht naar een ejfectieve organisatievorm



Mintzber& H. Mintzberg over management;  de wereld van onze organisaties.  Amster-
darn/Antwerpen, 1994.

Moen J, Abma TA: Het ziekenhuis als een transactienetwerk van maatschappen. In: Jong
P de, Korsten AFA en Made JH van der (red): Ziekenhuizen: besluitvorming en manage-
ment, 18-27. Assen/Maastricht, 1992.

Moen J: Koorddansen zonder vangnet, managementopgaven in de gezondheidszorg (ora-

tie). Tilburg, 1996.

Montfort APWP van, Schaaf JH: Budgettering en management in ziekenhuizen. In: Peter
JH et al.: Management in de gezondheidszorg 6.5,1-39. Utrecht/Antwerpen, 1984.

Montfort APWP van: Economie en organisatie van de gezondheidszorg; stand van zaken
en perspecti€f (oratie). Tilburg, 1986.

Moor W de: Teamwerk  en participatiefmanagement. Houten/Diegern,  1995.

Moor WHJ de: De ontwikkeling van de democratisering binnen het algemene ziekenhuis.
In: Bouman PC et al. (red): Gezondheidszorg in perspectief. Tilburg, 1980.

Morgan G: Images of organization. Beverly Hills/Newbury Park/London/New Delhi,
1986.

Mulder M: Omgaan met macht. Amsterdam, 1984.

Mur-Veeman IM: Ziekenhuisbeleid; een toetsing van beleid en beleidsvorming in het
algemene ziekenhuis aan bedrilfskundige criteria (proefschrift). Eindhoven, 1981.

Nederstigt     PFPM:      Diagnosis      Related     Groups.      een     patient-georienteerd      kosten-
informatiesysteem (proefschrift). Tilburg,   1985.

Neuhauser D: The hospital as a matrix organization. Hospital  Administration 11, 8-25,
1972.

Oorschot JA van, Jaspers FrCA, Schaaf JH, Linnebank F, Oostveen CAG, Braaksma JT:
Professionele autonomie van de medisch specialist. Assen, 1995.

Op de Beek GGP, Santen W van: Beleidsparticipatie binnen een parallelorganisatie (Ma-
ria Ziekenhuis Tilburg). ZM magazine 10, 2-4, 1994.

Osterthun P, Bongers-Sauer EBL: Maatschapsorganisatie en ziekenhuismanagement. HZH
7,271-273,1990.

Literatuuroverzicht 283



Otto MM, Leeuw AC] de. Kijken, denken, doen. Organisatieverandering: manoeuvreren
met weerbarstigheid. Assen, 1994.

Palmen FMLHG: De positie van de medisch specialist in het ziekenhuis (Beleidsvisie
LSV). Medisch Contact 2, 49-50,1994.

Perrow C: Organizational analysis, a sociological view. London, 1970.

Peters JH: Management en medische staf in het ziekenhuis: Medisch Contact 19, 587-590,
1984.

Pfeffer J: Macht in organisaties: de sleutel tot succes. Holland  Management  Review  31,
58-71,1992.

Pfeffer J.  Managing with power,  politics and influence in organizations. Boston, Massa-
chusetts, 1992.

Plasmans CMT, Overbeek HJ: De specialist als intermediair tussen patient en budget.
Medisch Contact 50, 1571-1573,1987.

Post GJJ: Gedistribueerd ondernemerschap in organisaties, een holistische benadering.
M&0,433-448, 1993.

Plochg Th, Klazinga NS, Casparie AF: Het medisch-specialistisch mozaTek:  een  'dubbele'
integratie tussen de medische beroepsgroep en de ziekenhuisorganisatie. Rotterdam,
1998.

Post MjH: Maria Ziekenhuis Tilburg  '66-'91. Till)urg,  1991.

Poucke ABM van, Wijk HE van: Besturing van professionele organisaties, van praktijk
naar onderneming. Assen, 1995.

Raad voor de Volksgezondheid en Zorg: Het ziekenhuts als maatschappelijke onderne-
ming. Zoetermeer, 1996.

ROling A: Informatie wordt een strategisch goed. HZH 15, 678-680,1988.

Rubinstein M: Over zorgvernieuwing, blokkenstructuur en andere zaken. In: Jaspers
FrCA, Steeg HJ van der, Oudheusden APM van (red): Management en professie: blok of
blokkade? 103-111. Lochem, 1988.

Rubinstein M: Professionaliteit in deze tijd. M&02,47-53,1999.

Schaaf JH, Budgettering in ziekenhuizen; de rolverdeling tussen professie en manage-
ment. Medisch Contact 2, 41-44,1984.

284 Zoektocht naar een efectieve organisatievorm



Schaaf JH, Veen LJCGM van der: Het spanningsveld tussen zorg en beheer. In: Lapre RM
(red). Leiding en organisatie in de gezondheidszorg  2, 55-85. Alphen aan den
Rijn/Brussel, 1984.

Schaaf JH, Bedaux LGM: Integratie en decentralisatie in een ziekenhuisorganisatie: con-
trast of paradox? In: Jaspers FrCA, Steef HJ van der, Oudheusden APM van (red): Ma-
nagement en prof ssie,· blok ofblokkadep, 112-125. Lochern, 1988.

Schaaf JH: Kwaliteitsmanagement in ontwikkeling; de eerste ervaringen met integrale
kwaliteitszorg in het Maria Ziekenhuis. HZH 1, 15-19, 1992.

Schaaf JH: Perspectieven voor de specialist van overmorgen; hoofdlijnen en achtergron-
den van het beleidsadvies van de NVZ-werkgroep Specialist en Ziekenhuis. Medisch
Contact 10, 299-302,1993.

Schaaf JH: Management en participatie van medisch specialisten. ZM magazine  11,264-
269,1993.

Schaaf JH: Perspectieven voor de besturing van de ziekenhuiszorg. ZM magazine 4, 20-
24,1994.

Schein EH: Organizational culture and leadershi). San Francisco/London, 1987.

School MAA: Informatievoorziening ten behoeve van zorgprocessen; stand van zaken van
een landelijk project. Medisch Contact 40, 1297-1298,1989.

Senge PM: De vijfde discipline; de kunst & praktijk van de lerende organisatie.
Schiedam, 1992.

Shortell SM: New models for hospital physician relations. CHA Insight 5, 1-5, 1985.

Shortell SM: The medical staff of the future: replanting the garden. Frontiers OfHealth
Services Management 3,2-48, 1985.

Simon HA: The architecture of complexity. In: Simon HA (red): The sciences  of the arti-
ficial, Massachusetts, 1969.

SimonHA: The new science of management decision. Englewood Cliffs NJ, 1977.

Soest JP van, Kasteren J van Janse F, Groen A , Hartman B, Bakker J: De werkelilkheid
van het model. Amsterdam, 1988.

Steers RM: Organizational €(lectiveness. Santa Monica, California, 1977.

Steensma DJ, Palen JJN van der: De Deventer zorgplannen. HZH 12, 460-462,1991.

Literatuuroverzicht 285



Stein BA, Kanter RM: Building the parallel organization: creating mechanisms for per-
manent quality of work life. Journal of»ptied Behavioral Science 16, 371-386,1980.

Stolte JB: Het instrumentarium voor de ziekenhuismanager. Lochem, 1983.

Strien PJ van: Praktijk als wetenschap. Assen, 1986.

Swanborn PG: Methoden van sociaal-wetenschappelijk onderzoek. MeppeliAmsterdam,
1987.

Tap HJ, Schut FT: Escaping from the dual organization: physician self-governance. Inter-

national Journal  of Health  Planning and  Management 1, 229-242,1987.

Tap HJ, Schut FT: Specialistenzelfbestuur; het dilemma van de duale ziekenhuisorganisa-
tie. Medisch Contact 5, 146,1988.

Theuvenet PJ, Driessen APPM, Merkus JMWM, Casparie AF, Wiel-Maas,  I van de,
Kuipers WLR (red): Kwaliteitsbeleid medische specialisten 1995. Utrecht, 1995.

Thomas KW: Conflict and conflictmanagement. In: Dunnette MD (red) Handbook of
industrial and organizational psychology, 889-935. Chicago, 1976.

Thompson JD: Organizations  in action.New York, 1967.

Van Dale groot woordenboek van hedendaags Nederlands. Utrecht/Antwerpen, 1996

Veen LJCGM van der, Moor WHJ de: Budgettering: een panacee voor de intramurale
gezondheidszorg? ZM magazine 2,7-14, 1986.

Veen RJ van der: Intensieve benadering. In: Derksen W, Korsten AFA, Bertrand AFM
(red). De praktijk van onderzoek, problemen bij onderzoek van politiek, bestuur en be-
leid: Groningen, 1988.

Veld RJ in 't: Een blik op professionele organisaties in transformatie. M&O 6, 510-520,
1996.

Versluis JWM, Hesselink MC: Managementparticipatie van medisch specialisten in
algemene ziekenhuizen: op weg naar een andere organisatie. Utrecht (NZi), 1993.

Visser GR, Kersten G, Koopmans L, Meys ThAJ, Mulder AW, Rinnooy Kan AHG, Staat-
sen AAMF, Weeda WC, Zeestraten J, Rijksen WP (red): Ondernemend besturen, zieken-
huismanagement van overmorgen. Assen, 1996.

Vondel HJ van, Vermeij DJB: Informatievoorziening ten behoeve van zorgprocessen; een
CBO/NZi-project. Medisch Contact 47, 1489-1490,1987.

286 Zoektocht naar een ejJectieve organisatievorm



Vondelen A van: 'Bijklussen' wordt gestraft; specialisten aangesproken op loyaliteit je-
gens ziekenhuisorganisatie: HZH 18, 854-857,1993.

Vroom VH, Yetton P: Leadership and decision-making. Pittsburg,  1973.

Vugt PJH van: De plaats van de medisch specialist in het ziekenhuis; professionele vrij-
heid specialist essentieel bij de behandeling. HZH 17, 713-716,1987.

Vugt PJH van: De plaats van de medische staf in de ziekenhuisorganisatie; medische staf
vervult belangrijke beleidsadviserende taak. HZH 18, 765-766,1987.

Vugt PJH van, Heulke FC: De medische staf een rechtspersoon? Medisch Contact 20,
619-621,1992.

Weggernan M:  Leidinggeven aan professionals;  het verzilveren van creativiteit. Deventer,
1992.

Weggeman M, Wijnen G, Kor R: Ondernemen binnen de onderneming. Deventer, 1992.

Weggernan M:  Kennismanagement;  inrichting  en  besturing van  kennisintensieve  organi-
saties. Schiedang 1997.

Weide WE van der, Oijen JCF van, Kuipers WLR, Gennip EMSJ van: Kwaliteitstoetsing
in ziekenhuizen; visitatie en accreditatie vergeleken. Medisch Contact 7, 241-243,2000.

Wester F: Strategiein voor kwalitatiefonderzoek. Muiderberg, 1987.

Wester F, Hijmans E: Kwalitatieve probleemformulering. In: Derksen W ,Korsten AFA,
Bertrand APM (red): De praktijk van onderzoek; problemen bij onderzoek van politiek,
bestuur en beleid. Groningen, 1988.

Wissema JG: Unit Management, het decentraliseren van ondernemerschap. Assen, 1987.

YinRK:  Case-study-research:  design and methods.New York, 1989.

Zwaan AH van der: Ontwerp van organisatie-onderzoek Assen, 1984.

Zwartjes GC: De psychiater als PAAZ-manager; aanhaken bij veranderende plaats in
ziekenhuisorganisatie. Medisch  Contact 41, 187-189,1992.

Literatuurovenicht 287



Samenvatting

De kernfiinctie van een algemeen ziekenhuis omvat het onderzoeken, behandelen, verplegen,

verzorgen en begeleiden van patianten. Kenmerkend voor de wijze waarop deze functie
wordt vervuld is het gegeven dat in beginsel elk zorgproces per patient op maat wordt gesne-
den. De regie wordt gevoerd door of namens een spreekuurhoudende medisch specialist
(poonspecialist). Deze is ten opzichte van derden in belangrijke mate autonoom. Van ouds-
her wordt deze pro»sionele autonomie als een belangrijke voorwaarde beschouwd voor de
gewenste vertrouwensrelatie tussen arts en patient. Dit betekent dat de activiteiten die hieruit
voorvloeien voor de ziekenhuisleiding een gegeven zijn. In functionele zin wordt de kern-
functie van een algemeen ziekenhuis dus primair bestuurd door de poortspecialisten.

Lange tijd heeft het bekostigingssysteem van de algemene ziekenhuizen hier naadloos op
aangesloten. De landelijke invoering van de instellingsgewijze budgetfinanciering in de
beginjaren tachtig vormt in dit opzicht echter een fundamenteel keerpunt. Het management
kan sindsdien immers niet meer volstaan met het binnen de perken houden van de (gemid-
delde) kosten per activiteit. Budgetfinanciering impliceert dat er tevens grenzen (moeten)
worden gesteld aan de aard en de omvang van de ziekenhuisactiviteiten. Daarmee strekt het
besturingsvraagstuk waarvoor de ziekenhuisleiding is komen te staan, zich tevens uit tot het
domein dat van oudsher aan de medische professie toebehoort.

Als participant in het landelijke onderzoeksproject 'Experimenten budgettering ziekenhui-
zen' in de beginjaren tachtig heeft het Maria Ziekenhuis te Tilburg reeds in een vroeg stadi-

um ervaring met dit besturingsvraagstuk opgedaan. In het kielzog van de budgettering heb-
ben zich voorts nog verschillende andere vraagstukken aangediend die het rnanagement en
de medische staf tot (het ontwerpen van) nieuwe vormen van onderlinge afstemming en
gezamenlijke besturing hebben aangezet: beleidsvonning, organisatieverandering en kwali-
teismanagement. De vragen hierbij zijn tot op zekere hoogte vergelijkbaar gebleken met de
vragen die het budgetteringsvraagstuk heeft opgeroepen. De zoektocht naar een e#ectieve
organisatievonn in het Maria Ziekenhuis is hierdoor steeds meer gericht op (het optimalise-
ren van) de rolverdeling en de afstemming  tussen  het management en de medische professie.

Tegen het einde vande jaren tachtig hebben de hiermee opgedane praktijkervaringen geinspi-
reerd tot het formuleren van de meer algemene probleemstelling die aan dit onderzoek ten
grondslag ligt. De hierin vervatte vraagstelling laat zich als volgt samenvatten: Onder welke

omstandigheden en in welke vorm draagt managementparticipatie van medisch specialisten
bij aan de e#ectiviteit van de besturing van de ziekenhuisorganisatie en op welke wijze kan
deze in de organisatievorm van het ziekenhuis worden verankerd? De onderzoeksdoel-
stelling is dus primair gericht op het verwerven van inzicht in de besturingsmogelijkheden
van ziekenhuizen. Hiertoe is gekozen voor een kwalitatieve onderzoeksbenadering met een
bedr03kundige insteek. De eerste keuze houdt verband met het inzichtgevende karakter van
het onderzoek. De tweede keuze wordt vooral ingegeven door de bijzondere gerichtheid op
besturing, afstemming en samenhang die in de vmagstelling ligt besloten.
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In essentie berust dit onderzoek op twee pijlers: een theoretisch raamwerk en een praktilk-
verslag. Met de bouw van de eerste pijler is vooral beoogd om een bedrijfskundig (organisa-
tiekundig) referentiekader te creeren waaraan de verworven praktijkkennis kan worden ge-
spiegeld. Bij de selectie van de onderwerpen voor dit theoretisch raamwerk heeft een vijftal
kernbegrippen als leidraad gediend: organisatie, management, besturing, professional en
participatie. De publicaties die de ontwikkelingsgang van het Maria Ziekenhuis aantoonbaar
hebben beYnvloed, zijn in het praktijkverslag verwerkt. De bouw van de tweede pijler valt
feitelijk samen met de reconstructie van deze ontwikkelingsgang. Het praktijkverslag is op-
gebouwd rond de vier eerder genoemde onderwerpen, te weten budgettering, beleidsvor-
ming, organisatieverandering en kwaliteitsmanagement. Een belangrijke overweging hierbij
is geweest dat deze onderwerpen zowel (inhoudelijke) besturingsactiviteiten als vormge-
vingsaspecten omvatten. In samenhang met deze selectie is in eerste instantie gekozen voor
een onderzoeksperiode van vijftien jaar (1980-1995). Gegeven enkele belangwekkende
landelijke ontwikkelingen in de tweede helft van de jaren negentig is het praktijkverslag
naderhand echter aangevuld met een kort naschrift dat betrekking heeft op de periode 1995-
2000. Daarmee omvatten de opeenvolgende onderzoeksactiviteiten tezamen een periode van
bijna twintig jaar.

Het meest wezenlijke onderdeel van dit onderzoek betreft de reflectie op de in het Maria
Ziekenhuis opgedane ervaringen en de verworven praktijkkennis. Hiertoe zijn de praktijk-
ervaringen op geleide van de vraagstelling geanalyseerd en aan een aantal algemene be-
drijfskundige modellen en concepten gespiegeld. De primaire leidraad hierbij is ontleend aan
de besturingstheorie. Het belangrijkste aangrijpingspunt voor deze reflectie is namelijk het
gegeven dat elk besturingsvraagstuk gedefinieerd kan worden door een specificatie van de
doelstelling, het te  besturen systeem en de omgevingsomstandigheden.

Vanwege het feit dat veel ziekenhuisdoelstellingen (in)direct gerelateerd zijn aan ontwikke-
lingen in de omgeving, is allereerst kort stilgestaan bij de externe invloeden op de bestu-
ringsopgave waarvoor de ziekenhuisleiding staat. Dit heeft onder meer geleid tot de consta-
tering dat een groot deel van de overheidsmaatregelen tenminste mede gericht is op het func-
tioneren van de medische professie, terwijl de ziekenhuisleiding in vrijwel alle gevallen de
primair geadresseerde is. Een belangrijk neveneffect hiervan is dat de ziekenhuisleiding door
de medische professie vaak als de brenger van het slechte nieuws, zo niet als het verlengstuk
van de overheid wordt gezien. Meer in het algemeen is de indruk bevestigd dat de bestu-
ringsopgave waarvoor de ziekenhuisleiding staat, onder invloed van een veelheid van externe
invloeden geleidelijk steeds omvangrijker en aanzienlijk complexer is geworden. Duidelijk is
ook dat externe partijen als de overheid, patientenorganisaties, zorgverzekeraars en andere
zorgaanbieders, het ziekenhuis in toenemende mate als geheel aanspreken en daarbij de
ziekenhuisleiding als het primaire aanspreekpunt zien.

Hierop aansluitend richt de aandacht in het onderzoek zich op het ziekenhuis als te besmren
systeem. In dat verband wordt allereerst opgemerkt dat het weinig zinvol is om de bestuur-
baarheid van ziekenhuizen in twijfel te trekken. Voor de hand liggender is het om na te gaan
op welke wijze de besturingsopgave op ziekenhuisniveau op een verantwoorde manier kan
worden opgesplitst in deelvraagstukken van geringere complexiteit en hoe de organisatie-
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vorm van het ziekenhuis hierop kan worden toegesneden. Daartoe is het algemeen ziekenhuis

achtereenvolgens als professionele organisatie, als maatschappelijke onderneming en als
geintegreerd medisch-specialistisch  bedr(f (GMSB) in beschouwing genomen. Met betrek-

king tot het begrip GMSB is vastgesteld dat de inhoud die hieraan anno 2000 wordt gegeven,

fundamenteel verschilt van de oorspronkelijke inzichten van de Commissie Biesheuvel.

Vooralsnog zal de functionele integratie van medisch specialist en ziekenhuisorganisatie

gestalte moeten laijgen zonder dat er sprake is van een economische integratie. Daarbij zal
de afstemming tussen ziekenhuisleiding en medische staf moeten plaatsvinden binnen een

complex stelsel van overeenkomsten, reglementen, regelingen en afspraken. Het beeld dat
daarmee wordt opgeroepen, doet meer denken aan een gereglementeerde medisch-

specialistische arena dan aan een gategreerd bedrijf

De ervaringen die in het Maria Ziekenhuis zijn opgedaan met de innchting en het oplos-

singsvermogen van het besmrend orgaan zijn voor elk van de drie onderscheiden bestu-

ringsniveaus afzonderlijk geanalyseerd: op instellingsniveau, op structurerend beleidsniveau

en op afdelingsniveau. Vastgesteld is dat vooral met het participeren van medisch specialis-
ten in de kwaliteitswerkgroepen en het afilelingsoverleg positieve ervaringen zijn opgedaan.

De beleidsparticipatie van medisch specialisten op ziekenhuisniveau verloopt echter aan-

zienlijk moeizamer. In zijn algemeenheid lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat manage-

mentparticipatie vooral effectief is als de 'participanten' voortdurend in alle openheid met
hun achterban kunnen communiceren en de formele berichtgeving hiermee in de pas loopt
Daarbij geldt als een belangrijke aanvullende voorwaarde dat de tijd die specialisten in de
besturing van het ziekenhuis investeren (door de achterban) niet als 'improductief wordt
beschouwd.

De praktijk leert verder dat veel participatieve besluitvormingsprocessen waarbij medisch

specialisten zijn betrokken, een combinatie vormen van een probleemoplossingsproces en
een onderhandelingsproces. Dit kan lastig zijn, onder meer omdat dit niet altijd door alle
betrokkenen wordt onderkend. Een complicerende omstandigheid is verder dat medisch

specialisten op alle organisatieniveaus in de besturing participeren. Vooral op de lagere
niveaus beschikt het management echter niet altijd over de benodigde vaardigheden en be-
voegdheden om het belang van de ziekenhuisorganisatie adequaat te kunnen behartigen. Dit
kan een belangrijk spanningsveld opleveren. Bezien door de bril van het systeemmodel ligt
het immers voor de hand om de besluitvorming met betrekking tot de inhoud, omvang en

organisatie van de patientenzorg zoveel mogelijk te decentraliseren. Bezien door de bril van
het part#enmodel kunnen de belangen echter zodanig divergeren dat de onderhandelingen

'op niveau' moeten worden gevoerd.

Met betrekking tot de vormgeving van de ziekenhuisorganisatie is het evident dat de directie
van het Maria Ziekenhuis een eigenzinnige koers heeft gevaren. De oorzaak hiervan is dat
noch de blokkenstructuur, noch het Johns Hopkins model, noch het hierop gebaseerde werk-
eenhedenmodel, noch het hieraan verwante 'kantelingsmodel' ooit enig enthousiasme bij de
directie van het Maria Ziekenhuis teweeg hebben kunnen brengen. De belangrijkste overwe-

ging hierbij is steeds geweest dat een ziekenhuis een organisatievorm behoeft die het moge-
lijk maakt fiexibel op de externe en interne ontwikkelingen in te spelen. Uit de literatuur
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is genoegzaam bekend dat het divisiemodel en de daarvan afgeleide pro»sionele bureau-
cratie niet aan die eis voldoen. Mede om niet op voorhand aan invloed in te boeten en tevens
om mogelijke 'balkanization' te vermij(len, heeft de leiding van het Maria Ziekenhuis in de
eindjaren tachtig dan ook zeer bewust voor de ontwikkeling van een eigen organisatiemodel
gekozen. Kenmerkend voor dit model is dat het een centrale aansturing van de beleidsont-
wikkeling combineert met een decentrale beleidsuitvoering. Het voorziet voorts in een rol-
verdeling die aansluit bij de primaire verantwoordelijkheden van het management en de
medische professie. Dit houdt in dat (de leden van) de medische staf vooral een rot wordt
toegekend bij de (strategische) beleidsonh,vikkeling en het multidisciplinaire kwaliteits-
management op het niveau van patientengroepen.

Terugblikkend op de verdere ontwikkeling en de implementatie van dit organisatieontwerp
moet echter worden vastgesteld  dat (het bestuur van) de medische  staf van het Maria Zieken-
huis er stee(is in geslaagd is om terzake een zekere distantie in stand te houden. Wellicht
speelt hierbij mede een rol dat het model zijn oorsprong heeft in de directieburelen en dien-
tengevolge nooit het keurmerk heeft gekregen van de 'koepelorganisatie' van medisch speci-
alisten (LSV/OMS). Van een hechte organisatorische verankering van de bestuurlijke be-
trokkenheid van de medische  staf is anno 2000 dan ook zeker (nog) geen sprake. Anderzijds
bestaat er ook weinig neiging om fundamenteel van de eerder uitgestippelde ontwikkelings-
lijn af te wijken. Wel is er de behoefte om de overlegstructuur in de top van de organisatie
enigszins uit te dunnen. Achteraf bezien kan voorts worden vastgesteld dat het veel energie
heeft gekost om met betrekking tot het ontwerp van de ziekenhuisorganisatie niet gewoon
met de landelijke stroom mee te zwemmen.

Bezien vanuit de positie van de ziekenhuisleiding is de besturingsopgave er anno 2000 niet
eenvoudiger op geworden. De geYntegreerde aansturing van het ziekenhuis als geheel zal
immers gestalte moeten krijgen tegen de achtergrond van een voortdurend 'onderhandelings-
spel' tussen de vele betrokken partijen. Wat dit betekent voor de functionele integratie van
de medisch specialist in de ziekenhuisorganisatie is vooralsnog niet duidelijk. Het gevaar is
groot dat (het behoud van) het zelfstandig ondernemerschap van medisch specialisten een
veel bepalender factor zal blijven voor de vormgeving van de ziekenhuisorganisatie dan de
functionele eisen die samenhangen met de organisatie van een geYntegreerd medisch-
specialistisch zorgaanbod.

Een patientgerichte benadering vraagt om de realisatie van een echt geintegreerd medisch-
specialistisch bedrijf, dat dan weer gewoon ziekenhuis kan heten. Hierin is zelfs sprake
van een 'dubbele' integratie: ten eerste de integratie van de medisch-specialistische be-
roepsgroep en de ziekenhuisorganisatie, en ten tweede de integratie van de specialisten
onderling. In dit ideaaltypische model maakt de medische staf gewoon deel uit van de
ziekenhuisorganisatie. Daarbij is er sprake van een geYntegreerde aansturing van het zie-
kenhuis als geheel. Dit houdt allereerst in dat er tussen management en medische professie
een taakverdeling bestaat die logisch aansluit op de primaire verantwoordelijkheden, inte-
resses, deskundigheden en vaardigheden. Dit houdt tevens in dat management en professie
in elkaars aandachtgebieden participeren voor zover dat de kwaliteit van de besturing en
de zorgverlening ten goede komt. Voor de medische staf als collectivum is in dit model
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vooral een taak weggelegd op het terrein van de medische beleidsontwikkeling, de medi-
sche ethiek, de kwaliteitsbevordering en de (interne) kwaliteitsbewaking. Daarbij zal de
medische staf vooral aandacht hebben voor de specialisme overstijgende aspecten van de
geneeskunde en daarmee bijdragen aan een gel[ntegreerde visie op het medisch-

specialistische zorgaanbod. Voldoende redenen derhalve om te concluderen dat de zoek-
tocht naar een ellectieve organisatievorm nog niet ten einde is.
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Summary

The core function  of a general hospital comprises examination, treatment, care and the
counselling of patients. The way in which this core function is realized is dictated by the
premise that, in principle, each process of treatment is tailored to the individual needs of
the patient. These processes are directed by, or on behalf of, the consulted medical spe-
cialist (gate specialisO. With respect to third parties, the gate specialist is largely autono-

mous. Traditionally, this professional autonomy has been regarded as an important pre-
condition for the desired relation of trust between doctor and patient. This means that the
resulting activities are a starting point for the hospital management. From a functional
point of view, therefore, the core function of a general hospital is primarily controlled by
the gate specialists.

For years the mechanism by which general hospitals are funded in The Netherlands has
been seamlessly geared towards this state of affairs. However, the nationwide introduc-
tion,  towards the early eighties, of budget funding per individual institution, constitutes  a
fundamental turning point in this respect, since the hospital management is required to do
more than simply keep in check the expenses per activity. Budget funding furthermore
implies (forced) limitations to the nature and scope of hospital activities. As a result,
managerial issues with which the hospital management is confronted have come to include
the domain that traditionally belongs to the medical profession.

As a participant in the nationwide Budgeting Experiment for Hospitals in the early eight-
ies, the Maria Hospital in Tilburg has been in a position to gain experience with this
managerial problem.  In the  wake of budgeting, a number of other issues necessitated the
management to (create) new forms of mutual adjustment and shared control, namely pol-
icy-making,  organizational change and quality management. The questions that are raised
by these issues are, to a certain extent, comparable to those that accompany the issue of
budget management. As a result the search for an €#ective organizational structure at the
Maria Hospital is increasingly focused on (the optimisation of) the allocation of tasks and
the fine-tuning of management and medical profession.

Towards the end of the nineteen eighties, the acquired practical experience led to the
general question that underpins the study at hand. This question can be summarized as
follows: under what circumstances and in what shape does the participation of medical
specialists  in the management  of a hospital contribute to the  effectiveness  of control over
the organization, and in what way can this participation be anchored into the organiza-
tional structure of the hospital, The objective, therefore, is, primarily, to acquire insight
into the potentialities of control over hospital organizations. For this purpose a qualitative
approach and a managerial point of view have been chosen. The first choice is related to
the informative nature of this study. The second choice is chiefly due to the particular
emphasis on control, adjustment and coherence contained in the question above.
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Essentially, this study is based on two pillars: a theoretical framework and a report on
findings. The first pillar has been erected with a view to create a managerial frame of
reference within which the findings can be assessed. The issues that are to be assessed

within this framework were selected with five core-concepts in mind: organization, man-
agement, control, professional and participation. Those publications that have demon-
strably influenced the course of developments at the Maria Hospital have been incorpo-
rated  into the report on findings.  In fact, the construction o f the second pillar falls together
with the reconstruction of this course of developments. The report on findings is compiled
around the four issues mentioned above, i.e., budgeting, policy-making, organizational

change and quality management. An important consideration in doing so has been the fact
that these issues comprise managerial activities as well as design aspects. With this in
mind the duration of the study was initially set at fifteen years (1980-1995). Due to a
number of significant developments in the second half of the nineties, the report on find-
ings has been completed with a short epilogue covering the period from 1995-2000. The
successive research activities, therefore, cover a total period of almost twenty years.

The most substantial part of this study consists of a reflection on the experiences gathered
at the Maria Hospital and the gained insights. Experiences are analysed along the lines of
the question that underlies the study and mirrored against a number of general managerial
models and concepts. This is done on the basis of control theory, since the main point of
reference in this reflection is the fact that each managerial problem can be defined by
specifying the objective, the system that needs to be controlled and the environmental
conditions.

Due to the fact that many of the objectives of any given hospital are (in) directly related to
developments in the hospital's environment, first the external influences on the tasks with
which the hospital management is confronted are dealt with. It is found that a large num-
ber of rules and regulations introduced by the government are, at least in part, concerned
with the functioning of the medical profession, whereas in almost all cases they are pri-
marily directed towards the hospital management. An important side-effect of this ten-
dency is that the medical profession tends to view the hospital management as the mes-
senger of bad news,  if not as an extension of the authorities.  More in general, it reinforces
the impression that a plethora of external influences has caused the task of the hospital
management to become more and more extensive and complex. It is also clear that exter-
nal parties such as the authorities, patients' associations, health insurance companies and
other health-care providers increasingly tend to consider the hospital as a whole which is
to be addressed primarily through the hospital management.

Subsequently attention is given to the hospital as a system that needs to be controlled.
The reader is first reminded that there is little sense in raising any doubts whether hospi-
tals are ultimately controllable. It is more constructive to consider how the task of manag-
ing a hospital can responsibly be sub-divided into issues of less complexity, and how the
organizational structure of the hospital can be made to meet the resulting demands. For
this purpose the general hospital is subsequently considered as a professional organiza-
tion, a social enterprise and as an integrated medical-specialist  enterprise. With respect
to the latter it is noted that, in its current conception, this integrated enterprise differs
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fundamentally from what was originally envisioned by the Biesheuvel Commission. As yet
the functional integration of medical specialists into the hospital organization will have to
be realized without economical integration. Moreover, the fine-tuning of hospital man-
agement and medical staff is to take place amidst a complex web of settlements, regula-
tions, arrangements and agreements. The image that springs most readily to mind is that of
a regimented medical-specialist arena rather than an integrated enterprise.

Insights into the management's structure and capacity for problem-solving gained at the
Maria Hospital are analysed for each of the three identified managerial levels: the institu-
tional level, the intermediate policy level and the departmental level. Especially the par-
ticipation of medical specialists in quality working groups and departmental meetings are
found to have been a positive experience. The participation of specialists at an institu-
tional level, on the other hand, is fraught with considerably more difficulties. In general,
the conclusion seems to be justified that participation in management is especially effec-
tive when the 'participants' are able to openly deliberate with those they represent at all
times and when formal communication is in tune with these deliberations. An important
additional condition is that the time invested by specialists into the management of the
hospital is not seen as unproductive (by those they represent).

Experiences in the field furthermore show that many of the decision-making processes
involving specialists are a combination of a problem-solving process and a negotiative
process. This can be awkward, partly because it is not always recognized by all parties
involved; something that is exacerbated by the participation of medical specialists at all
levels of the organization. Especially at the lower echelons the management may not al-
ways possess the required skills and qualifications to adequately negotiate on behalf of the
hospital organization.  This may result in an area of serious tension. After all, according to
the system model it stands to reason that decision-making with respect to content, scope,
and organization of patient's care should be decentralized as  much as possible. According
to the political model, however, interests may diverge to such an extent that 'top-level'
negotiations are called for.

It is clear that in terms of organizational structuring the management of the Maria Hospital
has sailed a decidedly idiosyncratic course. The reason for this is that neither the block
model, nor the John Hopkins model and its derivative working unit model, nor the related
tilting model has been able to inspire the management of the Maria Hospital with much
enthusiasm. The paramount consideration has constantly been the need for an organization
model that facilitates a flexible response to both external and internal developments. Lit-
erature has abundantly proven that the division model, and the professional bureaucracy,
which is founded on the former, does not satisfy this need. Partly so as not to relinquish its
influence, but also to avoid the possibility of 'balkanization', in the late eighties, the man-
agement of the Maria Hospital advisedly chose to develop its own organizational model.
This model is characterized by the centralized policymaking and decentralized execution
of policies. It furthermore provides in an allocation of tasks that ties in with the prime
responsibilities of the management and the medical profession. In other words, members
of the medical staff are required to play a major role in (strategic) policy development and
the multi-disciplinary quality management at the level ofpatients' groups.
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Looking back on the further development and implementation of this organization model,
it must be said that the representatives of the medical staff of the Maria Hospital have
invariably managed to maintain a certain reserve. This can probably be ascribed to the fact
that it emanated from amongst the offices of the hospital management and, as a conse-

quence, never acquired the stamp of approval from the Dutch Association of Medical
Specialists. Currently, the hospital is (still) far away from a participation of the medical
profession that is firmly anchored in the organization. On the other hand there are few
incentives to digress from the course of development outlined above. There is, however, a
need to streamline the channels of deliberation at the top-echelons of the hospital organi-
zation. In retrospect and on balance the management of the Maria Hospital has invested a
lot of energy in keeping its organization from being moulded along the lines of what was
perceived to be fashionable  in the  rest of the country.

From a managerial point of view the management task has not become any easier. The
integrated supervision of the hospital as a whole will have to be achieved through a con-
tinuous negotiation between all parties involved. What this entails for the medical special-
ist's functional integration into the hospital organization is, as yet, not clear. There is,
however, a considerable danger that (the preservation of) the medical specialist's entre-
preneurial autonomy will continue to a far more determinative factor m the way m which
hospitals are organized than the functional requirements that arise from the organization
of an integrated medical-specialist health care provision.

A patient-oriented approach asks for the realization of a truly integrated medical-specialist
enterprise, which than can be normally referred to again as a hospital. In such an enter-
prise we can even speak of a dual integration: first, the integration of medical specialists
into the hospital organization, and secondly, the mutual integration of medical specialists.
In this ideal model the medical staff is simply part of the hospital organization, which is
supervised as a whole in an integrated manner. This means, first and foremost, that tasks
are allocated amongst management and medical profession in tune with the prime respon-

sibilities, interests, expertise and skills of those involved. It also means that management
and medical profession enter each others' sphere of influence to the extent it contributes to
the quality of the management and the patient's care. In this model, a major role for the
medical staff as a collective is reserved in the development of medical policies, the field
of medical ethics and the promotion and (internal) control of health care quality. The
medical staff, on their part, will pay a particularly keen attention to those aspects of medi-
cal science that exceed the boundaries of their specialism, and in doing so, contribute to
an integrated view of medical specialist health care. Sufficient reason, therefore, to con-
clude that the search for an ellective organizational structure is not yet at an end.
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Johannes Hendrik (Hans) Schaaf werd op 26 januari 1950 geboren te Groningen. Na het
behalen van het eindexamen HBS-b aan het Christelijk Lyceum Veenendaal studeerde hij
geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Aanvullend aan het basiscurriculum volgde
hij tijdens de doctoraalfase eveneens te Utrecht het bijvak Ziekenhuiswetenschappen. Na
een jaar van co-assistentschappen in de beide Tilburgse ziekenhuizen werd in 1978 het
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Interfaculteit Bedrijfskunde te Delft, welke studie begin 1981 werd afgerond met het
behalen van het doctoraalexamen.
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het Maria Ziekenhuis en het St. Nicolaas Ziekenhuis te Waalwijk per 1 januari 1997 ver-
vult hij de functie van voorzitter van de directie (thans raad van bestuur).
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Het schrijven van een proefschrift is een egocentrische bezigheid die door anderen ge-
makkelijk als asociaal kan worden ervaren. Het is dan ook bewonderenswaardig dat mijn
directe omgeving erin is geslaagd om de schade aan de intermenselijke betrekkingen be-
perla te houden. Dit geldt in het bijzonder voor mijn echtgenote die inmiddels als geen
ander weet wat het betekent om een 'eeuwige promovendus' in huis te hebben. Echter ook
mijn kinderen hebben moeten leven met een vader wiens lijfelijke aanwezigheid zijn men-
tale afwezigheid vaak niet heeft kunnen maskeren. Trudy, Jelle en Marthe, dank voor
jullie steun en vertrouwen in de goede afloop. Dank ook aan Loes van der Leeuw die mijn
pennenvruchten door de jaren heen steeds op vriendschappelijke wijze van kritisch com-
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Een speciaal woord van dank geldt mijn promotoren, Ton Casparie en Guus van Montfort,
die meer dan een decennium op het eindproduct van mijn wetenschappelijke inspanningen
hebben moeten wachten. Met name Ton heeft er veelvuldig op aangedrongen geen hand-
boek te schrijven en een heldere planning te maken. Guus is ogenschijnlijk minder gebukt

gegaan onder de voortdurende onzekerheid, maar ook hij zal wel eens hebben betwijfeld
of de eindstreep ooit gehaald zou worden. Lange tijd heeft het mij moeite gekost om het
veld van onderzoek in voldoende mate af te bakenen en het geheel een duidelijke structuur
te geven. In dat opzicht hebben niet alleen de gesprekken met beide promotoren mij zeer
geholpen, maar ben ik ook veel dank verschuldigd aan Wim van Hout en Rente Otter.
Aan Wim omdat hij mij in de beginfase heeft geholpen bij het zoeken naar de 'rode
draad', aan Ren6e omdat zij mij op de valreep heeft weten te inspireren tot het aanbrengen
van enkele fundamentele wijzigingen in de opzet van het proefschrift. Voorts ben ik Freek
Linnebank zeer erkentelijk voor de minutieuze wijze waarop hij schoonheidsfoutjes uit het
manuscript heeft gehaald. Dank ook aan mijn neef Willem de Lange voor zijn vertaling
van de samenvatting.

De verwezenlijking van dit proefschrift is voorts niet in de laatste plaats te danken aan de

omstandigheid dat het Maria Ziekenhuis voor mij niet alleen een inspirerende werkomge-
ving is gebleken, maar in zekere zin 7.elfs als proeftuin voor mijn onderzoek heeft gefun-
geerd. Een woord van dank is daarom op zijn plaats voor alle 'Marianen' die bewust of
onbewust hun medewerking aan het tot stand komen van dit proefschrift hebben verleend.
Zonder anderen tekort te doen wil ik een aantal van hen met name noemen. Allereerst
Wim de Moor die mij als oudere collega niet alleen wegwijs heeft gemaakt in de zieken-
huiswereld, maar mij tevens de nodige ruimte en steun heeft gegeven om binnen het zie-
kenhuis met nieuwe vormen van besturing te experimenteren. Voorts Wim de Boer die
zich steeds bereid heeft getoond om mijn inzichten en ontwerpen met de nodige bestuur-
lijke distantie tegen het licht te houden. Dank met name ook aan mijn collega Loeks van
der Veen die mij door de jaren heen niet alleen met raad en daad terzijde heeft gestaan,
maar van tijd tot tijd ook flink wat extra werk heeft verzet om mijn verstrooide momenten
te compenseren.
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Een onderzoek naar de rolverdeling en de afstemming tussen het management en de medi-
sche professie is onmogelijk zonder een cooperatieve opstelling van de zijde van de medi-
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eigen herinneringen te toetsen en waar nodig van commentaar te voorzien.
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tenslotte vooral aan Noor van Spaendonck die zowel het manuscript als de definitieve
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dit proefschrift zeker niet in 2000 zijn verschenen.

Zoektocht naar een ejfectieve organisatievorm 299



Stellingen
behorende bij het proefschrift

Zoektocht naar een effectieve organisatievorm

1.   Participatie van medisch specialisten in de besturing van een algemeen
ziekenhuis is het meest effectief als de besturingsvraagstukken verband
houden met het eigen professionele werkterrein.
(dit proefschrift)

2.   De medisch specialisten die op ziekenhuisniveau in de besturing
participeren. zijn (na verloop van tijd) meestal niet (meer)
representatief voor de medische staf.
(dit proefschrift)

3.    De impliciete voorkeur voor het consensusmodel in het algemene
ziekenhuis berust niet zozeer op gemeenschappelijke normen en
waarden, maar op de onduidelijke zeggenschapsverhoudingen tussen

management en medische professie.
(dit proefschrift)

4.    In het bijzonder voor medisch specialisten geldt dat zij hun functie
binnen het ziekenhuis veelal uitoefenen in verschillende teams en als

gevolg daarvan deel uitmaken van verschillende subculturen.
(dit proefschrift)

5.   De vakgroepen/maatschappen van medisch specialisten vormen in
bestuurlijk opzicht zowel de ruggengraat als de·achilleshiel van de

ziekenhuisorganisatie.
(dit  proe fschrift)

6.    Kwaliteitsmanagement kan worden beschouwd als een belangrijk
bindmiddel tussen management en medische professie.

(dit proefschrift)

7.    A major advantage of the parallel model over the divisional model is
that it enables the hospital and its medical staff to deal with
organization-wide issues that cut across divisions, thus avoiding
'balkanization' (S.M. Shortell: Frontiers of Health Services
Management 3.2-48, 1985).



8.   Het vrijwel onbegrensde vertrouwen dat veel ziekenhuisbestuurders
hebben in de kanteling' van hun ziekenhuisorganisatie, wijst op
modeloverspanning.

9.    De uitbreiding die de afgelopen decennia van overheidswege is
gegeven aan de bestuurlijke verantwoordelijkheden van de
ziekenhuisleiding, is niet gepaard gegaan met een dienovereenkomstige
uitbreiding van het bestuurlijke instrumentarium.
(dit proefschrift)

10.   De knik in de ontwikkeling van het door de Commissie Biesheuvel
geschetste geintegreerde medisch-specialistisch bedrijfvalt samen met
de uitspraak van de minister van VWS in september 1996 dat in elk
geval geen afbreuk mag worden gedaan aan de mogelijkheden om op
lokaal niveau te kiezen voor het vrije beroep of dienstverband.
(dit proefschrift)

11.  In een maatschappelijke onderneming als een ziekenhuis richt het
ondernemerschap zich idealiter niet op het behalen van een zo groot
mogelijk bedrijfsresultaat, maar op het maximaliseren van de
gezondheidswinst van de patienten die op de zorg van het ziekenhuis
zijn aangewezen.

12. Dat professionaliteit niet alleen verbonden is met eigen
verantwoordelijkheid en autonomie, maar ook met onafhankelijkheid
en integriteit, komt vaak onvoldoende voor het voetlicht.
(M. Rubinstein: M&0 2,47-53,1999).

13.  In een tolerante samenleving kan intolerantie niet worden getolereerd.

14.  De ambitie om het leven in modellen te vangen, mag geen
belemmering zijn om ervan te genieten.

15. Het verwijderen van verkeersborden door onbevoegden kan worden
gezien als een primitieve vorm van deregulering.

J.H. (Hans) Schaaf Tilburg, 1 december 2000
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